
 

Wanneer is wonen?
“Mijn ouders waren altijd aan het verbouwen”

“Mijn ouders waren altijd aan het verbouwen”

Dit was de eerste zin die ik uitsprak toen mij werd gevraagd waarom ik een 

studie naar het begrip wonen wilde verrichten. Deze zin verhult in haar 

eerste betekenis een autobiografisch argument. Het huis waar mijn ouders 

wonen begon als een oude ‘schil’. Steeds opnieuw werd een onderdeel van 

de structuur verstevigd of veranderd. Het dak werd versterkt, raamopeningen 

hersteld, nieuwe openingen geïntroduceerd en muren verplaatst. Dit heeft er 

voor ge  zorgd dat wanneer ik nu op een stoel bij de openhaard ga zitten, ik 

op een plaats zit waar ik als kleine jongen een speelkamer had. Voordat ik 

daar speelde was het een kamer waar ik en mijn broertjes sliepen en voordat 

het huis van mijn ouders was, had de vorige eigenaar hier zijn ‘zitkamer’. 

Voor zover mijn herinnering reikt was de vorige eigenaar in zijn jongere jaren 

een zaadhandelaar die dezelfde kamer gebruikte om allerlei soorten zaden te 

etaleren en verkopen. Dit alles staat weer in de schaduw van het feit dat het 

huis ooit als boerderij is gebouwd. Voor zover ik weet reikt geen herinnering tot 

deze periode. 

Wonen is voor mij nooit een definitief begrip geweest. Met deze ervaringen 

ben ik later gaan begrijpen dat wonen eigenlijk een toestand is. Een toestand 

die door een veelvoud aan factoren veranderlijk is en daardoor onderhouden 

dient te worden. Deze onderhoudende eigenschap komt het best tot zijn 

recht wanneer wonen het vermogen heeft om zich aan te passen en onttrekt 

van kortstondige veranderingen. Vanuit deze gedachte is een wereld waar 

wonen continu inspeelt op kortstondige veranderingen en zonder aanpassend 

vermogen een vreemd schouwspel. In deze wereld is wonen een product 

geworden waarin leefpatronen door overheden en instanties worden vastgesteld 

en gecontroleerd, een product waar corporaties winst uit halen, een product 

dat al ‘af’ is, waar je vervolgens toegang tot krijgt en blijkt dat het toch niet 

‘af’ is, een product waar je, nadat je alle “belangrijke zaken van het leven” 

hebt voltooid in kunt ‘gaan wonen’, een product dat op commercie en 

gestandaardiseerde consumptie is gebaseerd. 

Veranderingen die invloed op wonen hebben zijn zonder uitzondering 

van maatschappelijke aard. Aan een maatschappelijke verandering ligt een 

economische, bestuurlijke, of sociale beweging ten grondslag. In veel gevallen 

is de grens tussen deze oorzaken niet scherp. Vanaf het begin van de industriële 

revolutie in Noordwest Europa hebben we een grote verscheidenheid aan 

maatschappelijke veranderingen kunnen waarnemen. Zij waren allen het 

gevolg van economische vooruitgang, bestuurlijke macht en sociale verschillen. 

De grootste verandering die Noordwest Europa nu aandoet is van een ander 

karakter. De wijze waarop welvaart wordt gegenereerd is anders dan die van 

de industriële periode. Sinds de sluiting van de mijnen, dat symbolisch als 

einde van deze periode kan worden gezien, wordt welvaart niet meer enkel uit 

industrieën en productie verkregen, maar voornamelijk uit kennis en diensten. 

 De voormalige industrieën brachten, naast economische welvaart, ook 

fysieke uitbreiding met zich mee door het aantal arbeiders dat nodig was om 

de industrieën te laten functioneren. Dit leidde tot een verdere urbanisering 

van steden, maar ook tot urbanisering van rurale regio’s. Doordat voor het 

huidige welvaartsstreven deze vorm van urbanisering geen vereiste meer is, 

krijgen deze regio’s de erfenis van tweehonderd jaar fysieke uitingen van een 

industriële maatschappij te verwerken. Voor Noordwest-Europa bestaat de 

fysieke erfenis voornamelijk uit geologisch gerelateerde industrieën, maar er 

voltrekt zich nog een belangrijkere verandering door het verdwijnen van de 

industriële maatschappij. De ‘industriële arbeider’ kan zijn rol ook niet meer 

vervullen. Hij blijft, net als het stilstaande industriële geweld, achter in een 

regio die haar economische kracht is verloren. De cyclus van het leven gaat 

echter verder. Kinderen van arbeiders kunnen hun heil niet meer in de regio 

vinden en vertrekken; aangetrokken door de kenniseconomie. Wat achterblijft 

zijn verouderende de voormalige arbeiders. 

De streken die door dit fenomeen sterke demografische veranderingen 

ondergaan zijn genoodzaakt de lineaire en [sub]urbane kenmerken van 

voorheen los te laten. Zij dienen hernieuwde waarden voor wonen te 

beproeven waardoor ze onderdeel worden van een kenniseconomie. 

Doordat het lineaire [sub]urbane wonen uit de werkelijkheid van deze streken 

verdwijnt, ontstaat de mogelijkheid om een beroep op ‘wonen als toestand’ 

te doen. Verborgen in het landschap van deze streken vinden we dit wonen 

terug. Hier bevindt zich een wonen dat nog steeds gebaseerd is op een [zelf]

onderhoudend vermogen. Wonen dat middels een cyclisch denken zich aan 

rurale en geologische kwaliteiten bindt. Hierdoor onttrekt het zich van de 

kortstondige urbane veranderingen en heeft het een vermogen tot aanpassing. 

Voordat we wonen kunnen gebruiken om de demografische verandering en 

kenniseconomie te faciliteren zullen we moeten achterhalen wat dit wonen 

betekent. Hiervoor dienen we een zo nauwkeurig mogelijke verkenning van 

wonen als ‘toestand van leven’ te beschrijven. Welke eigenschappen heeft 

wonen? Hoe vind het plaats? Waar verhoudt het zich tot? Wanneer is wonen?

Edward S. Casey is in zijn boek The fate of place op zoek naar de betekenis van 

place in ons denken en in onze hedendaagse maatschappij. In deze zoektocht, 

waarbij denkers uit de klassieke oudheid tot aan denkers uit de twintigste eeuw 

besproken worden, wordt het belang van place steeds gevonden in een toestand 

van leven. Place, is volgens Casey, immers altijd aanwezig en vormt een 

toestand van leven.1 Casey gebruikt het begrip place op twee manieren. Voor 

hem kan het als zelfstandig naamwoord dienen [Nederlands vertaald plaats], 

maar ook als werkwoord [Nederlands vertaald plaatsen]. Door place ook als 

werkwoord te gebruiken, verandert de betekenis van het begrip. Place wordt 

op deze wijze actief, het is iets wat de mens kan uitvoeren. Dit zou betekenen 

dat de toestand van leven niet altijd een gevolg is van place, maar place ook de 

toestand van leven kan veranderen.  

Voor nu richten we ons op Casey’s place als zelfstandig naamwoord. Dit 

Engelstalige woord, net als het gelijknamige Franstalige woord, stamt af van het 

Latijnse woord plata wat zowel ‘brede straat’ als ‘binnenplaats’ betekend. Het 

word plata vind haar oorsprong in het Griekse word platýs en met dit begrip 

werden twee eigenschappen aangeduidt.2 De één was ‘vlak’ [plat/flat] en en de 

ander ‘ruim’ [breed/broad]. Een eerste criteria voor de toestand van leven die 

na deze korte etymologische verkenning, samen met de bevindingen van Casey, 

kan worden vastgesteld is dat er ‘iets’ vlaks en ‘iets’ ruims nodig is om een 

toestand van leven te kunnen bewerkstelligen.   

1 Casey, E.S., 1998, pagina 11
2 Phillipa M., zie: plaats

Van ort naar Ort

Laten we aanschouwen welke termen de huidige Duitse taal biedt, aangezien 

het Engelstalige en Franstalige woord place uit de Romaanse taal komt en de 

Duitse taal van het Germaans - een andere aftakking van het Indo-Europees 

- afkomstig is. Overigens is de Engelse taal ook afkomstig van het Germaans, 

maar heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld met uitheemse woorden uit het 

Romaans. Het is daarom dat we de afstamming van het Latijnse woord plata - 

de Romaanse taal is afkomstig van het Latijns - in beide talen tegen komen. 

 De Duitste taal biedt ons drie woorden die met place verband houden. 

Als eerste het woord Platz3, waarbij vrijwel direct kan worden geconstateerd 

dat deze een gelijksoortige etymologie kent als het Engelse woord place. Zij is 

tevens uitheems en behoort oorspronkelijk tot de Romaanse taal als afstamming 

van plata. Het tweede woord dat de Duitse taal ons biedt is Stelle. Dit woord is 

afkomstig van het Proto-Germaanse woord stallijanan en zou in het Nederlands 

uitgedrukt kunnen worden als ‘[vast-]gesteld’ of ‘geplaatst’. Stelle4 bepaalt 

daarmee dat ‘iets’ al geplaatst is of een ligging heeft. Het vertelt welliswaar 

‘iets’ in de voltooide tijd, maar geeft geen indruk van hoe dat ‘iets’ gelegen is of 

ontstaan is. 

 Om de eigenschappen van het ‘hoe’ te achterhalen is het van belang 

om het Duitse woord Ort5 te aanschouwen.6 Dit woord is afkomstig uit de 

zelfde taal als stallijanan, het Proto-Germaans. De oorsprong van Ort is te 

vinden in het woord uzdaz, wat ‘scherpe punt’ betekend. Vanuit uzdaz zijn, 

toen het Proto-Germaans zich vertakte, verschillende afstammelingen ontstaan. 

Doordat uzdaz vaak in de vijfde naamval [vocatief] werd gebruikt om ‘iets’ 

aan te wijzen, is het woord in de regel als uzd uitgesproken. Het afstammende 

woord ort in het Oud Hoog Duits, blijft dezelfde betekenis van ‘scherpe punt’ 

behouden. Pas wanneer de hedendaagse Duitse taal haar intrede doet, krijgt Ort 

de betekenis van plaats ‘plaats’ of ‘dorp’. Deze verandering heeft te maken met 

de aanduiding van een stuk grond. Het Oud Hoog Duitse ort werd steeds vaker 

gebruikt om een scherpe punt of scherpe hoek van een stuk land aan te duiden. 

De betekenis van het woord veranderde daarmee van een specifiek object, vaak 
3 zie voetnoot 2
4 Phillipa M., zie: Stelle
5 Vries, de, J., zie: oord, Ort
6 Snozzi, L., 2003, pagina 7-10

de scherpe punt van een wapen, naar een specifiek oppervlak. 

Vervolgens werd ort meer en meer gebruikt om ‘een stuk land’ aan te duiden 

waarmee de ‘specifieke’ eigenschap van de aanduiding verloren ging. Vanaf 

dat moment werd het woord Ort gebruikt om een ‘plaats’ of ‘dorp’ aan 

te duiden. Deze aanduiding van ‘plaats’ refereert daarmee middels haar 

etymologie naar een ‘punt waar het begon’ - een plaats met een kern en grens. 

Ook afstammelingen uit vertakkingen van andere talen refereren hier aan. Zo 

betekende Oud Engelse woord ord, ‘point of origin’ en het Oud Noorse woord 

oddr ‘top’ of ‘naar boven wijzend’7. 

Grens van gewoonte

In de Nederlandse taal is het Oud Hoog Duitse woord ort ontwikkeld naar oord, 

waarna het in het huidige Nederlands allerlei paradijselijke bijbetekenissen 

heeft gekregen [als: bedevaartsoord, herstellingsoord of vakantieoord]. 

Betekenissen die niet geheel terecht zijn als we de etymologische betekenis 

van het woord Ort en oord in acht nemen. Geconstateerd moet worden dat 

een oord altijd een punt in het landschap benadrukt van waaruit een centrale 

rol in verzorging, verdediging en uitbreiding vervult kan worden. Door deze 

eigenschappen, ter versterking van het oord, kan het introverte of extroverte 

grenzen hebben. Deze zijn afhankelijk van de place in het landschap. Ligt het 

oord te midden van woestenij waardoor het zelf autoriteit voert en autarkisch 

is, dan zullen de grenzen een introvert karakter hebben. Ligt het oord te 

midden van gelijkgestemde oorden dan zal het zich extrovert gedragen om een 

verbinding met anderen te maken. 

 Ook nu ondervinden we in de Nederlandse taal een tekortkoming, 

want een extroverte grens is in feite geen grens. In de Engelse taal wordt bij 

het begrip grens onderscheid gemaakt tussen border en boundary.8 Wanneer 

we in de Nederlandse taal over een extroverte grens proberen te spreken, 

bedoelen we feitelijk een boundary. Zij is doorlaatbaar, poreus, laat beweging 

toe, en nodigt zelfs uit. Het is als het ware een horizontale beweging over 

het oppervlak die twee delen verbindt. Deze beweging kan daarbij worden 

7 zie voetnoot 5
8 Casey, E..S., 2001, pagina 6-11

beschermd door verticalen en horizontalen die paralel aan de beweging liggen. 

De bescherming en doorlaatbaarheid van de beweging wordt geregiseerd door 

minimaal één van de twee delen. 

Het begrip border benadrukt het verschil tussen twee delen; tussen het één 

en het ander. Het maakt een verticale beweging op het oppervlak waarbij een 

scheiding voor minimaal één van de twee delen gewenst is. Het ‘beschermt 

tegen’ en ‘controleert’ de ander.9 

Deze twee eigenschappen die het karakter van de grens van een Ort bepalen 

zijn niet alleen afhankelijk wat er aan de andere kant van een grens ligt of waar 

een Ort zich bevindt, maar ook wat er in een Ort plaatsvindt. Het Ort strekt 

zover als de gewoonte, want gewoontes kunnen alleen plaats vinden binnen 

de eigenschappen veiligheid en vrijheid. Zodra één van deze eigenschappen 

van de gewoonte niet [meer] aanwezig is zal de gewoonte verdwijnen en 

plaatsmaken voor een border of boundary. Verdwijnt veiligheid, verschijnt een 

border. Verdwijnt vrijheid, dan verschijnt een boundary. 

Borders en boundaries maken als gevolg hiervan ook de communicatie en 

interactie van een Ort mogelijk. Wellicht kan het resultaat van deze van deze 

communicatie en interactie het best omschreven worden met het Latijnse woord 

iunctio. Dit woord is afkomstig van het Proto-Indo-Europese woord yeug, wat 

‘verbinden’ betekent. Het Nederlandse woord juk, een trek- of tilwerktuig om 

dieren in de landbouw met elkaar te verbinden, stamt tevens van dit woord 

af.10 Iunctio behoudt grotendeels de betekenis ‘verbinding’ van de wortel 

yeug, echter heeft de ontwikkeling van het woord een verbreding in betekenis 

veroorzaakt. Romeinen gebruikte de woorden dextrarum iunctio om een 

huwelijksverbond aan te duiden.11 Dit werd gedaan door het in elkaar leggen 

van de rechterhanden. De ontwikkeling die het woord heeft doorgemaakt, heeft 

er uiteindelijk tot geleid dat iunctio ‘een relationele of familiare verbintenis’ 

betekent. Deze verbintenis komen we tegen in de communicatie en interactie 

tussen Orten. Wanneer twee of meer Orten een gemeenschappelijk belang 

hebben zullen zij een verbinding met elkaar maken. Afhankelijk van de 

gewoonte waar het belang uit voorkomt, zal dit een boundarie of border 

vormen. 

9 Casey, E..S., 2001, pagina 13-15
10 Vries, de, J., zie: juk
11 Vries, de, J., zie: iunctio, verbinden

Maar wat betekent een gewoonte eigenlijk?12 Allereerst kan het woord 

gescheiden worden in gewoon en de toevoeging ¬–te. De toevoeging versterkt 

de kwaliteit van het bijvoeglijk naamwoord door er een zelfstandig naamwoord 

van te maken. We concentreren ons op het bijvoeglijk naamwoord gewoon, 

omdat dit ons naar de oorsprong van het woord zal leiden. Gewoon is een 

afleiding van een stam die verwant is met het werkwoord wennen13. Dit woord 

vindt haar oorsprong in het Proto-Germaanse woord gawuna, wat ‘geliefd 

maken’ betekent. Een gewoonte betekent daarmee het geliefd en vertrouwd zijn 

met een bepaalde place. 

Om deze toestand aan een place toe te kennen – en daarmee een Ort te 

stichten – zullen we moeten beschouwen hoe dit toekennen gebeurd en aan 

welke eigenschappen een place moet voldoen om er vertrouwd mee te raken. 

Wellicht kan een eerste beschouwing van het woord wonen hier meer inzicht 

in geven. Hoewel het doet vermoeden dat wonen ook een etymologisch 

verband heeft met gewoon, is dit echter zeer speculatief en heeft het alleen een 

volksetymologisch verband. Waarschijnlijk is in de periode van de Oud Hoog 

Duitse taal het woord giwennen in gewöhnen veranderd door veranderingen 

in de taalklanken. In dezelfde periode vinden we in de Oud Engelse taal een 

woord dat ons een antwoord op de ‘hoe’-vraag kan geven. Hier is het woord 

wenian te constateren wat ‘begeren’ maken’ of ‘voor zich winnen’ betekent. 

Vooral deze tweede betekenis verraadt een ander karakter van de toestand dan 

alleen het ‘geliefd maken’ van een place. Het brengt ons bij het werkwoord 

winnen. Zij draagt in haar oorsprong middels het Proto-Germaanse woord 

winnan [betekenis: door inspanning verkrijgen] dezelfde Indo-Europese wortel 

als wennen. Dit brengt wennen en winnen nader tot elkaar. Met een door 

inspanning verkregen place kan men vertrouwd raken.

Winnen, wennen, wonen.

Deze constateringen vertellen ons eigenschappen van het stichten van een Ort, 

maar wat is het doel? Wat vindt er plaats als het een Ort gesticht is? Heidegger 

vermeld hier over dat het doel van wonen in het bouwen, dus in het stichten, 

12 Vries, de, J., zie: gewoonte
13 Vries, de, J., zie: wennen

ligt. Het stichten van een Ort heeft als doel het vervolgens te onderhouden, te 

telen en te ‘[ver]-schonen’ [Schonen].14 Hij constateert dat de Oud Hoog Duitse 

oorspong van bouwen, het woord buan ‘blijven, zich ophouden’ betekent 

en brengt dit in verband met de woorden wuon [Oud Saksisch voor wonen], 

wunian [Gotisch voor wonen]. Zij hebben voor hem een soortgelijke betekenis, 

namelijk ‘tevreden zijn, tot vrede brengen’. In het woord vrede ziet hij de 

betekenis van wonen. Hij voorziet het vrije [vrede], het frye, van de betekenis 

‘behoed tegen schade en bedreiging’. Hierdoor krijgt wonen, wat al door wuon 

en wunian als ‘tot vrede brengen’ een eerste betekenis heeft gekregen, de 

betekenis ‘omheind blijven in het vrije’. 

 Heidegger zal deze toestand van leven: ‘omheind blijven in het vrije’, 

plaatsen in ‘das Geviert’. Een ‘denken’ waarbij de stervelingen, goddelijken, 

de aarde en de hemel aan elkaar gekoppeld zijn. Hij benoemt wonen tot iets 

van de stervelingen. Het is de taak van de sterveling om zo correct mogelijk 

binnen ‘das Geviert’ te leven. Dit betekent daarmee ‘binnen de omheining van 

het vrije blijven’. Hierdoor wordt dit denken bijna utopisch, wat enigszins aan 

de toren van Babel doet denken. Ook hier is het de taak van goddelijken om de 

omheining, de grens, de gewoonte van de sterveling te bepalen. 

Laten we een stap terug doen. De eerste aanwijzingen die Heidegger voor een 

betekenis van wonen geeft zijn - in relatie tot place, Ort en iunctio - interessant 

om nader te beschouwen. Bij het stichten van een Ort kent Heidegger alleen 

een belang toe aan bouwen, wat volgens hem dan al gelijk staat aan wonen. 

Echter hebben we eerder kunnen constateren dat voor het stichten, dus het 

plaats vrij maken en vestigen van een Ort, eerst het begrip winnen noodzakelijk 

is. Hierdoor ontstaan borders en boundaries die iunctio tussen verschillende 

oorden mogelijk maken wat van belang is voor de vitaliteit van een Ort. Het 

Ort heeft dan het vermogen heeft om te veranderen, zich te beschermen en 

vrijheden te generen. 

 Vervolgens kijken we naar de etymologie van wonen. De Nederlands 

taal grijpt al snel terug op het Proto-Germaanse woord wunn wat, net als 

het Oud Saksische woord wuon en het Gotische wunian welke Heidegger als 

argument gebruikte, ‘tevreden zijn’ betekent.15 Verschillende betekenissen van 

het Proto-Indo-Europese woord uen, de wortel van bovenstaande woorden, 

14 Berghs, H.M., 1998, pagina 22-30
15 Vries, de, J., zie: wonen

doen tot op heden de rondte. De meest waarschijnlijke betekenis is ‘verblijven 

binnen een omheinde ruimte’.16 Tot op heden strookt het nog met de eerste 

betekenisgeving van Heidegger. Maar laten we deze betekenis nu koppelen aan 

de betekenissen van winnen en wennen, zij hebben tenslotte dezelfde Proto-

Indo-Europese wortel als wonen. We vinden dan een andere betekenis dan 

Heidegger’s mystificerende ‘omheind blijven in het vrije’. Winnen en wennen, 

dus ‘een door inspanning verkregen place waar men vertrouwd mee kan raken’, 

maakt het mogelijk om te ‘verblijven binnen een omheinde ruimte’. Voegen we 

deze drie betekenissen samen dan komen we tot een betekenis van wonen waar 

de begrippen place en Ort ten grondslag van liggen. 

Allereerst dient er een ‘vlakte ruimte’ vrijgemaakt te worden die als ‘scherpe 

punt’ voor de stichting van een Ort dient. Deze strategisch gelegen place is 

zó gekozen dat een Ort optimaal gebruik kan maken van de geografische 

en geologische kwaliteiten van een landschap [grondstoffen, grondsoorten, 

rivieren, heuvelruggen, wind, licht, wegen etc.]. Tijdens en na de stichting van 

een Ort ontstaan wisselend borders en boundaries om een Ort te beschermen 

en te bevrijden. Zoals eerder vermeld, zijn zij veranderlijk en afhankelijk van 

omliggende Orten. Het is in dit kenmerk waar deze betekenis van wonen sterk 

verschilt met die van Heidegger. In zijn beschouwing wordt het [over-]winnen 

van een place buiten beschouwing gelaten en is de stichting van een Ort een 

onomkeerbaar proces door de koppeling van bouwen aan wonen. Wanneer een 

Ort ‘ontstaan’ is, dient de sterveling statisch binnen de ‘omheining in het vrije’ 

te blijven zoals hem dat vanuit ‘das Geviert’ voorgedragen wordt. Wanneer een 

omheining [eerder beschreven als grens] echter vanuit een Ort wordt bepaald, 

daarmee vanuit een gewoonte, geeft dit ruimte tot verandering en aanpassing. 

Borders en boundaries zorgen voor iunctio tussen verschillende Orten. Het zijn 

deze dynamische en vitale kernmerken die wonen mogelijk maken. ‘Verblijven 

binnen een omheinde ruimte’ betekent met deze eigenschappen dat een Ort 

‘onderhouden’, ‘verzorgd’ en ‘geteeld’ dient te worden. Of zoals Heidegger het 

beschrijft: hegen und pflegen.17

Huis als hoedanigheid

Wonen, zoals hierboven beschreven, vindt in een Ort plaats. Door het optreden 

16 Phillipa M., zie: wonen
17 Berghs, H.M., 1998, pagina 32-36

van iunctio beperkt wonen zich niet alleen tot één Ort, maar strekt het over 

verschillende Orten. Als we middels deze beschrijving gestaltes van wonen 

zouden aanwijzen, kunnen we hier ook bruggen, gemeenschapshuizen, 

elektriciteitscentrales, musea, etc., tot rekenen. Zij behoren allen tot het 

domein van wonen, maar zijn toch geen woningen. Zij herbergen het domein 

van het wonen, maar ook andere domeinen. Bijvoorbeeld die van werken, 

tentoonstellen, zorgen, etc. Een brandweerkazerne is bijvoorbeeld geen woning, 

echter ‘verblijven’ de brandweermannen lange tijd ‘binnen de omheinde 

ruimte’. De kazerne herbergt dan ook het domein van wonen, diensten en 

stallen. Omgekeerd is de redenatie tevens niet terecht. De naamgeving ‘woning’ 

insinueert dat een gebouw volledig tot het domein van wonen behoort. Dit is 

echter bijna nooit het geval. We kunnen wel stellen dat een gebouw wonen 

mogelijk maakt door het domein van wonen te herbergen, maar veelal zijn hier 

nog meer domeinen in ondergebracht. 

Een combinatie van de domeinen wonen en werken is een van de meest 

voorkomende. Bij een combinatie van meerdere domeinen dient het gebouw 

als een huid ter bescherming van de domeinen. De meest bekende huid 

ter bescherming van wonen en werken is het huis. Etymologisch is dit te 

verklaren door het Proto-Germaanse woord hsa dat terug te voeren is op de 

Proto-Indo-Europese wortel (s)keu(h).18 Met de s-uitbreiding aan de wortel 

betekent het ‘bedekken, omhullen’. Deze wortel ligt ook ten grondslag van de 

woorden schuilen en schuur. Wanneer we de s-uitbreiding vervangen voor een 

t-uitbreiding, komen hier de woorden huid en hut uit voort. Deze aanverwante 

betekenissen van de wortel (s)keu(H) bevestigen dat het huis als een huid voor 

de domeinen dient.19 

We kunnen de betekenis van een huis als gedaante van meerdere domeinen 

ook verklaren door het woord hoedanigheid. In de betekenis van dit woord 

schuilt het verschil tussen het ‘concrete’ huis en ‘abstracte’ Ort. Hoedanigheid 

is verwant aan de Oud-Nederlandse woorden huo gedna wat ‘van welke 

aard’ betekende. Later, tijdens de Midden-Nederlandse taal, verloor het de 

‘ge-‘ toevoeging en werd aan het einde –ich toegevoegd, waardoor hoedanich 

ontstond. Aan het einde van deze taalperiode werd hoedanich synoniem gesteld 

aan het uitheemse woord qualiteyt, waardoor het in de Midden-Nederlandse 

18 Phillipa M., zie: huis
19 Phillipa M., zie: huid

taal de toevoeging –heid kreeg. Vanaf dit moment is het woord dan ook 

de betekenissen ‘van welke aard’ en ‘kwaliteit’ gaan dragen.20 Als we deze 

betekenissen in het licht van ‘het huis als gedaante’ schijnen, kunnen we stellen 

dat het huis vanuit de aard van het Ort een kwaliteit aan de domeinen geeft. 

Deze kwaliteit manifesteert zich door het ‘omhullen, beschermen’. 

Gevolgd op de beschrijvingen van ‘huis als hoedanigheid’ kunnen we stellen 

dat het huis in wezen een Ort is. Een Ort in een groter Ort. Tot nu toe was het 

Ort nog niet aan een concrete schaal gebonden. Wat gebeurt er als we het 

begrip Ort op de schaal van het huis toepassen? 

Het Ort bestaat dan uit de domeinen wonen en werken die door de gewoonte 

bepaald worden en vervolgens door de vitaliteit van iuncio levensvatbaar 

kan worden verklaard. Wanneer we de huid als analogie van het huis zien, 

kunnen we voor iunctio de analogie van het vasculair systeem vaststellen. 

Het verbindt verschillende onderdelen binnen in het lichaam en waardoor 

deze levensvatbaar worden. Met enig imaginair vermogen kunnen we deze 

analogieën van het Ort tot in de grootst en kleinst denkbare substanties 

voltrekken. Voor nu behouden we deze analogieën enkel voor de ‘door de mens 

ervaarbare en hanteerbare’ substanties waarbij een huis het uitgangspunt vormt. 

We kunnen het Ort startend vanuit het huis verkleinen naar de kamer, naar het 

meubel, naar het object [voorwerp]. Zij zijn allen hoedanigheden van één of 

meerdere domeinen binnen een Ort. Het huis kunnen we ook vergroten naar 

de straat, naar de buurt, naar de gemeenschap, naar de regio. Hier eindigt de 

vergroting voor het ‘voor de mens ervaarbare en hanteerbare’ Ort. 

Het woord regio is heden ten dage institutioneel vaak misbruik. Onafhankelijke 

Orten worden met elkaar verbonden door te verkondigen dat zij tot dezelfde 

regio behoren. Instituties en besturen introduceren dit woord om een bepaalde 

verbondenheid te weeg te brengen en zo een gezamenlijk belang aan te 

wakkeren. Maar zoals eerder aangetoond ontstaat een gezamenlijk belang 

uit gelijke gewoontes en behoeftes van Orten. Een regio kan dan ook niet 

bestaan naar aanleiding van een ‘van boven af opgelegde’ beslissing, maar 

komt voort uit culturele overeenkomsten. Deze overeenkomsten [gewoontes, 

behoeftes] dienen daarbovenop ook in een grotere hoeveelheid aanwezig te 

zijn dan de verschillen. Vaak voelen Orten de door anderen opgelegde culturele 
20 Vries, de, J., zie: hoedanigheid

overeenkomsten niet. 

Doordat het woord regio zo vaak misbruikt is, dienen we de etymologische 

betekenis van het woord te begrijpen en wellicht een nieuw begrip te 

introduceren; een begrip dat niet vervuilt is. Regio, afkomstig van het Latijnse 

woord regi, is de betekenis gebied altijd blijven behouden. Het Latijnse 

woord heeft echter nog een betekenis, namelijk richting.21 Deze twee 

betekenissen tezamen doet ons aan een eerdere conclusie denken. Gebied, 

een afleiding van de Middel-Nederlandse wortel van het woord gebieden, is 

afkomstig van het Middel-Duitse woord gebede. Dit betekende in die periode 

‘bevel’, ‘rechtspraak’ of ‘heerschappij’. Het Nieuw-Duits draagt – net als het 

hedendaagse Nederlands – de betekenis ‘district’ of ‘bereik’. Gebied indiceert 

dus een stuk grond waarover het bevel, de heerschappij zich uitstrekt [bereik, 

richting].22 Dit doet sterk denken aan de stichting van een Ort. Misschien is het 

begrip territorium wel het meest geschikt om regio te vervangen. Het doet een 

beroep op een intuïtief vermogen [dierlijk, menselijk] bij de bepaling tot waar 

een gebied strekt. Het woord territorium is niet zozeer gebaseerd op artificiële 

ingrijpen als ‘rechtspraak’ en ‘heerschappij’, maar op ‘het bereik [strekking, 

richting] van de gewoonte [intuïtief vermogen]. Bovendien is het woord 

territorium afkomstig van het woord terra wat ‘aarde’ betekent. Hiermee draagt 

het niet alleen de betekenis van Ort in zich, maar ook dat van place. 

Nu we het Ort als territorium verkent hebben, kunnen we beschouwen 

hoe het ‘bereik’ van het territorium bepaald kan worden. Zoals we eerder 

constateerden bij het woord regio, wordt het ‘bereik’ bepaalt door culturele 

overeenkomsten. Maar hoe kunnen we deze overeenkomsten vastleggen 

[meten, toetsen]? We dienen gebruik te maken van een waarneembare 

eigenschap van cultuur. Net als architectuur [huis] en vele anderen 

hoedanigheden, is spreektaal een waarneembare eigenschap van cultuur.23 

Aangezien we in deze studie architectuur trachten te definiëren en spreektaal 

een van de meest waarneembare eigenschappen van cultuur is, kunnen we 

spreektaal koppelen aan cultuur om vervolgens het bereik van architectuur vast 

te stellen. Het territorium, kunnen we dus niet bepalen door enkel architectuur 

te beschouwen, maar door cultuur als geheel van hoedanigheden. We dienen 

21 Vries, de, J., zie: regio
22 Phillipa M., zie: gebied
23 Rossie, A., 1973, pagina 2-7

Whatever is true for space and time, this much is true for place: we are immersed in 

it and could not do without it. To be at all – to exist any way – is to be somewhere, 

and to be somewhere is to be in some kind of place. Place is as requisite as the air 

we breathe, the ground on which we stand, the bodies we have. We are surrounded 

by places. We walk over and through them. We live in places, relate to others in them, 

die in them. Nothing we do is unplaced. How could it be otherwise? How could we 

fail to recognize the primal fact? 
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Bronvermeldinghet bereik van waarneembare hoedanigheden te stellen om het de strekking 

van het territorium vast te kunnen bepalen. De spreektaal is als het ware een 

weerspiegeling van culturele overeenkomsten en verschillen. Zij is uiteraard 

niet de oorzaak van hetgeen dat cultuur heet. Deze ligt in geografische en 

geologische eigenschappen die de toegankelijkheid [overwinnen, gewennen] 

van een place bepalen. Maar de evolutie van taalfamilies en taalgroepen, 

gekoppeld aan maatschappelijk en cultuurhistorische aspecten, laten de 

historische bepaling van een territorium zien. 


