
6/ Geluiden uit de derde wereld

Men stelle zich een scène voor in het hedendaagse China. Terwijl de communistische leer officieel nog onverdund van
toepassing is, tekent zich plaatselijk een hevige modernisering af van zeden en gewoontes. Uitgerekend op het grondgebied
van deze ideologisch beklemde wereldmacht tonen zich de mores van de markt in hun zuiverste, meest meedogenloze vorm. In
het nieuwe China zijn omstandigheden denkbaar waarin een dorp de beschikking heeft over, laten we zeggen, een visvijver.
Met dit bezit kan een merkwaardige opeenvolging van ge-beurtenissen worden ontketend. Om te beginnen verkopen de
inwoners hun eigendom aan een ontwikkelaar. Tegenwoordig is dat zomaar mogelijk. Wat doet die ontwikkelaar met zijn
nieuwe acquisitie? Hij bouwt een wolkenkrabber, midden in die vijver. En wat doen de inwoners van het dorp? Ze betrekken
die wolkenkrabber, nemen doodleuk hun kippen en geiten mee tot op de tweeënveertigste verdieping. De omgeving blijft
verder hetzelfde, zo op het oog. De wolkenkrabber staat midden tussen de rijstvelden.

Deze scène werd in laconiek staccato ontvouwd voor een publiek in Kassel, in 1997, en de verteller was Rem Koolhaas, wie
anders. Koolhaas was uitgenodigd voor een openbaar interview ter gelegenheid van zijn bijdrage aan de manifestatie
documenta X, die er uit bestond dat hij een van de museumvertrekken van onder tot boven had behangen met enorme foto’s,
die op hun beurt beeldvullend bedrukt waren met een verhaal. Foto’s en verhaal betroffen de Pearl River Delta, een Chinese
regio in extreem versnelde ontwikkeling, waar over twintig jaar meer dan dertig miljoen mensen moeten kunnen wonen.1 De
manier waarop het landschap voor dat doel wordt aangepakt, lijkt sterk op de context waarin de generic city functioneert. Dat
was de door Koolhaas in zijn boek S, M, L, XL opgevoerde denkbeeldige stedelijke orde waar, zoals we eerder zagen, niet meer
een stabiele identiteit teweeggebracht kan worden, maar waar alles per definitie oppervlakkig en instabiel is, door een
permanent regime van displace, destroy, replace.

De vloedgolf van de realiteit

Was de generic city een utopie, een angstvisioen, of had ze misschien zelfs iets van allebei? Hoe dan ook beleeft ze in de stad
die in de Pearl River Delta aan het ontstaan is haar coming out. In sommige opzichten is deze stad onvolledig. Wat haar
ontbreekt is een idee van een collectieve orde: ‘The city is not understood as a coming-together to share common interests,
but as a new form of centrifugal coexistence of divergent interests.’2 Ook zijn de noties van evenwicht, harmonie en
homogeniteit, waarmee vanouds ruimtelijke idealen geplaveid worden, hier niet meer aan te treffen. In deze nieuwe Aziatische
omgeving heerst de opportunistische exploitatie van wat zich toevallig aan aanleidingen voordoet. Ordening is hier dan ook
niet een kwestie van continuïteit of het aanspreken van bekende regels, maar begint telkens weer met een tabula rasa, de
blanke lei. Daarom is flatness een van de sleutelbegrippen in Koolhaas’ blik op de toekomst van de Pearl River Delta: alles is
plat en voorzover dat nog niet het geval is, gaat alles binnen afzienbare tijd plat.

Toch houdt dat niet per se een ruimtelijk domein in waaruit geen enkel signaal meer valt af te leiden, want binnen de
letterlijke oppervlakkigheid van flatness wordt gestreefd naar maximaal effect. De vliesgevel, in de westerse cultuur doorgaans
opgevat als het eindpunt van een proces van tactiele reductie, is hier het startpunt van barokke verkenningen, denkt
Koolhaas.3 Sterker nog, met de vliesgevel begint een nieuwe fase van de picturesque, die als een direct vervolg gezien kan
worden op de ornamentale landschappelijke ensceneringen die eertijds, in de achttiende eeuw, werden aangeprezen door
Uvedale Price. Price is in de tekst op het Pearl River Delta-behang aanwezig met een treffend fragment uit zijn theorie: ‘We may
look upon pictures as a set of experiments of the different ways in which trees, buildings, water, and etc. may be disposed,
grouped and accompanied in the most beautiful and striking manner in every style, from the most simple and rural to the
grandest and ornamental: many of those objects that are scarcely marked as they lieover the face of nature, when brought
together in the compass of a small space of canvas, are forcibly impressed on the eye, which by that means learns how to
seperate, to select and combine...’4

Over het hedendaagse vervolg op deze oude traditie van landschappelijke ensceneringen schrijft Koolhaas direct
aansluitend: ‘The spatial condition of FLATNESS © is a direct result of the PICTURESQUE © (where space is FLATTENED ©
into vertical surface, to be consumed by the EYE ©), and the MARKET © (where mountains are FLATTENED © into
horizontal surface, to be consumed by development).’

Waar de picturesque en de markt elkaar vinden, ontstaat een domein met andere, geïndividualiseerde gebruiken (vandaar
blijkbaar de koddige aanspraak op copyrights in de presentatie van de Pearl River Delta) dan we kennen van de traditionele
stad en met andere compositietechnieken. Beelden kunnen op dit moment in de stad net zo vrijzinnig aan elkaar worden gelast
als mogelijk is met de photoshop-montages, die in de jaren negentig in ontwerperskringen in gebruik zijn geraakt. In de Pearl
River Delta is men daar alvast mee begonnen en het motto dat in dit voorland geldt luidt dan ook: ‘combine everything into
anything’.5



Voor Koolhaas past de techniek van photoshop precies bij een wereld die geen ideologische weerstand meer kent en waar
de noodzaak van theoretische discipline fundamenteel lijkt te zijn ondergraven.6

Juist op het moment dat de cultuur van de stad letterlijk overal op de wereld zichtbaar is geworden, zijn de academische
vakgebieden die zich met haar bemoeien machtelozer dan ooit. Wie als ontwerper ideeën heeft over een samenhang der
dingen, kan alleen maar meemaken dat zijn ideeën door de vloedgolf van de realiteit worden weggeslagen, waarna hij lamlendig
achterblijft, zonder zich verder nog de luxe te veroorloven van ideeën, laat staan van serieuze illusies. Vandaar dat de
beredenering van een theorie over het ordenen en bouwen, die gelijk opgaat met dat ordenen en bouwen in de praktijk, wat
hem betreft gerust achterwege kan blijven. Er bestaat op dit moment geen architectuurtheorie, stelt Koolhaas, hooguit zijn er
gedachten over architectuur. Van het ontwerponderwijs valt onder die omstandigheden maar weinig substantieels te
verwachten. ‘I don’t believe in design education at this moment’, zei Koolhaas in Kassel, wat uit de mond van een
architectuurhoogleraar trouwens een opmerkelijk geluid is.7 Voorzover iemand belang stelde in kwesties van identiteit of de
instandhouding van een herinnering, moest hij nu maar even niet bij de architectuur aankloppen. Misschien zijn dat voor het
moment aangelegenheden waar andere vakgebieden iets over kunnen melden, maar de architectuur kan er voorlopig niet bij. In
de werkelijkheid van de Pearl River Delta, dit vermeende voorland van de urbane cultuur, beweegt de stad door impulsen van
buitenaf, net als de in een vorig hoofdstuk ten tonele gevoerde zwerm, maar wordt ze zelf niet aangedreven. Er is geen
intrinsiek genererend cultureel beginsel en blijkbaar ligt het omvattende concept van de stad buiten bereik van het ontwerp.
Wat er wel is aan effectieve impulsen is afkomstig van het regime van de space of flows, zoals dat beschreven werd door
Manuel Castells, in zijn in het eerste hoofdstuk besproken boek. Castells identificeert de Pearl River Delta als een van de
sterkste voorbeelden van een ‘megastad’, die op de schaal van tientallen miljoenen inwoners de ruimtelijke uitwerking is van
de beginselen van de wereldeconomie.

In het derde millennium (Castells acht een nieuwe eeuw kennelijk nog niet genoeg) zal de wereld gedicteerd worden vanuit
dit soort onafzienbaar grote en complex samengestelde nederzettingen. Ze zullen gaan werken als knooppunt in de netwerken
die de aardbol zijn gaan bedekken en als multinationaal commandocentrum.8 ‘They have names, most of them alien to the still
dominant European/North American cultural matrix’, schrijft Castells onheilspellend, en dan volgt een rij plaatsnamen waarin
inderdaad het Aziatische en Zuid-Amerikaanse aandeel domineert. Synchroon met Koolhaas’ radicale beschrijving van het
ruimtelijke gedrag op locatie, meldt ook Castells dat de megastad weliswaar vastgeklonken zit aan het wereldnetwerk maar
lokaal volstrekt onthecht is, zowel van de fysieke als de sociale gesteldheid van de plek. Dat houdt in dat bevolkingsgroepen
of ruimtelijke vormen die ‘functioneel onnodig’ of ‘ontwrichtend’ zijn voor het werkzame netwerk, eenvoudig worden
‘losgekoppeld’, om Castells’ meedogenloze formulering te volgen. In haar grondgebruik presenteert de megastad zich dan ook
als een complex vol discontinuïteiten. ‘Megacities’ functional and social hierarchies are spatially blurred and mixed, organized
in retrenched encampments, and unevenly patched by unexpected pockets of un-desirable uses. Megacities are discontinuous
constellations of spatial fragments, functional pieces, and social segments.’9

Hoe verder ook gedacht wordt over de morele legitimatie van dit soort nieuwe vormen binnen het domein van de
verstrooide stad, de megasteden vormen centra van waaruit de werking van de stedelijke cultuur begrepen kan worden. Terwijl
de concrete ruimtelijke orde onderhevig is aan tomeloze centrifugale effecten, komt er op andere niveaus kennelijk energie vrij
die toch weer middelpuntzoekend is, al deelt zich dat in het informatietijdperk op ooghoogte lang niet altijd meer mee.

Krachtmeting

De door Koolhaas aan de Pearl River Delta gewijde scènes zijn van de zuiver retorische soort: alle naar voren gebrachte feiten
maken deel uit van een betoog dat de losse verschijnselen sublimeert tot iets nieuws, iets nieuws met een koortsachtige
spanning. Maar zijn retoriek houdt duidelijk afstand van de formules die in de stedebouwtheorie vanouds de weg moesten
effenen naar een als ideaal veronderstelde omgeving, die via een serie logisch te beredeneren ontwerpstappen te bereiken zou
zijn. Koolhaas suggereert te weten hoe het toe gaat aan de ándere kant: de kant die niet bereikbaar is voor via ontwerp
opgelegde culturele orde, de kant die geregeerd wordt door een ‘automatisch’ regime met extrinsieke impulsen zoals ze
bijvoorbeeld in het betoog van Manuel Castells geschetst worden. Zich identificerend met deze andere kant, en daar een
stormachtige evolutie aantreffend waartegen ieder ontwerp afglijdt dat meer substantie heeft dan een vliesgevel, bedrijft
Koolhaas apocalytische retoriek. Het Pearl River Delta-project is de blues van honderden jaren strijd om de orde van de stad.

Met de essentialia van het programma van de Pearl River Delta worden we rechtstreeks naar een principiële dialectiek
geleid, die op de meest fundamentele manier raakt aan de vraag waarmee dit boek begon: de vraag naar het soortelijk gewicht
van de verstrooide stad. In de stad die haar muren afwierp en over het landschap heen uitdijde, in deze verstrooide stad, is een
uitwisseling van krachten waarneembaar die haar permanent dreigt te verscheuren. Aan de ene kant zijn er krachten die de
ruimtelijke structuur van de stad tot een afgeleide maken van anonieme processen buiten zichzelf om, tot frenzy opgedreven in
de Pearl River Delta. Anderzijds zijn er de krachten van de stedelijke wensbeelden, de planmatig veroorzaakte voorstellingen



van de gedaante van de stad, die haar ideale vorm vastleggen of die ten minste bedoeld zijn om een verzameling concrete
problemen in culturele samenhang op te lossen.

De dialectiek die hier aan de orde is, is nader te omschrijven als de dialectiek tussen de stad zonder eigenschappen en de
intentionele stad. Enerzijds de van iets anders afgeleide stad, die mechanisch reageert op ieder voorstel tot verandering, maar
waarvan het verloop in de tijd niet onderhouden wordt als een gecultiveerde culturele opgave. Anderzijds de stad met een
identiteit, een eigen redengevend beginsel, voortkomend uit generaties overspannende wortels die in het verdere verloop van
haar geschiedenis gecultiveerd verlengd of bewust afgebogen worden.

De onderscheiden krachtvelden verhouden zich dialectisch. In een theoretisch universum houdt dat twee zuivere domeinen
in die vijandig tegenover elkaar staan. In de concrete wereld zijn ze gemengd, als verschillende krachten of verschillende
posities binnen dezelfde stedelijke orde. De intentionele stad en de stad zonder eigenschappen trekken in de praktijk samen
op. Ze zijn verwikkeld in een krachtmeting die wederzijds levensbedreigend is, terwijl hun overlevingskans zonder elkaar toch
evenmin florissant is. Samen of apart van elkaar, in beide richtingen neigt de uitkomst naar nul. De karakters in de verstrooide
stad gedragen zich als de karakters van Who’s afraid of Virginia Woolf, die hun vitaliteit ook niet te danken hebben aan de
lieve vrede maar aan het gevecht op leven en dood.

Het is, om de laatste stelling te illustreren, denkbaar dat bewoners hun stad volledig willen laten ontsnappen aan het regime
van de Pearl River Delta en het houden willen bij haar eigen overgeleverde culturele status. Ze geven de voorkeur aan een
uitsluitend intentionele stad, dat wil zeggen een stad die vanuit een autonome theorie wordt opgebouwd en onderhouden,
onbezoedeld door de van buiten opdringende vulgariteiten van Manuel Castells’ global economy . Dat kan. Maar het najagen
van een dergelijke zuiverheid lijkt te vallen onder de freudiaanse diagnose van hysterie die in het tweede hoofdstuk werd
gereleveerd, toen het ging over de overwaardering van monumentale objecten in de stad. Bovendien loopt de stad die te zeer
wordt beziggehouden door haar eigen verleden het risico een gebalsemd lijk te worden: een themapark, als ze tenminste
aantrekkelijk genoeg is, waarin ieder fraai stadssilhouet bevroren is, forever and ever.

Een tegenovergestelde houding is ook denkbaar. Het is denkbaar dat in een stad geen enkele notie leeft omtrent haar
autonome identiteit en culturele status en dat ze op de meest letterlijke wijze gestalte geeft aan het regime van voortdurende
tabula rasa. Ze geeft mee met iedere kortstondige verleiding. Ook dit kan. Maar zelfs dan verschijnen, door individuele acties,
binnen de kortste keren de pittoreske tekenen van andere, voorbije culturele referenties, referenties van échte steden, al is het
maar met de dikte van een decor. Vandaar de op Uvedale Price geïnspireerde vliesgevels van de Pearl River Delta.

In de praktijk zijn er wederzijds betrekkingen, natuurlijkerwijs. De stad zonder eigen eigenschappen adopteert cultuur, de
intentionele stad tolereert en verwerkt impulsen van buitenaf. Er is een bemiddeling mogelijk tussen de ambivalenties in beider
definitie – en het is precies daarin dat een cultuurpolitieke opgave kan worden onderscheiden. Afhankelijk van de beginselen
en regels waaraan de collectieve orde zichzelf heeft onderworpen, zijn politieke interventies denkbaar in de inrichting van de
ruimte. Zo wordt een stelling betrokken in de eindeloze krachtmeting tussen de stad zonder eigenschappen en de intentionele
stad. En zo worden, in het gunstigste geval, de dilemma’s gesublimeerd tot een retorische uiteenzetting.

De polen van de dialectiek

Voor de duidelijkheid van het betoog moet nu teruggegrepen worden op de eerdere hoofdstukken, om te bezien in hoeverre de
daarin behandelde gevallen en categorieën de relatie weerspiegelen tussen de tegenover elkaar aangetroffen krachtvelden in
hun labiele, politiek beladen contrast.

In het eerste hoofdstuk werd de hedendaagse conditie van de verstrooide stad beschreven. Hier en daar zijn er, met name in
Europa, nog omvangrijke rudimenten van de historische urbane orde. Ze bestaan nog, zo bleek, en ze worden hier en daar ook
nog onderhouden. In landen als Frankrijk, Spanje, Nederland, Duitsland en Italië is de continuïteit van de stad in tijd en ruimte
nog altijd een thema, dat onder andere gecultiveerd wordt door aanzienlijke overheidsinspanningen. Door de gecultiveerde
continuïteit overwegen hier eigenschappen van intentionaliteit: de stad wordt om zichzelf onderhouden en niet zonder meer
aangepast aan het programma van vandaag. Parijs is Parijs, Amsterdam is Amsterdam, en dergelijke vaststellingen geven een
vrij dwingende indicatie omtrent het vervolg van hun ontwikkeling.

Daarnaast werden in het eerste hoofdstuk de zetten op het schaakbord geëvalueerd van een nieuw, nationale grenzen
overschrijdend regime dat, behalve in de Verenigde Staten, ook in Europa voet aan de grond heeft gekregen en waarin een
nieuwe prime mover schittert, de projectontwikkelaar. Voor de projectontwikkelaar is de ruimtelijke orde minder een ondeelbaar
geheel dan een verzameling afzonderlijke verhandelbare stukken. Het fenomeen van de edge cities, paradepaardje van de
ontwikkelaarscultuur, is een directe afgeleide van de werking van vraag en aanbod. Als voorafspiegeling van het regime van
de Pearl River Delta behoort dit fenomeen overduidelijk tot het territorium van de stad zonder eigenschappen.

In de hedendaagse stad zijn beide polen van de dialectische relatie tussen de intentionele stad en de stad zonder
eigenschappen dus te onderscheiden, naast elkaar en in voortdurende wisselwerking. Het verloop van de onderlinge



krachtmeting lijkt er echter op te wijzen dat de laatste op weg is naar de volledige winst, zo schemerde door het eerste
hoofdstuk. De verstrooiing van de stad is op zichzelf al een bedreiging voor het intentionele verband, maar het tijdperk van de
space of flows bevordert het verlies aan specifieke identiteiten eens temeer. Het transnationale regime dringt iedere bewust
gecultiveerde culturele identiteit nadrukkelijk de hoek in van het themapark. De apocalyptische taferelen van Koolhaas zijn in
dat opzicht een teken aan de wand.

Zou uit hoofdstuk 1 de conclusie getrokken kunnen worden dat de stad met een gecultiveerde identiteit het aan het
afleggen is tegen de stad zonder eigenschappen, in hoofdstuk 2 zijn bouwstenen aangedragen om het verhaal van de andere
kant, de kant van de intentionele stad, nader reliëf te geven. Hoe ziet eigenlijk het tegenbeeld eruit van die stad die haar
overgeleverde identiteit in de verstrooiing kwijt lijkt te raken?

De beantwoording van die vraag voerde naar het uitgesproken intentionele model van de kosmopolis: het ruimtelijk domein
als een bewust geordende afspiegeling van een universele orde. In de gangbare literatuur over dit onderwerp, met name door
Joseph Rykwert, wordt beweerd dat het idee van kosmopolis de overgang naar de moderne tijd niet heeft overleefd. De
klassieke stad, waarvan ieder onderdeel geladen was met betekenis, werd verruild voor een stad waarvan ieder onderdeel
geladen was met functie.

Deze interpretatie werd in hoofdstuk 2 echter afgewezen, omdat ze onvoldoende waardeerde hoe de theorie van de stad
opnieuw kan worden opgebouwd aan de hand van latere kosmologische inzichten. Zoals de newtoniaanse visie op de wereld
eraan bijdroeg dat een andere, meer diffuse ruimtelijke orde gevestigd raakte, zo kan in de latere moderne tijd gezocht worden
naar een wetenschappelijk paradigma dat nieuwe formules impliceert voor het programma van de stad. Het darwinisme leek
zo’n aanknopingspunt te kunnen bieden. In de eerste plaats kunnen de bevindingen van Darwin, significant aangevuld met de
bevindingen van de generaties in zijn voetspoor, behulpzaam zijn om af te rekenen met metafysische aannames omtrent de
stad die in het tijdperk van verstrooiing steeds moeilijker houdbaar bleken. De stad vigeert in die aannames als iets wat voort
zou komen uit een archetype en wat een ‘roeping’ zou hebben. Wanneer we de darwinistische uitleg toepassen op de stad,
wordt ze echter een historisch en instabiel fenomeen, een landschappelijk continuüm in ruimte en tijd, waarvan herkomst noch
bestemming in universele termen te vatten is. Dat is een beeld dat overeenstemt met de manier waarop we de stad in de
negentiende en twintigste eeuw zijn gaan ervaren, als een beweeglijk of zelfs grillig fenomeen, op het eerste gezicht
functionerend zonder vastomlijnd concept.

Ruimte voor intentionaliteit

Met het dubieus worden van de oorspronkelijke metafysische grondslag lijkt de invloed van het intentionele krachtveld op de
orde van de stad beslissend af te nemen. Zonder algemeen aanvaard archetype of universele bestemming zijn er immers
nauwelijks andere dan zuiver praktische argumenten te bedenken om verstrooiende tendensen van de stad te pareren. Wie niet
meer weet hoe een stad eigenlijk hóórt te zijn, ontbeert de overtuigingskracht die nodig is om een culturele uitspraak te
bereiken. Is de stad van Darwin daarom per se een stad zonder metafysica, zonder politieke orde en daarmee automatisch een
stad zonder eigenschappen? Nee. Er is, zoals werd gememoreerd, een aanzienlijke intellectuele stroming die ook de cultuur
betrekt bij het domein van de darwinistische evolutie, waardoor het mogelijk wordt om een met wezenlijke betekenissen gevuld
territorium te betreden. Het darwinisme mag dan een materialistische onderbouw hebben, dat sluit intelligente interventie niet
uit. Daarom vallen onder de werking van de evolutie ook de denkbare ontwerpkeuzes met betrekking tot de stad. In de
evolutionaire design space zijn ‘memen’ actief, die er, hoewel ze de metafysische grondslag missen die producten van de geest
werd toegedicht voorafgaand aan Darwin, voor zorgen dat specifieke culturele vormen gevestigd en verspreid raken. De stad
van Darwin is, kortom, een stad zonder eigenschappen plus, eventueel, wanneer de wil daar is om memen te fabriceren en te
verspreiden, een intentionele stad vatbaar voor cultuurpolitieke doelstellingen. Ze omvat allebei.

Dit was de strekking van het tweede hoofdstuk, waardoor het evenwicht tussen de twee krachtvelden, dat in het eerste
hoofdstuk door toedoen van transnationale verschijnselen dubieus was geworden, althans theoretisch werd hersteld. In de
daarna volgende drie hoofdstukken werd de verhouding tussen de krachtvelden onderzocht op het concrete terrein van de
verstrooide stad, nu niet in de actualiteit maar in een historisch perspectief.

Het derde hoofdstuk gaat over het eigenlijke artefact van de stad, in evolutie van oud naar nieuw. Hoe verhouden zich in de
groei van de moderne stad intentionele en niet-intentionele motieven? Om met de laatste categorie te beginnen, het
‘automatische’ gedrag van de stad is in wetenschappelijke zin een gecompliceerd onderwerp. Van min of meer uniform
samengestelde fringe belts tot fractale patronen blijkt de verandering van steden aan bepaalde formele constanten onderhevig
te zijn die maar ten dele door ontwerp aangeraakt kunnen worden.

Toch blijkt er een bepaalde marge te zijn voor een subjectieve beïnvloeding van het veranderingsproces waarin de stad
verwikkeld is. Het ‘automatische’ gedrag van de stad kan door specifieke ontwerpingrepen een intentionele toevoeging
krijgen, met soms opzichtig retorische effecten. In hoofdstuk 3 worden in dat verband bijvoorbeeld H.P. Berlage en Aldo Rossi



opgevoerd, die in hun stadsanalyses en -ontwerpen ieder op eigen wijze zeer gecultiveerde interpretaties gaven van de
continuïteit van de stad.

Het idee van continuïteit in de evolutie van de stad ontstaat dus geheel automatisch, door niet opzettelijk veroorzaakte
constanten in haar gedrag, maar daarnaast wordt ze met kunstmatige middelen geënsceneerd door ontwerpers die in het
accentueren van continuïteit een existentiële noodzaak onderscheiden.

Dan het vierde hoofdstuk, dat verder gaat dan het derde, in zoverre dat het gedrag van de stad beschouwd wordt in de
context van de invloed van externe culturele concepten. Het hoofdstuk behandelt de suburbanisatie, een veelomvattend
bijeffect van de nieuwe industriële maatschappij die in de negentiende eeuw overeind werd getrokken. Pas geruime tijd na de
introductie ervan kon suburbia geïdentificeerd worden als een volwaardige nieuwe categorie in het denken over de stad: het
werd alsnog een intentioneel fenomeen, dat toetrad tot verzameling van conceptuele grootheden uit de geschiedenis van de
stad.

Technisch werd de moderne suburb mogelijk door een reeks van uitvindingen, waaronder allerlei relatief snelle collectieve
vervoersvormen. De morele ruimte en programmatische moduul ervoor werden geschapen door de aanvaarding van het gezin
als basiseenheid van de maatschappij. Maar voor de ontdekking van de suburb als categorie in het stadsontwerp was het
neerdalen van aristocratisch cultuurgoed uit de achttiende-eeuwse landschapstuin noodzakelijk. In hoofdstuk 4 wordt
uitvoerig stilgestaan bij het werk van John Claudius Loudon en Andrew Jackson Downing voor, wat men zou kunnen noemen,
de intentionele vervoeging van een in aanvang niet-intentioneel fenomeen. Ze ontdekten het rijke ontwerppotentieel van een
nieuwe burgerlijke bestaansvorm, die ‘in het wild’ al te bewonderen was.

Door toedoen van hun werk en dat van hun navolgers kreeg suburbia de retorische vorm van een magnetiserend
wonderland, zeker toen het ingebed raakte in de machtige nieuwe beschavingsvorm van de regionale stad. Het regionale plan
voor New York, in de jaren twintig van deze eeuw voorbereid onder leiding van Thomas Adams, werd een magistrale poging
om de op de uitgedijde metropool inwerkende krachten te vangen in een werkzaam model, dat een even idealistische als
pragmatische achtergrond had. In de scherpe confrontatie tussen Adams en zijn geestverwanten van de Regional Planning
Association of America openbaarde zich het volledige spectrum van feiten en concepten die ergens onderweg van de stad
zonder eigenschappen naar de intentionele stad te onderscheiden zijn.

In New York werd een heroïsche inspanning geleverd. Desondanks werd de doorsnee suburb daar en elders niet
samengesteld uit de platonische essentialia van de traditionele stad, maar uit inwisselbare stijlen, kleuren en parafernalia naar
de mode van de dag. Suburbia, zo werd aan het eind van het vierde hoofdstuk geconcludeerd, is een ad hoc-wereld.

In de stad van Darwin is ruimte voor intentionaliteit en daarbij zijn vormen van retorisch verweer tegen het automatische
gedrag van de stad zonder eigenschappen niet ondenkbaar. Het vijfde hoofdstuk maakt zich los van de status van de stad als
een afgeleid fenomeen, om de oversteek te wagen naar volstrekt intentioneel territorium, waar het wemelt van de
cultuurpolitieke doelstellingen. Thema is het zuiver intentionele idee van het retorisch complot in de stad, dat de onaangename
kanten van de verstrooiing moet pareren of althans stroomlijnen, door middel van een krachtig en sprekend ontwerp. In de
Verenigde Staten was dit penetrant aan de orde omstreeks de vorige eeuwwisseling. In de context van een verloederde
stedelijke realiteit kon daar het ideaal van een verzorgde stadsruimte naar Europees model in zwang raken. Het pad werd
geëffend door de wereldtentoonstelling van 1893 in Chicago, waar een schoon openbaar domein omzoomd was door ‘eeuwige’
architectuur, al was ze hier van bordkarton, waarbij in de interieurs de nieuwste technieken geëxposeerd werden die er op de
wereld beschikbaar waren. De tentoonstelling introduceerde een embleem van beschaving in een milieu waar chaos en
vulgariteit heerste.

Het belang van die beschaving werd niet alleen ingezien door een overheid die de strijd wilde aanbinden met het verval,
maar door de volle breedte van de kapitalistische, culturele en sociale zaak, die elkaar vervolgens vonden in een programma
van stedelijke interventies. Chicago’s World’s Fair van 1893 luidde indirect een golf in van stadsverbeteringsplannen op het
hele Noord-Amerikaanse continent, die een toenemende controle lieten zien van de stedelijke orde door een steeds meer op
dreef rakende planningsdiscipline. Het leek alsof de intentionele stad zou gaan afrekenen met de stad zonder eigenschappen
die in het negentiende-eeuwse Amerika ontstaan was bij de exploratie van het nieuwe gebied.

Zoals het retorisch complot in de Verenigde Staten aan kracht leek te winnen door de introductie van ‘vreemd’ cultuurgoed
met rijke verwijzingen naar een betere wereld, zo was het ook elders en zo was het ook later. In de koloniale en voormalig
koloniale wereld kon de ambitie een cultuuromslag te bereiken ondersteund worden door van een nieuw stadsplan, zoals
geïllustreerd werd met Le Corbusiers plan voor Chandigarh.

De blijvende vitaliteit van retorische beginselen in het denken over de stedelijke orde, in het bijzonder met de bedoeling om
een einde te maken aan een ongewenste status quo in de stad, werd aan het einde van het vijfde hoofdstuk bewezen aan de
hand van Rem Koolhaas’ Delirious New York  en later, meer concreet werk van hem. Zoals ook al uit zijn Pearl River Delta-
vertelling bleek, is Koolhaas niet alleen een retoricus pur sang, maar evenzeer geïnteresseerd in maatschappelijke fenomenen
die juist de ontwrichting van coherente voorstellingen en retorische ordes tot gevolg hebben. Steeds met een been in het



andere domein verkerend, onderwerpt hij zichzelf continu aan de spanningen van de dialectiek tussen de intentionele stad en
de stad zonder eigenschappen.

Toeval versus eeuwigheid

De door Rem Koolhaas belichaamde dialectiek tussen de retorische figuur van de intentionele stad en de stad die, als
neveneffect van de industriële samenleving, zonder expliciet opgelegde eigenschappen door het leven moet, is in dit boek op
iedere bladzijde aanwezig. Deze dialectiek staat op het niveau van de cultuur van de stad voor een typisch darwiniaanse
dubbelzinnigheid van vast en variabel, zoals die in het tweede hoofdstuk uiterst bondig werd weergegeven door Daniel
Dennett: ‘a little bit of Chance, a little bit of Ever. That’s Darwin’s dangerous idea, like it or not.’

Vanaf de negentiende eeuw, zo laat een reeks van voorbeelden in dit boek zien, heeft een hele serie grote denkers en
begaafde ontwerpers de strijd aangebonden met de chance van de verstrooide stad door er, via allerlei coherentie brengende
formules, eigenschappen van ever in teweeg te brengen. We zagen dat Daniel Burnham een retorisch complot smeedde in
Chicago. Le Corbusier deed hetzelfde in India. Het idee van Patrick Geddes, om de sleutels tot ruimtelijke samenhang te zoeken
in het landschap zelf, werd geïntroduceerd. De regio fungeerde daarin als handzame conceptuele eenheid. John Claudius
Loudon en Andrew Jackson Downing passeerden de revue, omdat ze de spontane suburbanisatie beantwoordden met
profetische ontwerpuitgangspunten. Het regionale plan voor New York van Thomas Adams en de zijnen, onbetwistbaar
hoogtepunt van samenvattend ontwerp op het thema van de suburbanisatie, illustreerde de kolossale complexiteit van de
regionale stad van de twintigste eeuw. De problematiek van de historische stad, bezocht door verstrooiende expansie-effecten,
werd besproken aan de hand van het gedachtegoed van onder meer H.P. Berlage en Aldo Rossi. In dit zelfde verband werd
ook beschreven hoe de modernistische avant-garde probeerde haar obsessie met het eigentijdse programma te rijmen met een
stad die zichtbare continuïteit bood met voorgaande programma’s.   Ondanks alle energie die besteed werd om de urbane
expansie te stroomlijnen en temmen, was er steeds een tegenbeweging van automatismen in het stedelijke gedrag, die
spanning veroorzaakte in het ontworpen systeem. Burnhams werk had als tegenbeeld de verwildering van de nieuwe
Amerikaanse steden, het Chandigarh van Le Corbusier was een pamflet tegen de natuurlijke rommeligheid van de Indiase stad.
Berlages antipode was de kunstloze stad die uitsluitend door speculatieve belangen werd gedicteerd. Rossi’s stadsconcept
was bedoeld om de in  de moderne tijd gegroeide onverschillige omgang met de stad te pareren.

Ook nadat een ontwerp was opgelegd, bleef vaak een ontwrichtende spanning merkbaar in de stad. Koolhaas bespeurde, in
zijn in het vijfde hoofdstuk besproken analyse van Singapore, de resistentie van zeden en gewoonten, die zich telkens weer
manifesteerden, desnoods dwars door een stadsplattegrond heen. Maar met name interessant in dit verband bleek de
gevoeligheid van de suburb voor conjuncturele schommelingen. De aanvankelijke sociale cohesie van een buurt, die als het
ware mee was ontworpen in de plattegrond, kon al na een enkele generatie grotendeels verdampt zijn – en in een informeel en
onbestendig milieu als dat van suburbia had dat ogenblikkelijk zeer zichtbare gevolgen.

De derde wereld

De houdbaarheid van de ruimtelijke orde werd in het tijdperk van de verstrooide stad nog betrekkelijker dan ze toch al was.
Veel verschijnselen uit de actualiteit van de tweede helft van de jaren negentig lijken te wijzen op het definitief doorbreken van
de stad zonder eigenschappen, ten koste van de intentionele stad, ten koste van de stad die geprogrammeerd kan worden in
cultuurpolitieke termen. Nog een maal keren we voor de bewijsvoering terug naar het feitenmateriaal dat in het voorafgaande
van het boek ten tonele werd gevoerd. Het eerste hoofdstuk bood allerlei voorbeelden uit de sfeer van cyberspace, van de
groentemarkt van Covent Garden tot Disneys Celebration, die van de historische rijkdom van de intentionele stad eigenlijk
alleen de tweepolige logica van het keiharde onderscheid tussen binnen en buiten overliet. En dit hoofdstuk opende met
Koolhaas’ teken aan de wand, gesignaleerd in het China van nu, waar de betekenis van de ontworpen orde net zo weinig om
het lijf heeft als een photoshop-montage.

Is het soms gedaan met het freudiaanse ‘oceanische gevoel’ dat we omtrent de stad aan het begin van dit boek
signaleerden? Kunnen we een existentiële verbondenheid met het fenomeen van de stad alleen dan nog ervaren wanneer we
met Koolhaas mee de oversteek maken naar de andere kant, naar de kant waar geen ontwerp meer van toepassing is, alleen
maar een stormachtige evolutie die alles platslaat wat eerder bestendig leek aan vorm en betekenis?

Koolhaas is, door een onnavolgbaar gevoel voor timing en door kraakheldere beelden, beslist de grootste stadsretoricus
van onze tijd, maar zijn automatische keuze voor de hyperbool maakt zijn voorstellingen, behalve onweerstaanbaar, ook
geregeld onaannemelijk. Het staat nog te bezien of het werkelijk afgelopen is met de stad als consistente betekenisdrager en
met de stedebouw. Daarmee rukken we langzamerhand op naar de voornaamste stelling van dit boek. Weliswaar zijn de
Aziatische verschijnselen, zo prominent aanwezig in de discussie van de late jaren negentig over de toestand van de stad, een



teken aan de wand, ze vertellen niet het hele verhaal van de stad en haar programma op de valreep van een nieuw millennium.
Ze staan, om precies te zijn, voor de helft van dat programma: uitsluitend voor het krachtveld van waaruit de stad wordt
ingefluisterd zonder meer mee te geven met impulsen tot verandering.

De stad van Darwin biedt echter, naast deze ‘blinde’ evolutie, ook de mogelijkheid van het meme: de mogelijkheid om
ontwerp toe te voegen aan de vanzelfsprekende orde en zo weerstand in te bouwen tegen schijnbare onvermijdelijkheden. De
kennis om die memen te fabriceren is nog steeds aanwezig, er is geen enkele reden om aan te nemen dat ze verloren zou zijn
gegaan, met inbegrip van alle kennis die in het verleden werd opgebouwd. Sterker nog, wanneer we Daniel Dennett volgen in
zijn eerder geciteerde definitie van het universum als ‘een accumulatie van ontwerp’, is het domein waarop processen actief
zijn die met intelligentie worden gestuurd van de uitdijende soort. De kennis om memen te fabriceren lijkt in de Pearl River
Delta zeer ver verwijderd, maar ze is nog steeds ergens aanwezig.

Om de verblijfplaats ervan vast te stellen is het nuttig om door te dringen in wat Karl Popper the third world heeft
genoemd, het laatste van de drie domeinen waaruit volgens hem het universum bestaat.10 De eerste wereld bevat in Poppers
definitie de voorwerpen en de gewaarwordingen van zuiver lichamelijke aard. De tweede bevat de subjectieve
bewustzijnstoestanden en persoonlijke mentale gewaarwordingen. De third world is daarnaast weer objectief: ze is een
denkbeeldig domein dat de objectieve inhoud bevat van gedachten, met name van wetenschappelijke en artistieke herkomst.

Popper verdedigde het in wetenschappelijke kringen controversiële onderscheid tussen de tweede en de derde wereld met
een eenvoudig voorbeeld. Neem nu eens aan, stelde hij, dat op een dag alle werktuigen en machines van de aarde verdwenen
blijken te zijn, inclusief de kennis die bij mensen bestaat om er mee om te gaan. Wanneer die kennis nog aanwezig is in een
bibliotheek en de mensen niet het vermogen verloren hebben zich die kennis eigen te maken, is de wereld binnen de kortste
keren weer op gang. Weinig aan de hand dus. Wanneer echter, behalve de kennis die bij mensen bestaat om de apparaten te
bedienen, ook de bibliotheken van de aardbodem verdwenen blijken te zijn, is het vermogen om zich die kennis eigen te maken
niets meer waard. Het verschil wordt exact uitgemaakt door de inhoud van de ‘derde wereld’. Wat Popper betreft bestónd de
derde wereld dus gewoon, en hij was ook bereid om dat vol te houden wanneer collega-wetenschappers beweerden dat een
boek de lezer nodig had om boek te zijn. Een vogelnest is een vogelnest, riposteerde Popper, ook wanneer er nooit een vogel
op gezeten heeft. Met andere woorden, een idee of een verzameling ideeën is niet afhankelijk van de manier waarop er in de
‘tweede wereld’ kennis van wordt genomen, ze zijn op zichzelf staande entiteiten.

De ‘derde wereld’ wordt bevolkt door het totaal van theoretische systemen, problemen en probleemsituaties, argumentaties
en daarnaast door de complete inhoud van kranten, boeken, bibliotheken en andere media. De ‘derde wereld’, zo vulde Popper
het beeld met grote consequentie verder in, is een natuurproduct van de diersoort mens, vergelijkbaar met een spinnenweb. De
‘derde wereld’ is autonoom, dat wil zeggen, ze bestaat ook zonder dat we ons met haar bemoeien. Toch is het door de
interactie tussen de mens en het domein van de ‘derde wereld’ dat de objectieve kennis vermeerdert. Kennis vermeerdert zoals
een plant of een dier groeit; de wetten van de evolutie zijn dan ook volledig op haar van toepassing. Alle producten van de
menselijke geest horen tot het domein van de ‘derde wereld’. Expliciet onderscheidde Popper huizen, instrumenten,
kunstwerken, taal, wetenschap.

Poppers aanduiding van het domein van de kennis, overigens goed sporend met Denetts concept van de design space en
Dawkins’ memen, mondt uit in een samenvatting waaraan een heroïsche toets niet ontbreekt: ‘All work in science is directed
towards the growth of objective knowledge. We are workers who are adding to the growth of objective knowledge as masons
work on a cathedral.’

Popper meende dat de theoretische oorsprong van zijn schets van een universele orde gezocht zou kunnen worden in de
essentialia van Plato, maar hij betwistte de onveranderlijkheid en de vermeende goddelijke inspiratie van diens stellingen. Het
domein van de ‘derde wereld’ is duidelijk mensenwerk: het is opgebouwd uit stellingen die herroepbaar en betwistbaar zijn,
gelijktijdig en in latere historische fasen. Herroepbaar en betwistbaar: zo wordt de toepassingsmogelijkheid van het beginsel
van natuurlijke selectie ook op het vlak van de cultuur eens temeer onderstreept.

Combinaties op een kruispunt

Hoe ongelooflijk afwezig de intentionele stad, opgeladen met cultuurpolitieke betekenis, in de Pearl River Delta ook schijnt te
zijn en hoe meeslepend daarentegen de evolutionaire stroom van cyberspace, de uitgangspunten waarmee in de stad een
culturele orde gevestigd kan worden, blijven voor ogenblikkelijk gebruik ergens beschikbaar. Misschien zijn ze niet
gemakkelijk meer te ervaren in het concrete domein van de ‘tweede wereld’, omdat ze lijken op te lossen onder het geweld van
de global economy . In de uitdijende natuurlijke orde van de third world liggen ze echter gereed voor nieuwe toepassingen.
Sommige beweringen en theorieën die er liggen opgeslagen zullen moeten worden betwist of herroepen, andere kunnen
worden bevestigd of herbevestigd.



In de bibliotheek van de ‘derde wereld’ heeft de verstrooide stad stellig een eigen plank, die helemaal gevuld is met
onvoltooide probleemgevallen. Het lot van het ‘oceanische’ stadsconcept hoort daar bij: de bij de overgang naar de moderne
tijd uit het zicht geraakte stad die mentaal en ritueel verbonden is aan een universele orde, waarvan het gemis herhaaldelijk is
gemeld. Een ander geval op de plank is de teloorgang van de gecultiveerde collectieve norm in de stedelijke ruimte: het
retorisch complot van voorheen, dat nog maar moeilijk een fundament vindt in de gefragmenteerde status quo van de
ruimtelijke orde die beheerst wordt door een nieuwe prime mover. Daarnaast ligt een direct verwant probleemgeval: de
houdbaarheid van de individualistische bestaansvorm, die in suburbia gestalte kreeg, maar die de bestendigheid mist om als
een cultureel fenomeen van betekenis herkend te worden, ook nog na meer dan anderhalve eeuw ervaring. Dan is ook de
kwestie van de continuïteit van de stad in tijd en ruimte blijven liggen in de bibliotheek van de ‘derde wereld’ zonder dat ze
werd opgelost, omdat de hevige schaalvergroting en de snelle veranderingen van de stedelijke realiteit geen ruimte lijken te
laten voor de geleidelijke vorming van herkenbare jaarringen en de instandhouding van identiteit.

Wat bevat de bibliotheek van de third world nog meer over de stad, behalve deze (en andere) onafgewerkte losse einden,
hangend aan de stad van nu? Natuurlijk is er de kennis opgeslagen omtrent de pre-moderne stad, waarvan de feiten en
interpretaties een veel meer voltooide status bereikt hebben. Ofschoon dit materiaal bij een doorgaans niet meer bestaand
artefact hoort, ligt het er niet onaangeroerd. Het wordt voortdurend aan nieuwe interpretaties onderworpen en als klankbord
gebruikt. De historische feiten zijn een referentie waarmee actuele feiten reliëf kunnen krijgen, hetzij doordat ze afwijken, hetzij
doordat ze overeenkomen. Ook bevat de ‘derde wereld’ theoretisch materiaal met een paradigmatische status, dat bruikbaar is
voor een nieuwe theorie van de stad. De stelling van dit boek is dat het gedachtegoed van Darwin cum suis die status
ruimschoots verdient.

De third world bevat planken waarop kennis verzameld is, ze bevat ook kruispunten waar combinaties mogelijk zijn en
verschillende soorten kennis met elkaar in aanraking kunnen worden gebracht, soms voor een krachtmeting die maar een
enkele winnaar oplevert, soms voor een meer synthetische conclusie. Dat kan ook met betrekking tot de verstrooide stad. Op
een voor dit vraagstuk ideaal kruispunt treffen drie kennisverzamelingen elkaar. Alle losse einden van theorie en kennis met
betrekking tot de contemporaine stad zijn er, ongeveer zoals geschetst in dit boek of in Deyan Sudjic’ The 100 Mile City. Ook
treffen we er de conclusies omtrent de netwerkmaatschappij, zoals geanalyseerd door Manuel Castells. De historische stad is
er, ongeveer zoals geschetst in de boeken van Joseph Rykwert en Aldo Rossi. En natuurlijk is er de strekking van het
darwinisme. Veel meer is eigenlijk niet nodig. Op dit zeer speciale kruispunt schemert het begin door van een denkbaar
programma voor de stad van nu, dat motieven uit de intentionele stad en de stad zonder eigenschappen combineert.

Speculaties over een accumulerend
ontwerp

Tot wat voor afspraken komt men, daar op dat kruispunt? Die vraag is alleen te beantwoorden in speculatieve termen. (Als
schrijver van dit boek moet ik nu een stap nemen naar een ontoegankelijk domein. Tot dusver zaten alle stukken theorie en
concrete historische fragmenten althans aan elkaar vast. Wat hun betekenis zou kunnen zijn in het vervolg van de tijd was
hoofdzakelijk impliciet, alleen te onderscheiden voor een goede verstaander, met de juiste, impressionistische intuïtie. Die
intuïtie kan – op gevaar van mislukking – een beetje worden geholpen).

Alle afspraken op dit speciale kruispunt in de ‘derde wereld’ gaan uit van de historische relativiteit van ieder beginsel dat
toegepast wordt op de stad. Er is geen argument beschikbaar om het door Rykwert betreurde verlies aan een absolute
maatstaf, in de vorm van het archetypische stadsmodel, op een andere manier op te lossen dan door te wijzen op het
ontbreken van een essentialistische grondslag. Het is niet anders. In een universum dat evolutionair beheerst wordt door
historische fenomenen zijn geen archetypes, is er geen roeping en ontbreekt de bestemming. Er is ontwikkeling en er is
selectie, en op die selectie is een telkens wisselend complex van impulsen van invloed.

In het verband van zijn voorstelling van de omgedraaide ‘kosmische piramide’, wees Daniel Dennett op de materiële,
geestloze oorsprong van het evolutionaire proces. Dat kan niet zonder gevolgen blijven voor het denken over de herkomst
van de stad. De stad komt niet voort uit het een of het andere vergeestelijkte, eventueel voormenselijke, ideaal, maar is
mensenwerk, geënt op een universum waarin steeds meer intelligentie gemobiliseerd wordt. Patrick Geddes lijkt dat, met al zijn
idiosyncrasieën, te hebben begrepen. Zijn stadsconcept werd empirisch uit het concrete landschap afgeleid, zoals op de meest
emblematische manier zichtbaar werd in zijn Valley Section.

Wanneer het universum wordt geïdentificeerd als een ‘accumulatie van ontwerp’ is het meteen duidelijk waarop nieuwe
zetten op het schaakbord van de stad gebaseerd kunnen worden: op de feiten van het landschap, de zeden en gewoonten die
zich daarin gevestigd hebben en op de eerder aan dat landschap toegevoegde stedebouwkundige en architectonische
interventies. Ontwerp stapelt zich op landschap, ontwerp stapelt zich op ontwerp.



Dit materialistische fundament is de enige geloofwaardige onderlegger voor het denken over de omgang met de stad.
Daarop volgt de eigenlijke inhoud van dat denken. Door welke thema’s moet de omgang met de stad met name worden
bepaald? Ten eerste, alweer van onderen naar boven redenerend, is er de werkelijkheid van de stad zonder eigenschappen: de
werkelijkheid van de nog niet door Loudon en Downing ontdekte vulgaire voorlopers van suburbia uit het begin de
negentiende eeuw tot de werkelijkheid van het meedogenloze programma van de Pearl River Delta uit het laatst van de
twintigste eeuw. De realiteit van deze kunstloze, ‘automatische’ ruimtelijke patronen is een feit: ze is de directe afspiegeling
van wat de maatschappij wil en vraagt.

In een universum van accumulerende intelligentie is de stad zonder eigenschappen echter niet een feit op zich. Ze
vertegenwoordigt niet zozeer een bestendige conditie alswel een ruimtelijk stadium, van waar uitzicht mogelijk is op een
volgend stadium. In dat volgende stadium wordt de stad zonder eigenschappen geassimileerd en gekoloniseerd, in de gavere,
meer uitgebalanceerde werkelijkheid van een gecultiveerde orde, waarin de retorische mogelijkheden van haar repertoire tot
uiting worden gebracht. Downing was zo’n kolonisator, Burnham eveneens, Thomas Adams uiteraard ook en Rem Koolhaas,
meester van zowel het programma als de retoriek van deze tijd, kan in deze rij natuurlijk evenmin ontbreken. Ze herkenden de
feiten, berekenden hun kansen en brachten het geheel in cultuur. De ideële samentrekking die ieder van hen liet ontstaan, kon
worden toegevoegd aan de third world, als een min of meer voltooide evolutionaire stap.

Op de materiële basis van het bestaande landschap en de bestaande stad schrijft zich dus een maatschappelijk programma
in. Eerst nestelt het zich zonder veel omhaal in de bestaande structuur, om daarna geleidelijk aan geassimileerd te raken door
de orde van de cultuur. In het tijdperk van de verstrooide stad bleef gedurende dit hele proces één karakteristiek fier overeind.
De verstrooide stad is voor alles verstrooid, letterlijk en figuurlijk. Terwijl de stad als totale entiteit onderhevig raakte aan
middelpuntvliedende impulsen, verkleinde de effectieve middelpuntzoekende schaal meer en meer naar die van de individuele
bouwkavel, in het bijzonder de bouwkavel van de individuele familie. De negentiende-eeuwse ontdekking van het gezin als
nucleus van de maatschappij was alleen nog maar het begin van een verdergaande fragmentatie en individualisering in
ruimtelijk gedrag, die uiteindelijk ieder idee van plek  en plaats grondig wijzigde.

Die verstrooiing is en blijft een wezenlijk feit van de moderne cultuur, waarvan de consequenties telkens opnieuw
doordacht moeten worden, ongeacht het feit dat ze soms genegeerd wordt in de op de moderne stad losgelaten retorische
vormen. Hoezeer Burnham in Chicago bijvoorbeeld ook zocht naar ‘eeuwige’ stedelijke motieven, de werkelijkheid van zijn stad
was een steeds losser wordende orde en een steeds verder opschuivende stadsgrens.

Het culturele programma voor de verstrooide stad kan dan ook redelijkerwijs nergens anders op leunen dan op de
werkelijkheid van een ostentatief heterogene, zo al niet verbrokkelde, structuur. Hoe kritisch ook gedacht wordt over de
afwezigheid van een duidelijke coherentie, de in cultuur gebrachte verstrooide stad ontkomt niet aan het volhardende ideaal
van persoonlijke ontplooiing. De basisdefinitie van haar ruimtelijke model kent daarom per se een sterk geïndividualiseerde
rangschikking van bouwkavels of, ten minste, van bouweenheden. Suburbane gewoontes kunnen namelijk ook, zoals we
eerder zagen, teruggeleid worden naar het domein van de compacte centrumstad, om daar in een eigen, doorgaans dichtere
vorm opnieuw te worden uitgevonden. Bij een geïndividualiseerd ruimtelijk model horen eveneens geïndividualiseerde
mogelijkheden van verplaatsing: ook dat is een van de essentialia van de verstrooide stad.

De verstrooide stad berust op persoonlijke vrijheid en dat is af te lezen aan verkaveling, bebouwingspatroon en
verplaatsingsmogelijkheden. Daar komt nog een wezenlijk aspect bij. Haar programma heeft te beantwoorden aan het
wensbeeld van het leven in een zone tussen stad en land in, het borderland  dat door Loudon en Downing voor de modale
burger veroverd werd. Na hen bleef het leven in een gebied dat een mengsel was van twee oude tegendelen een cruciaal thema
in de waardering en in het ontwerp van suburbia, zonder overigens dat in de twintigste eeuw het landschappelijke
inrichtingsrepertoire van de vorige eeuw naar nieuwe kwalitatieve hoogtes werd gevoerd. Toch tekenen zich juist in deze zone
van de verstrooide stad de organische wortels van het darwinistische universum af, zoals ook haar individualisme past bij de
darwinistische ongevoeligheid voor holismen en essentialismen.

Ten behoeve van opneming op de planken van de bibliotheek van de third world is het basisprogramma van de verstrooide
stad, geïnspireerd door het tweelingideaal van burgerlijke vrijheid en het leven in de gecultiveerde natuur, samen te vatten in
een eenvoudig patroon: een geïndividualiseerde structuur met vrije bebouwingsvormen wordt geplaatst in een
landschappelijke context.

Retorische functies

De verstrooide stad, zoals ze in haar basisuitrusting bezorgd werd op de planken van de third world, onderhoudt een
vloeibare verstandhouding met wat er zich eerder op haar oppervlak afspeelde. Ontwerp werd gestapeld op landschap,
ontwerp werd gestapeld op ontwerp. Ik veronderstel nu dat de omstandigheden op dat kruispunt in de ‘derde wereld’ waar het
programma van de verstrooide stad ter discussie staat, niet inert zijn, maar juist verlicht. Onder zulke, voor de geboorte van



cultuur ideale omstandigheden nemen de bestuurders en gebruikers van de verstrooide stad de lange lijnen van de evolutie
ernstig, ernstig genoeg om ze verder te cultiveren. Maar ook de eigen tijd wordt er op waarde geschat. Door het van onderaf in
cultuur brengen van het programma van de moderne geïndustrialiseerde samenleving werd de verstrooide stad in de
afgelopen twee eeuwen vanzelf een van haar meer beeldende uitdrukkingen. Ze is de moderne samen-leving.

Veel van de componenten van deze verstrooide stad hebben impliciet een retorische functie die geen cultuurpolitiek accent
meer nodig heeft: de bungalow deelt de burgerlijke waardigheid van zijn bewoner mee, de landschappelijke context ervan
schetst een comfortabele eenstemmigheid tussen mens en natuur. Wat voor retorische toevoegingen zijn in dit
geïndividualiseerde milieu nog  denkbaar of misschien zelfs gewenst? Een onderdeel van het proces van assimilatie en
kolonisering van de stad zonder eigenschappen is de expliciete aanduiding van culturele betekenissen: dat is de manier om de
‘automatische’ orde van de stad te doen veranderen in een intentionele compositie. Wanneer we ons met betrekking tot dit
onderwerp mengen in de uiteenzetting op het kruispunt in de ‘derde wereld’, zouden we kunnen eisen dat nieuwe vormen van
stedelijke retoriek net zo welsprekend moeten zijn als destijds de betekenissen die door Joseph Rykwert cum suis werden
opgespoord in de historische stad.

Houdbare vormen van stedelijke retoriek kunnen nauwelijks het gevolg zijn een enkele geniale inval. Ze worden niet
persoonlijk bedacht, maar als het ware collectief gefabriceerd, door een opeenvolging van uiteindelijk samenhangende
deelbeslissingen. Die beslissingen komen voort uit de gegevens van het programma dat door de stad vervuld wordt en uit de
materie van het landschap zelf. Dit boek biedt aan deel te mogen uitmaken van zo’n deelbeslissing.

De eerste categorie van retorische toevoegingen waaraan gedacht kan worden, betreft de verduidelijking van de ruimtelijke
basisdefinities, door het aanleggen van een typologische orde over de beeldruis van de verstrooide stad heen. Door twee in
het voorafgaande aangehaalde auteurs is gewezen op specifieke bouwopgaven die, op overigens uiteenlopende momenten in
haar geschiedenis, het brandpunt waren van maatschappelijk energie. In die positie konden ze een retorische betekenis krijgen.
In het vijfde hoofdstuk werd Lewis Mumford ten tonele gevoerd, met treffende voorbeelden van een retorisch complot. Hij
dichtte aan de Amerikaanse stad ten tijde van de overgang naar de twintigste eeuw een imperialistische ambitie toe, wat
volgens hem met name zou blijken uit de architectuur van nieuwe stationsgebouwen, die hij identificeerde als de emblemen
van een nieuwe stedelijke machtsorde. Het ommeland werd aan die orde ondergeschikt gemaakt en de architectuur van het
station ontleende er haar belangrijkste thema aan, meende Mumford.

Daarnaast zag hij een nieuwe opvatting over culturele waarden weerspiegeld in de formule die door de musea werd
geadopteerd. Musea zagen niet zozeer een taak in het registreren van de geschiedenis van een bepaalde plek, alswel in een
encyclopedisch ideaal. Ze werden volgens Mumford tot een opslagplaats voor uit vreemde tijden en culturen ontvoerde
voorwerpen, die in een willekeurige volgorde aan het publiek werden aangeboden, ter lering en, vooral, ter vermaak.

Die functie van het museum werd ook veel later in de twintigste eeuw onderkend. Deyan Sudjic beschreef in zijn boek het
museum als de vervanger van wat vroeger de agora  was, een publieke plek waar ieders aandacht naar uitging, met name omdat
er steeds wat te beleven was.11 De nieuwe Parijse musea, teweeggebracht onder het regime van president Mitterrand,
illustreerden dat duidelijker dan welke andere ook.

Sudjic wees ook op een tweede opgave waarin de ruimtelijke ambities van de eigen tijd zich zouden samenballen: het
vliegveld. De belangrijkere vliegvelden van de wereld zijn verwikkeld geraakt in een hectische, permanente groeistuip.
Langzamerhand zijn ze een complete stad op zichzelf geworden, waar alle functies aan te treffen zijn van de traditionele stad,
niet zelden met een duidelijker gearticuleerd openbaar domein dan daar nog kan worden aangetroffen.12 Het vliegveld is de
vanzelfsprekende opvolger uit de late twintigste eeuw voor wat in de negentiende eeuw het station was: een complex van
bebouwing, bedoeld om een bovenlokaal netwerk in stand te houden, waarin de stad haar vierde dimensie celebreert.

Plaatsloze retoriek

Het museum, het station, het vliegveld: samen zijn ze retorische kernen in het programma van de verstrooide stad dat voor het
overige een veel meer indifferente context biedt. Ze kunnen die functie vervullen omdat ze het product zijn van haar essentiële
uitgangspunten. Station en vliegveld zijn de bouwkundige bezegeling van de positie van de verstrooide stad in het verband
van het ruimere, desnoods tot cyberspace uitgedijde netwerk. Het museum vertelt over de omgang met hoogtepunten in de
cultuur en definieert de relatie tussen het bijzondere en het algemene. Met het traditionele publieke domein loste de grondslag
op onder de authentieke lokale cultuurproductie, die plaats en kunstwerk aan elkaar bond. De objecten en trofeeën in het
moderne museum zijn doorgaans niet meer aan een speciale plaats gebonden en eclectisch in een nieuw, artificieel verband
gearrangeerd, door muren afgeschermd van het normale leven.

Het retorische potentieel van vliegveld en museum is in de eerste plaats van toepassing op de architectuur van deze
bouwopgaven zelf. De betere van de nieuwe vliegvelden tonen top design waarin lokale karaktertrekken hooguit nog
herkenbaar zijn in folkloristische details. Nieuwe musea zijn tempels waarin willekeurige meesterwerken liggen opgebaard ter



algemene bewondering. Misschien bestaat de neiging om deze werkelijkheid als ongewenst te beschouwen en denkbeeldig om
te draaien. Vliegvelden moeten in dat geval alsnog op zoek naar hun genius loci en musea wordt opgelegd de drempel te
slechten tussen de informele werkelijkheid van de stad buiten en de waardigheid van het kunstwerk binnen. Het kunstwerk
moet zelfs de straat op. Op die manier zou de retorische functie ervan echter volledig worden ontkracht. Station, vliegveld en
museum zouden onopgemerkt blijven in de normale ruis van de verstrooide stad. Dit stel bouwopgaven vergt, alleen al
vanwege hun uitzonderlijk communicatieve mogelijkheden, een omgekeerde bewerking, waarbij de retorische specificaties
ervan juist  zouden moeten worden aangezet en geconcentreerd. Wat hier van toepassing lijkt is het stijlmiddel van de
overdrijving, die de gewenste eigenschappen zo nodig tot in het karikaturale verhevigt.

Vliegveld en station bieden zich aan voor de dramatisering van hun positie in het krachtenveld van de global economy .
Sterker nog, het zou aantrekkelijk kunnen zijn om alle infrastructurele dragers onder het maatschappelijk leven, voorzover ze
een bijdrage leveren aan het netwerk van transport en communicatie, als een dramatische ondergrond te herkennen, vatbaar
voor de uitdrukking van plaatsloze, vierdimensionale fenomenen. Het is niet alleen hun architectuur die door dit thema zou
kunnen worden bepaald, maar ook hun positie in de stad.

Op het eerste gezicht lijkt het museum daarnaast heel andersoortige retorische thema’s uit te lokken wanneer zich een
ontwerpopgave aandient. Het museum is immers bij uitstek een ‘plaats’ – en niet een punt in een netwerk. Inderdaad zijn in het
museum de uitverkoren objecten van de maatschappij bijeengebracht, het cultuurgoed dat voorgedragen wordt voor eeuwig
leven. Toch vormen die objecten samen nauwelijks een stabiel arrangement en ontbreekt in veel gevallen de relatie met een
specifieke plek. In Mumfords definitie komt de culturele orde van het moderne museum voort uit roof, van kennis en
schoonheid die geworteld is in den vreemde. Maar ook in minder afwijzende termen is het museum een artificiële orde die
alleen in gekoesterd isolement kan overleven. Het museum is een eclectische, plaatsloze verzameling van waardevolle
voorwerpen en sluit de acute werkelijkheid buiten.

In die context zou het bouwen van een museum niet zozeer de aanleiding moeten zijn tot het bevestigen van ideeën omtrent
genius loci. Een bouwwerk dat de status quo buitensluit kan onmogelijk het karakter van die status quo als onderwerp
hebben. Wel kan het bouwen van een museum de aanleiding zijn tot het stellen van een ideëel thema, dat het artificiële doel en
wezen van het bouwwerk en de verzameling vastlegt. Het museum is bij voorkeur thematisch autonoom in de stad aanwezig.
Het sluit als een maatpak om de definitie van de verzamelde objecten en de intellectuele bedoelingen die daaraan gehecht zijn.

Ook bij deze categorie overigens is het, net als bij de vliegvelden en de stations, mogelijk om de toepassingsmogelijkheid
van de aanbeveling te verbreden: niet alleen volwaardige musea, maar álle bouwwerken die deel uitmaken van de culturele
geografie van een gemeenschap hebben zich uit te spreken over de aard van de kennis en de schoonheid die in hen ligt
opgeslagen. Ze gaan niet over het collectief van de sociale gemeenschap waarvan ze deel uitmaken en ontkennen hun lokale
architectonische context glashard. Ze gaan daarentegen bij voorkeur over zichzelf, in al hun complexe, plaatsoverschrijdende
gelaagdheid.

Landschap en evolutie

Nieuwe retorische vormen kunnen gedistilleerd worden uit het concrete functieprogramma van de stad. Met betrekking tot de
bijzondere positie daarin van station, vliegveld en museum heeft de toepasselijke retoriek in de eerste plaats een
anticontextuele lading. Juist in deze functies verbeeldt de verstrooide stad haar relaties met andere gebieden, die letterlijk en
figuurlijk ver buiten haar bereik liggen.

Er is daarnaast een vorm van retoriek denkbaar die geworteld is in de materie van het landschap waarin de verstrooide stad
een plaats heeft gevonden en die alleen al daardoor veel sterker door lokale omstandigheden bepaald wordt. Ze ontstaat uit de
wederzijdse toenadering tussen het actuele programma van de verstrooide stad en de lange lijnen van de evolutie.

Op die lange lijnen zijn in de eerste plaats historische relicten aan te treffen, de restanten van eerder episodes uit de
geschiedenis van stad en architectuur. Het is overduidelijk dat een retorische uitspraak op de meest simpele manier geënt kan
worden op de keuze tussen het voortzetten van dit gebouwde verleden of juist het afbreken. Wie een oud gebouw sloopt voor
een nieuw, doorbreekt het bestaande en maakt een nieuw programma zichtbaar. Wie dat nieuwe gebouw vastmaakt aan zijn
context of zelfs weer laat lijken op wat werd afgebroken, doet iets er tussenin: hij verandert misschien de taal van de
architectuur, maar continueert haar betekenis. Wie het oude gebouw per se wil bewaren en hooguit een beetje wil aanpassen
aan een veranderd programma, geeft te kennen dat hij niet alleen hecht aan de oude betekenis maar ook aan de oude taal.
Binnen dit soort keuzemogelijkheden beweegt zich het vak van de architectuur en hoe opzettelijker de omgang met de
extremen, hoe retorischer de uitspraak van het gebouw.

Door Rossi bijvoorbeeld, zo zagen we in het derde hoofdstuk, werd de stad opgevat als een onderbroken werk van cultuur,
waaraan niettemin vastgeknoopt kan worden door een beroep te doen op synthetische middelen als ‘stijl’ en ‘vervorming’.
Voor Koolhaas is het werk aan de bestaande stad niet zozeer onderbroken alswel beëindigd: zijn retoriek zoekt steeds weer een



fundament in omstandigheden van tabula rasa. En voor de eveneens in het derde hoofdstuk opgevoerde architecten van de
megastructuur is een dergelijk tabula rasa het uitgangspunt voor het ontwerpen van een zelfstandig organisme met
permanente en flexibele onderdelen, dat geïdentificeerd kan worden, ook in retorische zin, als een facsimile van de
darwiniaanse orde. De afweging tussen de verschillende architectonische benaderingen die denkbaar zijn binnen de structuur
van de stad behoort, misschien door de betrekkelijke eenvoud van de kwestie, tot de meest levendige onderdelen van de
architectuurdiscussie en vergt geen bijzondere aansporing, althans niet in dit boek.

Dat is wel het geval met de retorische vormen die ontleend zouden kunnen worden aan een van de abstractere lijnen van de
evolutie, aan de lijn namelijk waarop de relatie is uitgezet tussen mens en natuur. Het milieu waarin de gebouwde objecten van
de verstrooide stad in de negentiende eeuw neerstreken was een natuurlijke omgeving die, net als in de achttiende eeuw het
geval was met de aristocratische landschapstuin, ervaren werd als een comfortabel en veilig decor. De natuur was geen te
onderwerpen vijand meer, maar een vriend. Zoals Keith Thomas in zijn al eerder aangehaalde studie beschreef, was voor die
verandering van visie een filosofische en wetenschappelijke voorbereiding van eeuwen nodig, waarin de superieure positie
van de mens in het universum langzamerhand werd ondergraven, een ontwikkeling die bekroond werd in de vaststellingen van
Darwin.

De veranderde appreciatie van de natuur tekende zich duidelijk af in de ruimtelijke orde. Wat voorheen gezien werd in een
strikte antithese, met aan de ene kant de menselijke civilisatie en aan de andere de wildernis buiten, groeide naar elkaar toe. De
natuur werd uiteindelijk niet langer buiten de muren gesloten, maar toegelaten. Hoe meer de steden groeiden, hoe sterker het
verlangen naar de natuur en naar sommige geïdealiseerde gebruiken van het platteland werd en hoe meer een tijdsbesteding
als tuinieren in zwang raakte, stelde Thomas.13

In suburbia vonden alle natuurminnende verlangens van de burgerij een geschikte voedingsbodem. Maar vergeleken met
de manier waarop achttiende-eeuwse aristocraten zich onbekommerd onderdompelden in het geheel van de mogelijke
sensaties van de landschapstuin, in de beautiful, de picturesque en zelfs in die angstaanjagende sublime , had de
natuuraffectie die door de middenklasse van een eeuw later werd gecultiveerd een geringere reikwijdte. Andrew Jackson
Downing bijvoorbeeld, negeerde de categorie van de sublime  eenvoudig en hield het in zijn landschappelijke schetsen bij
onschuldiger, pittoreske taferelen. Zich concentrerend op het gebied in en om de suburbane woning, kwam hij uit op een even
gestileerd als onthecht territorium, dat niet alleen ver af stond van de compositie van de historische stad, maar dat evenmin
iets te maken had met de natuur in haar ongecultiveerde gedaante of met de hardhandige omgangsvormen met de natuur die
op het platteland in ere werden gehouden. Suburbia werd een borderland, dat familie was van allemaal maar verwantschap had
met geen.

Darwins dilemma

Het is in deze vaststelling over de onthechte status van het borderland dat het motief kan worden gevonden voor nieuwe
ruimtelijke visies op de relatie tussen mens en natuur. Die onthechte status was niet alleen kenmerkend voor suburbia ten tijde
van Downing, maar heeft nadien nog ijlere proporties aangenomen. In het vierde hoofdstuk werd beschreven hoe de
suburbane bouwkavel in de twintigste eeuw een zelfstandig vermaakcentrum werd, volgepropt met zwembaden en barbecues.
Vanuit deze vesting op gras worden de betrekkingen onderhouden met de buitenwereld, dat wil zeggen met de natuur en de
voorzieningen van de stad. De stedelijke voorzieningen zijn nog altijd nodig, voor het inkomen en voor de grondstoffen om de
bungalow met al zijn toegevoegde functies draaiende te houden.

En de natuur? Met de natuur wordt, zoals J.B. Jackson scherpzinnig opmerkte, in de moderne tijd een ‘geagendeerde’ relatie
onderhouden, een omgang die zich voltrekt in de weekenden en de vakanties en die niet bepaald wordt door de afwisseling der
seizoenen maar door de ruimte die overblijft naast de routine van het stedelijke werk.14 De natuur wordt opgezocht om nieuwe
energie op te doen, aldus nog steeds Jackson, maar het effect ervan wordt, ondanks de verbroedering die tussen mens en
natuur heeft plaatsgevonden, als zo krachtig ervaren dat direct contact gevaren kan opleveren. ‘In consequence’, vervolgt
Jackson met komisch gevoel, ‘it has to be filtered, diluted, made to conform to federal standards of health and safety.’15 De
natuur kan in deze tijd dus niet onverdund worden opgediend, net zomin trouwens als in het themapark historische stedelijke
situaties natuurgetrouw kunnen worden weergegeven zonder schok-effecten te veroorzaken.

De waardering van de ontstane afzondering van het borderland, waar stad noch natuur mogen doordringen, is een lastig
probleem. Ze is het resultaat van de negentiende-eeuwse impuls om de congestie van de centrale stad te verlaten, en dat werd
in de loop van anderhalve eeuw evolutie geperfectioneerd tot een tamelijk volledig isolement bereikt werd. Niet alleen het
centrum van de cultuur ging behoren tot een andere orde, blijkbaar ook de natuur.

Onder die omstandigheden beginnen zich fundamentele vragen op te dringen, voornamelijk met betrekking tot de
verstandhouding tussen de habitat van vandaag en de lange evolutionaire lijnen. Juist hierin lijkt een opgave te liggen, die de
impuls van de negentiende eeuw en daarna weliswaar respecteert, maar die evenzeer gericht is op de verankering van de



ruimtelijke orde in tijd en ruimte. In een meer concrete vorm houdt deze opgave een culturele interventie in, bedoeld om een
bredere definitie van de suburbane woonvorm in zicht te brengen dan gedekt wordt door de formule van bouwkavel, bungalow
en groene context alleen. Het borderland zou gethematiseerd kunnen worden rondom het existentiële dilemma dat veroorzaakt
werd door de darwiniaanse ontdekkingen.

Door Darwin kwam de mens tussen de andere soorten te staan, niet erboven. Toch gaf de evolutie hem, door een toevallige
samenloop van omstandigheden, een voorlopige dominantie. Die dominantie kan zonder moreel bezwaar worden afgetekend
op het oppervlak op de aarde, de overheersing van homo sapiens is immers een zuiver feit. Simultaan echter ligt er een
dramatische culturele opgave in het zichtbaar maken van de evolutionaire bewegingen van de andere soorten.

Ook in dit geval, bij het toevoegen van intentionele accenten aan de stad op grond van de evaluatie van natuurlijke
krachtverhoudingen, kan retoriek worden opgevat als het versterken van het effect. Dat kan de bevestiging inhouden,
andermaal, van het Downingiaanse burgerlijke ideaal van de vrij op de kavel geplaatste cottage, de nog steeds aansprekende
uitdrukking van de vrijheid en zelfbeschikking die in de moderne tijd gedemocratiseerd werden. Dat ideaal is overigens ook
toepasbaar in de compacter georganiseerde binnensteden, waar het kan worden losgelaten om er langzaam maar zeker de
archetypische fasen uit de vroegere stedelijke cultuur uit te wissen: zo gaat dat in de evolutie. Men teert er nog op de vergane
glorie van een geïntegreerd openbaar domein, zonder dat er veel hoop kan bestaan dat die glorie ooit weer tot leven wordt
gewekt. Ook in het milieu van de gebalsemde stedelijke relicten in de oude binnensteden heeft de suburbane neiging tot
informaliteit en tot nevenschikking (zie het slot van hoofdstuk 4) stellig de toekomst.

Maar bovenal zou het dilemma van Darwin tot een uitnodiging kunnen leiden aan de natuur om penetranter, desnoods
ruwer aanwezig te zijn in het domein van de cultuur dan nu, zo de voorwaarden scheppend voor de verkenning van het hele
spectrum van beauty, picturesque en sublimety. Op een perverse manier is de droom van een natuurlijke omgeving voor
typisch stedelijke functies al werkelijkheid geworden in sommige edge cities. Van andere continenten ingevlogen zeldzame
diersoorten bevolken daar, zo meldt Joel Garreau in zijn eerder besproken boek, de oprijlaan.16 Samen met weelderig kijkgroen
vormen ze het decor waartegen het welgestelde leven zich voltrekt. Intellectueel meer beheerste versies van dit idee,
toegespitst op genius loci en andere lokale specificaties, zouden kansen moeten krijgen in de ruimtelijke vrijages tussen
cultuur en natuur, wil tenminste het volledige drama van de evolutionaire krachtverhoudingen zichtbaar kunnen worden.

Retorische uitspraken

Op grond van de gegevens die aangetroffen werden op een denkbeeldig kruispunt in Poppers third world is het programma
van de verstrooide stad nu retorisch opgeladen, met een pakket dat gekleurd is door persoonlijke voorkeur, zoals trouwens
altijd het geval is met futurologische pogingen. Wat aan benaderingen werd geopperd, kan getrapt in elkaars verlengde
functioneren en op die manier een theoretisch stedelijk model vormen.

In haar basisuitrusting deelt de verstrooide stad vooral persoonlijke voorkeuren mee. De retorische uitspraak die hier geheel
automatisch weerklinkt, zonder dat de politieke orde ook maar iets hoeft op te leggen,  betreft de relativiteit van alle vorm: in
een ad hoc-wereld telt alles en iedereen even zwaar mee, oud of jong, hoofd- of bijzaak. De mededelingen zijn per definitie
particulier en willekeurig, net als bij de vliesgevels in de Pearl River Delta. De natuurlijke omgeving (de bodem, de beplanting,
het water) is aanwezig zonder collectief aangeduide betekenis: geen identifying device (Van Eyck) is gemarkeerd.

Dan volgt de volgende stap van het model. Het milieu van particuliere tekens kan de drager zijn voor een toegevoegde
retorische orde, die op typologische grondslag aanvullende uitspraken doet over het culturele relatiepatroon van de stad in
ruimte en tijd, binnen zichzelf, maar vooral met de buitenwereld. Sommige bouwwerken spreken voornamelijk met elkaar: ze
lijken op elkaar, of juist niet en in de gekozen dialoogvorm geven ze de stad een rode draad. Andere groepen van gebouwen,
met name voor transportinfrastructuur en cultuur, lenen zich ervoor van hun plaatselijke verplichtingen ontheven te worden.
Ze vertellen, door de manier waarop ze gepositioneerd en vormgegeven zijn, over een ruimer netwerk van relaties, over kennis
die de specifieke plek en soms ook de specifieke tijd ontstijgt.

Bouwwerken die daarover kunnen vertellen, hebben een bijzondere status in de ruimtelijke orde. Die status tekent zich af als
een naar collectief begrip strevende stijl – en om dat te bereiken, zijn stellig interventies gevergd in het particuliere domein.
Niet alleen daardoor zijn de aanvullende retorische uitspraken omtrent de culturele orde van de verstrooide stad van politieke
aard. Dat is vooral zo omdat ze uitdrukking geven aan de wezenlijke betekenissen van de stad. Met haar culturele retoriek
verklaart de stad van nu zich nader: of ze relaties wil onderhouden met een beperkte lokale omgeving of juist met een
oeverloos uitwaaierende, mondiale context; of de stad van nu zich wentelt in strikt eigentijdse associaties of daarentegen
omgangsvormen zoekt met de geschiedenis en met tijdloze tradities.

Behalve dat de verstrooide stad zich, geleid door cultuurpolitieke overwegingen, uit kan spreken over haar culturele
relatiepatroon in ruimte en tijd, kan ze ook uitdrukken hoe haar omgang is met de langste historische lijnen: de traag
divergerende en weer convergerende lijnen die in de natuurlijke evolutie van het landschap onderkend kunnen worden. Dit is



de hoogste, misschien moeilijkst bereikbare doelstelling van het retorische programma van de verstrooide stad. De
omgangsvormen tussen artefacten onderling, tussen gebouwen, straten en objecten, stellen op zichzelf een beheersbare
culturele opgave, hoe ingewikkeld de tijdruimtelijke verbanden in de space of flows ook geworden zijn. Maar hoe staat het met
de reeks van parallel verlopende evolutionaire processen, van natuurlijke en cultuurlijke aard, die zich in het milieu van de
verstrooide stad voltrekken? Wordt er iets zichtbaar van het extreme verschil in dynamiek tussen automatische, zich over
millennia uitstrekkende landschappelijke veranderingen en bijna jaarlijks geforceerde opknapbeurten van gebouwen? Is het
thema van de ‘palimpsest’, om die prachtige omschrijving van Corboz nog eens terug te laten komen, überhaupt iets wat zich
leent voor ruimtelijke dramatisering?

Een dankbare rol kan bij zo’n dramatisering weggelegd zijn voor de natuur, die in verschillende rollen tegelijk op kan treden,
om zo over de volle breedte te raken aan de aloude trits beauty, picturesque en sublimety. Misschien kan het gebied,
overblijvend tussen en om alle kavels en infrastructuur, gebruikt worden voor een aan de stad toegevoegde definitie, die
bemiddelt tussen de verschillende dynamische zones. Werkmateriaal is hier het natuurlijke landschap, met daarbij inbegrepen
de cultuurlijke vervoegingen waaraan die natuur gedurende de menselijke evolutie onderworpen werd. Ook de in het
cultuurlandschap opgebouwde kennis, die bijvoorbeeld van een waterlandschap een weidelandschap maakte of die kavels
onderscheidde waar eerder het ononderbroken landschap heerste, kan van dienst zijn om de zomen en restanten van het
ruimtelijk programma van de stad van vandaag om te bouwen tot een volwaardig retorisch universum.

Thema van dat universum is de dramatische positie die de mens inneemt in de darwinistische status quo. Even heeft hij de
leiding, zonder ingelicht te zijn over herkomst en bestemming. Dat vraagt om vormen van bemiddeling tussen de verschillende
actoren in het landschap, ieder een eigen rol spelend in het toevallige totaal van de situatie van vandaag.

Een dergelijke bemiddeling vergt meer dan een vrijzinnige menging van de constituerende natuurlijke en cultuurlijke delen
van de lokale ruimtelijke orde. Uiteindelijk veronderstelt het retorische programma van de verstrooide stad de volledige
doorsnede van Patrick Geddes’ vallei. Daarmee houdt dat programma meteen een ultieme poging in tot de vorming van een
houdbare identiteit. Die identiteit kan onmogelijk op de traditionele manier ‘autochtoon’ of ‘inheems’ zijn. Van John Claudius
Loudons encyclopedische neigingen in het gardenesque-concept tot Castells’ space of flows is de exotische, van ver
gehaalde toevoeging steeds weer een welkom onderdeel van het moderne stedelijk leven.

De pluralistische opgave

De bewuste toepassing van retorische middelen temidden van de automatismen van de ruimtelijke orde maken de verstrooide
stad van een stad zonder eigenschappen tot een intentionele stad. Ook in de verstrooiing zijn, ondanks de apocalyptische
visioenen rondom de Pearl River Delta, aanleidingen te vinden voor cultuur. Maar dit veroorzaakt dan toch geen nieuwe
archetypen of essentialia, waardoor ‘oceanische’ denkers als Joseph Rykwert of Christian Norberg-Schulz zich gerust zouden
kunnen laten stellen. Nee, zeker niet. In de werkelijkheid van de contemporaine stad is er per definitie een veelheid aan
oplossingen beschikbaar voor hetzelfde probleem. Er zal altijd variëteit zijn, een begrip waarover de historicus Isaiah Berlin de
lucide uitspraak deed dat niemand voor de achttiende eeuw zou hebben kunnen aanvaarden dat dat iets goeds was.17

Filosofisch gesproken werd vanzelf de universalistische, archetypische oplossing gezocht. Wat in de achttiende eeuw in de
plaats kwam van die vanzelfsprekendheid was pluralisme, een verscheidenheid van ieder voor zich honorabele visies. In dat
begrip schuilt een ethisch dilemma. Verscheidenheid ontbeert immers op zichzelf een overkoepelende orde, die de afzonderlijke
delen boven zichzelf doet uitstijgen wanneer ze samen worden genomen.

Ook in de literatuur over de stad en de stedebouw is het idee van pluralisme een regelmatige verschijning, zeker wanneer die
literatuur een postmoderne situatie behandelt. In het postmodernisme kan het begrip prachtig dienen als alternatief voor de
universalistische aanspraken waarmee stadsontwerpers uit de eerste helft van de twintigste eeuw waren behept. Bij het
paradigma van een tijdperk dat in het teken kwam te staan van een fragmenterende orde, hoorde de aanlokkelijke diversiteit
van het pluralisme-begrip.

Op deze manier functioneert het pluralisme bijvoorbeeld in het in een eerder hoofdstuk besproken boek van Nan Ellin over
postmoderne stedebouw. Ellin beschrijft haar onderwerp als een polemische reactie op wat voorafging: ‘Against the
universalism of the Modern Movement, these reactions featured a renewed interest in the specifity of regional and historical
styles along with a respect for the diversity of urban subcultures (“pluralism” or “multiculturalism”) and a desire to distinguish
public monuments and civic institutions from domestic architecture. These reactions have also tended to presuppose many
meanings (multivalency) or many “readings”, rather than only one “truth” and have sought to express this through the
symbolic dimension of built form.’18

Dit is op zichzelf een accurate beschrijving van de pluriforme werkelijkheid van de hedendaagse stad, maar ze stelt nog niet
scherp op de morele kwestie van het collectieve domein: de kwestie van de onderlinge relatie tussen de individuele waarden en
betekenissen van de gebouwde vormen. Om voor een bruikbare metafoor terug te vallen op de gang van zaken in de natuur:



Darwin kende het belang van pluriformiteit, door hem ‘variatie’ genoemd. Variatie is bij hem een effectieve schakel in de
werking van de evolutie: ‘the more diversified the de-scendants from any species become in structure, constitution, and
habits, by so much will they be better enabled to seize on many and widely diversified places in the policy of nature, and so be
enabled to increase in numbers’.19 Ook het mengen van variaties kwam een soort ten goede, meende Darwin, want ‘a cross
between different varieties, or between individuals of the same variety but of another strain, gives vigour and fertility to the
offspring’.20

Ook de verstrooide stad deelt uitbundig in de klaarblijkelijke gezondheid van variatie. Als de culturele ambities niet hoger
reiken dan mogelijk is met de stad zonder eigenschappen zouden we het daarbij kunnen laten. De interesse voor de definitie
van een collectief, in cultuurpolitieke termen geprogrammeerd domein vergt echter een antwoord op de vraag naar wat in het
pluriforme totaal van de verstrooide stad de intentionele bijdrage zou kunnen zijn van de architectonische en
stedebouwkundige cultuur. Manuel Castells’ diepgaande analyse van de space of flows biedt daarvoor een onverwacht goed
uitgangspunt, beter althans dan menige postmoderne schets van de stedebouwkundige status quo. Castells beschouwt de
ruimtelijke orde van onze tijd in toepasselijk evolutionaire termen meer als een proces dan als een plek, en dat proces heeft
zowel middelpuntzoekende als middelpuntvliedende tendensen.21 Net zo dubbelzinnig was het in zijn boek beschreven
culturele profiel van de space of flows, dat tegelijk de effecten te zien gaf van globalisering en de accentuering van culturele
diversiteit en identiteit.22 Voor de architectuur zou in deze door en door ambivalente context een speciale functie weggelegd
kunnen zijn.

Wat architectuur minimaal doet, stelt Castells, is het interpreteren van de abstracties van de space of flows die de sociale
orde van de wereld domineert. Maar er is meer mogelijk. Architectuur zou een ‘essentieel werktuig’ kunnen zijn om de
autonome kracht van intellectuele voorstellingen te demonstreren temidden van alle globalisering. In haar materiële gedaante
zou de architectuur ‘weerstand’ kunnen bieden aan het programma van de door informatiestromen beheerste wereld, door een
appèl op de wortels van een plek, een cultuur of van individuele mensen. Castells schrijft: ‘[A]rchitecture and design may be
digging the trenches of resistance for the preservation of meaning in the generation of knowledge. Or, what is the same, for
the reconciliation of culture and technology.’23

Waar cultuur en technologie niet eenvoudig hetzelfde traject afleggen, allebei onderworpen aan het onherroepelijk
doormarcherende programma van de tijdgeest, is er kans op weerwoord, op de retorische verklaring vanaf het domein van de
cultuur. Misschien zegt de cultuur ja, misschien zegt ze nee, of misschien zoekt ze alleen maar de bemiddelende sleutel tussen
alle afzonderlijke geluiden.

De mogelijkheid van het bemiddelende of zelfs verzoenende standpunt van de cultuur in een pluriform totaal is niet alleen
van betekenis bij de verstrooide stad, ze heeft een algemene filosofische strekking. De kwestie had de grote belangstelling van
Isaiah Berlin. Voorzover de belangen van de verschillende waardesystemen niet synchroon lopen met elkaar, wist Berlin, staan
ze doorgaans ook meteen met elkaar op gespannen voet. ‘[T]otal liberty for wolves, is death to the lambs, total liberty of the
powerful, the gifted, is not compatible with the rights to a decent existence of the weak and the less gifted’, schrijft Berlin.
Kortom: ‘We are doomed to choose.’24

Het is, aan het slot van deze studie naar de verstrooide stad, die in haar ideale vorm misschien als de ruimtelijke
verwerkelijking mag worden gezien van het pluralistische concept, onweerstaanbaar om Berlin aan te halen, in zijn poging om
uit te leggen dat pluralisme niet direct een universum inhoudt zónder waarden: ‘I came to the conclusion that there is a
plurality of cultures and of temperaments. I am not a relativist; I do not say “I like my coffee with milk and you like it without: I
am in favor of kindness and you prefer concentration camps” – each of us with his own values, which cannot be overcome or
integrated. This I believe to be false. But I do believe that there is a plurality of values which men can and do seek, and that
these values differ. There is not an infinity of them: the number of human values which I can pursue while maintaining my
human semblance, my human character, is finite – let us say 74, or perhaps 122, or 26, but finite, whatever it may be. And the
difference this makes is that if a man pursues one of these values, I, who do not, am able to understand why he pursues it or
what it would be like, in his circumstances, for me to be induced to pursue it. Hence the possibility of human
understanding.’25

De onderlinge verstandhouding van sociale groepen is afhankelijk van hun vermogen om verschillende waardesystemen
naast elkaar te begrijpen, zonder ze per se zelf allemaal aan te hangen, maar wel met een serieuze wederzijdse empathie. Zeker,
er moet gekozen worden, zoals Berlin stelt. En voorzover de in het spel zijnde waardensystemen een objectieve maatstaf
kennen, is er een redelijke basis voor een uiteenzetting. Het is in deze ideële kluwen van een onder spanning staande
evolutionaire orde waarin ook de opgave kan worden gevonden voor de compositie van de verstrooide stad.


