
4/ Steden in evolutie

In The Economy of Cities, daterend uit 1969, betoogt de Amerikaanse stadssociologe Jane Jacobs dat ruimtelijke patronen op
een minder eenvoudige manier verband houden met economische activiteiten dan doorgaans wordt aangenomen. Het
historisch verloop kan niet zonder meer in een beeld worden samengevat waarin de stedelijke civilisatie volgt op een primitieve
fase van bedrijvigheid op het land, die in ruimtelijke termen gestalte kreeg in de plattelandsnederzetting, waarna geleidelijk aan
een verdichting van energie aan de orde kwam, die  in de figuur van de stad neersloeg. ‘This sequence – first agricultural
villages, then towns, then cities – ostensibly explains only the first cities.’1 Op het vervolg van de betrekkingen tussen stad
en platteland is een meer gecompliceerde wisselwerking van toepassing. Jacobs veronderstelt dat de prikkels die vanuit de
stedelijke civilisatie naar buiten toe werden afgeleid, samen met de sociaal-economische discipline die er werd opgebouwd en
het economische muliplier-effect dat er gegenereerd werd, al snel een zodanige kracht gingen vertegenwoordigen dat de
volgorde van oorzaak en gevolg direct verkeerde in het voordeel van de stad. Het platteland werd in deze visie ogenblikkelijk,
direct nadat de stad erin verdicht is geraakt, ondergeschikt gemaakt aan de impulsen van de stad.

De rollen werden op die manier drastisch omgedraaid, maar paradoxaal genoeg zonder dat daardoor in culturele zin een
simpele polariteit gevestigd raakte die tot vandaag kon beklijven. De verhouding tussen stad en platteland werd wezenlijk
ambigu en onderworpen aan voortdurende wederzijdse verwijzingen. Gold de stad in de Renaissance nog als een plek van
beschaving waartegen het ommeland woest en ledig afstak, in de periode tot 1800 werd het gewoon om het platteland boven
de stad te stellen, als een zone met een heerlijke natuurlijke orde.2 Dit sentiment werd sterker merkbaar naarmate de stad zich in
de negentiende eeuw verder verspreidde en de invloed van de industrialisering groeide.3

Verstedelijking en natuurliefde accelereerden naast elkaar, voortkomend uit de dubbelzinnige mentaliteit van de nieuwe
burgerlijke cultuur, die de aanvankelijke polariteit onklaar maakte. Die stelling wordt bevestigd door de stedebouwhistoricus
André Corboz. Tussen stad en platteland bestáát ternauwernood nog een tegenstelling, meent hij, want zeker sedert de
Tweede Wereldoorlog heeft zich ‘een razendsnelle homogenisering’ van levensstijl voltrokken, met een onmiskenbaar
stedelijke herkomst. Dat heeft meer dan alleen een morfologische betekenis. ‘Het gaat erom in te zien dat de stedelijke ruimte
niet zozeer wordt gedefinieerd door een compacte ordening van gebouwen, maar door de bewoners die zich een stedelijke
mentaliteit hebben aangemeten.’4

Dit vierde hoofdstuk gaat over de ruimtelijke gevolgen van het proces waarover Corboz spreekt, over een zich in het
landschap aftekenende nieuwe, homogeniserende mentaliteit, geproduceerd door een burgerlijke impuls. Tijdens dit proces,
dat ongeveer twee eeuwen duurde, veranderde de omvang van de stad, haar systeem en zeker ook haar betekenis. Wat de
makers van edge city, in eerdere hoofdstukken al beschreven, op hun bouwlocaties in het open land bij de snelweg aanrichten,
kan beschouwd worden als een treffende, zo al niet overtreffende illustratie van het stedelijk primaat dat Jacobs dacht te
kunnen waarnemen en van Corboz’ conclusie omtrent het oprukken van een stedelijke mentaliteit. Edge city wordt
samengesteld uit een volkomen kunstmatig programma. Het begint allemaal, zoals we eerder zagen, met een aanname over het
commerciële oppervlak dat nodig is op een goed bereikbare locatie om een spontane verveelvoudiging van functies op te
wekken. Die verveelvoudiging wordt vervolgens geënsceneerd rondom een door marktanalyse gecultiveerd idee van wat een
landschappelijk en stedelijk aantrekkelijke kwaliteit vertegenwoordigt. Kort na elkaar bleken er aan het begin van de jaren
negentig in de Verenigde Staten liefst tweehonderd van dit soort nederzettingen op lege plekken in het landschap een
parachutelanding te hebben gemaakt.

Aan het oprukkende fenomeen van edge cities kleeft de suggestie dat er een nederzettingsrevolutie mee in het geding is,
maar het kan allerminst nieuw worden genoemd. De wortels van de extensies van de stedelijke cultuur, opgericht aan de
periferie of nog verder weg, voeren terug naar het begin van de moderne tijd. Suburbs worden ze gewoonlijk genoemd, deze
excentrisch gelegen nederzettingsvormen met een stedelijke functie. Ze ontlenen hun ruimtelijke karakteristieken niet aan wat
werd aangetroffen op de in beslag genomen plek zelf, maar aan een ‘vreemd’ programma, dat uitgevoerd wordt met behulp van
energie en kapitaal van buitenaf. Komt de inhoud van buiten, de orde van de suburb profiteert wel van de mogelijkheden van
haar locatie in de open ruimte, mogelijkheden van individualisme en zelfbeschikking die in de hechte onderlinge betrokkenheid
van onderdelen in de kern niet aan bod kunnen komen.

Naarmate de invloed van de suburb op het totale stedelijke programma groeide, raakte, zoals we aan het einde van dit
hoofdstuk zullen zien, deze eigenschap van gefragmenteerde autonomie als het ware verinnerlijkt in het organisme van de stad
en verrijkte het stadslandschap daarmee met een potentieel voor een nieuw vernacular. Edge city is het voorlopige sluitstuk
van deze trend, die hier beschreven zal worden als een opeenvolging van historische fragmenten, die bijna allemaal betrekking
hebben op het grondigst gesuburbaniseerde land ter wereld: de Verenigde Staten van Amerika.

Nieuwe eerste bewegers



Kenneth Jackson herleidt in zijn schitterende standaardwerk over de geschiedenis van de Amerikaanse suburbanisatie de
wortels van het idee van de suburb tot twee millennia voor Christus en hij lokaliseert ze in het gebied bij de Perzische Golf.5

Buiten de stadsmuren bleken er vestigingsvormen mogelijk waarin de programma’s van stad en boerderij werden gekruist.
Afstanden en gebrekkige infrastructuur stonden borg voor een vrij sterk isolement. Het gemengde programma was ook een
kenmerk van latere Europese fenomenen als die van de faubourg  en de Vorstadt.

Maar in de negentiende eeuw veranderde er iets wezenlijks. Het ging nu niet meer om verspreide snippers waarin gewoond
en soms ook gewerkt werd in afzondering, maar om hevige, systematische groeiverschijnselen in de randgebieden van de oude
stad, waaruit extensieve nederzettingen tevoorschijn kwamen die in directe, dagelijkse verbondenheid stonden met de oude.6

Dit nieuwe, ruimere verband van oud en nieuw – kern en uitbreiding – kon zich vormen op het moment dat wind, water en
spierkracht ophielden de prime movers van de civilisatie te zijn.7 De Verenigde Staten vormden een uiterst geschikte context
voor technologische vernieuwing. Het continent had een reusachtige schaal en grond was er goedkoop, maar arbeidskracht
was schaars en kostbaar, zodat men gestimuleerd werd nieuwe productietechnieken te bedenken en toe te passen die
menselijke arbeid zouden kunnen vervangen.8 Een aanzienlijk deel van de innovatieve energie kwam terecht bij ontwikkeling
van nieuwe infrastructuur en transportmiddelen. In 1807 werd een nationaal plan afgekondigd voor wegen- en kanalenaanleg,
aangemoedigd door president Thomas Jefferson, die, zich spiegelend aan de Romeinse cultuur, in een goed werkende
infrastructuur een unificerende kracht voor de jonge natie onderscheidde.9

Zowel in het Amerikaanse als het West-Europese geval voltrok de wending die de cultuur voorbereidde op de moderne
suburb zich vanaf omstreeks 1815 en de directe aanleiding tot verandering was afkomstig van revoluties in
vervoerstechniek.10 Een reeks van uitvindingen, waaronder boten en treinen op stoom, paardentram en kabelbaan, maakte het
mogelijk om de stad binnenstebuiten te keren. De omnibus (een systeem van koetsen rijdend volgens vaste dienstregeling)
was Frans van afkomst, de stoomtrein Engels, maar beide vindingen functioneerden al snel met evenveel succes overzee.11 De
eerste omnibus reed in Amerika vanaf ongeveer 1830, om in de jaren vijftig te worden opgevolgd door de, eveneens
paardgetrokken, streetcar.12 Met de stoomtrein werd in de Verenigde Staten geëxperimenteerd in de jaren twintig, waarna
ogenblikkelijk een grootschalige toepassing volgde.13 Tot het begin van de twintigste eeuw zou het railnet steeds meer
aaneengesloten en geüniformeerd raken om in 1920 een totale lengte te bereiken van 254.000 mijl.14 Door het wijdere bereik
van de stedelijke cultuur werd boerenland overgenomen en opgedeeld in stadspercelen en werden ook rivieren moeiteloos
overschreden om aan de overkant een ferry suburb  te kunnen beginnen, zoals Brooklyn overkwam.

De grote sprong, die een wandelstad deed veranderen in een door openbaar vervoer beheerst organisme, werd gemaakt
tussen ongeveer 1820 en 1850.15 Medio negentiende eeuw was het fenomeen van forensisme, met spoorwegsuburbs om de
grote steden heen, geen uitzondering meer. Boeren kwamen een enkele keer nog in opstand tegen het oprukken van de trein,
die de rust verstoorde en koeien zo van slag bracht dat de melkproductie staakte. Uit woede braken ze stukken spoor op of
staken een enkele keer een station in brand, maar natuurlijk stonden ze voor een verloren zaak.16

Ondertussen was de herinrichting van het gebied buiten de steden niet alleen een kwestie die centralistisch, vanuit de
urbane kernen werd ontketend. Ook vanuit de bestaande dorpen en vanuit de boerderijen kwamen impulsen tot verandering.
‘Throughout New England, New York, New Jersy, and Pennsylvania’, schrijft de landschapshistoricus John Stilgoe, ‘farmers
shifted away from full-time agriculture, at first making shoes or nails or clocks during the slow winter months, then abandoning
farming altogether for work in a “shop” or small mill.’ Ze kwamen te wonen in nabijgelegen dorpen, die bij de overgang naar de
negentiende eeuw een steeds slechtere reputatie hadden gekregen maar die verderop in de eeuw langzamerhand hun inertie en
kleingeestigheid af wisten te schudden.17

In de boerderij op de prairie, zo werd in een vorig hoofdstuk beweerd, kreeg het Amerikaanse afscheid van de Europese
feodale structuur een utopische uitdrukking. In de suburbane woonvorm werd daaraan een stedelijk vervolg gegeven, dat net
zo beladen was met noties van individualisme en keuzevrijheid.18 Dat het nieuwe fenomeen werd aanvaard als een passende
cultuuruiting bleek uit de houding van de overheid. Omstreeks 1850 voltrok zich op lokaal niveau een institutionele omslag.
Werden de kosten voor de aanleg van de infrastructuur eerder als vanzelfsprekend verhaald op de nieuwe bewoners,
naderhand zag de overheid er langzamerhand ook een verantwoordelijkheid in voor zichzelf, omdat de suburb inmiddels
verondersteld werd bij te dragen aan de oplossing van een algemeen stedelijke problematiek.19

De kleinste kern van de samenleving

Het directe motief waardoor de suburb veroorzaakt werd was afkomstig van de infrastructuur, die vestiging mogelijk maakte op
plaatsen waar voorheen niet aan gedacht kon worden. Toch was het nieuwe ruimtelijke gedrag niet de oorzakelijke, tot en met
het beeld gecultiveerde afleiding van een door overheidswege op gang gebrachte cultuurpolitiek. ‘The dispersed family farm
had a physical expression, and so did the American suburb, but these expressions were locational – geographical – rather than
architectural’, schrijft James Vance. ‘The forms that the family farm and the suburb assumed were the results of a social



objective, the abolition of vestigial feudalism, rather than the result of an operative social engineering.’20 Voorzover hier
derhalve gewerkt werd aan de verwezenlijking van een architectonische utopie, werd dat gedaan langs indirecte weg, als de
impliciete uitkomst van een sociaal model dat bij machte was de schrik van het feodalisme voorgoed te bedwingen. Tegenover
de expliciete cultuurpolitiek van West-Europa, in de vorm van allerlei publieke voorzieningen voor de arbeidersklasse in en om
de steden, kwam daarom ‘de geografische oplossing’ van de Amerikanen te staan, gebaseerd op de combinatie van goedkope
grond en vrije vestiging op eigen percelen.21

De cruciale beslissingen omtrent het door dit sociale model opgeroepen ruimtelijke patroon werden genomen in een
krachtenveld dat zijn effectiefste maatstaf vond in de tegenovergestelde prijscurve van grond- en transportkosten: naarmate
de afstand naar buiten toenam werd de grond goedkoper en transport juist duurder.22 Als voortvloeisel van deze brute
marktwerking werden de nieuwe nederzettingen in de eerste helft van de negentiende eeuw over het algemeen tamelijk
desolate woonplaatsen en nog lang geen serieus alternatief voor de oude stad, gethematiseerd rondom een andere
levenswijze. Vaak betekende de aanleg van een suburb niet meer dan de optelling van de activiteiten van afzonderlijke
bouwers, die zich lieten leiden door de route van de streetcar, de grondprijs en een betrekkelijk vage verzameling van wensen
en smaken.23 Desondanks groeide de coherentie van de idealen die zich in de suburb samentrokken door een paar heel
wezenlijke sociaal-culturele veranderingen, die tegen het einde van de negentiende eeuw goed afleesbaar werden aan het
suburbane milieu.24

Al voor Thomas Jefferson was de esthetische armoede van de duizenden en duizenden woningen en nederzettingen waarin
de nieuwe Amerikanen zich vestigden een klemmend probleem geweest.25 Hij zag de definitie van de typisch Amerikaanse
woning als een wezenlijk onderdeel van de nieuw te ontwerpen samenleving, waarbij voor hem de agrarische context
vooralsnog bepalend was. In de suburbaniserende werkelijkheid van het Amerika van enkele decennia later kreeg de kleinste
kern van het publieke domein echter een andere inhoud. Even voor de Amerikaanse burgeroorlog moest de boerderij daarom
haar positie als utopisch ijkpunt, bezongen in publieke media en literatuur, prijsgeven. Het concept van de boerderij strookte
niet meer met het concrete leven, dat zich steeds nadrukkelijker binnen een stedelijk domein voltrok; de cottage diende zich
aan als haar opvolger.26

De cottage symboliseerde de onverbrekelijke harmonie van het gezin, ze bood ‘the refuge of values assaulted by suddenly
complicated modern urban life, a shelter against urban evil’.27 Met de omarming van dit uit Engeland overgewaaide archetype,
overigens eveneens met landelijke wortels, was het niet langer een productie-eenheid die de sociale essentie aangaf van de
samenleving, maar de familie, de biologische eenheid, die in een nieuwe stedelijke omgeving een eigen cultureel programma
overeind trok rondom thema’s van privacy en huiselijkheid.

Parallel met deze omslag deed zich de invloed gelden van de opkomst van fabriekswerk, die een maatschappelijke scheiding
in de hand werkte tussen een mannensfeer en een vrouwensfeer. De man vertrok in de ochtend om in massaal verband het
geld te gaan verdienen dat nodig was voor de vestiging van een eigen domein: ‘A man is not really a true man until he owns
his own home.’28 De vrouw bleef achter, om ervoor te zorgen dat de woning tot een paradijs werd voor het gezin.29 Omdat in
de loop van de negentiende eeuw de noodzaak om zelf voedsel te verbouwen steeds kleiner werd, kon dit paradijs
georganiseerd worden als een vrije landschappelijke zone rondom de woning, waarin de natuur een nieuwe interpretatie kreeg.
Juist in het dagelijkse, zeer concrete contrast met de congestie van de stad werd in de ongebonden natuur een romantisch
kader gevonden voor een bevrijd leven, een dialectische appreciatie die al ver voor de negentiende eeuw verkend was, maar
die nu kansen op verwerkelijking kreeg op een ongekende schaal.30

Het vertrouwen in de helende werking van de natuur kon eenvoudig geënt worden op de ideeënwereld die in de
voorafgaande eeuw was opgetuigd rondom de Engelse landschapstuin. Terwijl achttiende-eeuwse grondbezitters zich
overgaven aan de verfijningen van de landschapsarchitectuur, was het voor eenvoudige burgers steeds gewoner geworden
om zich te bekwamen in het kweken van bloemen en planten.31 Vanuit deze belangstelling verbreedde zich de liefde voor de
natuur. Medio negentiende eeuw begonnen duidelijk zichtbaar elementen uit die aristocratische oude wereld door te dringen in
het suburbane milieu, dat in toenemende mate afgestemd werd op de behoeften van een nieuwe middenklasse. Projecten als
Llewellyn Park (1853) in New Jersey, ontworpen door Alexander Jackson Davis, en Riverside (1869) bij Chicago, van de hand
van Calvert Vaux en Frederick Law Olmsted, toonden een pastoraal, parkachtig milieu, doorsneden door kronkelweggetjes, dat
een sensitieve aanvulling bood op de grids en schaakborden waarmee het Amerikaanse landschap gesystematiseerd was.32

Het was in dit soort projecten dat een nieuwe, typisch stedelijke visie op het landschap (de natuur als pittoreske
tegenhanger van binnenstedelijke congestie), gevuld met een even nieuw en even stedelijk programma (het huisvesten van de
hardwerkende burger en zijn gezin), vrijmoedig onderzocht werd op artistieke en maatschappelijke mogelijkheden. Niet
toevallig waren de ontwerpers van deze voorbeeldprojecten allemaal op de een of andere manier gelieerd aan een figuur met
een sleutelpositie bij de ontwikkeling van belangrijke landschappelijke projecten in de Verenigde Staten, die zich er op een
merkwaardig vroeg moment van bewust werd dat het werkdomein van de landschapsontwerper zich zou gaan verplaatsen van
de particuliere landschapstuin naar de middenklasse-suburb. Zijn naam was Andrew Jackson Downing (1815-1852). Davis, de



ontwerper van Llewellyn Park, was in de jaren veertig leverancier van vele illustraties voor de boeken die Downing was gaan
maken en hij werd zijn partner toen Downing ook begon met een ontwerpcarrière. Calvert Vaux liep Downing tegen het lijf toen
de laatste in 1850 op studiereis was in Engeland, en hij liet zich overhalen om mee terug te reizen naar de Verenigde Staten,
waar hij zich, na Downings vroege dood, zou associëren met Olmsted. Davis, Vaux en Olmsted keken met respect terug op het
aandeel dat Downing in hun ontwikkeling had gehad, maar deze had zelf op zijn beurt ook een voorganger.

Downing leunde zwaar op een Europese geestverwant, die in Engeland precies hetzelfde werk had gedaan als hijzelf in de
nieuwe wereld zou doen: John Claudius Loudon (1783-1843). Men zou Loudon en Downing kunnen beschouwen als
protagonisten van de democratisering van het ruimtelijk ontwerp. Beiden verdienen een wat uitvoeriger introductie, omdat ze
aan het begin staan van de ontdekking van een tot op de dag van vandaag uitwaaierend suburbaan vernacular.33

John Claudius Loudon

Wie aan de hand van de beschikbare literatuur probeert de intellectuele biografie te reconstrueren van John Claudius Loudon,
auteur van onder andere de fameuze Encyclopaedia of Cottage, Farm, and Villa Architecture and Furniture (1832),
ondervindt onvermijdelijk de sensatie dat er maar moeilijk een disciplinaire kern in onderscheiden kan worden. Hier speelt een
cultuurschok van twee eeuwen – tussen de toenmalige wereld van algemene en over de volle breedte van het bekende
universum inzichtelijk gemaakte kennis en de huidige gespecialiseerde wereld vol enkelvoudige professionals die het stellen
moeten zonder totaaloverzicht. Loudons bezigheden evolueerden vanaf het prille begin tot een tamelijk contourloos domein, al
werd het geregeerd door maar een enkele drijfveer: een grondig engagement met de inrichting van het landschap. Dat
engagement zou, aldus een uitvoerig verslag van zijn leven en werken, opgemaakt door zijn weduwe, al aan het licht zijn
getreden in zijn kindertuintje, bij de ouderlijke boerderij in Schotland waar hij werd geboren.34 Als scholier in Edinburgh
verdiepte hij zich, behalve in botanische wetenschap, ook maar direct in Latijn, wiskunde, scheikunde en tekenen.

Op zijn elfde of twaalfde werd hij de hulp en tekenaar van een zekere John Mawer, een kweker, maar net zo goed een
landschapsontwerper, een destijds in Schotland vrij gebruikelijke combinatie.35 Bovendien was hij een expert in kassenbouw,
een specialisme waarmee ook Loudon zich zijn leven lang zou bezighouden. Op zijn vijftiende ging hij aan de universiteit
lessen volgen in economie, landbouwwetenschap en architectuur. De kennis die hij opdeed in ornamental agriculture maakte
hem vertrouwd met de beginselen van de landschapstuin, via het werk van onder anderen Uvedale Price en Humphry Repton.

In 1803 was hij niet alleen klaar voor zijn eerste reis naar de rijzende metropool Londen, maar bleek hij ook voldoende
voorbereid te zijn voor zijn eerste grote eigen werk: de inrichting van het terrein van Scone Palace, in Perthshire. In aansluiting
daarop volgde het eerste geschreven werk, waaronder Country Residences uit 1806, dat zich richtte op dezelfde aristocratische
maatschappelijke regionen die hij met zijn ontwerpwerk in het landschap was gaan dienen.36 Maar dat veranderde snel, ook
misschien vanwege zijn afkomst uit een agrarisch milieu. In 1808 huurde Loudon een boerderij, Tew Lodge Farm, in
Oxfordshire, die hij op kosten van de eigenaar in de loop van drie jaar onderwierp aan een omvangrijk herinrichtingsplan,
daarbij steeds experimenterend met nieuwe inzichten omtrent de bedrijfsvoering.37 Hij maakte fortuin, door in grond te
handelen en daaromtrent ook anderen te adviseren, hij zette een landbouwopleiding op en hij bleef ook nog druk publiceren
over allerlei onderwerpen, variërend van landschapsarchitectuur, landbouw, kassenbouw tot economie.

Door het verworven kapitaal kon hij het zich veroorloven om in 1813 en 1814 een lange reis over het vasteland van Europa
te maken, waarbij hij, typerend genoeg, niet de Grand Tour maakte, maar door de noordelijke zone van het continent trok – via
Zweden, Duitsland en Polen naar Rusland. De reis stimuleerde hem om het landschap minder te zien als een kader voor een
variëteit aan esthetische ervaringen dan als het territorium van een nieuwe, opkomende sociale orde.38 Bij terugkomst in
Engeland bleek hij, door een slechte bewindvoering van zijn kapitaal bij zijn afwezigheid, geruïneerd. Hij stortte zich op
ontwerpwerk, met name in de kassenbouw en deed verscheidene uitvindingen, waaronder een heteluchtverwarmingssysteem
en een gietijzeren profiel dat het mogelijk maakte om te bouwen in gebogen vormen. Joseph Paxton zou er later, bij de
constructie van Crystal Palace (Londen 1851), zijn voordeel mee doen.39 Zijn tweede reis naar het continent maakte Loudon in
1819. Deze keer was het de bedoeling om materiaal te verzamelen voor een tuinencyclopedie waarmee hij begonnen was, een
massief werk dat in 1822 zou verschijnen en dat een halve eeuw lang een doorslaand succes was bij de lezers. Wat voor lezers?
Aangezien Loudon niet uitsluitend landgoederen besprak, maar net zo veel aandacht had voor de cottage garden, sprak hij
ook een publiek aan dat maar een klein stukje grond bewerkte, zeker toen hij een tijdschrift liet verschijnen in de slipstream van
de encyclopedie: Gardener’s Magazine (1826) en The Suburban Gardener (1836). Dat procédé, eerst een handboek en daarna
een vervolg in serieverband, zou zich herhalen. Op de encyclopedie die Loudon in 1832 liet verschijnen over de architectuur
van woningen, boerderijen, villa’s en meubels, volgde in 1834 The Architectural Magazine, het eerste architectuurtijdschrift in
Engeland. Tussendoor begon Loudon nog een Magazine of Natural History (vanaf 1828), terwijl hij aan het eind van zijn
leven, in 1838, al zijn kennis over bomen en struiken verwerkte in alweer een decennia lang meegaand standaardwerk:
Arboretum et Fruticetum.



In al zijn publicaties toonde Loudon vondsten, ideeën en ontwerpen van anderen, maar ook van zichzelf, waaronder
betrekkelijke kleinigheden als een model cottage, maar ook voorstellen op de schaal van een hele stad, bijvoorbeeld voor de
toekomst van Londen. Buiten zijn publicitaire werk om – dat ondanks de verpletterende omvang ervan niet genoeg opbracht
om van te leven – voerde Loudon nog ontwerpopdrachten uit. Met name belangrijk daarvan zijn de botanisch tuin van
Birmingham (1831) en de Derby Arboretum (1839), Engelands eerste openbare park.

Overvloedige en oneindige weilanden

De meest principiële verschuiving die in Loudons werk kan worden gevolgd, betreft de bestemming van het ruimtelijk ontwerp:
de ‘doelgroep’, hoewel dat woord destijds nog niet werd gebezigd. Gardener’s Magazine ging over tuinen, natuurlijk, maar
veel artikelen behelsden architectuur, stedebouw en grootstedelijke vraagstukken in wijdere zin.40 In zijn brede formule werd
het blad, dat enig in zijn soort was, direct geadopteerd door de opkomende bourgeoisie (‘townhouse dwellers in Chelsea,
country clergymen in Warwickshire, architects, doctors, engineers, the “Suburbanus Oxfordiensis”, and fellows of the
Horticulturural, Linnaean, Geological, and Royal Societies’41).

Men toonde zich nieuwsgierig naar alles wat kon helpen bij het optuigen van de eigen huishouding en zocht vooral
adviezen met een directe toepasbaarheid. Dat betrof zaken als de maximale hoogte van de rosa indica, maar net zo goed andere
kwesties die in en om de woning konden spelen, zelfs met betrekking tot de toekomstige woning. Kon het blad, zo werd
bijvoorbeeld gevraagd door een lezer met verhuisplannen, geen informatie verschaffen over hoe het was om te leven in Dorset
of Devonshire, en dan in het bijzonder over de ter plaatse gebruikelijke huren voor eenvoudige woningen met een beetje grond
eromheen?42 Wat voor salarissen werden er verdiend in de verschillende beroepen, en wat waren de prijzen voor de eerste
levensbehoeften? Hoe warm was het er, door het jaar heen? Gestimuleerd door de weerklank die hij ondervond stemde Loudon
zijn werk eerder af op de amateur, ijverig bezig om zijn eigen domein te vormen, dan op de professional.

Wat betreft zijn ‘doelgroep’ verzette Loudon dus de bakens. Ook in zijn eigen ontwerpwerk stapte hij buiten de bekende
kaders van de klassieke achttiende-eeuwse landschapstuin. Richard Payne Knight en Uvedale Price bijvoorbeeld ontwierpen
hun tuinen als een verhevigde vorm van de natuur, een verdichte facsimile in pittoreske termen, maar Loudon voegde aan de
naturalistische scenes duidelijk artificiële motieven toe. Dat had te maken met zijn brede botanische interesse, waardoor hij er
plezier in had om in de landschappen die hij maakte planten van uiteenlopende herkomst naast elkaar te zetten, alsof hij bezig
was met een driedimensionale encyclopedie. Het had bovendien te maken met zijn verwerking van Quatremère de Quincy’s
interpretatie van de landschapstuin (in Essai sur la Nature, le But, et les Moyens de l’Imitation dans les Beaux-Arts, 1823), die
eruit bestond dat in de Engelse landschapstuin te weinig afstand zou worden genomen van de karakteristieken van de natuur
om hem tot het rijk van de schone kunsten te mogen rekenen.43 Loudon leidde eruit af dat hij vrij was om het niet te laten bij
het facsimile, en dat er geen bezwaar in school om een geometrische orde over de tuin heen te leggen en er een grotere variatie
aan planten in te brengen dan natuurlijkerwijs aannemelijk was.

Pas aan het eind van zijn leven bedacht hij de naam voor zijn idee van een natuurlijk arrangement dat aangevuld wordt door
elementen met een ostentatieve kunstmatigheid: gardenesque. Met een zekere profetische blik zag hij dit concept duidelijk in
het verband van een geglobaliseerde cultuur waarin de schatten van de aardbol in beginsel naar iedere plek verplaatst konden
worden, om daar in isolement een nieuw leven te beginnen.44 Hoewel hij het gardenesque pas definieerde toen hij bezig was
met zijn standaardwerk over bomen en struiken, verraadde hij zijn belangstelling voor botanische collecties in een overigens
naturalistisch arrangement al in zijn vroege, nog ‘aristocratische’ ontwerp voor Scone Palace.45

In zijn wat latere ferme ornée Tew Lodge stimuleerde de zakelijkheid van het boerderijthema tot een verdere verkenning van
het idee. Hij legde hier een speciale afdeling aan met encyclopedisch gegroepeerde collecties van in- en uitheemse
plantensoorten.46 Financieel gesproken was dit soort geësthetiseerde boerderijen overigens meestal een fiasco.47 Tew Lodge
toonde Loudon ook als architect, en in die rol haalde hij hier een repertoire van ‘lightness and Doric simplicity’ van stal, om
daarmee net dat kleine beetje distinctie te bereiken dat zijn complex zou kunnen onderscheiden van een gewone boerderij.48

Architectuur was voor hem niet zozeer een kwestie van stijl, laat staan van stijlzuiverheid, maar werd afgewogen op grond van
haar bijdrage aan een groter geheel, waarbij het er in de eerste plaats om ging hoe een bouwwerk tot een ornament kon worden
in het landschap. Ze werd als het ware van buitenaf gemotiveerd en verklaard. De inheemse traditie kon daarbij behulpzaam
zijn, en Loudon liet in zijn publicaties zien dat hij een sensitief oog had ook voor de bescheidener onderdelen daarvan,
bijvoorbeeld voor de autochtone cottage-bouw. Daarmee hield hij zich al vroeg bezig, en dan in het bijzonder met de
toepassing van wat hij in de kassenbouw geleerd had om een gebouw droog en warm te krijgen.49 Hij publiceerde ook een
ideaaltype van eigen hand (‘Model cottage for a Country Labourer’) en een spectaculair idee van een huisje dat zowel
geprefabriceerd als draagbaar was.50

Zijn landschappelijke denkraam maakte hem als architect ongevoelig voor een van de heetste hangijzers van de
negentiende-eeuwse architectuurdiscussie: de kwestie van constructieve waarheid. In tegenstelling tot Pugin of Ruskin liet



het hem volledig koud of een bouwwerk al dan niet ‘eerlijk’ was in constructie en materiaal. Zolang het bedoelde
landschappelijke effect werd bereikt, mocht het huis wat hem betreft in papier-mâché worden opgetrokken, sterker nog, hij
werd door dat soort onorthodoxe oplossingen geïntrigeerd.51 Dat stond zijn postume reputatie als een ontwerper die al vroeg
wist wat ‘functionalisme’ was niet in de weg.52 Misschien droeg het gebrek aan orthodoxie waarmee hij zijn werk aanvatte er
ook aan bij dat hij verzeild raakte in een nog niet bestaande ontwerpopgave. In 1818 kwam hij er toe om een woningblok te
ontwerpen met vierenzestig arbeidersflats.53 De woningen hadden allemaal waterafvoer en -toevoer en centrale verwarming, ze
hadden geen enkel ornament en verwezen nergens naar enige historische stijl. In de jaren dertig publiceerde hij een ander
complex arbeiderswoningen, dit keer niet geordend tot een flat, maar in geschakelde eenheden van één of twee verdiepingen,
en omringd door particuliere en openbare tuinen.54

Aansluitend op de manier waarop Loudon zijn doelgroep en zijn landschapsconcept definieerde, illustreerde zijn
architectonische werk eens te meer dat Loudon begreep wat de ruimtelijke bestemming aan het worden was van de lezers van
zijn periodieken: de metropool. Dat hield wat hem betreft niet een afschrikwekkend voorland in. ‘And what is this’, schreef hij,
‘but to collect into flocks the wandering groups of half-starved sheep and lambs, and instead of heathy waste and mountains,
to place them in sheltered fields of abundant and perpetual pasture; and for the rags and beggary of the country labourer’s
cottage, to substitute the clean and comfortable apartment of the tradesman and manufacturer: It is evident that this must even
better the condition of the labourers that remain.’55

Overvloedige en oneindige weilanden: dat was Loudons beeld van de metropool. Toen hij in een later stadium van zijn
leven, in 1829, de toekomst van Londen als ontwerpopgave koos, lag zijn benadering in het verlengde van dit beeld, en
identificeerde hij het nieuwe grootstedelijke territorium als een ‘onafzienbaar en verscheiden landschap’.56 Zijn plan ging uit
van een in principe eindeloze uitbreidbaarheid in concentrische patronen, waarbij telkens een greenbelt het behoud van de
open ruimte moest garanderen, om een harde kern heen met publieke gebouwen.57 Heel globaal waren dat de karaktertrekken
van Abercrombies latere wereldberoemde uitbreidingsplan voor Londen uit de jaren veertig van de twintigste eeuw, maar
belangrijker was dat Loudon de nieuwe metropool opvatte als een voor systematische planning vatbaar geheel, ondanks de
onafzienbaarheid ervan. Op deze schaal vergde dat een daadkrachtige overheid – maar die doorslaggevende voorwaarde was
nog voor het midden van de negentiende eeuw op geen enkele manier reëel.

Toen Loudon op het einde van zijn leven meemaakte hoe nieuwe toepassingen van stoomenergie de mobiliteit van de
gemiddelde burger sterk lieten toenemen, werd hij bevestigd in zijn verwachtingen omtrent de stadsrand en verder weg
gelegen suburbane gebieden. Juist hier zag hij de kans op gezondheid, genoegen en maatschappelijk respect. Geen mens kon
meer verlangen dan deze drie geluksfactoren, stelde hij vast.58 En juist in deze omgeving was er een mogelijkheid om uit het
beeld van de ‘kudde’, dat hij placht te gebruiken in verband met het in de metropool onderkende ‘oneindige weiland’, een
nieuwe, meer individualistische bestaansvorm te laten ontstaan, die wat Loudon betreft mede werd ingegeven door de
ideologie van onafhankelijkheid en zelfbeschikking van de door hem bewonderde Thomas Jefferson.59 De nieuwe wereld bood
voor deze individualistische thematiek een direct bruikbare ondergrond.

Andrew Jackson Downing

De biografie van Andrew Jackson Downing is in menig opzicht een spiegelbeeld van die van Loudon.60 Ze ontmoetten elkaar
nooit, want Loudon was al gestorven toen Downing naar Engeland kwam, maar ze correspondeerden wel, in de verhouding
van leermeester (Loudon) en leerling (Downing). Ook Downing kwam van het platteland. Hij werd geboren in Newburgh, een
rustiek dorp gelegen aan de westoever van Hudson, bij New York. Na een schooltijd die niet veel om het lijf had ging hij op
zijn zestiende werken op de kwekerij van zijn familie, die hij samen met zijn broer zou overnemen. Van hier uit verbreedde zich
geleidelijk aan zijn domein, tot de landschapsarchitectuur, de gewone architectuur en tot veelomvattend publicitair werk. Net
als Loudon trof hem zwaar financieel ongeluk, waardoor hij in 1846 gedwongen werd om zijn aandeel in de kwekerij en het
eigendom van zijn eigen huis op te geven.61

Downing begon op de kwekerij in een periode dat het Newburgh economisch voor de wind ging, wat de broers een groot
bestand opleverde van klanten die zich buiten de stad hadden gevestigd, en op zoek waren naar ideeën en producten om hun
huizen en buitenplaatsen te verfraaien.62 In de jaren veertig kon de hele tuinbouwsector tot big business uitgroeien omdat
iedereen die de stadskern de rug had toegekeerd zich op de inrichting van het eigen erf stortte.63 Downing bleef naast zijn
werk op de kwekerij studeren en ging schrijven voor land- en tuinbouwtijdschriften.64

Nog ruim voor zijn dertigste, in 1841, lag er een handboek, voluit getiteld A Treatise on the Theory and Practice of
Landscape Gardening, Adapted to North America; with a View to the Improvement of Country Residences, waarvan nog vele
edities zouden verschijnen, ook nog lang na Downings dood. Als een volk ‘descended from the English stock’, betoogde
Downing in dat boek, konden de Amerikanen leunen op een imposante landschappelijke traditie van de oude wereld, en
binnen die traditie had Loudon voor de laatste mijlpalen gezorgd; zijn overlijden werd in de tweede editie herdacht in



erkentelijkheid.65 Downing deed met zijn boek voor Amerika wat Loudon voor Engeland had gedaan, namelijk het aanbieden
van een handzame esthetische theorie waarin landschap en woningarchitectuur onverbrekelijk aan elkaar vast werden
geklonken.66 De historische beschouwing waarmee het boek opende, zocht de oorsprong van serieus te nemen
landschapsarchitectuur direct na de ‘merely mechanical manner’ van bijvoorbeeld de Hollandse of Franse geometrische tuin,
op het moment dat ‘men of genius’ de expressie van natuurlijkheid waren gaan zoeken.67 Vervolgens beschrijft het boek
systematisch de onderdelen waaruit het naturalistische landschap geassembleerd zou kunnen worden: bos, decoratieve
bomen, struiken en planten, paden, water, en ten slotte ook architectuur en andere bouwkundige verfraaiingen.

In de gebruikte voorbeelden en in de schaal waarop het landschap werd behandeld, was de Treatise nog niet direct
afgestemd op de concrete verlangens van de modale burger, maar, net als Loudon, veranderde hij in de handboeken die
volgden opzichtig van doelgroep en doelstelling. ‘Every laborer is a possible gentleman, not by the possession of money or
fine clothes – but through the refining influence of intellectual and moral culture’, en uit dat besef groeide een verbreed en
geactualiseerd artistiek programma.68 Cottage Residences uit 1842 is niets meer of minder dan een how to-boek, waarin aan de
hand van een serie concrete voorbeelden getoond wordt hoe te werk moet worden gegaan bij de bouw van een vrijstaand
huis. De voorbeelden die Downing gebruikte kwamen merendeels van Alexander Jackson Davis, die al vier jaar eerder het idee
had gekregen dat klanten voor een ontwerpopdracht geworven konden worden door middel van een modellenboek.69 Met
Cottage Residences onder de arm kon de aspirant-bouwer naar de dorpstimmerman stappen en een model bestellen en vooral
dat gebeurde zeer regelmatig.

Downing onderkende het dubbele effect van het boek en ook zag hij dat er een geweldige markt lag nog net onder het
publiek dat hij met zijn eerste modellenboek bleek te hebben aangesproken. The Architecture of Country Houses (1850) ruimde
daarom een grote plaats in voor de simpele woning voor de middenklasse.70 In het voetspoor van de handboeken volgde,
vanaf 1846, een tijdschrift: de Horticulturist, opgedragen aan ‘Rural Art and Rural Taste’. Net als Loudon was overkomen
leidde het tijdschrift tot een onverwachte verbreding van zijn publiek. Er kwamen brieven van lezers die het verwelkomden als
een even nuttige als plezierige doorbreking van de sleur van het leven op de prairie, en er werden de meest uitlopende vragen
op de redacteur ter behandeling afgevuurd.71

Zoals Loudon naast al het andere werk steeds zijn botanische belangstelling levend had weten te houden en er op het eind
van zijn leven nog een encyclopedie uitperste over bomen en struiken, zo verging het ook Downing. In 1845 kwam hij met zijn
Fruits and Fruit Trees of America, dat ondanks een enigszins omstreden wetenschappelijke reputatie voor decennia het
standaardwerk zou blijven.72 Zelfs Darwin verwees naar dit boek van de ‘excellent horticulturist, Downing’.73

Tussen alle bedrijven door was ook Downings ontwerpcarrière geëvolueerd van hier en daar eens een advies tot een
goedlopende praktijk, zeker nadat er met Calvert Vaux praktische bouwexpertise was binnengekomen die Downing alleen
ontbeerde. Direct na terugkomst van de Engelse reis kwam de eervolle opdracht binnen voor wat, als het aan Downing lag, het
eerste echte park van de Verenigde Staten had moeten worden, aan te richten tussen het Capitool en het Witte Huis in
Washington. Het plan was een onvoltooid onderdeel van het laat-achttiende-eeuwse ontwerp voor Washington van Pierre
Charles L’Enfant. De voltooiing van deze opdracht – de enige van Downings landschapsontwerpen waarvan papieren
bewijzen zijn overgebleven74 – smoorde in de vroege dood van Downing. Een halve eeuw later zou Daniel Burnham zich aan
dezelfde opgave zetten.

Andrew Jackson Downing kwam om het leven bij de dramatische ondergang van de Henry Clay, een van de snellere
stoomboten waarmee lijndiensten over de Hudson naar New York werden onderhouden.75 Op 28 juli 1852 liet de bemanning
van de Henry Clay zich verleiden tot een hevige race met een concurrerend schip, de Armenia. Verschillende halteplaatsen
werden in de haast overgeslagen, en de twee concurrenten botsten tijdens het gevecht ook nog op elkaar. Uiteindelijk
ontplofte het oververhitte motorhuis van de Henry Clay en brak er brand uit die zich snel over de hele boot verspreidde.
Zeventig mensen kwamen om het leven, Downing werd het laatst gezien terwijl hij andere passagiers uit het water aan het
redden was.

Een nieuwe esthetische ruimte

‘Downing’s death was sudden, shocking, and rich in sentimental possibilities’, schrijft Adam Sweeting, een van de maar liefst
drie Amerikaanse biografen die zich de afgelopen jaren met Downing hebben beziggehouden.76 Zijn dood werd direct literair
geadopteerd: in 1854 verscheen Maria Cummins’ The Lamplighter, dat Downings lot over twee heldinnen verdeelde, met
verder alleen dit verschil ten opzichte van het concrete uitgangspunt dat de fictieve dames Gertrude and Emily de catastrofe
overleefden en nog de kans kregen een huiselijk leven vol goede smaak, gratie en vroomheid te beginnen.77 Downings
tragedie werd ogenblikkelijk literatuur en in die literatuur raakte ze verbonden met een esthetische voorstelling gevuld met
schoonheid en beschaafd gedrag. Toeval was dit niet, deze kettingreactie. Met het groeien van zijn bekendheid en invloed
bouwde Downing aan de Amerikaanse oostkust een reputatie op als een rolmodel van burgerlijke civilisatie. In en om zijn



woonplaats in de Hudson Valley had hij, samen met een gezelschap van schrijvers en kunstenaars die in hetzelfde gebied
waren neergestreken, een ‘nieuwe esthetische ruimte’ laten ontstaan. Wat in die ruimte, geplaveid met architectuur en
literatuur, gecelebreerd werd was het gecultiveerde, verfijnde buitenleven.78

Tot Downings schrijversvrienden hoorden onder anderen Nathaniel Parker Willis, Christopher Cranch en Donald Grant
Mitchell, en dat waren allerminst figuren met een staatsgevaarlijke inslag. Sweeting meent dat ze er een ‘conservative,
nonconfrontational approach’ van de literatuur op nahielden, waarin ze allerlei genres beproefden, tussen de literaire schets en
het pittoreske reisverhaal in.79 Ze zagen hun rol als het overdragen van beschaving en decorum in een omgeving waar,
omtrent 1840, nog niets van dat alles aanwezig was. Onthecht van commercie en technologie amuseerde de artistieke elite van
de Hudson Valley elkaar met goede smaak, verfijnde manieren en bonhomie.

Een belangrijke pleisterplaats in deze cultuur van hoffelijkheid was het huis van Downing. Het huis naar eigen ontwerp
werd bij de kwekerij opgericht toen hij nog maar vierentwintig was en volkomen onervaren. Niettemin was de stimulans van
onder meer Loudons architectuurhandboek zodanig dat het door tijdgenoten direct herkend werd als het embleem van een
nieuwe, romantische esthetica.80 De woning imiteerde in stucwerk een natuurstenen neogotisch paleisje, met betrekkelijk
weinig decoraties, maar wel met een door torentjes geflankeerd portaal en een paar andere pittoreske motieven. Zelfs Europese
bezoekers vonden het huis nobel en smaakvol.81 De beschaving die erin tot uitdrukking kwam, werd voortgezet in het gedrag
van de gastheer en zijn echtgenote – en bereikte daar van tijd tot tijd hilarische hoogtes. Logés troffen bij het ontbijt een
bloemenboeketje naast hun bord, dat was afgestemd op hun emotionele status: voor de tender hearted waren er roosjes,
viooltjes voor de modest and shy.82

Downings eigen huis, dat direct al gepubliceerd werd in de Treatise, beschikte over de volle breedte van de voorgevel, ter
weerszijden van de entree, over een veranda. Dat had een principiële achtergrond. Zo’n veranda behoorde niet tot het
traditioneel Europese repertoire van de gotiek, legde Downing uit, maar het was een noodzakelijke aanpassing om het
geïmporteerde model bruikbaar te maken in Amerikaanse omstandigheden: ‘The obvious utility of the veranda in this climate
(especially in the middle and southern states) will... excuse its adoption into any style of architecture that may be selected for
our domestic uses, al-though abroad, buildings in the style in question, as the Gothic, for example, are not usually
accompanied by such an appendage.’83

In latere edities van de Treatise, zo wordt in de recentste monografie over Downing betoogd, verschuift het inhoudelijke
zwaartepunt langzamerhand van het Europese voorbeeld naar de aanpassingen die het geïmporteerde ideeëngoed in
Amerikaanse omstandigheden zal moeten ondergaan.84 Deze beweging in de richting van een grotere sensitiviteit voor
authentiek Amerikaanse eigenschappen treedt in Downings tijdschrift, de Horticulturist, nog scherper aan het licht, ook al
omdat het een erg praktisch blad was dat direct was afgestemd op de behoeften van de gewone Amerikaan. Authenticiteit
werd in deze, nog sterk door het kolonisatieproces getekende, historische periode vanzelfsprekend nog niet gezocht bij de
autochtoon-Amerikaanse cultuur van de indianen. Al in een van zijn eerste schrifturen had Downing laten weten dat de
beschaving wat hem betreft pas kon beginnen toen de stoomboot de macht overnam van de kano, de kerkklok klonk in plaats
van de ‘wild yell of the savage’ en er op de plek waar eens de wigwams stonden ‘a thousand cheerful homes gleaming in the
sunshine’ waren verrezen.85 Maar de Amerikanisering van zijn denken in de jaren veertig veroorzaakte bij hem wel een
relativering van Loudons idee van het gardenesque, waarin het landschap geïdentificeerd werd als een encyclopedisch
geheel, potentieel de drager van íedere plant of boom.86 Downing kreeg meer oog voor de onvervreemdbare identiteit van
inheemse botanische families – en dat ging ten koste van het Loudoniaanse exotische programma.

Behalve in zijn botanische concept begon de Amerikaanse context steeds sterker door te klinken in Downings analyse van
de politieke krachtsverhoudingen in de oude en de nieuwe wereld. Onvergelijkbaar met Engeland beschouwde hij het aantal
mensen dat in zijn eigen land de vrijheid had om aanspraak te doen op een stukje grond en onvergelijkbaar was ook het
gemiddelde formaat van dat perceel. ‘In the United States, it is highly improbable that we shall ever witness such splendid
examples of landscape gardens as those abroad’, schreef Downing. ‘Here the rights of man are held to be equal; and if there
are no enormous parks, and no class of men whose wealth is hereditary, there is, at least, what is more gratifying to the
feelings of the philanthropist, the almost entire absence of a very poor class in the country; while we have, on the other hand,
a large class of independent landholders, who are able to assemble around them, not only the useful and convenient, but the
agreeable and beautiful, in country life.’87

Landschap voor de middenklasse

Meer dan welke voorganger ook, zo betoogt Sweeting, bracht Downing door woorden als deze, die mooi in de pas liepen met
de gedemocratiseerde inhoud van zijn publicitaire werk na de Treatise, het met een esthetisch programma opgeladen
landschap binnen het bereik van de middenklasse. Meer dan wie ook voor hem, begreep hij de wederzijds aanvullende rol
binnen dit ruimtelijke concept van het landschap en de wooncultuur.88 Het voor de middenklasse ontsloten landschap stond



op het punt patronen te gaan vormen die fundamenteel verschilden van de traditionele patronen uit de oude wereld – en
Downing leverde ideeën voor de invulling van dat patroon.

In een artikel van vlak voor zijn dood (A Few Words on Rural Architecture, 1851) vergeleek Downing het schema van een
Engels dorp met dat van een Amerikaans.89 Het Engelse dorp werd beheerst door een ‘[e]stablished Church, a rural peasantry,
and a nobleman’s seat’, maar dat konden niet de voornaamste motieven zijn van de Amerikaanse, door republikeinse
beginselen aangedreven tegenhanger. Daarin onderscheidde hij ‘numerous places of worship, its broad avanues of Elms,
overshadowing no single great man’s house, but many homes, marked by that general diffusion of comfort, independence,
and growing taste, which is the characteristic feature of our model villages in this country’. Tegenover de centraliteit en de
hiërarchie van de Europese stad kwam in deze definitie een stedelijk programma te staan dat direct voortvloeide uit een
politieke status quo en dat gekarakteriseerd werd door middelpuntvliedende thema’s als veelheid en verspreiding. Hoe plat
deterministisch Downings redenering ook was, hij deed een belangrijke stap op weg naar de definitie van de moderne suburb.

De belangstelling voor de Amerikaanse identiteit leidde bij Downing tot nieuwe formules omtrent het landschap en in het
verlengde daarvan droomde hij over het uitvinden van een Amerikaanse bouwstijl. Hij ging metterdaad zover dat hij een nieuw
kapiteel probeerde voort te brengen dat voor typisch Amerikaans kon doorgaan.90 Zeker zo interessant echter is het hoe
Downing de klassieke begrippen uit de Engelse landschapstuin – Beauty en Picturesque (aan de Sublime  waagde hij zich niet)
– combineerde met de ambitie om de Verenigde Staten de overstap te laten maken van de wildernis van de frontier-
maatschappij naar een civilisatie die zich zou kunnen meten met het Europese archetype.

Beauty stond, volgens Downings definitie in de Treatise, voor eigenschappen van perfectie en harmonie, zoals dat sinds
mensenheugenis het geval was. Met Picturesque werden eigenschappen van onregelmatigheid en grilligheid en zelfs van
geweld ingebracht, die onmisbaar bleken te zijn voor het menselijk zielenheil: ‘This, we conceive, is owing partly to the
imperfection of our natures by which most of us sympathize more with that in which the struggle between spirit and matter is
most apparant, than with that in which the union is harmonious and complete.’91

Het dubbelzinnige programma van harmonie met dissonanten klonk allereerst door in de beplantingsschema’s die Downing
voorstelde, waarin plaats was ingeruimd voor gecultiveerde versies van Amerika’s autochtone flora, die volgens hem geschikt
waren voor iedere tuin.92 Daarnaast is de positie van de dieren van betekenis in het Downingiaanse landschap. De gewoonte
van Amerikaanse kolonisten om vee en kleinvee gewoon los te laten lopen, stuitte Downing ernstig tegen de geciviliseerde
borst. In zijn ideale landschap staan alle dieren netjes achter een hek, zo al niet achter slot en grendel, om zo duidelijk te maken
dat wat er nog aan wilde cultuur is geen ander lot wacht dan gedomesticeerd te worden.93

De wildernis die buiten de contouren van het ontworpen landschap viel, viel ook buiten het denkraam van Downing en zijn
op decorum gestelde vrienden, alsof het, in de termen van anderhalve eeuw later, letterlijk een no go area was. ‘The moral
geography shared by Downing and his literary associates focused on three specific areas:’, schrijft Sweeting, ‘the house, its
surrounding gardens and grounds, and the broader rural landscape of villages and towns.’94 Tussen de drie afdelingen van
dit domein, zo analyseert Sweeting verder, zijn overgangszones werkzaam, die de ene uitleiden en de andere inleiden. Het
systeem van wederzijdse verklaring begint al te werken in de plattegrond van de woning: de kleinste, maar ook de hardste kern
van het landschappelijk universum van Andrew Jackson Downing.

De collectieve beweging naar binnen

De woning maakte onverbrekelijk deel uit van het Downingiaanse landschap, waarover hij in woord en beeld profeteerde, ze
was daarin hetzelfde ornament dat Loudon erin had onderscheiden. ‘It must nestle in, or grow out of, the soil. It must not look
all new and sunny, but show secluded shadowy corners’, schreef Downing in zijn modellenboek uit 1850.95 De stijl van de
architectuur functioneerde omwille van deze hechte verbintenis tussen bodem en gebouw rechtstreeks in het verlengde van de
landschappelijke categorieën. Het architectonische equivalent van Beautiful was het classicisme. Bij de Picturesque hoorden
de romantische architectuursoorten, met name de gotiek, maar ook de stijl van traditionele Italiaanse en Zwitserse
buitenhuizen.96 Downing hield het meest van de laatste groep. Wat hem motiveerde met zijn passie voor huis en landschap in
een geregisseerd arrangement was allereerst een beschavingsideaal: ‘when smiling lawns and tasteful cottages begin to
embellish a country, we know that order and culture are established’, schreef hij in het voorwoord van het zo-even ook al
aangehaalde modellenboek.97

Waren het trouwens wel modellen in letterlijke zin? Downing relativeerde dat enigszins, ondanks het succes dat zijn boeken
hadden als intermediair in de contacten tussen potentiële bouwers en hun timmerman. De standaard van een model zou op
gespannen voet staan met geografische en individuele verschillen, meende hij: ‘The habits of life, even of persons who live in
cottages, are very different in New England from those in New York, while the habits of the latter are unlike those at the south
and west; it will therefore readily be seen, that what would precisely answer the demands of this class in one part of the
country, would fall short of their expectations in another. One desires above all things, snugness, and economy of space;



another, as much room as possible, and as large a space as can be afforded; while all desire to get far more accommodation
than is practicable for a given sum.’98 Meer dan als exacte modellen waren de huizen van Downing bedoeld als beelden en
adviezen in een gecondenseerde vorm, bruikbaar voor wie wilde en vooral: aanpasbaar aan de eigen omstandigheden, aan de
eigen bedrevenheid in de onderhandelingen met de timmerman.

In The Architecture of Country Houses neemt de betaalbare woning voor de middenklasse, de cottage, een volwaardige
rubriek in naast de villa en het boerenhuis. Het wordt gedefinieerd als een klein huis, te bouwen voor weinig geld voor de in de
nieuwe industrie werkzame man die ergens in de suburb grond heeft gekocht. Vanwege die achtergrond is het overheersende
karakter simplicity.99 In essentie komt dat neer op een woning in de toenmalige waarde van ongeveer vierhonderd dollar,
gemaakt met een buitenwand van planken (soms, wanneer er geld is, gepleisterd of in baksteen), aan de binnenkant bedekt met
baksteen, waar een interieurwand van stucwerk tegenaan kan worden gezet. Oppervlakte en hoogte van de kamers zijn
minimaal, wel biedt de woning een klein dakoverstek en een aanzet tot een portaal, om toch enigszins de begeerde
schaduwwerking te veroorzaken. De verwerking van het materiaal moet vooral niet verfijnd zijn, stelt Downing, gebruik het
boldly.100 Pas wanneer er iets meer geld beschikbaar is kan een ontwerp wat onregelmatiger en pittoresker worden en delen in
de opschik die in de geciviliseerde architectuurstijlen gebruikelijk is.

De techniek die Downing voor de bouw van zijn woningen voorstelde was minder dan spectaculair. Nergens worden
experimenten geopperd met een recente uitvinding als het balloon frame  of met gietijzeren elementen waar de gewone
timmerman geen wijs uit zou kunnen worden. Juist dit aspect van Downings werk werd echter op kritiek onthaald, omdat de
moderne skeletbouw het bouwen eerder zou vereenvoudigen dan bemoeilijken.101 Ook de Ruskiniaanse ‘eerlijkheid’ van
materiaal was wat Downing betreft niet aan de orde in deze bouwsector. Zijn eigen huis liet al zien dat het effect van het huis in
het landschap voor alles ging. Ontbrak het geld voor een echte steen dan kon volgens hem zonder probleem gekozen worden
voor de imitatie in pleisterwerk.102 Met zo’n kunstgreep kon de buitenkant van het huis ondanks het lage budget
opgewaardeerd worden tot een verwijzend medium, met een romantisch verleden als bestemming. Wat dat verleden precies
betekende in ruimte en tijd blijft nogal vaag bij Downing, maar de architectuurtalen waarvoor hij gewoonlijk koos houden in
ieder geval een landschap in waarin het bouwwerk aanwezig is als een markant individueel teken. Dat die tekens nu verwerkt
werden in een modellenboek bestemd voor algemene nabootsing, diminishing with every copy any claim to architectural
individuality, mag de ironie van de geschiedenis worden genoemd, maar is tegelijk de werkelijkheid van de suburb van de
twintigste eeuw.103

De exterieurs van zijn modelhuizen tonen Downing op jacht naar visueel effect, maar de interieurs laten zien dat hij bezig
was om vormen te vinden voor wat Adam Sweeting ‘the collective move indoors’ van de Amerikanen heeft genoemd.104

Tegenover de vloeibare landschappelijke overgangen van het exterieur kwam een interieur dat werd bepaald door een
toenemende functionele differentiatie. Zeker in de wat luxere ontwerpen symboliseren van elkaar afgebakende zitkamer,
eetkamer, studeerkamer, keuken en slaapkamer een toenemend verlangen naar privacy, naar de omvorming van het
Amerikaanse huis ‘into a collection of separate and not entirely equal spheres’.105 In de voorgestelde meubilering van de
kamers werd deze differentiatie nog nader aangezet.106 ‘Men ruled in the study or library’, schrijft Sweeting, ‘while women
oversaw the layout of the parlor. Parents slept in a large master bedroom, while children were given their own smaller quarters.
(...) As a result, contact with someone outside one’s gender or age group did not occur as a matter of course; it involved the
crossing of barriers that were at once ideological and physical.’107

In de cottages van Downing werd een nieuw cultureel complex neergezet van inhoud, vorm en betekenis. De inhoud: het
programma van de middenklasse-woning voor het moderne, functioneel gedifferentieerde gezin. De vorm: het oersimpele hutje
met een klein beetje extra uit het artistieke repertoire van de voormalige hogere stand. De betekenis: de eigenheid van het
moderne gezin als hardste kern van de nieuwe sociaal-economische orde, de symbiotische verstandhouding met het
landschap, historisch gelegitimeerd door verwijzingen naar een gerespecteerd verleden.

Geen stad, geen platteland

Resteert omtrent Andrew Jackson Downing de vraag hoe we de landschappelijke ensceneringen, waarin zijn cottages een
plaats toegedacht was, moeten plaatsen op de glijdende schaal tussen stad en platteland, een schaal die in de negentiende
eeuw ontvankelijk werd voor allerlei tussenvormen. ‘Stad’ was het niet, wat Downing voor ogen stond, en dat kon ook
nauwelijks, want hij geloofde dat er maar één geldige reden denkbaar was om in de stad te wonen en die luidde dat men er het
geld kon verdienen om zich na gedane zaken spoorslags op het land te vestigen.108 Zijn genteel romantic
kunstenaarsvrienden en hij hadden het niet op de stad: ‘Mistrustful of city settings, they located the source of social stability
in tasteful and picturesque properties’, stelt Adam Sweeting.109 Toch was ook het platteland niet hun ideale domein, dat wil
zeggen, de boeren die Downings werk onder ogen kregen hadden er nauwelijks boodschap aan. Wat hij bedacht was
misschien aantrekkelijk voor stadsmensen die buiten waren gaan wonen, maar het was niets ‘for men struggling to raise a



variety of crops’.110 Van zijn kant dacht Downing over het reëel bestaande plattelandsmilieu als een moreel en esthetisch
failliet, dat schreeuwde om schoonvegende bezems en een nieuw begin.111

Bij het landschap dat Downing zich voorstelde in en om zijn huizen hoorde een nieuw domein ergens tussen de, althans
voorheen strikt van elkaar gescheiden, territoria van stad en land in, een domein dat letterlijk en figuurlijk een grensgebied
belichaamde. Met de concrete suburb van medio negentiende eeuw, ontstaan onder de rook van de bestaande centra, had dit
grensgebied net zo weinig gemeen als met de stad en het platteland in hun traditionele betekenis. De suburb in de
werkelijkheid van omstreeks 1850 was over het algemeen een rommelig en groezelig derivaat, aangelegd zonder leidende
gedachte en zonder enige voorziening.112 Wel paste Downings grensgebied op wat in diezelfde periode iets verder weg
buiten de stad, maar nog wel binnen het bereik van haar civilisatie, aan het ontstaan was, door toedoen van nieuwe
welgestelden met een over het algemeen industriële achtergrond, die hun status probeerden op te schroeven met een
landgoed buiten. ‘Not quite agrarian, not quite suburban, these borderlanders created a domestic space where morality,
gentility, and taste hopefully reigned supreme.’113 Juist in deze zone voor geprivilegieerden was een bestaansvorm mogelijk
die, ondanks een blijkbaar onontkoombare verstedelijking, een hechte band met het landschap, met de plek cultiveerde.

Dit laatste was ook het voornaamste programmapunt van Downing, die alleen de vooruitziende intelligentie had om het
bereik van het programma van borderland te verbreden tot ook de middenklasse, wonend in cottages, eraan deel kon nemen.
Volgens David Schuyler was Downings aan de hogere standen ontleende, maar voor de maatschappij in haar volle breedte
toegankelijk gemaakte programma duidelijk ideologisch gekleurd: ‘Downing was promoting an essentially conservative world
view, a vision of a stable society, at a time of tremendous economic and social change.’114 De permanentie van deze orde
steunde in niet onbelangrijke mate op warme gevoelens omtrent het idee van particulier eigendom. Het bezitten van grond en
bouwwerk werd gerekend tot de natuurlijke orde der dingen.115

De concrete metropool

De voorstelling die Downing had van het nieuwe grensgebied van stad en land was belangrijk voor het karakter dat de suburb
na zijn dood zou krijgen, ze sloeg ook terug op de samenstelling van de al bestaande stad. Die stad was vatbaar voor
transformatie en daarbij was in Downings geval de implantatie van een fors park het belangrijkste medium om haar alsnog
acceptabel te maken als plaats om te verblijven. Al in 1848 riep hij op om midden in New York City een groot park aan te leggen
en daarmee hoorde hij tot de eersten die het potentieel van het latere Central Park verkenden.116 Volgens de Britse historicus
Simon Schama kreeg hij daarbij, toen hij zijn idee in 1851 nader formuleerde, ‘een merkwaardige mengeling’ voor ogen ‘van
modern vermaak en landelijke sentimentaliteit’.117 Downings park was een lommerrijke omgeving, om de chaos van de stad te
keren, maar terzelfdertijd was het bezet met een variatie aan publieke attracties, waaronder een dierentuin en een pantheon
voor Amerikaanse hoogwaardigheidsbekleders. Op deze manier zou het, meent Schama, ‘de Rousseau’s van Manhattan die
eenzaamheid zochten eenzaamheid bieden en de groepsdieren vrolijkheid’.118

Voor Downing kwam de beste kans om zich in de praktijk met een groot park bezig te houden met de opdracht om het uit het
laatste decennium van de achttiende eeuw daterende plan van L’Enfant voor Washington te voltooien, door de
landschappelijke vormgeving van de centrale zone tussen de belangrijkste bestuurlijke gebouwen van de hoofdstad. L’Enfant
had deze zone gedacht als grand avenue, maar die was er nooit gekomen.119 Het culturele en politieke belang van de locatie
stimuleerde tot een wijdvertakt programma, waarvan de onderdelen veel meer dan in de naturalistische landschappen uit
Downings boeken apart van elkaar zijn blijven staan. Downing ontwierp een arrangement dat begon met de tuin van het Witte
Huis en de presidentiële parade grounds. Daarna volgden het Monument Park (een weiland met Amerikaanse bomen) en de
Evergreen Garden, gedacht als een driedimensionale encyclopedie van planten die het hele jaar door groen blijven. Het vierde
segment was voor de Pleasure Grounds (een vrij arrangement van beautiful en picturesque-motieven), ingericht voor de deur
van het Smithsonian Institute, waarna nog een Fountain Park volgde en, tot slot, een botanische tuin. Het geheel van zes
fragmenten werd verbonden door golvende voetpaden en rijtuigpaden.

De uitvoering van het plan sneefde, doordat Downing er zelf niet meer bij was om campagne te voeren. Maar zijn idee over
het park, als een helende toevoeging aan het organisme van de metropool waarvoor niet genoeg ruimte beschikbaar gesteld
kon worden, werd goed begrepen. Dat gold in de eerste plaats door Frederick Law Olmsted en Calvert Vaux, onder meer bij hun
ontwerp van Central Park.120 Een paar jaar na Downings dood zouden zij het ontwerp maken voor Central Park dat ook
uitgevoerd werd. Dat ontwerp verschilde in een belangrijk opzicht van Downings voorstudie. De bonte variatie van Downing
maakte bij Olmsted en Vaux plaats voor een enkelvoudiger definitie: ‘Het Park is als geheel één kunstwerk, en valt als zodanig
onder de primaire wet van elk kunstwerk, namelijk dat het gebaseerd moet zijn op één nobel motief.’121 Dat ene motief werd
gezocht in een arcadisch tafereel, waarin suggesties van vrije natuur tegenwicht konden bieden aan de volledig versteende
contouren van het park.



Behalve in New York was ook in andere Amerikaanse steden waar in de tweede helft van de negentiende eeuw gedacht
werd aan grootschalige parken – Boston, Chicago, Brooklyn en Philadelphia – het voorbeeld van Downings werk van
betekenis.122 Niettemin had Downings invloed post mortem vooral betrekking op de verbeterde exemplaren van de suburbs
waarvoor de tijd na 1850 rijp werd. Downing begreep dat de nieuwe railverbindingen gouden kansen boden aan de formule van
buiten wonen en toch stedelijk leven. Aan den lijve had hij echter meegemaakt hoe fnuikend de overconcentratie op
gemaximaliseerde grondexploitatie juist op buitenlocaties uitwerkte op verkavelingsplannen. Tot zijn schrik had een dubieuze
ontwikkelaar een schilderachtige locatie aan de Hudson durven verpletteren onder een grid; tot zijn nog veel grotere schrik
werd voor de te verkopen percelen geadverteerd met plaatjes uit zíjn boek. Het bracht Downing tot een verwoestende kritiek
op de speculatieve suburbanisatie.123 Wat hem betreft was er meer nodig dan alleen een huizenzee. Het minste dat verlangd
kon worden was een grote open ruimte in het midden van de nederzetting, die kon dienen als ‘nucleus or heart of the village,
and give it an essentially rural character’.124

Het later door Downings partner Alexander Jackson Davis getekende Llewellyn Park (Davis kreeg de opdracht vrijwel
gelijktijdig met het bericht van Downings dood125) kwam een eind in de richting van die opzet. Inderdaad waren de huizen
losjes gegroepeerd om een centraal park, gearticuleerd met hier en daar een architectonisch ornament. Wel was de doelgroep
van dit project enigszins verheven boven de klasse waarmee Downing zich in toenemende mate had geëngageerd. Vandaar
misschien ook dat de toegankelijkheid tot Llewellyn Park beperkt werd vanuit een bemand entreegebouw: een vorm van
beschermd wonen voor de meer welgestelden die pas ver in de twintigste eeuw in de Verenigde Staten gebruikelijk zou
worden, via onder meer het fenomeen van de in hoofdstuk 1 besproken CID’s.

Riverside, een van de spoorwegsuburbs van Chicago, ontworpen door Vaux en Olmsted, bood een net zo uitzonderlijk
woonomgeving voor de well to do. Als het aan Olmsted had gelegen, was Riverside via een exclusieve tolweg rechtstreeks
aan het centrum van Chicago gekoppeld, zonder dat de blik tijdens de rit per paard of koets op iets anders zou hoeven rusten
dan mooi geënsceneerde natuur. Het was zijn bedoeling om een tracé aan te leggen van tussen de zeventig en tweehonderd
meter breed, onderscheiden in verschillende verkeersstromen naast elkaar en door bomen omzoomd; het parcours zou
geregeld onderbroken moeten worden door een speciale attractie, met een paar beschutte zitplaatsen en een waterbron.126 De
forensenreis van huis naar werk en weer terug zou op deze manier een heerlijke ervaring kunnen worden – al stuitte Olmsteds
plan in dit geval nog op praktische bezwaren.127

Wonderland in de nieuwe wereld

In de twintig jaar na Downings heroïsche einde in de Hudson kristalliseerde zich een suburbane woonstijl uit, die een derde
weg vormde naast de opeengeperste manier van leven in de stad en de bestaansvorm die op het platteland gebruikelijk was,
met veel ruimte maar ook met een levenslange gebondenheid aan de bodem.128 Aan de randen van de steden werd op grote
schaal een nieuwe visie op huiselijkheid zichtbaar, geholpen door een uitdijend net van transportinfrastructuur en een
geleidelijk aan vorm krijgend bestuurlijk model dat de suburbane hang naar onafhankelijkheid markeerde.129 Deze suburbane
beweging was, zo merkte Olmsted ter zake op, minder te beschouwen als een ‘eb’ van de stad naar buiten dan als ‘a higher rise
of the same flood’ die eerder de stad onder druk was gaan zetten.130

Belangrijkste onderdeel van de nieuwe woonstijl was het afgezonderde huis, geplaatst op een grondstuk met aanzienlijke
omvang. Als de huizen in de nieuwe suburbs al ontworpen werden in een geschakeld verband, werd dat hooguit gewaardeerd
als een tussenstap voor gezinnen die onderweg waren op de maatschappelijke ladder naar boven. De vrijstaande woning was
hun logische bestemming. Het gazon, waarop het suburbane huis kwam te staan, was open naar de straat, maar desondanks
een barrière die een particulier wonderland van de buitenwereld afschermde.131 Het gazon was bovendien het ‘tapijt’ voor
nieuwe vormen van vermaak, voor spelletjes als croquet (dat van Engeland ook terechtkwam in de Verenigde Staten) en tennis,
en voor het ontvangen van mensen. In de jaren zestig kwam een hanteerbare versie van de gazonmaaier op de markt die het
voor iedereen gemakkelijk maakte om het eigen terrein op orde te houden.132

Het huis zelf profiteerde, althans in de Verenigde Staten, van de uit 1833 daterende revolutionaire uitvinding van het
balloon frame .133 In plaats van de loodzware houtskeletten en de blokhutten, die de Amerikaanse immigranten nog met de
oude wereld gemeen hadden, kwam er nu een licht ruimtevakwerk dat door twee man overeind kon worden gehesen (met de
oude techniek waren er twintig nodig) en waar vervolgens de muurdelen tegenaan gespijkerd of geschroefd konden worden.
Door de eenvoud van het systeem kon iedereen die dat wilde zijn eigen huis bouwen, voor betrekkelijk weinig geld, en dat
gebeurde al snel op grote schaal. De modellenboeken, zoals die van Downing, gaven direct bruikbare inspiratie. Behalve de
zelfbouw stimuleerde het balloon frame ook de industriële bouw. Medio negentiende eeuw kwamen er bouwpakketten in de
handel die op ieder gewenst station konden worden afgeleverd. Met de bijgeleverde handleiding stond het huis in een vloek
en een zucht overeind.



Europa overigens deed niet mee met de hartelijke ontvangst van het balloon frame en, in het kielzog volgend, de
geprefabriceerde woning. De bouwtechniek bleef hier vooralsnog traditioneel. Meer in het algemeen had het thema van het
vrijstaande huis met bijpassende techniek in Europa niet de acute relevantie die het in de Verenigde Staten bleek te hebben,
waar het als culturele daad een aantrekkelijk vervolg was op de beweeglijkheid en het individualisme van de frontier-civilisatie.
In Europa bestond geen frontier, maar veeleer een confrontatie van een traditionele cultuur met een nieuwe die een sterk
industriële inslag had. De randgebieden van de Europese stad werden daardoor minder vanzelfsprekend een
experimenteerplaats voor individualistische bestaansvormen. In Frankrijk, Duitsland, Zweden en Nederland raakte het
buitengebied vanaf het begin van de moderne suburbanisatie geïnvolveerd in een sociaal project, dat bedoeld werd als een
collectieve oplossing voor problemen met betrekking tot de werkende klasse.134 Dit werd in het vorige hoofdstuk geïllustreerd
met het Amsterdamse werk van H.P. Berlage.

Engeland week in zoverre van het Europese beeld af dat het land eerder was met zijn ontwikkeling. Door de voortrekkersrol
die het land speelde in de industrialisering van de bedrijvigheid, werd een meer Amerikaans patroon uitgelokt. Met name in de
‘marktgeleide’ variant ervan, zo betoogt Peter Hall in zijn standaardwerk over de twintigste-eeuwse stedelijke cultuur,
manifesteerde het proces van suburbanisatie zich het duidelijkst en doordringendst.135 Dat gold wat hem betreft met name
voor het gebied om Londen en New York. Juist in deze zones werden het vroegst de kenmerken zichtbaar van de eerder
beschreven visioenen van John Claudius Loudon, die zich afspeelden in ‘overvloedige en oneindige weilanden’ en
‘onafzienbare en verscheiden landschappen’.

Het Londense Bedford Park kwam pas twintig jaar na de vroege Amerikaanse klassiekers Riverside en Llewellyn Park, maar
had dezelfde karakteristieken en luidde ook in de oude wereld een praktijk in waarbij ondernemers zich bewust toelegden op
zowel de kwestie van infrastructuur als de kwestie van grondexploitatie.136 Om grond te kunnen verkopen in verder weg
gelegen gebieden, moest er eerst een verbinding komen. Vandaar dat illustere transportondernemers als F.M. ‘Borax’ Smith
(San Francisco), Henry Huntington (Los Angeles) en Charles Tyson Yerkes (Chicago, Londen) een bewuste strategie voerden
waarin spooraanleg gecombineerd werd met grondspeculatie.137 De verdienste werd vooral gevonden in de grond; het spoor
was niet meer dan een middel, waarop desnoods verlies mocht worden geleden, zolang daar tenminste de revenuen van
percelenverkoop tegen opwogen. In de Verenigde Staten werd deze vermenging van belangen moeiteloos aanvaard. In Europa
was dit minder vanzelfsprekend. Er werd weliswaar gelegenheid geboden aan iemand als Yerkes, die bekendstond als ‘not a
safe man’, maar de ideologische weerstand tegen de verbinding van spoorlijnexploitatie en grondspeculatie overheerste.138

Dat maakte dat de Verenigde Staten vooropliepen met een door marktwerking in een vrij zuivere vorm gedicteerde
suburbanisatie, waarin overwegingen omtrent verkoopbaarheid het enige serieus te nemen argument leverden. Omstreeks 1900
leidde dat tot een stad met een heel andere schaal dan een eeuw eerder, maar ook met een nieuwe samenstelling, beïnvloed
door verschuivingen die na het wegtrekken van grote delen van de middenklasse hadden kunnen optreden. Kenneth Jackson
vatte het nieuwe beeld pregnant samen: ‘By 1900 the center of the city had become an area of office and and commercial uses
that was almost devoid of residences. Nearby were the grimy factories, and just beyond them the first tenement districts of the
poor, the recent immigrants, and the unskilled, persons unable to afford even the streetcar fare and forced to compete for
housing space where real estate was the most expensive and housing the least desirable. Along these same streets, the well-
to-do had lived only two generations earlier. Beyond the compact confines of the walking city lay the new streetcar suburbs,
the essence of the American achievement at the turn of the century. The residential structures that filled them were not
elegant, but they were spacious and affordable by European standards and they represented an attainable goal. Farther out,
the railroad commuters lived in houses that sprawled in ample yards, thick with trees and shrubbery behind iron or wooden
fences. These residences represented a new American ideal.’139

Er had zich een nieuw patroon gevormd met, opmerkelijk genoeg, een welstand die evenredig toenam met de afstand tot de
oude stadskern. Inderdaad behoort dat tot de blijvende karakteristieken van gesuburbaniseerd Amerika. In de jaren zestig van
de twintigste eeuw werd op grond van statistiek geconcludeerd dat met iedere mijl verder naar buiten het gezinsinkomen met
acht procent placht te stijgen: iedere tien mijl verdubbelde het gemiddelde inkomen.140

De collectieve orde

De werking van de markt bevorderde een individualistische trek naar buiten, waarin de afzonderlijke woning inclusief het
bijbehorende gezin de basiseenheid was en die een getrapte segmentering met zich meebracht naar inkomen. Het leek op een
vorm van automatische stedebouw. Toch hield dit vanzelfsprekende vervolg op de frontier-maatschappij niet het failliet in van
de stad als een domein met een opzettelijk georganiseerde collectieve betekenis. De beweeglijkheid en het relatieve gebrek aan
orde, eigen aan de frontier, werden veel minder gemakkelijk te aanvaarden karaktertrekken toen de maatschappij voordeel
begon te krijgen bij een ander soort kwaliteiten. Stabiliteit, discipline en verantwoordelijkheidsbesef werden verdienstelijk op



het moment dat het moderne industriële productieapparaat gestalte kreeg en dat betrof de mensen die de machines moesten
bedienen, maar net zo goed de stad.

Deze constatering drong zich in de Verenigde Staten omstreeks de eeuwwisseling in alle duidelijkheid op en stimuleerde tot
de verkenning van een rationele, wetenschappelijke orde, waar ook de stad niet aan ontkwam.141 Die orde had een duidelijk
civieltechnische kant, betrekking hebbend op alle nieuwe infrastructuur waarmee bouwwerken en voorzieningen tot een
gecompliceerde machine werden georganiseerd. Daarnaast werd bij het uitvinden van nieuwe ordepatronen ook profijt
getrokken van de sociale wetenschappen. Wie de sociale pathologieën bestudeerde in de sloppen van de nog niet bewust
ontworpen stad, kwam onvermijdelijk uit bij maar een enkele uitweg: de verbetering van de omgeving, om ‘the sore spots to
shame society’ uit te wissen.142 Frederick Law Olmsted erkende, als de eerste secretaris-generaal van de United States
Sanitary Commission, de onverbrekelijkheid van de hygiënistische en de sociale zaak.143 Begrip van dit tweetal vergde een
brede blik. Na de aanleg van Central Park dijde Olmsteds werkdomein dan ook uit tot dat van de omvattende stadsonwikkeling,
die alle constituerende componenten op een regionale schaal zou moeten organiseren.144

Omstreeks 1900 werd het stedelijke onderzoek gedragen door twee wetenschappelijke domeinen in het bijzonder: de
civieltechnische kennis die nodig was om de machine goed te laten werken, de sociale kennis om de drijfveren te kunnen
begrijpen van de gebruikers van de machine en om organisatievormen te vinden die hechte onderlinge verbanden
veroorzaken. Het doel van de eerste exploraties van de bestanddelen voor een nieuwe stedelijke orde was op zichzelf nobel.
Het ging om het humaniseren van een omgeving die door de industriële revolutie was bezocht maar daar niet beter van was
geworden. Ze moest alsnog acceptabel worden gemaakt, maar vervolgens bleek het gehumaniseerde milieu dat ontstond
zodanig kwetsbaar dat het niet kon overleven wanneer er niet een voortdurende controle en correctie op werd toegepast.145

Precies in het verlengde van dit hoge doel en het daardoor opgeroepen beschermingsprobleem liggen de twee
ordeningsconcepten die als archetypes aanwezig zijn in de Amerikaanse stedebouw van omstreeks 1900. Allereerst is er de
suburb in zijn Downingiaanse gedaante. Dit was het essentiële middel om de doelstelling van de gehumaniseerde
woonomgeving te bereiken, omdat volop recht werd gedaan aan het individuele gezin, dat als de hardste kern werd onderkend
van het nieuwe maatschappelijke leven. Daarbij hoorden, als even simpele als doeltreffende vormen van collectiviteit, ook het
park en de promenade langs een waterfront; sferisch verwant met het suburbane bestaan. Daarbij hoorde ook de parkway, als
bijpassende achtergrond voor ieders verplaatsingsgedrag.146 De uitvergroting van het idee van de suburb met bijbehorende
onderdelen opende de weg naar de regionale stad, het thema dat alle aandacht naar zich toe zou trekken in de vroege
stedebouw: een ongekend grootschalig, niettemin geordend complex dat stad noch land was in de traditionele betekenis van
die begrippen, maar dat allebei was, op een nieuwe manier.

Met het concept van de regionale stad werd de basis geboden van het leven in de over het voormalige platteland
verspreide metropool: met de stroom aan Jeffersoniaanse referenties aan de rurale cultuur was het nu werkelijk afgelopen. Voor
de controle en correctie, met andere woorden, voor het collectieve supplement op de geïndividualiseerde bestaansvorm, was
nog iets anders nodig, namelijk een politiek bewustzijn onder burgers en de groep die zich professioneel met de stad
bezighield.147 De behoefte aan een dergelijk collectieve idee leidde tot belangstelling voor een politiek afleesbare stedelijke
orde, vol reminiscenties aan de klassieke architectuur. Hoe indrukwekkend een stad in dergelijke architectuur kon zijn, werd op
slag duidelijk voor het Amerikaanse publiek bij gelegenheid van de wereldtentoonstelling van Chicago in 1893, waarvan het
ontwerp tot stand was gekomen onder leiding van Daniel Burnham. Door middel van welsprekende façades en een zorgvuldig
geënsceneerd en onderhouden openbaar domein werd een samenhang gesuggereerd die eerder uitsluitend in de hoogst
aangeschreven steden van West-Europa te bewonderen was geweest. In het volgende hoofdstuk komen we terug op wat deze
retorische vormen betekenden voor de collectieve orde van de Amerikaanse stad, in de slipstream van het succes van de
manifestatie van 1893.

Planningsmentaliteit

De rationele orde die bij de eerste wetenschappelijke verkenning van de mogelijkheden voor de Amerikaanse stad werd
gezocht, berustte aldus op twee archetypes: een individualistisch idee van het wonen in het relatieve isolement van de regio,
een collectivistisch idee over gedeelde cultuur door middel van min of meer monumentale effecten. Bij het gevestigd raken van
de planningsmentaliteit – een proces dat Boyer dateert tussen 1907 en 1913, en dat zich voltrok op het kruispunt tussen
particuliere filantropie en overheidsbelangstelling148 – zijn beide polen steeds aanwezig, al is het in een fluïdum waarin hun
precieze gedaante geleidelijk aan verandert.

De inbreng van de zijde van de ondernemers in deze zich vormende orde richtte zich in de eerste plaats op een stevige basis
van infrastructuur: transport- en communicatienetwerken en ook voorzieningen voor water, riool, gas en elektriciteit. Vanaf het
einde van de negentiende eeuw probeerden de verschillende overheidslagen het met zichzelf en de omringende belanghebbers
eens te worden over wat nu tot de openbare zaak behoorde en wat tot de particuliere.149 Verbazingwekkend veel, althans



gezien vanuit Europees perspectief, van de verantwoordelijkheid werd buiten de overheid gelegd. Met name gas en elektra
werden particulier opgezet en geëxploiteerd. De moeilijk winstgevend te maken onderdelen als water- en wegwerken bleven
over voor de overheid.

Met de kapitalistische behoefte aan infrastructuur en de contouren van een taakafbakening tussen de openbare en de
particuliere zaak waren twee belangrijke randvoorwaarden gezet. De ordeningsmachinerie die vervolgens in de vroege
twintigste eeuw door de stadsverbeteraars – een preciezere term is nauwelijks te geven, gelet op het van veel richtingen
tegelijk op de stad inwerkende engagement, zonder dat er al een disciplinaire kern bestond – in gang werd gezet, kreeg een
structuur mee die vier stappen kende. We volgen hiervoor de analyse van Christine Boyer.150 De eerste stap betrof de
onderscheiding van de in de betreffende regio geldende feiten met betrekking tot de fysieke en sociale orde, en de relevante
sociaal-economische, juridische en bestuurlijke gegevens: de survey. Daarop volgde de afstemming van de aanwezige functies
op de verschillende locaties. In de derde stap werd het functioneren van een locatie in de tijd bekeken. Tot slot werd uit alle
verzamelde kennis het geheel van een productieve machine gefabriceerd. Om deze machinerie in een bepaalde ruimte effectief
te laten zijn, was het vooral belangrijk dat die ruimte cellulair geordend was: op die manier was het mogelijk om het stedelijke
programma te beheersen, hetzij door onderdelen van elkaar te scheiden, hetzij door ze onderling te verbinden.

De eerste stap, die van de survey, werd het eerst gezet in Londen, aan het einde van de negentiende eeuw, met Charles
Booth’ zeventiendelige verslag van de dagelijkse woonwerkelijkheid van de werkende klasse. Amerikaanse steden volgden
direct: in 1912 hadden achtendertig steden een dergelijk onderzoek achter de rug. De procedure die ervoor gevolgd werd
mondde uit in kaarten die inzichtelijk maakten hoe en waar mensen woonden, werkten en recreëerden, hoe de transportstromen
liepen en de financiële stromen. Op deze basisgegevens volgden plannen en kaarten die een ideale ontwikkeling lieten zien
voor de toekomst.

De tweede stap behelsde een functionele definitie voor iedere locatie in de onderhavige ruimtelijke orde. Daarvoor golden
drie algemene categorieën: verkeer, collectieve ruimte, particuliere ruimte. De structuur die in deze stap werd aangegeven, was
mede afhankelijk van een definitie van de specifieke functie in lokale dan wel bovenlokale termen. In de derde stap werden de
gevolgen geëvalueerd van het doortikken van de klok. Rekening houden met de tijd op de schaal van een ruimtelijk plan met
enige omvang hield het besef in dat structuren al snel onvast werden van definitie: het plan beschreef een traject van bekend
naar onbekend.

De laatste stap, die van de losse onderdelen een machine moest maken, ging voor alles om efficiency. Om de stad als geheel
te durven aanpakken was het nodig om niet alleen op onderdelen te kunnen bewijzen dat een bepaalde investering lonend
was, maar moest aannemelijk worden gemaakt dat het geheel een onderling samenhangend complex in ruimte en tijd was met
een inherente economische logica.

Met de vierledige structuur van de vroege Amerikaanse planningsstrategie was een methode beschikbaar gekomen die
allereerst gebruikt werd voor enkele dringende kwesties. Die kwesties betroffen de congestie van bebouwing en verkeer in de
metropool, de functionele en geografische wanorde in het grondgebruik, de wens om particulier woningbezit te gebruiken als
een decentraliserende kracht en de bezorgdheid voor publieke voorzieningen tegen zo laag mogelijke kosten, waaronder met
name publieke vervoerssystemen.151

Omstreeks 1910 was de coherentie van het strategische pakket waarmee deze kwesties tegemoet werden getreden zodanig
dat de individualistische en de collectivistische component van de Amerikaanse ruimtelijke orde begonnen te mengen, terwijl
ze tien jaar daarvoor nog nadrukkelijk apart herkenbaar waren. De rationele wetenschappelijke orde, werkend met bijvoorbeeld
gezoneerde functies, ontwikkelde zich tot de serieuze opvolger van de ‘automatisch’ gereguleerde stedebouw van de
marktgeleide suburbanisatie en de monumentale effecten van Daniel Burnham en diens medestanders.152

Van grote betekenis in deze nieuwe, geïntegreerde orde was de rol die de overheid zag voor zichzelf. Die rol was opzettelijk
neutraal, die van de voorwaardenschepper. Commissies die zich bezighielden met de toekomst van de stad werden buiten de
gevestigde bureaucratie geplaatst, in een bemiddelende positie tussen overheid enerzijds en de marktpartijen anderzijds.153

Het net ontwikkelde planningsinstrumentarium diende in deze positie minder politieke idealen die betrekking hadden op de
langere termijn dan de directe verwerking van conjuncturele golven.

Vandaar dat na de Eerste Wereldoorlog ogenblikkelijk de gevolgen zichtbaar werden van een zeer invloedrijke nieuwkomer
in het maatschappelijk leven, die de collectieve component van de zojuist door een planningsdiscipline in opkomst bereikte
rationele urbane orde direct weer bedreigde. Op een ondergrond van sterk uitdijende bestedingen leidde de recente
mogelijkheid van grootschalige automobielfabricage tot een verwijding van de vestigingspatronen.154 Weliswaar waren de
Verenigde Staten ten opzichte van Europa laat met de ontwikkeling en productie van auto’s en duurde het tot na de jaren
veertig voor regionale afstanden eenvoudig per auto waren te volbrengen, het effect was al voor de Tweede Wereldoorlog
aanzienlijk.155 Het betekende een nieuwe impuls aan het idee van suburbanisatie, maar dan zonder de binding en de vaste
punten die eerder veroorzaakt werden door spoorlijn en station. In Europa voltrok een soortgelijke omwenteling zich pas in de
jaren vijftig en zestig, zo fraai het uitstellend effect van overheidsdirigisme illustrerend.156



De Amerikaanse omvorming van een min of meer geconcentreerde structuur van suburbanisatie tot een vrije, werd bewust
gestimuleerd door de sectoren van het bedrijfsleven die voor hun afzet voordelen zagen in ruimtelijke verstrooiing. General
Motors met name schiep opzettelijk een markt voor de eigen producten door op grote schaal streetcar-lijnen op te kopen en ze
vervolgens de nek om te draaien.157 Voor de consument was het al snel niet moeilijk meer om te kiezen: behalve met een
stilistische variëteit aan bungalows raakte de Amerikaanse droom gestoffeerd met allerlei verrukkelijke automobielen.

Het regionale plan voor New York,
1929

De auto genereerde een ruimtelijk patroon waarin het centrum van de stad en zelfs bestuurlijke grenzen in het algemeen het
aflegden tegen een ruimer verband van voorzieningen, gestructureerd door snelwegen, winkelcentra en, bij wijze van overgang
naar een nog ruimer territorium, vliegvelden. Stad en buitengebied gingen in deze nieuwe orde tot een en dezelfde functionele
zone behoren.158 Om deze ontwikkeling te begeleiden schoten in de jaren twintig de regionale-planningscommissies als
paddestoelen uit de grond. Dat in de planvorming sinds Burnham het belang van de oude stad verminderd was ten gunste van
het gebied eromheen, werd onder andere bewezen door het legendarische regionale plan voor New York, dat in 1929 onder
leiding van de Brit Thomas Adams werd voltooid.159

Het plan voor New York vond een nieuw evenwicht in het stedelijk krachtenveld tussen de collectieve en de individuele
zaak. De gelaagde complexiteit van de opgave die met het plan beheerst moest worden – door omvang en inhoud te zien als
een overtreffende trap van de wetenschappelijke stedebouw die Van Eesteren een paar jaar later zou nastreven met zijn, in het
vorige hoofdstuk behandelde, AUP voor Amsterdam – maakt het werk van Adams en de zijnen tot een topzware oefening,
waarbij werkelijk alle stedebouwkundige hoeken en gaten aan bod kwamen. Een gedetailleerde beschrijving van deze tour de
force in de geschiedenis van de stedebouw is hier, in de context van het thema van de verstrooide stad, onvermijdelijk.

In een recente, zeer geslaagde monografie over het New Yorkse ruimtelijke scenario, geschreven door David Johnson,
wordt in het begin Melvin Webber aangehaald, die de manier waarop het plan de infrastructuur ordende waardeert als een
eerste product van een ‘systeembenadering’, waarmee gezegd wil zijn dat het plan vooruitliep op latere wetenschappelijke
praktijken om de stad eerder als proces te volgen dan als vorm vast te leggen.160 Tegelijk echter, zoals Johnson ook
onderkent, heeft het plan wortels tot in de jaren negentig van de vorige eeuw, waarin ‘big business’, ‘big government’ en ‘big
labour’ elkaar vonden in hetzelfde gedeelde belang waarop ook City Beautiful gegrondvest was.161 Ook in het New Yorkse
geval ging het minder om een vanuit de reguliere politiek aangezwengelde bezwering van ruimtelijke chaos dan om een
initiatief dat met het oog op direct en indirect eigenbelang genomen werd door in het bijzonder de zakenelite.

Aan het begin van de negentiende eeuw was New York nog een voetgangersstad met niet meer dan 100.000 inwoners.162

Het inwonertal nam echter snel toe en dat veroorzaakte enerzijds pressie op de structuur van de stad en anderzijds een
geschikte voedingsbodem voor nieuwe technologische oplossingen. Na het midden van de eeuw maakten niet alleen nieuwe
(rail)transportvoorzieningen hun opwachting, ook de productiemethode van gebouwen veranderde. Door de uitvinding van
het staalskelet en de lift kon de stad haar uitbreiding zoeken in verticale richting. De straten van met name het zuidelijkste deel
van Manhattan vormden al kort na het aanbreken van de twintigste eeuw ‘a web of dark canyons’, waar nauwelijks nog
zonlicht beneden kwam.163

Ondertussen had het grid, dat steeds de basis was geweest onder de stadsplattegrond, niet geleden onder de toevloed van
nieuwkomers, maar was het zelfs genuanceerd geraakt, vooral door Olmsteds plannen voor parken en parkways uit de jaren
zestig en zeventig, die uitgewerkt en bekrachtigd werden in het stadsplan van 1907.164 Niettemin zorgde de extreme toename
van het aantal immigranten kort na de eeuwwisseling (meer dan twee miljoen in de eerste twee decennia) voor blijvende druk
op de ketel en een duidelijke behoefte aan planning in ruimere zin, die ook betrekking moest hebben op de steeds ruimer
gedimensioneerde overloopgebieden om New York City.

In 1914 werd zoning ingevoerd, een primitief juridisch stelsel om hoogtes en functies per district te kunnen coördineren.165

Ongeveer tegelijk werd een adviescommissie opgericht, samengesteld uit prominente architecten, ingenieurs en advocaten,
voor de vorming van een New Yorks stadsplan. Charles Norton, die eerder, in 1906, de zakenelite van Chicago had aangevoerd
om met Daniel Burnham te beginnen aan de ontwikkeling van een monumentaal stadsplan, werd voorzitter.166 Wat hem betreft
lag de opgave in New York direct in het verlengde van het Chicago-plan, ook met betrekking tot de gevolgde methode die veel
van het initiatief in particuliere handen liet. Toch werd in New York een belangrijke volgende disciplinaire stap gezet in de
planningsgeschiedenis. Allereerst werd het planningsterritorium vanzelfsprekend als een regio gedefinieerd, waarvan de
contouren werden ontleend aan de maximale treinafstand (inmiddels karakteristiek in tijd uitgedrukt, niet in mijlen) van één uur.
Bovendien werd een fundamenteel onderzoek naar alle aspecten die van invloed konden zijn voor de ruimtelijke ontwikkeling
als een beslissende voorwaarde naar voren geschoven voor het slagen van een ruimtelijk plan.



Door een machtsvacuüm werd het werk van de commissie al bijna direct weer onderbroken, maar Norton wist het idee voor
het voorbereidende onderzoek onder te brengen bij een filantropische, kapitaalkrachtige stichting, de Russell Sage
Foundation. Het duurde nog tot 1921 voor Norton zover was dat er over de survey in grote lijnen kon worden besloten. Er
werden in dat voorgenomen werk vier categorieën onderscheiden: de economie en industrie, de fysieke omgeving, de
juridische en bestuurlijke orde, de sociale kwestie en woonomstandigheden.167

De noodzaak om een stap verder te zetten dan in Chicago gedaan was, bleek uit de definitie van wat een regio was maar ook
uit de methodische omgang met het voorbereidend onderzoek zelf. Voor Norton sprak het aanvankelijk vanzelf om met Daniel
Burnhams voormalige partner Edward Bennett de expertise binnen te halen om het plan voor de stad direct te verbinden met
een dramatische architectonische enscenering. Dat voornemen werd echter too much Chicago geacht, en daarmee leek
vooralsnog afgerekend te worden met het idee dat het onderzoek direct een gezicht in architectuur zou moeten krijgen. Ook
Norton zelf zag bij nader inzien dat het verstandig was om andere kwesties voor te laten gaan: ‘We spent in Chicago $ 325,000
in three years, sold the plan to the public by various publicity methods, including a school text book, and with this public
support flanked the politicians, and yet we missed entirely a great opportunity to study the social and living conditions in the
city and the fundamental reasons for Chicago’s existence.’168

Thomas Adams

Het was in de discussie over deze meer fundamentele aspecten van de ruimtelijke orde dat voor het eerst de naam van Thomas
Adams viel, die uit Engeland overkwam en een Europees geluid toevoegde aan wat de Amerikanen zelf al wisten. Adams was
een aanhanger van Patrick Geddes, hij had gewerkt met Ebenezer Howard en was goed op de hoogte van het utopische
maatschappelijke model dat schuilging achter diens tuinstad, waarin ruimtelijke decentralisatie gepaard werd met de vestiging
van coöperatieve gemeenschapsverbanden. Nu was hij in de Verenigde Staten op bezoek en beklemtoonde, bij wijze van
praktisch derivaat van het denken van Howard, dat in de werking van ruimtelijke organisatievormen de plaats van de
bedrijvigheid als trekker fungeert.169 In de context van New York zou dat concreet betekenen dat de sleutelpositie voor de
herverdeling van de regio lag bij de bovenlokale industrie; de rest, inclusief de bevolking, volgde vanzelf, zo was de aanname.

Een andere Engelsman, Raymond Unwin, werd ook geconsulteerd bij de voorbereidingen. Zijn standpunt vulde dat van
Adams mooi aan, was alleen aanmerkelijk ambitieuzer en meer politiek geladen.170 Hij betoogde in september 1922 in New York
dat er meer te ordenen viel dan alleen de transportfaciliteiten, waarvan de lijnen min of meer vanzelf patronen in het landschap
vormden. Op zichzelf, aldus Unwin, leidde verbeterd transport alleen maar tot meer congestie dan er al was; wilde men geen
onnodige mobiliteit uitlokken, dan was het zaak om werk- en woonfuncties gezamenlijk te decentraliseren. Zijn model was een
metropool die samengesteld was uit een serie autonome satellieten, die ieder voor zich een groot dorp vormden. Was dit een
reëel doel op deze plek? De Amerikanen zagen niet ogenblikkelijk dat ze voor het bereiken ervan waren toegerust en konden
daarom Unwin niet volgen in zijn Howardiaanse samenlevingsideaal. In methodische zin echter was men meer geneigd om naar
zijn ervaringen te luisteren, bijvoorbeeld naar zijn stelling dat ruimtelijke planning, om succesvol te kunnen zijn, vooral
gethematiseerd zou moeten worden rondom een beperkt aantal kernfactoren: de fysieke omgeving en bevolkings- en
industriedistributie.

De stem die Thomas Adams had laten horen was blijkbaar bevallen. Hij werd in 1923, het jaar waarin ook het overlijden van
Norton werd betreurd, gevraagd om voorzitter te worden van de adviesgroep die het eigenlijke plan zou moeten gaan
opstellen, een positie die al snel nader gestalte kreeg als ‘General Director of Plans and Surveys’.171 Door de pragmatische
manier waarop hij invulling ging geven aan zijn taken zou hij scherp in aanvaring komen met de Regional Planning Association
of America (RPAA), een informeel, maar aanzien genietend gezelschap van architecten, planners, sociologen en economen
rondom Lewis Mumford, Clarence Stein, Henry Wright en enkele anderen. De RPAA had dezelfde ideologische achtergrond
als Adams en deelde zijn liefde voor de regionale stad in het algemeen en Patrick Geddes in het bijzonder, maar de leden waren
minder dan hij bereid tot de strategische uiteenzetting met een weerbarstige realiteit. Dat bleek uit een eigen, vrijwel simultaan
uitgevoerde studie naar de ruimtelijke toekomst van New York, dat zich nauwgezet hield aan de geïntegreerde utopie van de
regionale stad en zo een kritisch tegenbeeld werd van Adams’ aanpassend vermogen.172

Met Adams’ benoeming in New York begon een periode van jarenlang gecompliceerd en wijdvertakt onderzoek. Verspreid
over zes deelfacetten kregen de survey-onderwerpen een preciezere invulling, werden er ook ruimtelijke plannen vervaardigd
voor locaties en zelfs, ondanks de eerdere relativering daarvan, ontstonden er architectonische voorbeeldplannen voor
locaties op Manhattan die, zoals gebruikelijk bij bouwkundige utopieën, bestonden uit stilistische overdrijvingen van een
gangbaar repertoire.173 Toen Adams nog in 1923 begon aan een synthese van alle uitgeworpen onderzoekslijnen, lukte het
hem aanvankelijk niet om verder te komen dan een assemblage rondom het thema van decentralisatie, waarbij hij niet zover
ging als Unwin, maar het evenmin liet bij een paar holle frasen over het uitstralende effect van nieuwe middelen van
transport.174



De grondslagen van het
regionale plan

Adams kwam tot een intelligente opsomming van de onderdelen die in een regionaal plan geregeld zouden moeten worden.
Het eerste aspect daarvan betrof het sturen van de lokale zoneringsregels door een overkoepelend idee omtrent wat, vanuit
het perspectief van de regio, per zone zou moeten worden gefixeerd. Het ging ook om het behoud van open ruimte in de stad,
waarbij Adams dacht aan landbouwgebied in wigvormige patronen, en het ging om transportfaciliteiten die niet alleen maar in
radiale richting zouden moeten worden aangelegd, maar ook in verbindende ringen om de stad. Er moest functioneel
gedifferentieerd worden tussen functies die geschikt waren voor decentralisatie en functies die een centrale locatie nodig
hadden. Het belang van hoogbouw moest worden gerelativeerd, met het oog op de congestie die erdoor teweeg werd
gebracht. Bij rivier en havens moest ruimte gereserveerd blijven voor openbare functies. Er zou door grondaankopen
geanticipeerd moeten worden op toekomstige vliegvelduitbreidingen. Wat betreft de kavelvormen was het zaak om rekening te
houden met meer dan alleen het doorzetten van het grid, bijvoorbeeld met terrein-niveaus. Er moest een rechtvaardig
belastingsysteem voor grond en onroerend goed komen. Tot slot zouden er ontwikkelingsmaatschappijen moeten worden
opgericht om industrieën te helpen met verhuizen en om satellieten te bouwen.

Twee kwesties, die toch vrij cruciaal waren, kwamen niet of nauwelijks aan bod in deze tussenrapportage van Thomas
Adams. Ten eerste betrof dat het woningvraagstuk, waar Adams in Amerikaanse omstandigheden blijkbaar geen openbare
taak in onderscheidde. Ten tweede betrof dat de omgang met de oude stad, die in verval aan het raken was en die in het
regionale verband een ondergeschikte positie kreeg zonder dat een afgewogen nieuwe formule voorradig was.

Ondertussen ging het werk door. De survey leverde de gegevens om de stellingen die Adams betrok voor zijn regionale
plan een basis te geven in concrete prognoses omtrent in het bijzonder bevolking en economie.175 Wat betreft het te
verwachten bevolkingsaantal had Adams te kiezen uit twee groeimodellen. Het economisch onderzoek richtte zich in de eerste
plaats op de conjuncturele ontwikkeling die voorzien werd voor de industrie, op het vestigings- en verplaatsingsgedrag van
de bedrijvigheid en op de concrete grondbehoefte. Ondanks de neutrale, voorbereidende status van een onderzoek als dit naar
de toekomst van de economie, was het al duidelijk ideologisch geladen. Waar Adams een voorkeur had uitgesproken voor een
gezamenlijke benadering van werken en wonen, werd daarop al in het onderzoek gepreludeerd.

Ook werd in het onderzoek een duidelijke uitspraak gedaan over de verhouding van stad en land. De stad werd niet zozeer
gepresenteerd als een expansief domein dat geleidelijk aan de ommelanden in beslag ging nemen waaruit ze voortgekomen
was, ze was de plek waar de productie van het ommeland vermeerderd werd, zoals later ook de aan het begin van dit hoofdstuk
aangehaalde Jane Jacobs zou vaststellen. Ook deed de survey een uitspraak over de manier waarop een regionaal plan zou
moeten worden doorgevoerd. Een afzonderlijke autoriteit met een bovenstedelijke en, in dit geval van een regio die in meer
staten tegelijk ligt, zelfs bovenstatelijke wettelijke positie was politiek onhaalbaar. Men kwam uit op een particulier
advieslichaam, dat in samenwerking met lokale autoriteiten effectief zou kunnen zijn, zonder eigen politieke status. Dat leek
enigszins op het sparen van de kool en de geit: een orgaan náást de bestaande zou betrekkelijk weinig macht hebben om iets af
te dwingen. Een zelfde soort voorzichtigheid sloop in de analyse in de survey van het verkeer. De moordende concurrentie
tussen openbaar en particulier vervoer werd als probleem genegeerd, terwijl het een kwestie was die om een principiële
afstemming leek te vragen.

Het zwalken van Adams en zijn medewerkers in een paar belangrijke kwesties was het symptoom van een grondige aarzeling
om het plan de vorm te geven van een statement dat zijn doel voorbij zou kunnen schieten, eenvoudig doordat het te veel
ambitie had. In het vernauwen van de keuzemogelijkheden van de survey tot een duidelijk ontwerp school de beslissende
toets van het realistische gehalte van wat men voor zich was gaan zien. Het leidde, althans bij Adams, tot omzichtigheid. Toen
het er eind 1926 naar uit zag dat de onderzoeksfondsen binnen afzienbare tijd verbruikt zouden zijn, zag hij zich echter
gedwongen tot een paar, niet al te riskante, keuzes.176 De grootte van de regio werd vastgesteld en er werd gekozen uit een
van de bevolkingsprognoses. Bij gevoeliger kwesties bleef men voorzichtig. Begrippen als centralisatie of decentralisatie
bijvoorbeeld, konden beter worden vermeden; het uiteindelijke plan zou alleen moeten spreken over de wenselijkheid van een
betere distributie van gebouwen en open ruimte en het verminderen van de ‘frictie’ tussen wonen en werken.

Pragmatische collage

In de laatste fase van de opstelling van het plan in hoofdlijnen, het Graphic Regional Plan, die zich voltrok in de periode tot
1929, werd het schipperen bij Adams niet zozeer een defensieve strategie, om in het licht van de harde werkelijkheid te redden
wat nog te redden viel, alswel een bewuste, positieve kansberekening. Dat had consequenties voor het uiteindelijke plan. Het
werd, zoals David Johnson het treffend samenvat, een ‘collage of trends, forecasts, old proposals, and approved projects. The



overall strategy was clear: ride the forces of change, channeling them where possible into more amenable patterns. Avoid the
the impractical and the excessively visionary. Provide a plan to be used as an immediate guide to action yet one based on a
more distant but not altogether opaque future.’177

Bij een dergelijke pragmatiek hoorde het om een vervoerssysteem te bedenken dat in essentie een verbeteringsplan was dat
letterlijk en figuurljk gebruikmaakte van bestaande sporen. Een aanvankelijk idee uit de survey, om stadsvervoer en suburbaan
vervoer met elkaar te integreren, moest sneuvelen op de harde realiteit van een Neanderthaler-houding die bij het
spoorwegmanagement werd opgemerkt.178 Wel kwam er wat terecht van Adams’ idee dat het spoor, behalve radialen, ook
voldoende concentrische verbindingen moest krijgen. Bij het autowegennet werd gekozen voor een soortgelijke combinatie,
waarbij de loop gestalte kreeg via boulevards en expreswegen. Sommige tracés kwamen nog uit de koker van Olmsted en
Burnham, die allebei eerder aan de stad hadden gewerkt.179

Net zo praktisch als de omgang met het transportvraagstuk, was de benadering van de kwesties van luchtverkeer en parken.
Adams voornaamste programmapunt bestond hier uit een pleidooi om tijdig grond aan te kopen.180 Bij de planning van
vliegvelden stond hem, in zijn positie aan de zijlijn, weinig anders te doen dan in te haken op locatiekeuzes die elders in
bestuurlijke kringen al gemaakt waren. Wat betreft het groen was het eenvoudiger om een eigen lijn uit te zetten. Adams
presenteerde het park als een middel dat zou kunnen helpen om het rijkere deel van de bevolking in de stad te houden.
Bovendien accentueerde hij het belang van de verspreiding van groen, niet alleen in de omgeving van de oude kern, maar over
de hele regio, voordat de ontwikkelaars het hele gebied in compacte kavels hebben weten te verhandelen.

Het regionale plan in hoofdlijnen richtte zich ook werkelijk op de hoofdlijnen. Voor alles ging het om over het algemeen
tweedimensionale indicaties voor grondgebruik en infrastructuur, en dat dan eerder met het oog op onbebouwd buitengebied
dan op de oude stad.181 Op de kaarten werd een functiepakket onderscheiden van parken, vliegvelden, waterbekkens en
militaire voorzieningen, naast woonzones, industrielocaties en commerciële ontwikkelingen.182 Een belangrijke aanjager werd
gezien in de industrie. Wat de ruimtelijke toekomst daarvan betreft liet Adams zich leiden door de nauwelijks te weerleggen
logica dat zware industrie naar buiten moest worden gebracht. Hij ging ervan uit dat in de omgeving van die locaties ook een
drukke woningmarkt zou ontstaan, reden waarom daarvoor veel ruimte gereserveerd werd en ook rekening werd gehouden met
bijbehorende groenvoorzieningen. Veel duidelijkheid over de aard en de dichtheid van de woongebieden gaf het plan niet.
Adams achtte het blijkbaar niet diplomatiek om in deze omstandigheden te leuren met zijn tuinstad-verleden. De keuze werd
overgelaten aan de lokale politiek en planningsplatforms. Ook over winkelvoorzieningen sprak het plan zich niet uit. Adams
nam aan, zeker aanvankelijk niet ten onrechte, dat dit een sterk volgend aspect was in de ruimtelijke ontwikkeling, dat
bovendien beter lokaal geregeld kon worden dan regionaal.183

Implementatie

Aldus was het plan van Adams en zijn medestanders een collage, die niet zozeer gebaseerd was op een verheven doel dat in
autonomie vorm zou moeten krijgen, alswel op ambities die telkens met een realistisch draagvlak werden kortgesloten.
Ondanks de praktische aannemelijkheid die het plan aan dat procédé ontleende, begon de filantropische achtergrond van de
onderzoekscommissie bij de voltooiing van het hoofdlijnen-plan in 1929 een bezwaar te worden. De Russell Sage Foundation
wilde ertussenuit, en vandaar dat ook besloten moest worden over een organisatievorm geschikt voor de verdere uitwerking
en de implementatie van het plan. Een aparte bovenstedelijke en bovenstatelijke autoriteit naar het model van Norton zat er, als
gezegd, niet in.

De keuze viel op een onafhankelijke onderneming, die in 1929 werd opgericht, met behulp van een aanzienlijke startsubsidie
van de Russell Sage Foundation, en die werd bestuurd door prominenten uit de regio. De onderneming, de Regional Plan
Association, Inc., kon in vrijheid onderhandelingen beginnen met de relevante overheden en planningsorganisaties en zou, op
grond van die contacten, zichzelf zo snel mogelijk moeten kunnen bedruipen en onmisbaar moeten maken.184 De eerste taak
die de onderneming uit die doelstelling afleidde, was de verbreding van het draagvlak door uit alle geïnteresseerde
maatschappelijke sectoren adviseurs te recruteren.185 In volgorde van aantal werden er industriëlen, bankiers en andere
vertegenwoordigers uit de financiële wereld bij betrokken, en verder ambtenaren, advocaten, publicisten, architecten,
zakenmensen, vertegenwoordigers uit de filantropische sector en uit het onderwijs, ingenieurs, religieuze leiders, en tot slot
vertegenwoordigers uit de handel en van de spoorwegen.

Thomas Adams had besloten niet zelf de uitvoering te leiden en wilde terug naar Engeland. Daar werkte hij het laatste
survey-plandeel uit, dat betrekking had op de architectuur, uitgerekend het aspect dat hij in een eerdere fase om diplomatieke
redenen zo onzichtbaar mogelijk had gehouden. Wat hij in 1931 voltooide was een voorzichtig betoog over aard en
functioneren van woningbouw, wolkenkrabbers, civic centers en openbare gebouwen.186 Direct aansluitend kwam, ook nog
in 1931, het tweede deel van het eigenlijke regionale plan gereed, horende bij het in 1929 verschenen Graphic Regional Plan:
The Building of the City. Adams’ zorg ging in zijn laatste twee bijdragen aan het regionale plan vooral uit naar de dichtheid en



de hoogte van bebouwing, die niet te ver moesten worden opgevoerd, ook niet in het in beslag te nemen gebied in de regio.
Het wolkenkrabber-landschap van Manhattan werkte het beste, meende Adams, wanneer de bouwhoogte over het algemeen
getemperd werd en alleen hier en daar een uitzondering, als het algemeen bewonderde Empire State Building, werd toegestaan.

Hoe het Manhattan van de toekomst er concreet zou kunnen uitzien, werd in The Building of the City geïllustreerd met een
selectie van de schetsplannen die tijdens de voorbereiding van het regionale plan her en der besteld waren bij de
architectonische voorhoede. Die schetsen hadden niet meer de stilistische coherentie die een paar decennia eerder in Chicago
nog vanzelfsprekend was geweest. In plaats daarvan was de architectuur van de stad een pluralistisch, zo niet botsend
stilistisch geheel geworden waarin verleden en moderniteit druk met elkaar in gesprek waren geraakt. Naast het bekende
classicisme van McKim, Mead & White waren er de futuristische impressies van Hugh Ferris of de verfijnde art deco-
gebouwen die Maxwell Fry bedacht. Tegen het gevarieerde decor van de façades was het binnenstedelijk leven verhevigd
geraakt en mondainer geworden dan ooit ergens te zien was geweest. Straten scheerden gestapeld over elkaar heen, beheerst
door een congestie van mensen en door een ongekende verscheidenheid aan vervoersmiddelen.

Ook de alternatieve bestaansvorm, het leven aan de stedelijke randen, werd in het architectuurdeel van het regionaal plan
geconcretiseerd, zij het aanmerkelijk minder beeldend. Adams hield nieuwe woonnederzettingspatronen omhoog, als de
‘Radburn’-verkaveling, de uitvinding van zijn RPAA-collega’s Henry Wright en Clarence Stein waarin clusters van
woningkavels verwerkt zijn in een getrapte ontsluitingshiërarchie.

Al stamde Adams uit de oude wereld, zijn benadering van de kwestie van de sociale woningbouw was verschillend van wat
inmiddels in Europa gebruikelijk aan het worden was. Daar had de overheid een actieve rol gezocht in het opruimen van
sloppen en het scheppen van nieuwbouw. Volgens Adams echter werd de werkende stand in de Verenigde Staten het beste
geholpen met salarisverhoging. Wanneer dit gecombineerd zou worden met het vastleggen van een bouwkundig minimum en
een beleid van decentralisatie zou het probleem zichzelf oplossen, van onderaf. Veel verder gingen de voorstellen niet, zelfs
over de locaties van de te stichten satellieten gaf het plan alleen maar algemene indicaties: het exact aanwijzen van
toekomstige uitbreidingen zou, meende Adams, direct aanleiding zijn voor speculatieve aankopen die alle ambities bij voorbaat
onklaar zouden maken. Dat was een heel praktisch standpunt – en zo bewaarde Adams tot in het laatste detail zijn voorzichtige
realisme.

Het regionale plan voor New York werd gepresenteerd in december 1931, in het bijzijn van onder anderen gouverneur
Franklin D. Roosevelt. De gouverneur trok in zijn tafelrede een kaarsrechte lijn: ‘Out of the survey initiated by Mr. Norton in
Chicago has developed something new, not a science, but a new understanding of the problems that affect not merely brick
and mortar, subways and streets; planning that affects also the economic and social life of a community, then of a county,
then of a state; perhaps the day is not far distant when planning will become a part of the national life of this country.’187 Een
jaar later werd Roosevelt president en waagde hij met de New Deal-campagne zelf een poging om het planningsideaal naar
nieuwe hoogtes te tillen.

Politieke effectiviteit

De laatste fase van het werk aan het New Yorkse regionale plan vond plaats in de diepe crisis die door de beurskrach van 1929
werd ingeluid. Dat leek fnuikend voor iedere sociale ambitie, maar in werkelijkheid zorgde het bestedingsoffensief dat
Roosevelt ontketende voor een onverwachte versterking van de publieke zaak, die de implementatie van onderdelen van het
regionale plan als vanzelf deed slagen. Roosevelt adopteerde ruimtelijke planning als een politieke zaak die ook interventie
vanuit de top vergde, hoewel bij zijn aantreden in 1933 nog geen connectie bestond tussen nationaal en lokaal bestuur.188 In
New York profiteerden snelwegen, parken, speelvelden en vliegvelden en zelfs – het lot knipoogde even in de richting van
Adams, met al zijn reserves over de utopie – kwam er gesubsidieerde woningbouw.189

De particuliere sector deed echter niet in dezelfde mate mee met het bestrijden van de depressie door extra bestedingen.
Vanwege het achterblijven van particuliere investeringen kwam bijvoorbeeld de aanleg van nieuwe spoorlijnen naar de
suburbs tot stilstand. Zonder dat dat uitdrukkelijk bedoeld was, bevorderde de New Deal op deze manier de oppermacht van
de auto in de Amerikaanse transportinfrastructuur.

Adams had als betrekkelijk vage einddatum voor de effectiviteit van zijn plan het jaar 1965 aangehouden, maar zo lang ging
het niet mee. Bij het begin van de Amerikaanse deelname aan de Tweede Wereldoorlog verdwenen de contouren van het plan
snel naar de achtergrond: aannames, ambities en verbeeldingen gingen onherroepelijk bij een denkwereld horen die voorbij
werd geacht en die na afloop van de oorlog vervangen moest worden.190

Minstens zo boeiend als de feitelijke effectiviteit van het regionale plan voor New York is de manier waarop Adams tijdens
de preparatie van de survey en het ontwerp zelf telkens weer positie koos op een denkbeeldige schaal tussen ijzeren
pragmatiek enerzijds en ijl utopisme anderzijds. Zijn neiging om aan de veilige kant te blijven en zich liever níet over kwesties
uit te spreken dan wel wanneer zijn kansberekening hem ingaf dat dat verstandiger was, is hem lang nagedragen. Tafuri en Dal



Co bijvoorbeeld hebben voor zijn idealen niet meer over dan dat ze ‘vaag democratisch’ zijn en vinden de ‘ware aard’ van zijn
plan ‘regressief’ en ‘niet politiek’, omdat hij steeds meende te moeten aanschurken tegen de realiteit, in tegenstelling tot zijn
utopische collega’s van de RPAA.191 Was Adams een tragisch in de verstrooide stad ronddolende figuur geworden die geen
beginselen meer wist om op te koersen? Dat was hij niet, maar uit een paar voorbeelden blijken wel de gecompliceerde
dilemma’s waarin de ruimtelijke planning verzeild raakte na de quantumsprong die de stad sinds de negentiende eeuw gemaakt
had. De nieuwe stad werd geprogrammeerd voor een gebied dat groter was dan ooit, op basis van meer gegevens dan ooit
voor een stedebouwkundige opgave nodig werden gevonden.

Alleen de keuze van het medium waarin het plan zich zou moeten uitdrukken was, door de toegenomen complexiteit van de
inhoud, al een moeilijke afweging geworden. Adams koos voor kaarten die globaal lieten zien hoe het plan fysiek in elkaar zat,
van het landschap dat werd aangetroffen tot en met de ingrepen die bedacht waren met betrekking tot infrastructuur,
bebouwing en groen. Die benadering kende haar blinde vlekken, bijvoorbeeld omdat, zoals we zagen, al te concrete voorstellen
ogenblikkelijk een speculatieve golf zouden kunnen veroorzaken. Voorafgaand aan de keuze voor een cartografisch medium
werd in de staf die het regionale plan voorbereidde dan ook slag geleverd over een alternatief. Dat alternatief was bedacht
door Edward Bassett, die met polemische durf stelde dat gewone kaarten volledig ineffectief waren geworden, want, zo meende
hij in alle bondigheid, ‘architecture and landscaping are not city planning’.192 Het was, wat hem betreft, zaak om de bakens te
verzetten en een kaart na te streven die juist de ‘ontastbare’ componenten van de stedebouw liet zien: de juridische feiten en
invloedssferen die, meer dan enig landschappelijke feit, de basis vormden onder de inrichting van de ruimte.

De kwaliteiten van een ruimtelijk plan lagen volgens Bassett in het exacte verlengde van de juridische status quo. Tijdens
het planningsproces dat hem voor ogen stond werd dan ook een stad beschreven zonder gezicht: een stad die uitsluitend de
drager was van functies en begrippen met een zekere juridische hardheid, die nader werden aangeduid als ‘beweging’,
‘zonering’, ‘recreatie’ en ‘openbare zaak’. Bij ‘beweging’ hoorden straten, pleinen, routes en wat dies meer zij, bij ‘zonering’
functionele districten en gebieden die gedetermineerd werden door een bepaald formeel voorschrift (meestal bouwhoogte), bij
‘recreatie’ hoorden parken enzovoorts, bij de ‘openbare zaak’ hoorden alle publieke instituties. Op deze globale definitie na
werd het beeld verder niet zichtbaar gemaakt.

In Bassetts orde was het ondenkbaar dat een satelliet in het plan omschreven zou worden tot en met indicaties over
ontsluiting en typologie, zoals bijvoorbeeld door ‘neighborhood unit’ en ‘Radburn’ werden belichaamd. Toch waren er in
Adams’ staf ook geluiden te horen die juist de noodzaak van dat laatste bepleitten en het regionale plan zo concreet mogelijk
het idee van volwaardige satellieten wilden laten uitdragen, als een nieuw sociaal doel om coherentie te bewerkstelligen in de
gesuburbaniseerde stad. De realist Adams liet het achterwege om te kiezen tussen de twee extremen. Hij volgde het juridische
spoor, maar tegelijk maakte hij in voorkomende gevallen geen geheim van zijn affectie voor concrete ruimtelijke patronen als
die van een ‘Radburn’-verkaveling.

De discussie rondom Bassetts alternatief bleef intern, maar een andere krachtmeting speelde zich af in de buitenwereld, op
het kruispunt van de filantropische intenties van Adams en de zijnen en de concrete uitvoering van ruimtelijke plannen door
overheidsorganen. Met Robert Moses, verantwoordelijk voor onder meer de aanleg van parkways in de regio New York,
ontstond in de jaren na 1922 een boeiend conflict over zowel het karakter van de weg als de waardering van het aangetroffen
landschappelijk uitgangspunt.193 Adams werd in deze affaire eenvoudig rechts ingehaald door zijn uiterst praktisch
ingestelde, onscrupuleuze collega. In Adams’ visie waren autowegen meanderende routes, niets anders dan gradueel
gewijzigde variaties op de snelste tracés uit het pre-automobiele tijdperk, zoals ze eerder door Olmsted getekend waren. Moses
maakte dit soort historisch ingebedde nuances ondergeschikt aan overwegingen van snelheid en grootschaligheid. Op zijn
wegen kon, als het aan hem lag, met een hoog gemiddelde en met veel auto’s tegelijk worden gereden. Toen hij zich medio
jaren twintig ging wijden aan de Northern State Parkway over Long Island liet hij dit belang – dat het belang was van een zich
emanciperende middenklasse met een grote behoefte kilometers te maken – zo zwaar wegen dat de route dwars over enkele
begerenswaardige landgoederen voerde.

Die onverschilligheid voor het landschap was voor Adams en zijn staf moeilijk te verdragen, ook zonder dat ze het
uitdrukkelijk wilden opnemen voor de belangen van een klasse van geprivilegieerde grondeigenaren die tegen een nieuwe
horde van automobilisten, bewoners van ‘so-called bungalows’, beschermd zou moeten worden. De controverse leidde tot een
impasse, waarbij Moses vasthield aan zijn ambitie om de route naar de kust zo kort mogelijk te houden, terwijl Adams en zijn
medestanders evenmin van zins waren om in het gepubliceerde plan de weg een andere loop te geven dan aanvankelijk
bedoeld was. Een overeenkomst uit 1929 viel in dit geval nog vrij voordelig uit voor de eigenaren van de landgoederen: Moses
moest er omheen, ten koste van een paar mijl extra snelweg.

Een idealistisch alternatief



Werd Adams tijdens zijn werk aan het plan voor New York van rechts belaagd door Robert Moses, de RPAA, de groep
vakgenoten rondom Lewis Mumford, drong op van de andere kant. Ook zij hadden gestudeerd op de toekomst van New York
en volgden nu Adams kritisch bij iedere stap in zijn collectieve onderzoek en ontwerp. Met name Mumford bracht in het
RPAA-gezelschap de invloed in van Patrick Geddes. In 1915 was diens Cities in Evolution verschenen, een boek dat een
programma behelsde voor de omgang met de suburbaniserende stad, een programma dat misschien niet in wetenschappelijke
zin een voltooid bouwwerk was, maar dat wel een visie bood om de hoek van het bekende, opgeroepen, zo lijkt het, in toestand
van epifanie. Afgezien van de soms geheimzinnige Geddesian phraseology die door het boek dwarrelt, is het helder in de
manier waarop het bemiddelt in de ideële verhouding tussen stad en buitengebied. Voor Geddes was de stad een proces, of
preciezer, een evolutie, die zich als een verdichting van energie aftekent in het landschap. Die opvatting doordenkend werd het
irrelevant om een primaat te veronderstellen bij hetzij de stad, hetzij het buitengebied – de vraag die Jane Jacobs bezighield.
Beider eigenschappen wogen bij voorkeur even zwaar: ‘Towns must now cease to spread like expanding ink-stains and
grease-spots’, schreef Geddes in treffende metaforen, ‘once in true development, they will repeat the star-like opening of the
flower, with green leaves set in alternation with its golden rays.’194

Dit soort formules hielp Mumford om een stedebouwkundig ideaal te bedenken dat geen enkelvoudig urbaan centrum meer
kende en evenmin uit elkaar was gevallen in fragmenten. De nieuwe stad zou zich moeten voltrekken in de regio, die de
natuurlijke maat had voor de stad in haar nieuwe, uitgedijde samenstelling en die ook landschappelijk de voorwaarden bood
om tot een geordend complex te komen in een evolutionaire ontwikkeling.

Ideële motieven hadden sterk de overhand, maar dat verhinderde niet dat het programma dat de RPAA opstelde bij haar
oprichting in 1923 een strakke opzet kreeg. Er kwam te staan dat gestreefd moest worden naar een regionaal plan, opgebouwd
uit tuinsteden.195 Het manifest dat volgde in 1925 gaf een directe historische dimensie aan dit programma via het begrip van
de ‘vierde migratiegolf’.196 Drie golven waren inmiddels achter de rug: de eerste was de westwaartse ontdekking van het
Amerikaanse continent door de eerste Europese kolonisten; de tweede de invulling van het land met de eerste industrieën en
vroegmoderne infrastructuur; en de derde bestond uit de grote trek naar de metropool na het midden van de negentiende
eeuw. De vierde migratiegolf zou weer de andere kant op moeten gaan. Daarbij ging het om de distributie van het volk over het
land in gedecentraliseerde patronen, die vooralsnog gedicteerd werden door wat mogelijk was met de recente technologie, in
het bijzonder met betrekking tot de transportinfrastructuur. In deze ruimtelijke afleiding van een technologische ontwikkeling
kon geïntervenieerd worden – en precies daarin school de opgave van de ordening van de regio.

Om aan deze opgave te kunnen beginnen, werden een paar primaire definities naar voren geschoven.197 Ten eerste vergde
de regionale gedachte een ‘nationaal plan’ waarin regio’s werden onderscheiden als natuurlijke en geografische eenheden.
Binnen iedere regio zou vervolgens een functieprogramma gestalte moeten krijgen dat voor maximale autarkie kon zorgen, wat
betekende dat woon- en werkfuncties zoveel mogelijk ondersteund zouden moeten worden door eigen voorzieningen. Iedere
regio was te zien als de hiërarchische optelsom van functioneel gedifferentieerde eenheden.198 Interregionale uitwisseling zou
dienovereenkomstig beperkt moeten blijven tot zaken die niet economisch in het autarkische verband geproduceerd kunnen
worden. De bevolking ten slotte zou gedecentraliseerd in de regio gehuisvest moeten worden, in tuinsteden, onder waarborg
van zo kort mogelijke verbindingen.

Mumford spande zich in om zijn ideaal van de tuinstad duidelijk te profileren ten opzichte van de praktijk van de
spoorwegsuburb en andere commercieel gestuurde varianten op het moderne buitenleven.199 Een tuinstad naar zijn model lag
in het open land, bij water- en energiebronnen en omringd door boerengebied, dat een eenvoudige voedselvoorziening
mogelijk maakte. De gemeenschap die zich hier vestigde hoefde niet te beginnen in een sociaal-cultureel vacuüm: alle
voorzieningen, nodig voor een bevolking van 10.000 tot 50.000 zielen, moesten aanwezig zijn. De woonzones beantwoordden
evenmin alleen maar aan overwegingen van exploitatie; ze werden ontworpen met het oog op rust, veiligheid en schoonheid.

Regionale planning was het middel voor de RPAA, het leven in de tuinstad het doel: een ‘burgerlijk doel’ zelfs, waarin
karakteristieken van stedelijk leven en buitencultuur vermengd werden. De culturele orde die uit dit mengsel ontstond, was
gericht op een leven in stabiliteit en duurzaamheid.200 In dat apaiserende programma was nog steeds duidelijk de stemming te
beluisteren die Andrew Jackson Downing aan zijn ‘gedemocratiseerde’ landschap had meegegeven, driekwart eeuw eerder.
Ook daarin werd gezocht naar houdbare ruimtelijke patronen in een gedecentraliseerd verband ergens tussen stad en land in,
voor een bevolking die gered moest worden van een bestaan op de rand van de morele chaos.

De verwantschap van het regionalistische ideaal met het Downingiaanse landschap blijkt ook uit de bijdrage aan het
intellectuele debat van een andere grondlegger van de RPAA, Benton MacKaye. MacKaye herkende een planningsopgave
voor de regionale stad in de verzoening van de twee soorten Amerika, die elkaar tot dusver alleen maar naar het leven stonden:
het oude, inheemse Amerika en het nieuwe, industriële Amerika dat de metropool had uitgevonden.201 Bij Downing is deze
zelfde uiteenzetting aan te treffen in een vroege versie. Naarmate hij in de jaren veertig van de negentiende eeuw dieper
geïnvolveerd raakte in het voor de middenklasse ontsloten landschap kreeg hij, zoals we zagen, meer oog voor autochtone
botanische families en de oorspronkelijke eigenschappen van het Amerikaanse landschap. Dat ging ten koste van zijn



aanvankelijke affiniteit met John Claudius Loudons encyclopedische idee van het gardenesque, dat de specificaties van de
locatie neutraal bejegende. Zowel bij Downing als bij MacKaye ging de erfenis die in het landschap lag opgeslagen even
zwaar meetellen als het nieuwe, kunstmatige programma dat er over heen werd gelegd.

Het plan als toetssteen

Met alle idealisme dat zich, in het intellectuele kielzog van Patrick Geddes, had samengetrokken in de gelederen van de RPAA,
moest Thomas Adams’ werk aan het New Yorkse regionale plan wel met argusogen worden gevolgd. Er was een belangrijk
verschil tussen de twee partijen. ‘The RPAA’, meende Francesco Dal Co, ‘represented the final search for a reconciliation
between the world of ethics and the world that was becoming technical, but a reconciliation uncontaminated by the terms of
politics.’202 Adams was wél bereid tot een uiteenzetting met de politiek. In sommige opzichten lag hij beslist op de goede
koers, ook wat de RPAA betreft. Hij werkte met de ruime geografische contouren van een regio en de methodische breedte van
de New Yorkse survey was uitzonderlijk innovatief.203 Maar de pragmatische filosofie die Adams aanhing en die van zijn plan
een ‘collage’ had gemaakt, viel bij zijn collega’s verkeerd. In menig opzicht klinkt in hun commentaar de echo door van het
advies dat Raymond Unwin bij de aanvang van het werk in 1922 in New York had gegeven. Het was, wat Mumford en zijn
geestverwanten betreft, onaanvaardbaar dat het plan, eerder dan de zaken principieel te stellen, de aansluiting zocht bij
bestaande initiatieven voor bijvoorbeeld de aanleg van snelwegen. Even slecht vond men het dat het plan zich niet uitsprak
over de bestuurlijke consequenties van de implementatie van een plan voor de hele regio. Dat Adams niet ondubbelzinnig
koos voor decentralisatie met concreet aangegeven tuinsteden zorgde er definitief voor dat de beoordeling eindigde met een
min, een min die tijdens het uitvechten van de discussie steeds dikker werd.

Het probleem met Adams’ plan was, aldus Mumford, dat het álles ondersteunde: concentratie én spreiding, planning én
speculatie, subsidie én de werking van de markt.

Maar deze waarneming van Mumford kan voor hetzelfde geld in het voordeel van Adams worden uitgelegd. In alle
aanvaringen die Adams met zijn plan doorstond, of het nu met Bassett, met Moses of met Mumford was, was hij de
berekenende schipperaar, die steeds een tussenpositie vond tussen realisme en idealisme. Het maakte zijn werk misschien
minder tot een autonoom kunstwerk. Toeval was het echter niet dat het document direct kon worden ingepast in het politieke
programma van president Roosevelt: het was gebaseerd op de politieke realiteit, alleen al door het vermijden van profetieën die
een radicaal andere politieke orde veronderstelden en door bestaande initiatieven in het plan te verwerken, zelfs wanneer ze op
gespannen voet stonden met de algemene ontwerpbeginselen.

Terwijl in New York het praktische succes van de rekbaarheid werd bewezen, stond de precieze Lewis Mumford langs de
kant met zijn ambitieuze programma, dat voor zijn uitvoering afhankelijk was van aanmerkelijk meer staatsinvloed dan reëel
was.204 Teruggekeerd naar Engeland was het ironischerwijze Thomas Adams die in de omgeving van Londen concrete
onderdelen uit het RPAA-programma wist te realiseren: de vormeloze verstrooiing van de periferie werd daar bestreden met
door hem ontworpen parkways, groene gordels en groene wiggen.205 Blijkbaar beheerste Adams beíde opties waaruit naar
aanleiding van het verschijnsel regionale stad medio jaren twintig gekozen leek te kunnen worden: de utopie, die alleen een
kans kon maken bij veel bestuurlijke daadkracht, of de realistische, meer technische begeleiding van een spontane suburbane
tendens.206

Het regionale plan voor New York was een belangrijke toetssteen in deze polemiek oproepende kwestie van utopie of
realisme, maar bovendien is de positie van het plan in een langere historische lijn onomstreden relevant, als een grootse, niet
meer herhaalde poging om de tendensen van de metropool realistisch samen te vatten. Het plan vond een stevige basis in
definities die de ouderwetse stad achter zich hadden gelaten. Het begon met een accurate omschrijving van het
planningsgebied, die scherp stelde op het wijdere territorium van de regio. In de interventies die voor het ruimere gebied
werden voorgesteld, ging het met name om een houdbaar kader van infrastructuur en voorzieningen, waarbij een elementaire
vorm van zonering moest zorgen voor een acceptabel minimum van bijvoorbeeld groen en een net zo acceptabel maximum van
bebouwing. Zuiver pragmatische overwegingen van haalbaarheid lagen aan deze keuze ten grondslag. De ‘trekker’ van het
plan was het werk, meer in het bijzonder de industrie. De rest, woningbouw met name, werd daarvan afgeleid zonder dat er
exacte definities bij werden geven. Ook hier was het realistisch om liever niet iets vast te leggen dan wel.

Even interessant als het plan zelf was de discussie die het veroorzaakte, omdat ze een archetypisch moderne uiteenzetting
lijkt te belichamen. De leden van de RPAA hadden met hun ideëel opgeladen model van de regionale stad een voltooid idee in
handen, dat alleen maar maatschappelijk omarmd hoefde te worden, met alle risico’s van volledige afwijzing van dien. Adams
ambieerde hetzelfde model, liet het echter niet als een voltooid idee functioneren en concentreerde zich juist op de
maatschappelijke aanvaarding ervan.

Decentraliserende politiek



Decentralisatie was het grote thema waarbinnen zich de discussie over het toekomstige New York voltrok. Het regionale plan
was een geperfectioneerde wetenschappelijke verkenning van het middenklasse-domein dat na medio negentiende eeuw in
zicht was gekomen. Maar Mumford had ook geen ongelijk toen hij venijnig opmerkte dat het plan alles tegelijk wilde – en dus
eigenlijk níets was. Dat was een gevaar dat meer in het algemeen aan de stedebouw ging kleven in de periode dat de New
Deal-politiek het werk aan de suburbs verenigde met andere maatschappelijke werkvelden in het politieke ideaal van een
nationaal plan. Misschien, zo werd in de jaren dertig bij alle planningsijver aangetekend, leidde de wens om tot een
omvattende coördinatie te komen wel tot het volslagen contraproductieve resultaat waarin ‘to mean so much of anything and
everything that there was the danger that it would mean nothing in particular’.207 Het leidde in de jaren veertig tot een omslag
in het denken over planning die de aandacht opnieuw vestigde op de fysieke kern van het ruimtelijke plan, om zo weer in de
buurt te komen van instrumenten die een vorm van rechtstreekse sturing mogelijk maakten.208

Voordat het echter zover was, bewezen onderdelen van de New Deal huneffectiviteit in de decentraliserende tendens die in
het plan voor New York zo’n geslaagde behuizing had gevonden. Er was bijvoorbeeld de Federal Housing Administration
(FHA), opgericht in 1934, waar een realistische beleidslijn werd ingeslagen die door Adams heel goed moet zijn begrepen:
‘Decentralization is taking place’, meldde een van de leidende ambtenaren. ‘It is not a policy, it is a reality – and it is as
impossible for us to change this trend as it is to change the desire of birds to migrate to a more suitable location.’209 Om deze
realiteit te ondersteunen maakte de FHA zich sterk om de regio tot een aantrekkelijk vestigingsoord te maken, waarbij hier en
daar resultaten werden behaald die zelfs Mumford moeten hebben aangesproken.

De organisatie had een essentieel wapen in handen met de hypotheekgarantie die ze vanwege de overheid mocht afgeven
en die alleen verleend werd wanneer het voorgelegde plan voldeed aan een solide bouwkundige standaard.210 Uit angst geld
te verliezen door investeringen in een minder eenvoudig te controleren gebied, kwamen binnenstedelijke zones daarbij
nauwelijks aan bod: de hypotheekgarantie stimuleerde in de eerste plaats de woningbouw aan de periferie en verder weg.211

De drempel voor een gezin om over een eigen woning te kunnen beschikken, slonk met behulp van de FHA-maatregelen in de
jaren dertig zienderogen. In 1933 werden er minder dan 100.000 woningen in aanbouw genomen, in 1938 waren het er al 400.000
en in 1940 werd het halve miljoen overschreden.

De effectiviteit van het FHA-beleid hield stand in de oorlogsjaren, die in de Amerikaanse samenleving het effect hadden
van een ‘homogeniserende ervaring’, zij het dat het aantal gerealiseerde woningen tijdelijk terugliep.212

Overheidsinvesteringen in de defensie-industrie bevorderden de verstrooiende tendens eens temeer, doordat die
investeringen veelal terechtkwamen op splinternieuwe industriële locaties buitenaf, waardoor ook nieuwe woonnederzettingen
werden uitgelokt. Ruimtelijk gesproken sloegen deze investeringen vooral neer in de buurt van Los Angeles, waar de
suburbanisatie al ver voor de oorlog zo vanzelfsprekend was geworden dat al in 1930 94 procent van alle woningen vrijstaand
was.213

De FHA speelde een belangrijke rol in de manier waarop het geld besteed werd. De hypotheekvoorschriften bevorderden
een bouwkundige standaard die de bouwindustrie in de richting dwong van een aanvaardbare minimumwoning. Daarnaast
klonk er in de publiekscampagnes van de organisatie een standpunt door over de relatie tussen openbaar domein en particulier
bezit in de suburbane gemeenschap dat nauw aansloot bij de opvattingen van de RPAA.214 Bij de beoordeling van de
plannen die door ontwikkelaars werden voorgelegd, werden beide aspecten, zowel de eigenlijke woning als het openbare
domein, door de FHA-staf geëvalueerd. Het ‘Radburn’-verkavelingstype werd daarbij naar voren geschoven als de meest
acceptabele manier om een samenhang te veroorzaken in de vloed van woningkavels, terwijl ook gelet werd op de
aanwezigheid van buurtcentrum, school en recreatievoorzieningen.

Een van de voorbeelden van een nederzetting die aan deze principes beantwoordt is Westchester, onderdeel van een serie
nederzettingen die in Los Angeles uit de grond werd gestampt in de buurt van de grote vliegtuigindustrieën.215 De
nederzetting kwam tot stand in drie jaar tijd, werd door vier ontwikkelaars gebouwd in prefab techniek en bestond uit 3200
woningen voor 10.000 inwoners, verspreid liggend over vijf mijl in het vierkant. Het totale Amerikaanse bouwresultaat aan
privé-huizen, onder FHA-supervisie gerealiseerd tijdens de oorlogsjaren, kwam uit op een miljoen woningen.216

De doortastendheid waarmee in de oorlogsjaren invulling werd gegeven aan een gedecentraliseerd model van de stad hing
samen met de urgentie van de omstandigheden. Tegelijk echter anticipeerden zowel de productiewijze als de sociale code van
Westchester op een werkelijkheid van na de oorlog. Men begon er al tijdens de oorlog rekening mee te houden dat er een
significante verschuiving zou kunnen optreden in het sociologische bevolkingsprofiel, die het sluitstuk betekende van de
omvorming van een plattelandsmaatschappij naar de samenleving van de metropool. De FHA voorzag dat de dertig miljoen
mensen die direct of indirect bij de oorlog betrokken waren geweest, niet gewoon terug zouden keren naar een vaste plek die
ze in de burgermaatschappij hadden ingenomen. Ze zouden een ‘enorme mobiele populatie’ gaan vormen, die bereid en in staat
was om overal naar toe te verhuizen waar het werk wachtte.217



De decentrale identiteit

De federale overheid, die zich in de jaren van de depressie onder leiding van Roosevelt had ingespannen om het
maatschappelijk leven te organiseren in een houdbaar nationaal verband, ging na afloop van de oorlog functioneren als de
‘rational organizer and director of cooperative efforts among a pluralistic array of interest groups’, zoals Christine Boyer het
omschreef.218 Dat was zoiets als de rol van de primus inter pares. Hing bij de voorbereiding van het regionale plan voor New
York nog alles af van het filantropisch initiatief, na de oorlog was het de federale overheid die, met de FHA en een speciaal op
terugkerende militairen toegesneden regeling, er in slaagde om veel van de industriële energie van de defensie rechtstreeks
naar de bouw af te leiden.

Dat had direct enorme gevolgen, waarmee de inzinking in de woningbouw van tijdens de oorlog snel gecompenseerd werd:
al in 1946 werden er bijna een miljoen woningen afgeleverd.219 Twintig jaar lang zou de overheidsbelangstelling in ruimtelijke
aangelegenheden bijna uitsluitend de regio betreffen, ten koste van de oude stad.220 In 1950 verliep de groei in de suburbs
tien keer zo snel als in de binnensteden, in 1970 telden de Verenigde Staten meer inwoners in de suburb dan in de oude stad en
in 1980 was die verhouding inmiddels 65-35 geworden.221

Vele miljoenen keren viel in deze jaren het besluit van een verhuizing, weg van het platteland of, meestal, weg uit de stad,
naar de regio waar een handige eengezinswoning klaarstond op een grasveldje. Deze massale beweging rustte op een
viervoudig fundament.222 Ten eerste, wat er ook aan lokale planningsregulering bestond, waren er doorgaans een paar
minimale zoneringsmaatregelen van toepassing die de woonfunctie van aangewezen gebieden beschermden, waardoor
iedereen kon rekenen op een stabiele waarde van zijn bezit. De stap naar dat eigen bezit, en dit was het tweede onderdeel van
het fundament, werd net als voorheen vergemakkelijkt door de FHA-hypotheekgarantie, die door miljoenen kopers werd
verworven. Ten derde was er de babyboom, die na de oorlog voor een grote woningvraag zorgde. Ten vierde was er de auto,
die naast de bungalow de status van onmisbaarheid verwierf in het suburbane leven.

Al voor de oorlog was bewezen dat de auto een explosieve impuls betekende in de verstrooiende ontwikkeling van de
stedelijke orde. De snelwegen die Robert Moses van en naar Manhattan legde, vergrootten de forens-actieradius met het drie-
of viervoudige van wat met het spoor haalbaar was.223 In 1940 werd de eerste snelweg geopend die stedelijke regio’s aan de
oostkust met elkaar verbond: de Pennsylvania Turnpike.224 Na de oorlog kwam de snelheid er helemaal in, zeker nadat er met
de Interstate Highway Act van 1956 de middelen beschikbaar kwamen voor 41.000 mijl aan snelwegasfalt.225 De uitvoering
van dat plan was geen probleem, omdat alle brandstofaccijnzen volledig voor dit doel beschikbaar waren, terwijl de overheid
voorzieningen voor openbaar vervoer nadrukkelijk uitsloot van de algemene zaak.226 Zoals in de negentiende eeuw de route
van het spoor aangaf welke locaties voor ontwikkeling in aanmerking zouden kunnen komen, zo was het nu met de snelweg:
‘wherever the freeways went, the developers followed’.227 Vooral in steden die vanaf het begin hadden meegegeven met de
verstrooiende tendens kregen weg en auto ook kwantitatief een grote rol in de stad: een derde deel van Los Angeles bestaat
inmiddels uit wegen, kruisingen en parkeerplaatsen en in Down Town loopt dat zelfs op tot twee derde.228

Behalve het effect van de auto op het ruimtelijk patroon en het grondgebruik was er ook een rechtstreeks uitstralend effect
naar de bouw, waarin een hele serie nieuwe types, of specifieke variaties op bestaande types, begroet kon worden.229 Er
kwamen garages, al dan niet geïntegreerd met het huis en al dan niet gecombineerd met andere functies. Langs de snelweg
kwamen pompstations en motels, die de mogelijkheid boden om de auto vlak bij de kamer te parkeren. Ook restaurants,
bioscopen en kerken werden aan de drive in-formule onderworpen.

Uiteindelijk fuseerden de twee gezworen kameraden van de suburb tot de meesterlijke symbiose van de mobiele woning,
waarmee de verstrooiing zelfs de laatste onbeweeglijke noot van de ruimtelijke orde kraakte: het individuele woonhuis. De
mobiele woning was in de depressiejaren en in de oorlog als tijdelijke voorziening in gebruik geraakt, maar erna raakte ze snel
‘gedomesticeerd’. Ze veranderde van caravan in geprefabriceerd huis op wielen en haar status nam toe. In de jaren vijftig was
het ook voor gerespecteerde burgers niet vreemd meer om in een mobiele woning groot te worden, te trouwen en er, desnoods,
te sterven.230 De FHA was ook voor dit roerende goed bereid om garant te staan, wanneer een hypotheek nodig was.
Inmiddels zijn er dertien miljoen Amerikanen die mobiel wonen, schrijft J.B. Jackson, die deze woonvorm aanprijst als een
‘bona fide vernacular’ in de eigentijdse ruimtelijke orde.231 Daarmee bedoelt hij dat het ruimtelijk concept van de mobiele
woning geen ‘inherente identiteit’ meer heeft, maar helemaal informeel is geworden, volstrekt is af te leiden van de manier
waarop het gebruikt wordt en juist aan dat ogenblikkelijke nut zijn betekenis ontleent.

De conjunctuur van het massafabrikaat

De fusie van bungalow en auto had betrekking op het product maar betrof net zo goed de productiemethode. De
bouwindustrie ging zich spiegelen aan de legen-darische, tayloristische efficiency van de fabricage van de T-Ford.232 Vanaf
1946 werd op boerengrond op Long Island het eerste Levittown ontwikkeld, dat een legendarische status zou krijgen.



Levittown werd het grootste woningbouwproject dat ooit door een enkele bouwer gerealiseerd werd: uiteindelijk ontstonden
meer dan 17.000 geprefabriceerde huizen voor meer dan 80.000 inwoners. Na Long Island verlegden Abraham Levitt en zijn
zoons in de jaren vijftig hun aandacht naar Philadelphia en in het volgende decennium naar Willingburo, waar hetzelfde recept
herhaald werd. Het geheim van de Levitt-methode bestond, behalve uit de radicale toepassing van tabula rasa, uit een
volkomen gesystematiseerde productie, die in 27 stappen door 27 verschillende ploegen achter elkaar werd afgewerkt.233 De
architectuur kwam er bij deze manier van produceren nogal eenvormig af, maar door de efficiency waren de woningen wel voor
iedereen uit de middenklasse bereikbaar.

In vele naoorlogse nederzettingen werd met een groeiende perfectie geanticipeerd op de smaak van de doelgroep door
middel van de stilistische uitmonstering van de woningen. Peter Rowe classificeerde in zijn studie naar de inhoud van de
suburb zes categorieën: de bungalow, het koloniale type, de ranch, het figured compact plan, het zero-lot-line house en het
eigentijdse huis.234 Net als destijds bij Downings modellenboeken gaat het daarbij minder om de authenticiteit van de
stilistische verwijzing dan om het directe visuele effect.

De suburb belichaamde een ideaal, dat in de negentiende eeuw tot een concept was gemaakt en in de twintigste eeuw was
voltooid door toepasselijke infrastructuur en esthetica. Toch was er een keerzijde, voornamelijk in sociaal opzicht, en die
keerzijde werd langzamerhand onthuld in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. Wat betreft het leven dat zich voltrok achter de
façades gaf het te denken dat de nieuwe nederzettingen gewoonlijk homogeen waren van sociale klasse en van ras. De firma
Levitt deed geen zaken met zwarten, de FHA probeerde zowel economisch als raciaal menging te vermijden, uit vrees voor
sociale moeilijkheden en, niet in de laatste plaats, waardeverlies.235 Sociologische onderzoekingen uit de jaren vijftig, waarvan
met name de studies van David Riesman (The Lonely Crowd, 1950) en W.H. Whyte (The Organization Man, 1956) invloed
hadden, vestigden de aandacht op de nadelen van dit homogeniseringsbeleid: door alles en iedereen uit elkaar te houden was
er het gevaar dat iedere boeiende menselijke interactie uit het leven verdween.236

De suburb, kortom, bood vanwege de veelzijdig geïsoleerde woonvorm geen ervaring die stedelijk te noemen was. Behalve
aan de bewuste homogeniseringspolitiek lag het aan de dichtheden. Van Whyte kwam het volgende commentaar: ‘Sprawl is
bad aesthetics; it is bad economics. Five acres are being made to do the work of one, and do it very poorly. This is bad for the
farmers, it is bad for communities, it is bad for industry, it is bad for utilities, it is bad for the railroads, it is bad for the
recreation groups, it is bad even for the developers.’237

Met het verslechteren van de sociologische reputatie van de suburb draaide de belangstelling van instellingen als de FHA
geleidelijk aan, vanaf medio jaren zestig, weg van de regio, ten gunste van binnenstedelijke locaties.238 Zelfs in steden als Los
Angeles werd het gemis gevoeld aan een ouderwets centrum.239

Tegelijk daarmee raakten vele suburbs zuiver vanwege hun leeftijd verzeild in een conjuncturele neergang. Na het bereiken
van de optimale bevolkingssamenstelling in de aanvankelijk bedoelde dichtheden arriveerde de nederzetting onvermijdelijk in
een stadium waarin ze relatief veel oudere bewoners telde, wonend in huizen die niet meer de aantrekkelijkste positie op de
markt hadden. Daarop volgde, in een door Kenneth Jackson beschreven, genadeloze fasering die typisch zou zijn voor het
Amerikaanse grondgebruik, de overdracht van de nederzetting aan een sociale groep met een lager inkomen.240 De
ontwikkeling naar beneden zette door en werd onomkeerbaar: de natuurlijke cyclus leidde naar een crisis, die in sommige
gevallen uiteindelijk het volledig opgeven van hele straten met zich meebracht. Dat was het einde, tenzij het proces van voor af
aan opnieuw begon, met een initiatief van stedelijke herontwikkeling.

De alternatieve orde geassimileerd

Tegenover de heerlijke variaties vol American Dream die, van Downing tot Mumford, op het thema van het stedelijke
buitenleven gefabriceerd werden, kwam na de Tweede Wereldoorlog een ander beeld te staan. Het berustte, zo zagen we,
onder andere op de droevige conclusies van geleerde sociologische reportages. Ook werd de aanvankelijke frisheid van het
nieuwe buitenleven met het verouderen van een eerste generatie van bewoners geschonden door verschijnselen van
conjuncturele neergang, die eerst de sociale cohesie aantastte en daarna de ruimtelijke orde. Het leek er op dat de regionale
droom, gerijpt en naar buiten gekomen in ongeveer een eeuw tijd, in hoog tempo net zo bezoedeld raakte als de oude stad al
was.

In de studie van Peter Rowe wordt dit proces van snelle volwassenwording met een paar voorbeelden gedemonstreerd – en
dat proces blijkt niet alleen maar negatieve kanten te hebben, maar ook het startpunt op te leveren voor een nieuwe, niet per se
wanhopig stemmende definitie van de verhouding tussen de oude en de nieuwe stad.

Allereerst veranderde er, zo stelt Rowe, medio jaren zestig iets in de werking van het regionale krachtenveld.241 Voorheen
liep de basisrichting van de migratiebewegingen van het centrum naar buiten, op die manier een enkelvoudige polariteit in
stand houdend tussen kern en rand. Daarna, sedert medio jaren zestig, werden de bewegingen minder specifiek van richting,
namelijk veel sterker interregionaal: de vrij dunbevolkte zones in de regio communiceerden vanaf nu eerder met elkaar, dan met



de oude kern. Zoals de migratiestroom diffuser werd, veranderde ook het sociaal-culturele profiel van de suburb. Aan de hand
van de voorbeelden van Framingham (bij Boston) en Sharpstown (bij Houston) bewijst Rowe hoe, gepaard gaand met de
verschillende suburbane groeistuipen, ontketend door bijvoorbeeld snelwegaanleg of de vestiging van een winkelcentrum, de
homogeniteit van de aanvankelijke bevolkingssamenstelling veranderde in iets heterogeens.242

Het precieze profiel van inkomensgroep, ras en woonvorm vervaagde, net zoals die categorieën in de oude stad nauwelijks
onder een enkele noemer te rangschikken zijn. Oud en jong, blank en zwart, arm en rijk kwamen dichter bij elkaar in de buurt.
Wat ontstond was een sociaal en cultureel mozaïek van regio’s met een breed programma: ‘it is as if the city has gone into the
suburbs’, schrijft Rowe, ‘just as the suburbs left the city shortly after the turn of this century. Singular concepts like core and
periphery, city and suburb, are less and less descriptive of contemporary patterns of physical development.’243

De stad buiten, die bedoeld was als een functioneel toegespitste uitbreiding van de stad binnen, werd dus alsnog
geassimileerd door het heterogene programma van de ouderwetse stad. Ze werd, eerder dan een alternatieve stad, een oude
stad in nieuwe vormen. Met die conclusie wordt het interessant om na te gaan waaruit op de keper beschouwd nog de
verschillen bestaan tussen oud en nieuw. Die verschillen beginnen op het eenvoudige niveau van wat direct zichtbaar is. De
afbakening van de openbare zaak en de particuliere voltrok zich in de nieuwe stad buiten in andere vormen, met over het
algemeen lagere dichtheden. Door de horizontale structuur van de suburb staan de programmaonderdelen in de suburb naast
elkaar, een model dat alleen bij bepaalde dichtheden en daarmee vergezeld gaande centrumvorming vermengd raakt met
verticale groeperingen. Het horizontale model van nevengeschikte particuliere functies veroorzaakt een andere definitie van
openbare ruimte dan gebruikelijk is in de historische stad, waar specifieke functies en zones door allerlei vormen van
ruimtelijke bemiddeling op elkaar zijn aangesloten. Bij nieuwe stedelijke concepten als dat van de CID ligt dat anders. Zo werd
in het eerste hoofdstuk beschreven hoe dit soort vaak letterlijk afgegrendelde nederzettingen gebaseerd is op een spijkerhard
dialectisch mechanisme, dat ervoor zorgt dat het openbare is opgelost dan wel gedomesticeerd, soms letterlijk binnen een
gebouw. Vanuit de suburbs is dat mechanisme ook opgerukt naar de traditionele stad, waarvoor als voorbeelden onder meer
de thematische projectontwikkelaars-ensceneringen, zoals Battery Park City, in New York werden aangevoerd.

Op deze wijze hebben de oude en de nieuwe stad elkaar wederzijds beïnvloed. De suburbane nederzetting aanvaardde het
heterogene programma van de traditionele stad en raakte zo geassimileerd; de oude stad stelde zich open voor andere, veel
meer gecultiveerde vormen van openbare ruimte in plaats van de vanzelfsprekende die we al kenden.

Ad hoc-wereld

Het is aantrekkelijk om het klaarblijkelijke gebrek aan weerbaarheid in de ruimtelijke orde, dat hier en daar de oplossing van het
klassieke openbare domein in de hand werkte, in het verlengde te zien van een wezenlijk gebrek in de suburbane woonvorm:
dat aan formaliteit en bestendigheid. In de nieuwe nederzettingen buiten werd gepreludeerd op de verdwijning van een
bemiddelende zone tussen het strikt particuliere en het onbekende, niet zozeer doordat die zone er ontbrak alswel doordat ze
instabiel was. J.B. Jackson heeft er, met zijn aanhoudende fascinatie voor het vernacular, steeds de aandacht op gevestigd dat
ook de particuliere, niet een algemeen burgerlijk doel dienende vormen in het landschap een volwaardige betekenis hebben.
Het brengt hem, zoals we zagen, er in laatste instantie toe om ook een lans te breken voor de mobiele woning, waarin de
ultieme vluchtigheid gesymboliseerd wordt. Maar hoe volwaardig dit soort vormen ook zijn, ze beklijven niet en dat maakt hun
waarde betrekkelijk.

Met munitie uit een karikaturaal maar geestig boekje van direct na de Tweede Wereldoorlog, The Castles on the Ground, is
deze stelling verder te verduidelijken. De auteur ervan, J.M. Richards, schrijft met name over de vluchtigheid van de decors
opgebouwd in de, in dit geval, Engelse suburb. In de directheid waarmee de suburb aansluit op de burgerlijke vraag ontbreekt
volgens Richards iedere inhoudelijke diepgang: ‘Anarchy, in fact, is the basis of the suburban style.’244 Binnen de anarchie
van het geheel voltrekt zich de sociale strijd van de inwoners, waarbij de architectuurstijlen meehelpen als symbool van
welstand en macht. Richards wandelt in zijn boekje langs de motieven waaruit het anarchistische totaal geassembleerd wordt,
beginnend met het krantenstalletje bij het station en eindigend met de brievenbus, het bloemperkje en de ‘wire-haired terrier
lazily trotting round the garden’, maar ontdekt dat uiteindelijk niets enig gewicht krijgt: ‘It is typical of the suburban scene, in
fact, that it is an accumulation of trivialities: the novelties of this year are always being added to the novelties of last year.’245

Een begrip als ‘smaak’ is daarbij niet aan de orde, althans niet met de intellectuele connotaties die daaraan kleven. Veeleer
worden de aanwezigheid en de specifieke vorm van de dingen bepaald door cycli van populariteit.246 De plek zelf is een
volkomen neutrale achtergrond voor de snelle wisselingen van de decors. Een inherente identiteit is hier niet, hier is alles elk
jaar anders. ‘The world the suburb creates, through the care and labour lavished on it’, schrijft Richards, ‘is an ad hoc world,
conjured out of nothing. It is a mistake to think of the suburb as either the town spaced out or the country packed close. For
the town evolves its shape from its function, from streets and squares and traffic intersections and the grouping of buildings,
and the country from the adaptation of natural landscapes to human purposes. But the suburb is not primarily a mechanism,



nor is it in any sense a modification of something previously existing; it is a world peculiar to itself and – as with a theatre’s
drop scene – before and behind it there is nothing.’247

Over de grenzen van cybercity

Een ad hoc-wereld, waar niets achter is en evenmin iets voor. Richards overdrijft, in zoverre dat de suburb wel degelijk een
mechanisme vertegenwoordigt, al bleek het aanvankelijk in de negentiende eeuw een zuiver ‘geografisch’ mechanisme te zijn,
dat alleen stabiliteit ontleende aan grondprijzen en infrastructuur. In wat latere en meer gecultiveerde gevallen vertolkte de
suburb zelfs niets minder dan het aan de burgerij aangepaste landschapsideaal van de achttiende-eeuwse aristocratie. Maar de
gebrekkige articulatie van het gebied tussen alle particuliere domeinen in, gebruikelijk in suburbia, is een moeilijk te miskennen
feit. Het landschappelijke concept is, ruw gesteld, de optelsom van los van elkaar blijvende percelen in een overigens diffuus
totaal.

Een dergelijke karakteristiek, die de vestiging van een collectieve orde niet eenvoudig maakt, kan extrapoleren door een
culturele ontwikkeling van verdergaande individualisering. Kenneth Jackson komt in het laatst van zijn boek over de
Amerikaanse suburb tot de opmerking dat de suburb in de recente tijd niet meer duidt op een relatie met een groter geheel maar
op een onderscheid tussen het algemene verband en de eigen nederzetting.248 Het aanzetten van dit ook voor stedelijke
vormen uit de tijd van cybercity typische onderscheid, leidt uiteindelijk tot een ruimtelijke structuur met een keiharde tweespalt
tussen enerzijds het niets van de buitenwereld en anderzijds het alles van de woning: nooit was ‘my home is my castle’ meer
waar dan nu, hoe suggestief lommerrijk de inbedding van dat kasteel soms ook mag zijn. Jackson schrijft: ‘Our idea of the good
life is to build a three-bathroom colonial house such as was never seen in any of the colonies or a ranch-style house such as
was never seen on a nineteenth-century ranch. Then, we install a patio or a swimming pool for friendly outdoor living. Many
back yards are overequipped, even sybaritic, with hot tubs, gas-fired barbecue grills, and changing cabanas.’249

De woning werd op deze manier een volledig zelfvoorzienend vermaakcentrum. De buurt werd niets meer of minder dan de
optelsom van een aantal van deze centra. Men verplaatst zich van de ene plaats naar de andere met de auto, en dat is
uiteindelijk de klassiek-Amerikaanse veranda, bedoeld om mensen te ontmoeten of naar ze te kijken, fataal geworden.250

Straten raakten alle eigenschappen kwijt die ze nog hadden als verblijfplaats en werden, in Jacksons woorden, ‘passageways
for high-powered machines’.251

Aldus in zeer kort bestek de latere evolutie van het stedelijke buitenleven, aansluitend bij wat in het eerste hoofdstuk te
berde is gebracht over  nieuwe nederzettingen buiten de stad, de edge cities en dergelijke. Hoe kunnen we, deze evolutie
beschouwend en vanuit het dan bereikte punt terugblikkend, het lot omschrijven van het ideaal dat Andrew Jackson Downing
anderhalve eeuw geleden omschreef? Wat is er geworden van zijn ideale landschap, zijn borderland, met alle dieren netjes
achter een hek en alle wilde cultuur gedomesticeerd? Downing had het niet begrepen op de wildernis die buiten de contouren
van het ontworpen landschap viel en zijn ‘morele geografie’ concentreerde zich, zoals we zagen, op drie zones: het huis, de
tuin of het erf, het omringende landschap van dorp of stad. Met name de laatste categorie, die zou moeten bemiddelen tussen
de losse eilanden van de stad, is door de culturele instabiliteit van cyberspace in problemen gebracht. Downings
beschavingsideaal, gericht op culturele harmonie en voortgebracht vanuit agrarische wortels (zoals ook voor Loudon gold) is
uiteindelijk vervangen door de space of flows van het multinationale kapitaal. Tussen die twee historische polen zit de
anderhalve eeuw omspannende Werdegang van een prachtige alternatieve bestaansvorm in een grensgebied van stad en land,
een bestaansvorm die na een lang proces onmerkbaar fuseerde met het programma van de oude stad. Van de oude stad kwam
het heterogene programma. Van de nieuwe stad kwam de functionele nevenschikking van onderdelen met een hooguit
informeel vernacular als intermediair. In de bestendiging van dit intermedair tot een met betekenis en identiteit opgeladen zone
lijkt de centrale opgave voor nu te liggen – eerder dan in de vormgeving van ieders afzonderlijke wonderland.


