
0/ Introductie

De stad is niet meer wat ze eens was. Misschien roept het woord ‘stad’ nog steeds het beeld op van een beknopte verzameling
van ruimtelijke functies en vormen, precies passend op een coherente sociaal-culturele onderlegger, maar die voorstelling
strookt minder en minder met de feiten. De feiten wijzen op het losser worden van structuur. Overzichtelijke stedelijke weefsels
raakten vanaf de negentiende eeuw verzeild in hevige groeiprocessen die de substantie van de stad vloeibaar dan wel, naar
gelang de stijl van observatie, brokkelig maakten. Evenzeer wijzen de feiten op het verschuiven van de ideële waarden die
traditioneel aan de stedelijke ruimte verbonden zijn. Het stadslandschap, dat voorheen onmiskenbaar een scherp gedefinieerde
collectieve orde vertegenwoordigde, is een moeilijk afleesbare, geparticulariseerde lappendeken geworden.

In deze verandering van betekenis en inhoud ligt de motivatie voor De Verstrooide Stad, een onderzoek naar het soortelijk
gewicht van urbane patronen die in West-Europa en Noord-Amerika ontstaan zijn vanaf ongeveer het midden van de
negentiende eeuw. De titel werd rechtstreeks geïnspireerd door het lezen van een artikel van Alex Wall over de typologie van
de uitdijende stad van onze tijd: The Dispersed City.1 Bij een nadere verkenning, ondernomen voor een eerste artikel over dit
onderwerp, vond ik al snel andere versies van de titel, ook afkomstig uit mijn eigen taalgebied.2 Het onderzoek dat mijzelf,
doordenkend over de strekking van wat ik in de literatuur tegenkwam, langzamerhand voor ogen kwam te staan, is niet alleen
gecompliceerd doordat het onderwerp in kwestie bezig is om fysiek op te lossen. Ook methodisch gesproken zijn er
hindernissen. Want hoe stellen we het soortelijk gewicht van de verstrooide stad precies vast? Het territorium van de stad
bevat voor vrijwel iedere wetenschappelijke richting – van antropologie tot geografie en van filosofie tot stedebouwtheorie –
talloze aanleidingen voor onderzoek. Ze vormt een uitgesproken gefacetteerd studieonderwerp, dat op uiteenlopende manieren
tegemoet kan worden getreden.

Om het onderzoeksterritorium dat in de stad onderkend kan worden passend te maken bij het instrumentarium van een
specifieke wetenschappelijke richting, is het denkbaar om sommige groepen van feiten wel te selecteren en andere niet. Een
studie kan zich concentreren op de ontwerpgeschiedenis van de stad, op de sociale orde die in de stad terug te vinden is, of
juist op de geografische omstandigheden die haar structuur hebben bepaald. Het is echter ook denkbaar om verschillende
invalshoeken met elkaar te combineren. Iets dergelijks gebeurt hier.

De verstrooide stad is in dit boek een gebied waarin een cognitieve verzameling van feiten, beelden en concepten ontwaard
kan worden met heel uiteenlopende wetenschappelijke vertakkingen. De duidelijkst gemarkeerde tak betreft het eigenlijke
artefact: de stad zelf, een verdichting van bebouwing in het landschap, verwikkeld in een zelfstandige morfologische evolutie.
Onderzoeksvragen in deze categorie betreffen de constanten en incidenten in het gedrag van nederzettingspatronen. Het
gedrag van de stad wordt gestuurd door culturele interventies en wanneer deze interventies de expliciete vorm aannemen van
een bewuste en geïntegreerde actie, kunnen we spreken van een architectonisch of stedebouwkundig concept. Ook de
verstrooide stad bevat zulke concepten. Het is niet al te ingewikkeld om, gebruikmakend van de al geschreven
stedebouwgeschiedenis, een aantal significante stedebouwkundige ontwerpen uit de geschiedenis van de negentiende en
twintigste eeuw op een rij te zetten en daarmee te illustreren hoe een nieuwe planningsdiscipline met kunst en vliegwerk
probeerde greep te krijgen op een hevig verstedelijkingsproces. In die ontwerpen zijn een paar principieel verschillende
conceptuele benaderingen te onderscheiden, die tot ver in de twintigste eeuw de illusie levend hielden dat de verstrooide stad
ook een beheerste stad kon zijn. Maar na verloop van tijd bleek de blijvend centrifugale impuls van de urbanisatie toch te sterk
voor een omvattend ontwerp van een groter totaal dan afzonderlijke bouwlocaties. Dichter bij de actualiteit komend, raakte de
verstrooide stad morfologisch dan ook verzeild in een toestand van ongrijpbaarheid, een even onontworpen als
onontwerpbaar complex dat alleen van detail tot detail kan worden begrepen.

De verstrooide stad is dus een artefact, verwikkeld in een morfologische evolutie, bepaald door culturele interventies al dan
niet in de vorm van een ontwerp. Maar daarmee heeft het onderzoeksthema, opgevat als een cognitieve verzameling van
deelthema’s, nog niet alle reliëf gekregen die het toekomt. Het gaat bij de verstrooide stad ook om meer impliciete impulsen, om
circumstantial evidence die van invloed is op de aard van het onderwerp. Wat hier aan de orde is, is het conceptuele
raamwerk in filosofische zin en de institutionele en maatschappelijke context die de verschijning van de verstrooide stad van
binnen- en buitenaf inzichtelijk maken. Het is bijvoorbeeld mogelijk om de urbane patronen van de laatste anderhalve of twee
eeuwen op te vatten als een indicatie van hoe mensen hun plaats onder de zon zien. Hoeveel middelpuntzoekende zekerheden
heeft een individu bijvoorbeeld nodig om zich geborgen te weten? In hoeverre is het idee van gemeenschap voor hem een
nastrevenswaardig doel dat ook ruimtelijk zichtbaar gemaakt moet worden?

Behalve als filosofisch beïnvloed object, kan het ruimtelijk patroon van de verstrooide stad ook bekeken worden als een
product van de concrete maatschappelijke orde van het moment. Het tijdvak waarop het onderzoek zich richt, is rijk aan
centrifugale neigingen met een heel concrete sociaal-economische achtergrond. Het begint met de druk op de stadsgrens die
veroorzaakt werd door de industriële revolutie, en mondt uit in de manier waarop de elektronische media, die over het feitelijke



netwerk een andere, virtuele structuur heen leggen, de ruimtelijke orde compliceren door een ‘plaatsloze’ uitwisseling van
energie.

Vertrekkend vanuit een definitie van het onderwerp die het tot een cognitieve verzameling bestempelt, kunnen onmogelijk
precies de grenzen in acht worden genomen van een van de vele onderzoeksdisciplines die zich met de beschouwing van de
stad bezighouden. Dit is niet een zuiver stedebouwhistorisch boek, en evenmin is de gekozen invalshoek onversneden
stadsgeografisch of stadssociologisch, zoals de behandeling van het onderwerp ook niet uitsluitend betrekking heeft op het
interessegebied van de filosofie van bouwen en wonen. De bedoeling is daarentegen een mengvorm, een onderzoek dat min of
meer eclectisch verbanden legt waar ze van toepassing schijnen en, vooral: waar ze helpen om een geïntegreerd beeld te
schetsen van de programmatische reikwijdte van de ver-strooide stad.

Ik ben me er scherp van bewust dat een dergelijke mengvorm risico inhoudt voor de consistentie, zo al niet voor de
wetenschappelijkheid van het betoog. Niet voor niets immers heeft het toenemen van de complexiteit van de academisch
beschikbare kennis geleid tot een steeds verder uitwaaierende specialisatie van expertise in afzonderlijke wetenschappelijke
velden. Met dat uitwaaieren echter is het bereik van de afzonderlijke wetenschappelijke uitspraken evenredig versmald. Ook bij
de disciplines die zich met landschap en stad bezighouden is die vernauwing goed merkbaar geworden. Recentelijk kwam de
Utrechtse planoloog Ton Kreukels tot de vaststelling dat de stedebouw niet alleen los was komen te staan van de
economische en technologische realiteit, maar ook van de wereld van cultuur, politiek en het maatschappelijk debat. Het bracht
hem tot een ‘pleidooi voor het openbreken van de onderhavige vakdisciplines’.3

De academische blikvernauwing wordt in de hand gewerkt door het kwantitatieve probleem van onophoudelijk
accumulerende kennis. Zo wordt specialisatie uitgelokt. Wat de effecten van die specialisatie zijn over het tijdvak van maar een
enkele generatie, is goed te illustreren met de manier waarop in de jaren tachtig een beroemde Engelse studie uit 1955 werd
heruitgegeven: W.G. Hoskins’ The Making of the English Landscape (in hoofdstuk 2 komt ze nader aan de orde). De
historicus Hoskins beschreef in dat boek de geschiedenis van een zich over millennia uitstrekkende ruimtelijke ontwikkeling,
rijkelijk gestoffeerd met details uit allerlei vakgebieden. Men moet eigenlijk minimaal botanicus, geograaf, bioloog en historicus
tegelijk zijn om alle tijdruimtelijke feiten op waarde te kunnen schatten, meldt Hoskins ergens, wat hem echter niet heeft
verhinderd zijn enorme karwei tot een goed einde te brengen.4

In de heruitgave tekent een latere wetenschappelijke generatie letterlijk in de kantlijn aan hoeveel van Hoskins’ stellingen
nog houdbaar kunnen worden geacht. Dat zijn er opmerkelijk veel. Maar het gaat in dit verband vooral om wat in de in 1988
toegevoegde inleiding valt te lezen. Inmiddels, zo schrijft daarin de oudheidkundige Christopher Taylor, moet vastgesteld
worden dat de geschiedenis van het Engelse landschap zo gecompliceerd en vertakt is gebleken na alle gepleegde
onderzoekingen, dat er noodzakelijkerwijs ‘a range of expertise’ moet worden gemobiliseerd ‘that no one person can fully
have’.5 Kortom, de opgave waaraan Hoskins zich een paar decennia eerder nog onbekommerd had gezet, zou nu onvermijdelijk
als een mission impossible moeten worden gekarakteriseerd. ‘Professor Hoskins was’, meldt Taylor, ‘perhaps, the last of the
polymaths.’ Nieuwe onderzoeksgeneraties zouden hun vraagstelling aanmerkelijk moeten aanscherpen en versmallen om
binnen veilige wetenschappelijke marges te blijven.

Nu maakte Hoskins het zichzelf in bepaald opzicht nog gemakkelijk. De barrière naar de nieuwste tijd, met alle gevolgen van
een verstedelijkte cultuur, weigerde hij te nemen, om de eenvoudige reden dat hij alles van na de spoorwegen als een plaag
beschouwde voor zowel de natuur als de cultuur. Het ligt voor de hand om te veronderstellen dat de brede, integrale blik op
landschap en stad nog veel meer een probleem wordt wanneer de grens naar de moderne tijd overschreden wordt, alleen al
door de sterk toegenomen intensiteit van het ruimtelijke programma in de laatste periode.

Niettemin had een vermaarde Britse landschapsonderzoeker van enkele generaties vóór die van Hoskins, Patrick Geddes,
geen enkele last van diens bezwaren jegens de nieuwste tijd, terwijl zijn blik op de ruimtelijke orde toch minstens even
rijkgeschakeerd was. Hij zocht, zoals we nog zullen zien in een komend hoofdstuk, aanknopingspunten voor een ruimtelijke
structuur in de genius loci van de regio. Uit de natuurlijke gesteldheid en de primitieve functies die daar in eerste instantie op
gedijden, kon in beginsel de hele verdere ontwikkeling worden afgeleid en wat hem betreft ging dat door tot in een stadium
van verregaande urbanisering. Het landschap was de drager van een onvervreemdbare structuur en de planner had de taak
voorop te lopen in het opsporen daarvan.

Geddes was niet iemand die kieskeurig was in het afperken van het wetenschappelijk terrein waarop hij zich bewoog. In een
verlaten observatorium in Edinburgh, de Outlook Tower, verzamelde hij alle kennis die hij nuttig achtte om de ruimtelijke orde
te begrijpen – en dat kwam van veel kanten. Boven op de toren bevond zich een camera obscura, die het levende stadsbeeld
van Edinburgh weerspiegelde. Daaronder was per verdieping een ander thema vastgesteld en met beeldende middelen, van
grafieken tot driedimensionale objecten, zichtbaar gemaakt. Van boven naar beneden: ‘Edinburgh’, ‘Scotland’, ‘Language’,
‘Europe’, ‘World’. Om alle brokstukken van kennis aan elkaar te smeden, bediende Geddes zich van een redeneertrant die het
domein van de controleerbare kennis permanent aan het zicht onttrok en die vooral de aandacht vestigde op een vermeende



samenhang der dingen, want: ‘we need the complete and unmuti-lated grasp’.6 Hij wist dat te bereiken door een beroep te
doen op geheimzinnige diagrammen, thinking machines genoemd, waarin van herkomst zeer verschillende fenomenen in
steekwoorden op elkaar werden betrokken. De belangrijkste thinking machine had betrekking op de onderlinge
verbondenheid van ‘place’, ‘work’ en ‘folk’. Even geïntegreerd was de wetenschappelijke orde die Geddes onderscheidde. Hij
geloofde in een stairway of knowledge, waarin wiskunde, natuurkunde, biologie en sociologie in wederzijdse afhankelijkheid
en getrapte progressie werden neergezet.7

De wetenschappelijke status van wat Geddes teweegbracht was al tijdens zijn leven omstreden – te gemakkelijk werden
zaken op elkaar betrokken waartussen geen causale relatie bestond. Maar dat doet aan aan zijn succes eigenlijk weinig af. Het
opmerkelijke is dat Geddes, ondanks zijn onredelijk wijde blik en zijn idiosyncrasieën, als een van de vaders wordt beschouwd
van het idee van de regionale stad. Door onvermoeibaar te blijven hameren op de geografische en culturele orde die
onderkend kon worden in de regio, trof hij, toevallig of niet, de schaal van de steden in hun nieuwe omvang. Zijn
uitgangsstelling omschreef een bruikbaar programma en hem trof ook nog eens het geluk van een bereidwillig toeluisterende
jonge generatie. In de Amerikaanse intellectuele gladiator Lewis Mumford vond hij een discipel, die tot ver na hem de
verdiensten zou uitdragen van de stad in de regio, net als hijzelf daarvoor de volle breedte aansprekend van het
wetenschappelijke veld en steeds de confrontatie zoekend met een weerbarstige realiteit.

De moed van Hoskins en de overmoed van Geddes vervullen in dit onderzoek naar de verstrooide stad niet de functie van
het gepasseerde station of het afschrikwekkende voorbeeld. Hun pretentieuze thematische breedte blijkt hier en daar op
gespannen voet te staan met wetenschappelijke precisie, maar heeft de programmatische kracht van hun werk juist vergroot.
Om mijn bedoelingen maar zo simpel mogelijk te verwoorden: zoiets wil ik ook. Hoskins mengde historische feiten uit natuur en
cultuur om daarmee de extreme evolutionaire versnelling die in de moderne tijd optrad zo scherp mogelijk te laten aftekenen als
een absurditeit. Geddes herleidde de verbanden die hij in de evolutie van de ruimte onderkende via zijn blikvernauwende
grafieken op de organische eenheid van de regio, die zomaar werd uitgeroepen tot het leidende beginsel voor de
maatschappelijke orde. Op die manier kon hun werk gemakkelijk functioneren in een retorisch verband.

Beide geleerden cultiveerden een betoog dat het uit het concrete landschap aangevoerde materiaal tot steunpilaar maakte
van een stelling over de cultuur in bredere zin. Een soortgelijke connectie wordt met dit onderzoek geambieerd. Alle gevallen
en voorbeelden, bijeen gesprokkeld uit een verscheidenheid van academische bronnen, die in dit boek worden beschreven,
zijn gekozen om samen een programma te vormen. Dat programma houdt in dat de verstrooide stad niet een redeloos complex
is dat alleen op het schaalniveau van het detail kan worden begrepen, maar een zich systematisch gedragende ruimtelijke vorm.
De verstrooide stad is in één moeite door een morfologisch genre, een stedebouwkundig concept en een filosofische
uitspraak, zoals ze ook de ruimtelijke contramal is van de manier waarop de maatschappij functioneert.

Hebben de samenstellende delen van het hiernavolgende betoog over de verstrooide stad, zowel afzonderlijk als in hun
relatie tot elkaar, een voldoende stevig wetenschappelijk fundament? Dit is een boek waarin min of meer intuïtief ontstane
aannames omtrent de aard van de hedendaagse stad geconfronteerd worden met wat ergens concreet te zien is en vooral: wat
ergens te lezen is. Dit is in de eerste plaats een boek over andere boeken, met een voornamelijk theoretische ambitie – en dit is
niet een boek dat tot in de details een case beschrijft, of een serie daarvan, en op die basis tot algemene uitspraken tracht te
komen. De voorbeelden die beschreven worden hebben een zelfstandige geschiedenis van feiten, hoofd- en bijzaken. In hun
onderlinge relatie vormen ze echter de componenten van een artificieel programmatisch bouwwerk dat alleen binnen de
contouren van dit boek bestaat. Dat is meteen de oorzaak van de hier en daar misschien wat hermetische toon van het boek.

Het eerste hoofdstuk concentreert zich op de stad van nu. Zo dicht mogelijk bij de feiten en de over het algemeen zeer
recente bronnen blijvend, beschrijft het hoofdstuk een organisme dat met recht verstrooid genoemd kan worden, waarvan de
lokale identiteit in steeds sterkere mate geconfronteerd wordt met een nieuw cultureel programma. De reikwijdte van dat
programma wordt minder en minder beheerst  door het klassieke regime van stad, regio of natie en steeds meer door een
nieuwe, grensoverschrijdende sociaal-economische orde, die haar macht uitoefent via eigen netwerken, al dan niet van
elektronische aard, met eigen centra en subcentra. Aan de orde is hier het proces van globalisering dat, paradoxaal genoeg,
vergezeld gaat van een hernieuwde oriëntatie op de wortels van specifieke plekken, die geforceerd zichtbaar worden gemaakt
in stedelijke herinrichtingsoperaties. In het bijzonder is dat het geval in de contemporaine Amerikaanse stad, maar ook de
Europese stad gaat steeds duidelijker de effecten vertonen van een ingrijpende culturele verandering.

Welke trekken de stad op de lange duur onder invloed van de zich voltrekkende globalisering zal gaan verliezen, welke ze
zal behouden en welke ze zich zal aanmeten, is onvoorspelbaar, maar er zijn een paar fenomenen die een voorafspiegeling lijken
te geven van wat in aantocht is. Recente begrippen als de ‘periferie’ en ‘cybercity’ horen bij een universum dat in het
gunstigste geval een verknipte structuur heeft, waarvan de onderdelen gekarakteriseerd worden door een sterk wisselende
lokale gebondenheid en programmatische lading.



In veel recente literatuur wordt de stad van vandaag beschreven in uitsluitend negatieve termen: als iets wat even leeg als
hol is en wat het moet stellen zonder identiteit. Wat binnen het stedelijk milieu nog bewaard wordt aan historische fragmenten
met een ooit scherp gearticuleerde betekenis, raakt in hoog tempo gecommercialiseerd en versleten.

Wanneer dit slijtageproces nog even doorzet, houden we niet veel meer over. De stad is dan niet meer dan een zeer
elementair toegerust artefact, een plek met de infrastructuur om fysiek te kunnen overleven – de rest is imago, en imago wisselt
in de huidige culturele dynamiek, die iedere stijl tot een ogenblikkelijk vervliegend modeverschijnsel maakt, ieder jaar. Loopt de
stad per se uit in een diffuus organisme dat geen enkel vermogen meer heeft om een stabiele identiteit te verwerven? Deze in
het eerste hoofdstuk opgeworpen vraag bepaalt de opgave die voorligt in de rest van het boek.

Hoofdstuk 2 biedt het tegenbeeld van het eerste, waarbij een toepasselijke verbreding van het gebruikte bronnenmateriaal
hoort. Onbelangrijk zijn in dit hoofdstuk de uiterlijke verschijning van de hedendaagse stad en de eerste laag van interpretaties
die er uit kan worden afgeleid. Het gaat hier om iets anders dan de descriptieve vaststelling van feiten, namelijk om de
constructie van een nieuw intellectueel skelet waaraan de rondzwevende onderdelen van de verstrooide stad zich
mogelijkerwijs kunnen hechten. Grondslag daarvoor is de analyse van relevante theorieën omtrent de relatie tussen universum
en stad. Aan het begin van die constructiepoging staat de volgende vraag: de stad van nu zou arm zijn aan identiteit, maar
wanneer en hoe was dat dan anders?

Twijfel over de kwaliteit van de stedelijke identiteit is niet een zuiver actueel verschijnsel. De moderne metropool is vaker
beschouwd als een existentieel drama. Vroeger zou de stad een omarmend geheel zijn geweest en die heerlijke toestand lijkt
voorgoed verloren. Sommige auteurs, met de kunsthistoricus en architect Joseph Rykwert vrij recentelijk als de belangrijkste,
hebben ge-probeerd om het ideaal terug te zoeken in concreet landschap, daarbij onvermijdelijk verzeild rakend in de regionen
van de klassieke stad. Zo dringend als Rykwert zocht naar een afspiegeling van een onverbrekelijke, kosmische orde in
plattegrond en opstand van de historische stad, is er beslist verwantschap op te merken met de freudiaanse obsessie om het
‘oceanische gevoel’, de onaanraakbaarste kern van het zielsleven, te leren kennen. De stad uit de Oudheid wordt in Rykwerts
historische interpretaties afgeschilderd als het volmaakte compromis van praktische en metafysische intenties. Wanneer de
kracht van dit, in de stedelijke orde metaforisch uitgedrukte, compromis omstreeks de Verlichting is uitgewerkt, glijdt de stad
langzaam af naar een steeds banaler wordend programma, zo meent hij.

Rykwerts redenering is herkenbaar voor de latere consument van literatuur over cybercity en soortgelijke fenomenen. Zijn
betoogtrant, waarbij het paradijs verondersteld wordt in opeenvolgende stadia van achteruitgang te wijken voor een steeds
hollere werkelijkheid, ligt ook ten grondslag aan menige recente diagnose van de toestand van de stad, die haar lokale
identiteit zou verliezen onder het geweld van nieuwe mondiale netwerken.

Heeft men gelijk? Het gemak waarmee de nul wordt bereikt in de verschillende redeneringen is te groot om de conclusie
zonder meer te kunnen aanvaarden. Misschien is de stad nog altijd de drager van waardevolle betekenis. Om die stelling te
onderzoeken wordt tegen het einde van hoofdstuk 2 een poging gedaan om een alternatieve schets te bieden van de
metafysische betekenis van de ver-strooide stad. De relatie tussen stad en het universum dat men zich voorstelt verandert wel,
zo blijkt uit deze poging om de boog opnieuw te spannen, maar lost allerminst op. Een bijzondere rol is daarbij weggelegd voor
de grootste wetenschappelijke revolutie van de negentiende eeuw: het darwinisme. Het darwinisme wordt aan het slot van
hoofdstuk 2 opgevoerd als een paradigmatisch kader dat helpt om de eigenschappen van de verstrooide stad te kunnen
begrijpen. Aannemend dat de theorie van het darwinisme vatbaar is voor culturele extensies – een aanname die tot op de dag
van vandaag overigens uiterst controversieel is, zo zal blijken – kan ook de definitie van het stedelijk domein profijt trekken
van nieuwe interpretaties, die bijvoorbeeld Rykwerts apocalyptische uitleg kunnen relativeren.

Een paar van die nieuwe interpretaties kunnen alvast worden opgesomd. De stad van Darwin is allerminst te herleiden op
een heerlijke oersituatie, een omarmend geheel van vroeger. Ze is niet zozeer een gefixeerd domein alswel een instabiel proces.
Dat proces geeft de stad een verband zowel in ruimte als in tijd. De stad van Darwin is minder een autonoom artefact dan een
landschap. Ze is minder een in één keer voltooide vorm dan een zich evoluerend, dus historisch fenomeen.

Hoofdstuk 1 en 2 vormen de basis van dit onderzoek, het eerste in concrete termen, het tweede in filosofische. Het eerste
hoofdstuk is een verslag, het tweede schetst er een theorie van metaforen overheen. De instabiliteit van de  stedelijke
concepten van vandaag, zo wordt uiteengezet, is eigen aan een op darwinistische grondslag functionerend universum. Om
realiteit en metafoor bij elkaar te brengen: de verstrooide stad is de stad van Darwin.

De volgende drie hoofdstukken van het boek zijn gewijd aan de aanduiding van essentiële eigenschappen van deze stad,
met behulp van het intellectuele instrumentarium uit de stedebouwgeschiedenis en de stadsmorfologische ana-lyse. Wordt de
stad van vandaag steevast aangewreven dat ze geen identiteit of betekenis meer zou kunnen vasthouden, ze blijkt in ieder
geval een geschiedenis te hebben, een geschiedenis van waarachtige evolutie. Welke structurele fenomenen doen zich voor in
het mechanisme van de verstrooide stad? Wat waren hoofdmomenten in haar geschiedenis? Door wat voor impulsen,
opzettelijk dan wel onopzettelijk in de ruimtelijke orde teweeggebracht, wordt ze geregeerd?



De verstrooide stad is ten eerste een fysiek territorium, een artefact, en ten tweede de drager van een cultureel en
maatschappelijk programma dat door de politieke orde kan worden versterkt of afgezwakt. In die volgorde wordt ze nu ook
beschreven.  Allereerst wordt, in het derde hoofdstuk, geanalyseerd hoe het artefact van de stad zich gedraagt in tijd en ruimte
en hoe menig theoreticus en praktiserend stedebouwkundige uit dat fysieke gedrag aanwijzingen afleidde voor een verdere
bewerking van het stedelijk oppervlak. Het was vooral in een Europese context dat zich een tijdruimtelijk continuüm
bestendigde, waardoor het voor onderzoekers mogelijk was een eeuwen overspannende analyse te maken van de relatie
tussen de constituerende delen van de ruimtelijke orde. De ene historische periode van de stad, zo bleek in voorkomende
gevallen, ging langs min of meer navolgbare tussenstadia over in de volgende.

De navolgbaarheid van het proces impliceerde een regulerend organisme dat instructies afgeeft omtrent het gedrag van de
stedelijke vorm door de tijd heen. Deze tak van dressuur doet zich automatisch voor, dat wil zeggen als een impliciet cultureel
fenomeen dat zich ook voltrekt zonder politieke aansturing, alleen door de optelling van alle individuele gedragingen. De
evolutionaire patronen van de stad werden echter ook herkend als een aanleiding voor stedelijk ontwerp en daarmee voor een
expliciete culturele uitspraak, teweeggebracht door een politieke impuls. Stedelijke veranderingen werden aangegrepen voor
een gecultiveerde vervoeging van de onontkoombare logica van de kalender. Allebei, zowel de automatisch optredende
voortzetting van de aanwezige stedelijke vorm als de in culturele termen geëxpliciteerde stedelijke continuïteit, komen in dit
derde hoofdstuk aan bod.

Ter illustratie van de eerste categorie presenteert het hoofdstuk een wetenschappelijke stroom die de stad volgt in haar
vanzelfsprekende morfologische gang door de geschiedenis, met alle ‘jaarringen’ en fractale verschijnselen die bij complexe
groei horen. Daarnaast worden, ter illustratie van de tweede groep, de gecultiveerde stedelijke ingrepen geplaatst, die in de
continuïteit van de ruimtelijke textuur hun eerste thematische aanleiding vinden. Ze werden en worden gepleegd door met de
bestaande stad geëngageerde stedebouwers en architecten op zoek naar richtinggevende beginselen in de ruimtelijke orde
zelf: kunstenaars als H.P. Berlage en Aldo Rossi. Voor beiden was het ontwerp een manier om de continuïteit van de stad te
bestendigen, zelfs onder twintigste-eeuwse omstandigheden, waarin de urbane orde fundamenteel bedreigd werd door het
proces van modernisering.

De ontwrichtende kracht van de moderniteit bevestigde Berlage en Rossi in hun engagement met de bestaande stad, maar
er ontstond ook een alternatieve denkrichting. Het hoofdstuk beschrijft hoe er, op het moment dat het geweld van
industrialisering en ontembare verstedelijking ieder idee van continuïteit bij voorbaat lijkt te saboteren, facsimile’s ontstaan
waarin de permanente aanpassing en groei van de traditionele stad binnen de relatief compacte vorm van een megastructuur
worden gesimuleerd. Dit is de reageerbuisversie van het ouderwetse stedelijke organisme, ontstaan uit twijfel omtrent de
overlevingskansen van het origineel.

Met deze facsimile’s is de belangstelling voor het concrete landschap echter niet definitief op dood spoor beland. Met
name in Italië is er in de recente tijd een levendige belangstelling ontstaan voor de identificatie van het gedrag van nieuwe
stedelijke zones, doorgaans gelokaliseerd in de periferie van de oude steden of in tussengebieden waar zich de invloed van
verschillende steden tegelijk doet gelden. De constanten die zich ook hier weer laten traceren, bewijzen dat het fenomeen van
de stedelijke continuïteit tot de permanente thema’s op de culturele agenda is te rekenen.

Hoofdstuk 3 is gewijd aan de ruimtelijke orde van de stad zelf. In de twee er op volgende hoofdstukken gaat het om de
analyse van de wisselwerking tussen die orde en het maatschappelijke programma waar ze zich naar te voegen had en heeft.
Suburbia, het onderwerp van het vierde hoofdstuk, berustte als sterk middelpuntvliedende en verstrooiende ruimtelijke
tendens op de inwerking van een nieuw cultureel patroon van verregaande individualisering. De opkomende burgerij werd
ruim voor het midden van de negentiende eeuw door de markt ontdekt als doelgroep voor een nieuw soort woonplaats buiten
de oude stad, te bereiken door recentelijk uitgevonden transportmiddelen als de stoomtrein. De suburbane woonplaats kreeg
vorm door het ‘zinken’ van het gedachtegoed dat een eeuw eerder rondom de landschapstuin ontstaan was. Daarbij was een
grote verbreiding van op gewone burgers gerichte handboeken en tijdschriften, in Engeland met name die van John Claudius
Loudon en overzee van Andrew Jackson Downing, van grote betekenis. Werd in die boeken en tijdschriften voornamelijk het
landschap behandeld en het territorium in en om de burgerlijke woning, binnen een halve eeuw waren er samenhangende en
navolgbare ontwerpbeginselen als de ‘neighborhood unit’ ontstaan. Daarna liep suburbia op veel plekken op aarde uit in een
amorfe sprawl die schijnt te ontsnappen aan enig overkoepelend idee, behalve dan het idee van de onschendbaarheid van
alleen de kleinste kern: het huis.

Het suburbane concept begon zijn gang door tijd en ruimte als het alternatief voor de verloederd gewaande orde van de
traditionele stad. In het verloop van de twintigste eeuw echter, zo zal in hoofdstuk 4 blijken, zijn kernen en subkernen met
elkaar aan het fuseren geraakt tot één stedelijke zone, die programmatisch is gaan leunen op de heterogeniteit van de
tradionele stad en compositorisch op de informaliteit van het voormalige zelfstandige suburbia. De uitgedijde stad van kern,
subcentra en perifere snippers vormde zich alsnog tot een geheel, anders functionerend misschien dan de traditionele stad die
tot in de negentiende eeuw bestond, maar niet minder een conceptueel geheel.



Het hoofdstuk over de nieuwe woonvorm van de opkomende burgerij toont de uitwerking op de ruimtelijke orde van een
nieuw cultureel patroon, veroorzaakt door nieuwe sociaal-economische omstandigheden die de westerse wereld snel
veroverden. Voor het gevestigd raken van dat patroon was geen politieke uitspraak nodig. Het ontstond uit de rechtstreekse
interactie tussen de vraag van de consument, op zoek naar een zelfstandige pastorale, en het antwoord van de producent die
spoorlijnen, automobielen, vrijliggende woonhuizen en een reeks van overige noodzakelijke voorzieningen aanbood.

Het volgende hoofdstuk, Het retorisch complot, zet een stap verder, in zoverre dat het de verstrooide stad beschrijft als het
toneel van signalen en tekens die expliciet bedoeld zijn om het onderliggend cultureel programma een pregnant gezicht te
geven. De stad is hier niet alleen een ruimtelijk artefact en een impliciete illustratie van de culturele realiteit, ze is bovenal de
vertolker van een politieke, althans doorgaans van bovenaf opgelegde uitspraak omtrent het karakter van de maatschappij. Als
ijkpunt in dit hoofdstuk dient de volkomen artificiële, politiek gemakkelijk afleesbare orde van het City Beautiful-concept.

City Beautiful droeg tekens aan van een maatschappelijke ordening die in menig opzicht contrasteerde met de rommelige
actualiteit van de laat-negentiende-eeuwse Amerikaanse stad. Door middel van een pregnant ontwerp kan, zo bewees deze
stroming, een niet aantrekkelijk geachte status quo worden omgebogen in een drastisch afwijkende nieuwe richting, die
begrijpelijk is voor alle inwoners. Een duidelijk gestructureerd openbaar domein, bedoeld als ostentatieve beëindiging van
letterlijk verstrooide ruimtelijke karakteristieken, ritualiseert daarbij het idee van gemeenschap of een in andere richting
uitwaaierend politiek ideaal.

Het retorische alternatief voor de onaantrekkelijke realiteit heeft doorgaans eerder het karakter van een stedelijk archetype
dan dat het aansluit bij de ter plaatse aangetroffen morfologie. Vandaar dat het retorisch complot in de stad doorgaans de
sterke onderlaag heeft van een tabula rasa. Het wordt geënsceneerd vanuit een nulpositie, helemaal of goeddeels bevrijd van
de zichtbare historische erfenis, maar dat neemt niet weg, zo zal blijken, dat onuitroeibare zeden en gewoonten erin kunnen
slagen om onder de tabula rasa uit te kruipen en in een vernieuwde stedelijke context andermaal hun opwachting te maken. In
een spannende interactie met het automatische gedrag van de stedelijke orde bleven de politieke signalen van een reeks van
retorische samenzweringen gedurende de hele evolutie van de verstrooide stad krachtig hoorbaar, opmerkelijk genoeg
laatstelijk bij de visionaire stadsprojecten van Rem Koolhaas en zijn Office for Metropolitan Architecture.

De hoofdstukken 3, 4 en 5 bij elkaar genomen doen de verstrooide stad tevoorschijn komen als een getrapt opgebouwde
orde. De verstrooide stad is een tolerant kader, de behuizing voor automatische ruimtelijke gedragingen, aangevuld met wat
neerslaat van een impliciet cultureel programma, aangevuld met de tekens van een ostentatieve retorische orde. In de realiteit
van de moderne stad zijn al deze facetten doorgaans complementair aanwezig: menig suburb werd feitelijk gevormd met
verwerking van harde City Beautiful-elementen.

In het laatste hoofdstuk, nummer zes, worden de uitgeworpen lijnen aan elkaar geknoopt, in het meest programmatische
onderdeel van het boek. De strekking van alle naar voren gebrachte ideeën kan hier geëvalueerd worden, en vooral: gebruikt
worden voor het in kaart brengen van wat de opdracht van vandaag zou kunnen zijn. Wat is er aan te vangen met de
cognitieve verzameling die omtrent de verstrooide stad in de eerdere hoofdstukken werd aangelegd? Wat moeten we beginnen
met deze complementaire orde van automatische gedragingen en al dan niet geëxpliciteerde retorische signalen? De
verzameling feiten en deelconclusies is nader te definiëren in een dialectisch domein met twee krachtvelden: dat van de stad
zonder eigenschappen en dat van de intentionele stad. De eerste staat voor een stad die het product is van haar eigen
automatismen en die zonder verdere culturele tussenkomst wordt afgeleid van impulsen van buitenaf, die met name afkomstig
zijn van de economische orde. De tweede staat voor de gecultiveerde orde van de stad, die onderhouden wordt vanuit een
autonome theorie en die gevoed wordt door retorische uitspraken. De eerste definieert een orde van onderop, vanuit het
directe particuliere belang. De tweede is een orde die duidelijk ‘politiek’ is. Voor het overeind trekken van de retorische façades
is een collectieve actie nodig en bovendien zijn ze uitdrukkelijk bedoeld om een collectieve kwaliteit zichtbaar te maken.

Beide krachtvelden, zowel de automatische als de intentionele, zijn duidelijk merkbaar, als de constituerende energieën,
aanwezig in de verstrooide stad. Toch lijkt in het laatste stuk van de twintigste eeuw de invloed van de global economy
zodanig onontkoombaar geworden te zijn dat de traditionele identiteit van de steden begint te bezwijken en daarmee de
overgeleverde culturele orde.

Wint de stad zonder eigenschappen en verliest de stad die door politieke stimulans in de richting gedreven wordt van de
retorische verklaring? Het boek besluit met een speculatieve constructiepoging, waarin beide krachtvelden optreden. De
getrapte opeenvolging van de stad zonder eigenschappen en de intentionele stad kan een orde in het leven roepen die spreekt
in de termen van het pluralisme. De verstrooide stad etaleert ieders persoonlijke smaak en staat in zoverre bij uitstek voor het
gedemocratiseerde individualisme van de moderne tijd. Het pluralisme van de postmoderne cultuur geeft daarvan niet meer,
maar ook niet minder, dan een vergrotende trap. Aan het eind van het boek blijkt het pluralisme, gezien door de filosofische bril
van Isaiah Berlin, een in moreel opzicht gecompliceerd begrip te vormen, dat niettemin kansen biedt op het tot stand brengen
van empathische verbanden in tijd en ruimte, verbanden waarin de beschaving ondanks alles haar stem hoorbaar weet te
maken.


