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Bart Verschaffel

Een lelijk land? Over de  betekenis 
en de esthetiek van plaatsen

Wat is een ‘lelijk land’? Renaet Braem heeft 
reeds in 1968, in zijn pamflet Het lelijkste 
land ter wereld, het probleem aangekaart 
dat vandaag bovenaan de  maatschappelijke 
agenda staat: de ecologische crisis (mede) 
veroorzaakt door het ongeplande, kortzich
tige, door speculatie gestuurde  grondgebruik, 
door onze wooncultuur, en door de mobili
teitscrisis die daar een gevolg van is.1 Braems 
bladzijden over ‘De primaire levensvereisten’ 
zijn vooruitziend en uiterst actueel in het 
aanklagen van de vernietiging van ons leef
milieu (lucht, water, zon, aarde, energie…) 
en in het bepleiten van een totaal andere 
aanpak van het bodembeheer, met alle 
beleids matige, economische en politieke 
veranderingen die daar volgens hem voor 
nodig zijn. Opmerkelijk is echter dat Braem 
zijn verontrustende diagnose nadrukkelijk in 
esthetische termen formuleert: ‘De wanorde 
inzake urbanisme, productieplanning, of 
liever de afwezigheid van werkelijke orde
ning (…); de onsamenhangendheid van ons 
bouwen, de hele zenuwslopende, de waar
digheid kwetsende vormenkakofonie’ maakt 
België tot het lelijkste land ter wereld.2 Na de 
oorlog werden we ‘bevrijd van de barbaars
heid, maar bezet door de lelijkheid’.3 In de 
beginbladzijden van zijn pamflet werpt 
hij vanuit de lucht ‘een blik op de jungle’ 
en fulmineert hij tegen de ‘krankzinnig 
bijeengenaaide lappendeken, God weet van 
welke afval bijeengeknoeid, en daarop door 
een woest geworden reus, de inhoud van hele 
bazars blokkendozen rondgestrooid,’ oftewel 
‘gekondenseerde banaliteit en mensvijandige 
lelijkheid’. 4 In enkele bladzijden over ‘Het 
urbanisme van ieder uur en overal’, evoceert 
hij de leefomgeving en ‘de doorsnede van één 
dag leven van het gezin Peeters of Janssens’, 
en constateert hij hoe de modale Vlamingen 
‘bij iedere verrichting in hun banale leventje 

in botsing komen met de verkeerde dingen, 
steeds in verband met slecht bouwen, 
slechte stedenbouw, een ongeschikt levens
kader, een levensplan dat geestelijk en fysiek 
domweg onmenselijk, ongevoelig, beestig 
en idioot is.’5 Braem mengt in zijn diagnose 
een objectieve analyse van de invloed van 
de ‘financiemachten’ en het medeplichtige 
politieke beleid met een humanistisch 
moraliserende veroordeling van het  Belgische 
hyperindividualisme en conservatisme, de 
‘bevattelijkheid voor politieke demagogie’, 
het gebrek aan solidariteitsbewustzijn en de 
‘tegenzin voor orde en discipline’, de ‘tegenzin 
voor planning’, en de ‘kulturele armoede, 
slechte smaak en nieuwerijkenmentali
teit’.6 Het is opmerkelijk dat deze verbinding 
met het esthetische in de discussie over 
milieu en ruimte vandaag geheel afwezig is. 
Dit heeft allicht te maken, met de urgentie 
waarmee de problematiek zich opdringt. 
Wanneer de nood zo hoog is doet schoonheid 
er toch niet meer toe? Anderzijds lijkt het (te) 
moeilijk om over esthetiek, toch voornamelijk 
een zaak van smaak en van wat iedereen zelf 
voelt en vindt, objectief of wetenschappelijk 
te spreken, en een consensus te bereiken, en 
daar beginnen we dus niet aan. 
 Over de manier waarop een gebouw 
of architectuur mooi of lelijk kan zijn, valt 
wellicht iets te zeggen. Maar hoe kan een 
eerste, onmiddellijke verschijning van een 
omgeving bevallen, teleurstellen of storen, 
zo dat men ze banaal, lelijk, of mooi vindt, ze 
zelfs kan ontroeren en men kan instemmen 
met wat men ziet, en – enigszins zoals de 
Schepper op de zevende dag – naar de 
wereld kan kijken ‘en zien dat het goed is’?
 Het spreekt voor zich dat in de esthe
tiek van plaatsen zeer vele en verscheiden 
elementen samenspelen, waarvan een 
groot deel zeer toevallig en afhankelijk van 
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allerlei omstandigheden. In de appreciatie 
spelen smaken, meningen, verwachtingen 
en  culturele verschillen mee. In deze zaken 
is bovendien niemand het altijd met zich
zelf eens. Daarbij komt dat de positie en 
de gesteldheid van de waarnemer gedurig 
wijzigen, weer en atmosfeer doorlopend 
wisselen, en een omgeving nooit precies 
ingeperkt kan worden. Desondanks bestaat 
er wel ruime overeenstemming over wat 
mooie zichten (en mooie momenten) zijn: 
ze zijn te zien op de prentbriefkaarten, in de 
brochures van de toeristische sector, en in de 
reportages van Readers Digest en Discovery 
Channel, en worden als lockscreen gebruikt. 
We weten dus hoe de wereld er op zijn best 
uitziet. Maar vreemd genoeg kunnen we 
daaruit niet afleiden wat we moeten doen. 
Men kan – zo blijkt – deze kwaliteit niet 
ontwerpen, of produceren door de goede 
voorbeelden te volgen. Het objectiveren van 
het esthetische, de ‘beeldkwaliteit’ van stad 
of landschap regelen en normeren, of stad 
en wereld inrichten met een beeld voor 
ogen, mislukt noodzakelijk en werkt contra
productief. De wereld inrichten volgens 
de toeristische modellen – als dat al zou 
kunnen– levert enkel kitsch op. Het spreekt 
vanzelf dat de manier waarop we bouwen en 
de ruimte inrichten het uitzicht van plaatsen 
bepaalt. En de gevoeligheid voor de kwaliteit 
van landschap en stadsbeeld wordt alge
meen gedeeld. Maar dat houdt niet in dat 
men de wereld kan plannen en vervaardigen 
zoals men een gebouw ontwerpt en bouwt. 
De beslissingen van architecten, steden
bouwkundigen en planologen hebben een 
indirect en uitgesteld effect. Ze zijn wel bepa
lend, doordat ze ingrijpen op een laag die de 
esthetische kwaliteit van een omgeving niet 
garandeert, maar als ‘drager’ wel mogelijk 
maakt (en dus ook onmogelijk kan maken). 
 Het gaat in de esthetische ervaring en de 
beleving van plaatsen niet om de schoon
heid als dusdanig, maar om een vorm van 
waardering. Het gaat om esthetische kwali
teit die aan iets toekomt, en in verhouding 
tot die plaats beleefd en beoordeeld wordt. 
De kwaliteit wordt toegekend: het is de 
plek, het uitzicht, de stad, de streek of het 
landschap die lelijk, banaal, of prachtig is. 
De esthetische kwaliteit is adjectief, niet 
substantief. Deze schoonheidservaring voor
onderstelt én affirmeert dat het inderdaad 
lukt om een plaats als een ‘plek’, een ‘streek’ 

of een ‘landschap’ te zien. De esthetische 
verhouding is dus geen naïeve, ongeïnfor
meerde gewaarwording. Ze wordt gedragen 
door het vatten van betekenis: onder het 
‘zien’ ligt ‘lezen’. De esthetische appreciatie 
vooronderstelt leesbaarheid. De verwach
ting van of verlangen naar leesbaarheid is 
verbonden met – antropologisch gezien – 
meer fundamentele, preesthetische lagen 
van het menselijk bestaan, in het bijzonder 
het verlangen (of de noodzaak) te weten (en 
te zien) waar men is. Zich kunnen situeren 
en oriënteren vraagt dat men de verhouding 
tussen ‘hier’ (de plaats waar men is) en al 
de rest (het Geheel), of, tussen deze Plek en 
De Wereld, hier kan zien. Het vooronderstelt 
dat men in wat men rondom waarneemt, de 
Gestalt onderkent van een verhouding tussen 
wat men ‘hier’ ziet en wat niet hier, elders, 
afwezig en onwaarneembaar is, en men zich 
dus enkel kan voorstellen. 
 Elk lichaam is een wandelend centrum. 
We verdelen en benoemen ons handelings
veld in drie zones: hier, daar, en ginder. 
Wonen – ergens zijn en zich verbinden met 
een Plek – houdt in dat dat lichaam niet doolt 
en zich verdwaald voelt, maar inklikt op een 
betekenisvolle plaats. Plekken zijn sterke, 
gemerkte en omschreven plaatsen, die een 
‘midden’ maken en enigszins een ‘binnen’ 
vormen. Op de open zee, in de vlakke woes
tijn of in de lucht zijn er geen ‘plekken’, en kan 
men niet ‘ergens’ zijn. Plekken worden niet 
gevonden maar gemaakt en omschreven. 
De natuur biedt enkel aanzetten die tot 
Plekken gekozen en omgebouwd kunnen 
worden, en dan net omdat ze ‘natuurlijk’ 
zijn en zeer sterk en essentieel aanvoelen: 
heuveltoppen, oevers, grotten, geïsoleerde 
bomen of open plekken in het woud, oases, 
bronnen…: plekken waar goden, demonen en 
nimfen waken, en de wandelaars kiezen om 
te rusten of te picknicken. Maar de ruimte 
krijgt voornamelijk structuur en betekenis 
door ze, monumentaal, te centreren en te 
begrenzen. Door te bouwen; torens, bruggen, 
poorten, graven, pleinen, huizen…
 Een plek is een hier, en is omringd door 
daar. Al wat ‘daar’ is zijn echter naburige en 
bekende plaatsen en plekken, die voor mij of 
diegenen met wie ik mijn leven deel ook een 
‘hier’ geweest zijn of kunnen worden. Samen 
vormen ze een handelingsveld en een omge
ving: mijn/onze wereld. En dan, daarachter, 
elders, verder, buiten bereik, is er ginder, 
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waar men alleen komt door te vertrekken en 
te reizen. Ginder, voorbij mijn wereld, is De 
Wereld. De smaak, reuk en tastzin scannen 
het ‘hier’ en niet De Wereld. We verstaan niet 
meer wat gezegd wordt, maar horen nog wel 
de geluiden die van ‘daar’ komen. Die Wereld 
is wel te zien: we kijken ver voorbij ons 
handelingsveld, tot aan de sterren. De Wereld 
verschijnt zo binnen ons gezichtsveld als 
verte. We kunnen De Wereld niet smaken 
of voelen maar wel zien in het samenspel 
van l’Arrière-pays, de horizon en de lucht. 
Aristoteles noemt het zicht dan ook terecht 
het meest meditatieve en daarom edelste 
zintuig. En ook al is het zo dat wij niet meer, 
zoals de oude culturen, geloven dat alles is 
zoals we het zien, dat wij niet (meer) geloven 
dat de aarde effectief een rand heeft, of de 
zon écht opkomt en ondergaat en de dag écht 
een begin en einde heeft, toch blijft het zo, 
geheel onwetenschappelijk, dat wat we zien 
nog steeds voor ons een gebeurtenis is: de 
zonsopgang en het vage blauw aan de einder 
zijn geen optisch effect maar het begin  
van een nieuwe dag, een aankondiging van  
Verre Landen.
 Wat de verte is voor de ruimtebeleving 
kan men ook ontwikkelen als de ‘diepte in 
de tijd’: een ‘heden’ (een omgeving) wordt 
gesitueerd en krijgt betekenis wanneer men 
in het hierennu sporen van een geschie
denis (monumenten) en van het duren van 
De Tijd (het ruïneuze) ziet. Een sterke plek 
toont tegelijk een ‘hier’ – een centrum of 
‘binnen’, een plaats om te blijven, een moge
lijke bestemming – én tegelijk De Wereld (of 
dus ook: Geschiedenis of Tijd), en daardoor, 
meteen, een verhouding tussen een plek en 
De Wereld/Tijd.
 Men kan de uitspraak van Hölderlin en 
Heidegger dat de mens ‘dichterlijk woont’ 
dus letterlijk nemen. ‘Wonen’ – ruimte bete
kenis geven en zich met plaatsen verbinden 
– houdt een symbolische arbeid in, een 
transformatie van wat feitelijk te zien is tot 
er ‘Plekken’ ontstaan en een Geheel zicht
baar wordt, door te benoemen, te merken 
en te bouwen. Zo komt een kader tot stand 
waarbinnen het leven kan plaatsvinden en 
de menselijke existentie zich kan ontplooien. 
Wat voor ons ‘werkelijk’ is wordt getransfor
meerd tot Wereld. Gezien het vanzelf spreekt 
dat De Wereld – per bepaling iets anders 
dan wat we ‘hier’ voor ogen hebben – niet 
waarneembaar is, zal dus (een aspect of deel 

van) wat hier wél waarneembaar is, poëtisch 
getransformeerd, dat Geheel (al dan niet) 
symboliseren.
 De Wereld is – zoals de ‘Plek’ – een ‘idee’, 
dit wil zeggen geen deel van de natuur, geen 
waarneembaar kennisobject, maar een 
‘constructie’. De Wereld is de idee met behulp 
waarvan we al wat bestaat en weten samen 
denken.7 Alle culturen hebben voorstellingen 
van De Wereld ontwikkeld, net zoals ze 
voorstellingen van de Tijd hebben ontwik
keld. In het Westen is de landkaart daar één 
van, naast het basisbeeld van de  stapeling 
van hel, aarde en hemel, het (wereld)land
schap, satellietfoto’s, wereldbollen, de 
eerste earthrisefoto van Apollo 8… Deze 
(combinatie van) schema’s, pars pro toto’s, 
vertegezichten, stellen elk meer voor dan er 
feitelijk waar te nemen is: wat er te zien is 
wordt echter ‘gelezen’ als een visualisering 
van het Geheel – en dus als een symbool. 
Het informatieve gehalte en de cognitieve 
waarde van elk van deze voorstellingswijzen 
verschilt, maar ook oude en gedateerde 
media, die vandaag cognitief nog nauwe
lijks ‘nut’ hebben – zoals stadsgezichten 
of  landschappen – blijven herkenbaar 
‘ wereldvoorstellingen’.8

 Een plaats krijgt betekenis doordat 
het een ‘sterke Plek’ – een gemerkt en 
omschreven ‘hier’ is – en tegelijk leesbaar de 
Gestalt belichaamt van een verhouding tot 
De Wereld – zich daarvan tegelijk afzondert 
en/of mee verbindt, en de wegen, doorgangen 
en eventueel tussengebieden aangeeft.
 Sterke plekken zijn plaatsen waar men 
tegelijk hier is en De Wereld ziet. Het hoeft 
geen betoog dat van de zeer oude culturen 
tot de moderne burgerlijke westerse woon
cultuur, de woonhuizen of de monumenten 
waarrond de huizen worden gebouwd, 
modellen zijn van de kosmos en de plaats van 
de mens in De Wereld. In de interieurs wordt 
de buitenwereld gesymboliseerd door middel 
van wand en plafondschilderingen, zand
tekeningen, tapijten, schilderijen en raritei
tenkabinetten, net zoals het middeleeuwse 
vlakke land gemerkt wordt tot een landschap 
van kerktorens, en de burgerlijke interieurs 
eclectisch en encyclopedisch De Wereld 
uitstallen tot de televisie die taak overneemt. 
Met vandaag de smartphone als de draag
bare pocketversie van de ‘plek’ die het ‘hier’ 
van het lichaam inkapselt en tegelijk De 
Wereld beschikbaar houdt, maar zonder dat 
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er nog ‘plekken’ ontstaan en zonder dat er nog 
verte mee verschijnt, en dus – met Walter 
Benjamin – zonder ‘aura’.
 Men kan zich gemakkelijk oppressieve en 
zieke interieurs voor de geest halen: kamers 
zonder uitzicht, of glazen kooien waar men 
van alle zijden gelijkelijk zichtbaar is, de 
eindeloze woekering van hetzelfde, waar elk 
‘hier’ verwisselbaar is met elk ‘daar’, zonder 
einde en zonder uitzicht – labyrinten of 
Carceri. Men kan zonder moeite omgevingen 
aanwijzen die onleesbaar zijn, niet op een 
dramatische manier die uitnodigt tot recupe
ratie in een sublieme artistieke voorstelling, 
maar op een banale, spanningsloze manier, 
omdat er niets te lezen valt. Verwisselbare (of 
generieke) plaatsen zonder ‘centra’, zonder 
grenzen of overgangen, zonder wegen, zonder 
verte, en vooral zonder lucht. De bejaarde 
René Magritte sprak in een interview, in het 
spoor van Baudelaire, over het belang van 
zijn witte wolken als basiselement van zijn 
poëtisch universum: ‘Oui, les nuages… On 
peut s’imaginer la vie de quelqu’un qui n’a 
jamais vu le ciel’ (zoals de bewoners die hun 
leven doorbrengen in het immense Binnen 
van de wolkenkrabbers van de Downtown 
Athletic Club van Rem  Koolhaas), ‘mais c’est 
mieux de ne pas y penser.’ Dit zijn de urbane 
en rurale ruimtes die niets betekenen: ze 
zijn niet gecentreerd en niet omschreven, 
niet gearticuleerd, zonder zicht op buiten, 
ze maken geen verschillen en verwijzen niet 
naar De Wereld. Niet krachtig chaotisch 
dus, of krachtig lelijk, maar banaal. Plaatsen 
waar er niets te lezen valt. Men kan zeker in 
het algemeen aangeven wat de poëtische 
structurering mogelijk maakt en de basis
voorwaarden schept voor ‘leesbaarheid’. 
Basislandschappelijke elementen zoals 
reliëf, een rivier, of een open horizon, of een 
landmark kunnen een stad of landschap 
redden. Een overdaad aan signalen belast 
de perceptie zo dat de omgeving nagenoeg 
onzichtbaar wordt. Maar vooral de alom
tegenwoordige herhaling van plaatselijke, 
wisselende combinaties van gestandaardi
seerde en uniforme elementen of onderdelen 
van globale systemen en netwerkinfrastruc
tuur creëert ‘generieke’, banale omgevingen. 
De investering van goede vormgeving of 
artistieke toevoeging op dergelijke plaatsen 
– zie de sculptuur op de rotonde – is pathe
tisch en vergeefs, de afwezigheid van bete
kenis en banaliteit schijnt onvermijdelijk 

door, de inspanning levert geen verfraaiing 
maar kitsch op.
 De leesbaarheid, of de herkenbaarheid 
van het samenspel tussen de kracht van een 
centrum – een ‘onbewogen beweger’, die 
aantrekt – en de verte – een onbepaaldheid 
die aanzuigt en in beweging zet – is echter 
wel een noodzakelijke maar geen voldoende 
voorwaarde voor het esthetisch ‘lukken’ 
van een omgeving. Betekenis produceert niet 
uit zichzelf of noodzakelijk mooi uitzicht. 
Plekken en dingen kunnen heel betekenisvol 
zijn, en bijzonder belangrijk voor mensen, 
zonder dat ze mooi zijn. De zorg die ze krijgen 
heeft niet per se met uitzicht en esthetiek te 
maken – het oude argument dat de boeren 
het landschap niet zien. Er zijn legio voor
beelden die tonen dat betekenis inderdaad 
primeert op esthetische kwaliteit. Waar het 
om gaat is dat de kleine Chinese tempel waar 
de voorouders van de familie geëerd worden, 
bestaat en blijft bestaan, en een ‘bestem
ming’ is voor de familie. Hoe die tempel past 
in het straatbeeld, en wat er precies achter 
of naast gebouwd wordt, doet er dan niet toe. 
Of: het traditionele interieur is het resultaat 
van wat mensen bij hun huwelijk gekocht en 
gekregen hebben, en wat er in de loop van de 
tijd aan souvenirs, gebruiksvoorwerpen en 
geschenken is bijgekomen. Elk ding heeft zijn 
reden. Wat die allemaal samen dan aan beeld 
opleveren is geen zorg, en doet niet ter zake: 
het interieur wordt niet als geheel gecompo
neerd en gewaardeerd, het interieur is geen 
esthetische kwestie. En inderdaad: wanneer 
de dingen enkel samen zijn omdat ze bij 
elkaar passen, levert dat een zwak en beteke
nisloos geheel op.
 Een (betekenisvolle) omgeving krijgt 
esthetische kwaliteit wanneer de gelukte 
structurering van de ruimte als een samen
spel van Plek en Wereld ook nog Bildfähig is: 
wanneer een omgeving de esthetische blik 
(die sowieso een bijzondere aandacht en 
‘bewerking’ inhoudt, doordat ze het uitzicht 
van dingen isoleert en op zichzelf waardeert) 
een ‘beeld’ suggereert.9 De esthetische blik is 
dan niet gericht op abstracte schoonheid – 
schoonheid als dusdanig – maar op concrete 
schoonheid – op schoonheid die toekomt 
aan een plek. Wanneer esthetische kwali
teit zo gedragen wordt door betekenis, en 
die betekenis niet enkel symbolisch gevat of 
beleefd wordt, maar verschijnt, en op de een 
of andere wijze als dusdanig gezien wordt, 
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is de vraag welke omgevingen een dergelijke 
‘figurativiteit’ toekomt, en welke rol ontwerp 
en planningsbeslissingen daarbij spelen. 
Het is zeker zo dat de kwaliteit van architec
tuur niet enkel te maken heeft met hoe een 
gebouw ontworpen en gerealiseerd wordt, 
en met hoe slim, performant of duurzaam het 
is, maar ook – en misschien vooral – met wat 
men ziet wanneer men er naar buiten kijkt en 
wat dat al dan niet vertelt over die Plek en De 
Wereld, en dus zo met wat men voor anderen 
aan de wereld toevoegt. De belangrijkste 
kwaliteit van architectuur is niet hoe ze op 
zichzelf is, maar hoe ze in de wereld staat. 
De leefbaarheid wordt niet enkel verzekerd 
door letterlijke ‘duurzaamheid’ – in de mate 
dat die al volledig berekenbaar en objecti
veerbaar zou zijn – maar evenzeer door zorg 
voor betekenis. De esthetische kwaliteit 
van de woon en leefomgeving is niet iets 
wat men kan ‘maken’, maar de lelijkheid of 
 afwezigheid van schoonheid duidt wel een 
groter probleem aan: een ‘(over)leefbare’ 
maar betekenisloze, banale omgeving die  
niet – met Lucebert – ‘de ruimte van het 
 volledige leven tot uitdrukking brengt’,10  
maar  integendeel de levens versmalt.

Bart Verschaffel is filosoof en hoogleraar 
aan de Universiteit Gent. Hij is lid van de 
 Bouwmeester expertengroep. Hij schreef 
deze tekst mede als een reflectie over de 
doelstellingen van de Bouwmeester Scan.




