Belvedere-onderwijsnetwerk van start
Op een toepasselijke locatie - het hergebruikte TPG Post-gebouw aan de Amsterdamse Oosterdokskade - is op
maandagmiddag 28 november het Belvedere -onderwijsnetwerk van start gegaan. Drie onlangs benoemde Belvedere hoogleraren gingen in gesprek met collega's, studenten en andere betrokkenen. Het driemanschap dat de basis moet
vormen van het netwerk bestaat uit Jan Kolen, bijzonder hoogleraar Erfgoed van stad en land (VU Amsterdam), Eric
Luiten, deeltijdhoogleraar Cultuurhistorie en ontwerp (TU Delft), en André van der Zande, bijzonder hoogleraar
Ruimtelijke Planning en cultuurhistorie (Wageningen Universiteit).
Bij de start van de feestelijke bijeenkomst gaf Belvedere -directeur Frank Strolenberg aan dat het netwerk nodig is om
nieuwe antwoorden te vinden op de complexe vraagstukken uit het 'ruimtelijk veld'. De overgang van 'kunnen' naar
'bewust willen' staat wat Strolenberg betreft daarbij centraal: "We kunnen heel veel, maar wat willen we nu met onze
leefomgeving? Het antwoord op die vraag is niet eenduidig. Dat geldt voor planologie, voor het ontwerp maar ook voor
het erfgoed."
Behoefte toetsingskader
Dat het gedachtegoed inderdaad nog volop in beweging is, werd duidelijk na een presentatie van Pepijn Godefroy van
LA4SALE over de praktijkcasus Wonen in Waterland. De sterk wisselende reacties uit de zaal - van 'verfrissend' tot
'schaamteloos opportunistisch' - onderstreepten dat de praktijk behoefte heeft aan een theoretische onderbouwing, die
tevens kan functioneren als kritisch toetsingskader.
Het onderwijs wil aan deze opgave bijdragen door de installatie van het Belvedere -onderwijsnetwerk, waarbij
studenten van verschillende achtergronden bekend worden gemaakt met het Belvedere -gedachtengoed. "Theorie en
praktijk moeten van elkaar leren", aldus middagvoorzitter Fred Schoorl (directeur NIROV). Een schone taak derhalve
voor de drie nieuwe hoogleraren, die zich vooral ten doel hebben gesteld om een gevarieerd pakket aa n Belvedereleerroutes op te stellen voor studenten. Dit was ook een van de wensen van de aanwezige studenten zelf:
samenwerking tussen de verschillende onderwijsinstellingen en disciplines en een routewijzer voor het
onderwijsaanbod.
Samenwerking HBO
Het HBO mag in die samenwerking zeker niet buiten beeld blijven, zo gaf de zaal aan. Diverse lectoren van Hboinstellingen op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling boden hun hulp aan. Zo bood lector plattelandsvernieuwing
Willem Foorthuis van Larenstein aan om best practices uit de Belvedere -praktijk gezamenlijk met de universiteiten te
monitoren. Andersom gaf WUR -hoogleraar Arnold van de Valk aan zeer geïnteresseerd te zijn in samenwerking met het
HBO: "Ik ken inmiddels mijn collega's van bijvoorbeeld Larenstein. Het is nu zaak de samenwerking te intensiveren. Dit
is een kans voor open doel.'
Selecties beargumenteren
De verschillende passies van Kolen, Luiten en van der Zande zullen in het onderwijs voor een persoonlijke inkleuring
zorgen. Zo gaf Kolen aan vooral geïnteresseerd te zijn in het 'problematiseren' van de geschiedenis als inspiratiebron
voor ontwikkeling. De geschiedenis van een landschap kan op verschillende momenten, vanuit verschillende
vraagstellingen, vanuit een ander perspectief een andere betekenis hebben. "Je moet je bewust zijn van de keuze die
je daarin maakt." Ook tijdens de discussie kwam regelmatig naar voren dat de selecties die worden gemaakt in de
omgang met cultuurhistorie moeten worden getheoretiseerd en beargumenteerd.
Ontwerptraditie verrijken
Eric Luiten wil de nu nog vaak opportunistische omgang met het verleden systematischer maken en daarmee de
ontwerptraditie van 'Delft' verrijken. "Er wordt veel lippendienst aan de geschiedenis bewezen, maar maak nou eens
expliciet hoe we het als beroepsgroep doen."
André van der Zande tenslotte pleitte voor een integratie van Belvedere met de hedendaagse planningspraktijk: "Na
WOII is er veel misgegaan in dit land; woonwijkje hier, bedrijventerrein daar. Daarom moeten we naast de studenten
ook de beslissers bereiken. Ons studieaanbod zal zowel de beginnende Hbo’er als de gesettelde planner moeten
aanspreken." Daarnaast wil hij een sociaal psychologische dimensie aan Belvedere koppelen. "Het gaat niet alleen om
de expertwaarde - de feiten e n de interpretaties - maar ook om de emoties, de beleefde waarde."
Kritisch ambassadeur
Hoewel de hoogleraren in veel wat zij zeiden, werden bevestigd door de zaal, werd ook gewaarschuwd. De hoogleraren
moeten ervoor waken geen moraalridders te worden die kritiekloos het Belvedere -beleid uitventen of 'getuigend' te
werk gaan. "Laat studenten zelf nadenken en zet alleen de verschillende opties naast elkaar neer." Belvedere mag ook
geen 'modieus kunstje' worden dat overal wordt opgevoerd. Zo vroeg Han Meyer van de TU-Delft zich af hoe een

herhaling van bestaande kleinschalige occupatiepatronen - zoals in Waterland wordt voorgesteld - te rijmen is met de
notie dat het Nederlandse landschap vooral gekenmerkt wordt door grootschalige transformaties. "Belvedere is hot,
maar het mag niet als schaamlap dienen voor bepaalde ontwikkelingen." "Blijf kritisch", was dan ook de boodschap.
Maar ook: "draag het Belvedere-gedachtegoed actief uit en probeer vooroordelen te bevechten, die ook in de wereld
van de cultuurhistorie nog in aanzienlijke mate bestaan."
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