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OVERVERMIEUWBOUWING EEN CRASHCOURSE METAFYSICA
Machiel Keestra

ledereen die wel eens meer of minder opiettend bouwsels of andere artefacten uit de oudheid
heeft bekeken, zai zich wel hebben afgevraagd of hat woord 'vernieuwbouw' soms rechtstreeks
uit hetOudgrieks afkomstig is. Bekend zijn natuurlijk de verschillende lagen van de oude stad
Troje die over en door elkaar heen gebouwd zijn. Maar ook latere bouwers blijken gebruik gemaakt
te hebben van materialen of constructies die voorhanden waren, zodat er kerken te vinden zijn die
rusten op de bases van heidense tempels, of grafsteles die onderdeel van een wegdek geworden
zijn. Regelmatig hebben zo overwinnaars ook in steen hun dominantie uitgedragen, maar vaak is
gewoonweg efficient gebruik gemaakt van schaarse materialen. Zou het vanwege deze praktijk
van vernieuwbouw zijn dat een van de bekendste antieke paradoxen hierop ingaat?
Plutarchus vertelt ons over het schip van Theseus, de grondvester van Athene, dat door
de Atheners gekoesterd werd. Hij noemt onder andere een leerling van de filosoof Aristoteles,
Demetrius, die nog zorg droeg voor het eeuwenoude schip. Wanneer een plank rot geworden
was, vervingen ze deze door een nieuwe en sterkere plank. Zo werd dit schip destijds al 'een vast
voorbeeld onder filosofen, in verband met de logische vraag naarzaken die groeien: sommigen
vonden dat het schip hetzelfde bleef, anderen hielden vol dat het niet hetzelfde schip was.'

Deze paradox is een van de varianten waarin het meningsverschil tussen Herakleitos en
Parmenides van een paar eeuwen eerder gegoten was. Bij hen ging het niet om zoiets prozaisch
als een bouwsel maar om niets minder dan het zijn zelf. Immers, volgens de 'duistere Herakleitos'
kan men niet twee keer (of zelfs maar een enkele keer) in dezelfde rivier stappen, omdat het water
in die rivier langs stroomt en dus steeds ander water is. Parmenides stelde echter: lets kan niet
tegelijkertijd zijn en ook niet-zijn. Dus moet datgene wat er is altijd zo en tezamen geweest zijn,
als een soort ronde kogel. Weliswaar met een buitengrens, maar er is geen 'niets' waaruit die
kogel is ontstaan.
Deze twee standpunten zijn lange tijd als onverzoenlijk beschouwd en zijn nog steeds te
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herkennen in vele discussies. Daarbi) gaat het met alleen om discussies over het zi)n, maar
ook over ontwikkelingen en veranderingen in de natuur, van mensen, culturen en natuurlijk ook
gebouwen.

Het is een van de grote verdiensten van Aristoteles (384-322) geweest dat hij de fenomenen
ontstaan en vergaan, schepping, groei en verandering grondig heeft geanalyseerd. Belangrijk is
bijvoorbeeld dat hij allerhande processen van elkaar is gaan onderscheiden: verandering in de tijd
is wat anders dan verandering van plaats en dat is weer anders dan groei of verandering van aard,
enzovoorts. Sterker nog: we spreken eigenlijk alleen maar van verandering wanneer iets zichzelf
blijft, niet van aard verandert. Daarnaast heeft hij allerhande termen bedacht en ingevoerd die
zuike analyses eerst mogelijk gemaakt hebben. Voor ons is het moeilijk voorstelbaar dat de
introductie van concepten als 'potentie' en 'verwerkelijking' minstens zo veelbetekenend kan
zijn als de vervaardiging van hameren beitel. Ook ideeen moeten ontwikkeld en vormgegeven
worden en moeten vervolgens gebruikt worden om te onderzoeken of ze bestand zijn tegen de
harde weerbarstige realiteit. De relatie tussen een boomzaadje en de daaruit gegroeide boom kan
bijvoorbeeld met die termen potentie en verwerkelijking beschreven worden, zonder in de heilloze
tweestrijd te vervallen waarin Herakleitos en Parmenides zich bevonden. De boom was er weliswaar aanvankelijk nog niet in gerealiseerde vorm, maar hij moettoch wel in potentie aanwezig
geweest zijn in het boomzaadje. Aristoteles stelt in verband met zo'n voorbeeld uit de levende
natuur dat de boom 'in wezen' al aanwezig was in het zaadje. Natuurlijk had hij geen besef van
de genetische blauwdruk die daarin te vinden was, maar conceptueel voorwerk voor het denken
in die termen heeft hij wel geleverd.

Nu blijkt uit Aristoteles' analyse dat het het eenvoudigst is om de identiteit van een levend
organisme vast te stellen, ongeacht alle groei of verandering. De functionele en levende eenheid
sluit misverstanden vrij gemakkelijk uit. Zelfs bij implantatie van vreemde organen zouden we
(en daarbij moeten we het natuurlijk zonder Aristoteles' voorspraak doen) niet snel spreken van
het ontstaan van een nieuw, ander organisme. Of de cyborg (een cybernetisch organisme) hierin
verandering zaI brengen is moeilijk te beslissen.
Samengestelde, levenloze objecten bezitten natuurlijk niet een dergelijke organische eenheid.
Ons schip is daar een goed voorbeeld van. Het schip van Theseus dat wordt gerenoveerd willen
we nog wel erkennen als het originele exemplaar. Maar hoe zit het wanneer iemand de oude
planken stiekem bewaart en ze stilletjes weer samenvoegt? Wat is dan het 'echte' schip van
Theseus, het officiele of het stiekem herbouwde?
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Misschien wordt het wat overzichtelijker wanneer we het schip op zee laten varen, dan is gelijk
de noodzaak tot vervanging van rotte planken wat groter. Een schip dat in functie is lijkt wat meer
aanspraak op behoud van identiteit te mogen maken. Maar stel dat achter Theseus' schip een
ander schip vaart waarvan langzamerhand de planken vervangen worden door de overboord
gekieperde planken van Theseus' schip. Dan zou op een gegeven ogenblik de situatie ontstaan
dat ertwee schepen aanspraak kunnen maken op de titel 'koningsschip': het schip dat gedurende
de gehele periode in functie gebleven is en qua ruimte en tijd samenvalt met het oorspronkelijke
schip, maar daarnaast ook een schip dat bestaat uit de delen en constructie waar Theseus nog
mee gevaren heeft. De billen van Theseus hebben het eerstgenoemde schip nooit gevoeld,

t

het andere, later ontstane schip daarentegen juist wel.

Met de moderne term 'vernieuwbouw' in gedachten kunnen we dit voorbeeld nog wat complexer
maken. Stel nu dat we een plank in de boot vervangen door wat glasvezel met polyesterhars?
Als we vervolgens bemerken dat we dat gedeelte 's winters niet hoeven te schuren en lakken op
de helling, dan ligt het voor de hand dat we steeds een verzwakt houten gedeelte vervangen door
dit prettig onderhoudsvrije materiaal. Na verloop van tijd hebben we nu niet meer een houten
maar een polyester boot. Om het gedoe met nabouwers te voorkomen hebben we overigens wel
zorgvuldig het weggegooide materiaal in onze houtkachel opgebrand. Wil dat zeggen dat de oude
boot in vlammen is opgegaan, en we nu een spiksplinternieuwe boot bezitten? Wie foto's van
de begin- en eindtoestand naast elkaar legt, zou dat zeggen. Wie echter steeds met ons heeft
meegevaren kan dat echter moeilijk volhouden: we zijn onderweg niet van de boot afgeweest,
hebben onze plunjezak niet overgeheveld op een andere boot. Maar als we nu onderweg de
mogelijkheden van dit nieuwe materiaal flink willen uitbuiten en bijvoorbeeld onze boot van een
extra bovendek willen voorzien? En, lui als we zijn, op een gegeven ogenblik er ook een motor
aan toe voegen? Misschien zelfs de gescheurde mast opstoken in onze houtkachel?
Het is duidelijk dat wanneer we afgaan op het uiterlijk van de boot, we lijken te moeten concluderen dat we eigenlijk een nieuwe boot hebben gemaakt, op een nogal omslachtige wijze. Of is er
niets anders gebeurd dan de metamorfose van een rups tot een vlinder? Maar behoort het wel tot
het bestaan van een houten zeilboot, dat die na verloop van tijd een polyester motorboot blijkt te
worden? Is ontwikkeling, ontplooiing, zelfrealisering iets anders dan met deze boot is gebeurd?

Deze paradox is eigenlijk niet op te lessen. Wel wordt duidelijk dat het onvermijdelijk is om te
kiezen voor het ene of andere gezichtspunt om de identiteit van iets in verandering vast te stellen.
Kies je voor de materie van een object, voor de functie, of voor de ruimte-tijd continuTteit? Maakt
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het uit wanneer we het ene 01 het andere schip een nieuwe naam geven? De oplossing die de
recent overleden lilosool Robert Nozick geeft bevestigt de onmogelijkheid om hierover delinitief
een knoop door te hakken. Hij stelt dat we moeten besluiten wat de 'closest continuer' is: welk
object komt het meest in aanmerking als voortzetter van het origineel.

Waarde lezer, als U het enigszins lastig vindt om deze gedachtegangen te volgen, dan moet U
maar bedenken dat U zich op metalysisch ijs bevindt en dat mag best merkbaar zijn. Misschien is
het geruststellend om te beseffen dat U zich samen met Monumentenzorg of het hoofdstedelijke
Bouw- en Woningtoezicht op dit gladde ijs bevindt. Restauratie, renovatie, vernieuwbouw en
nieuwbouw zijn termen die in een hedendaagse metafysica niet zouden misstaan. We zouden
kunnen steggelen over de vraag of het aanbrengen van een teruggevonden gevelsteen al beroep
op subsidie rechtvaardigt - denk aan de naamgeving van de besproken schepen. Of moet in elk
geval het authentieke aanzien hersteld worden? Mag dat ook met gebruik van mod erne materialen?
Kan het slechts repareren van de oorspronkelijke constructies voldoende zijn? Hoe zit het met het
herstellen van de oude functionaliteit van een gebouw - ook alleidt dat wellicht tot verandering
van het gebouw zelf omdat een slagerij tegenwoordig een andere inrichting vereist dan vroeger?
Voor de plaats van een gebouw in een buurt is die functionaliteit minstens zo belangrijk.
En voor behoud van functionaliteit is verbouwing vaak noodzakelijk. Zo kunnen we nog wei
even voortgaan.
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