
Dankwoord

Dit boek is het resultaat van een langdurige oefening in stoïcisme. Voor een periode van in totaal bijna tweeënhalf jaar werd de
aandrang weerstaan om te functioneren in het gewone maatschappelijke leven, wat dat ook nog moge betekenen. In plaats
daarvan gold het regime van de studeerkamer, dat, meeslepend als het kan zijn, toch een leven in afzondering vergt. Buiten
strikt academische kringen is dergelijk gedrag abnormaal of zelfs suspect. Toch is het me gelukt om me voor geruime tijd
onzichtbaar te maken en me te wijden aan de zuivere beschouwing: lezen, nadenken, schrijven. Dit kon alleen door de hulp van
een groep uitzonderlijke mensen, die ik daar steeds dankbaar voor zal zijn.

Ik wilde een boek als dit maken, maar de gedachte eraan had zich nog niet in een bruikbare vorm geopenbaard toen meer dan
vier jaar geleden Jan Jessurun, destijds plaatsvervangend secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport (VWS) en nu Voorzitter van de Raad voor Cultuur, me spontaan zijn diensten aanbood, mocht ik ooit een proefschrift
willen maken. Ik was met stomheid geslagen, niet eens zozeer door mijn eigen kennelijke transparantie, alswel door de
hartelijkheid van zijn aanbod. Ik heb nauwelijks geaarzeld en mijn kans gegrepen. Nadat het onderwerp van wat uiteindelijk dit
boek zou worden in mij was neergedaald (zo gaan de dingen soms), introduceerde Jessurun me bij de Rijksplanologische
Dienst (RPD), bij Hans Leeflang en Kees Lever om precies te zijn. Hoewel mijn onderwerp veel abstracter en stellig ook
theoretischer was dan het toentertijd door de dienst voorbereide onderzoek Nederland 2030, besloot men tot mijn geluk
Jessuruns aanbeveling ernstig te nemen en substantieel bij te dragen aan het onderzoek. Dit was een doorslaggevend
moment; ik ben Hans Leeflang en Kees Lever erkentelijk voor hun vertrouwen.

Mijn werkgever, het Nederlands Architectuurinstituut (NAi), aanvaardde de inmiddels door mij geschreven synopsis van
het onderzoek dat ik me voornam als een goed uitgangspunt en gaf me het belangrijkste voor een dergelijk project: tijd om er in
rust aan te kunnen werken. Hein van Haaren, als interim-directeur aangetreden na het vertrek van Adri Duivesteijn naar het
parlement, maakte dit mogelijk en forceerde later, toen mijn tijd in afzondering feitelijk verbruikt was, een aanvullende periode
van verlof. Het voltooien van een werkstuk als dit hangt af van de juiste steun op het juiste moment: ik kreeg het van Hein van
Haaren en nadat hij was opgevolgd door Kristin Feireiss kon ik gelukkig doorgaan.

Aldus, door het samenspannen van RPD en NAi, ontstond de basis voor dit boek, dat al direct gedacht was als een
academisch proefschrift. Het zoeken naar bijstand in universitaire kring was vanuit mijn gezichtspunt kinderlijk eenvoudig.
Mijn eerste kennismaking met de architectuurgeschiedenis dateert van 1976 en mijn eerste docent op dit terrein was Ed
Taverne, die even daarop hoogleraar zou worden. Taverne bezet deze post in Groningen nog steeds – en wat hij in het begin
was voor mij, is hij ook nu nog: een inspirerend, libertijns denker met een rijk kennisdomein. Ik kon voor dit project bij niemand
anders uitkomen dan bij hem. Tavernes toezegging om mijn promotor te worden was geen formaliteit. Zeker toen hij door kreeg
dat het me, zogezegd, ‘menens’ was en de kopij bij hem op de mat begon te vallen, kwam er een omgekeerde stroom op gang,
bestaande uit commentaar, literatuuraanwijzingen en een onafzienbare hoeveelheid artikelen en boeken. Het heeft dit project,
dat in aanzet volledig persoonlijk is, zeer verrijkt.

Ook andere contacten sprak ik aan, toen ik eenmaal wist dat het van dit boek komen moest. Dirk Sijmons, die als ontwerper,
docent en auteur grossiert in de vindingrijkste interpretaties van het Nederlandse landschap, was bereid om zijn boekenkast
met me te delen en mee te lezen met wat ik schreef. Hij maakte vele uren voor me vrij, die voor een belangrijk deel besteed
werden aan onze gezamenlijke fascinatie voor het darwinistische universum. Met Adriaan van der Staay, oud-directeur van het
Sociaal en Cultureel Planbureau en bijzonder hoogleraar kunst- en cultuurwetenschappen aan de Erasmusuniversiteit in
Rotterdam, voltrok zich een soortgelijke Wahlverwandtschaft . De kennis van Van der Staay heeft minder betrekking op een
specifiek academisch terrein dan op relevante combinaties binnen de cultuurwetenschappen. Ook in hem trof ik een
scherpzinnig raadgever die me met waarachtig altruïsme liet delen in zijn inzichten. In het bijzonder waardevol was zijn hulp bij
het doorgronden van voor mij ingewikkelde wetenschapsfilosofische materie - en mocht ik het alsnog niet begrepen hebben
dan ligt het niet aan zijn uitleg.

Door de zegeningen van het internet leerde ik Nancy Stieber kennen, associate professor of art aan de universiteit van
Massachusetts in Boston, die een verbazingwekkende kennis heeft van de Nederlandse cultuurgeschiedenis. Van haar
oorspronkelijke inzichten omtrent het Nederlandse historische stadsbeeld zijn nog te weinig mensen op de hoogte. Ze bleek
tijdelijk in Amsterdam te wonen en droeg niet zozeer bij aan de inhoudelijke strekking van het boek alswel aan de betoogtrant,
die aangescherpt en verhelderd werd door haar adviezen.

Niemand van degenen die ik om raad vroeg, heeft geprobeerd de opzet als zodanig van het boek fundamenteel te
veranderen; nooit ervoer ik een meer empathische redactie. Ook Manfred Bock, hoogleraar architectuurgeschiedenis in
Amsterdam, die in een later stadium bij het project betrokken werd, heeft niet anders gedaan dan te trachten het boek zoals het
gedacht was concreet te maken. Zijn natuurlijke scepsis ten opzichte van quasi-wetenschappelijke gewichtigdoenerij heeft me
mijn eigen tekst extra scherp doen doornemen en me hopelijk voor misstappen behoed.



Behalve om de wetenschappelijke coherentie maakte ik me bij het maken van dit boek bezorgd om de taal die ik bezig. Een
boek mag wat mij betreft ingewikkeld zijn, maar ik houd niet van kromme metaforen, slechte zinnen en een rammelende
compositie. Mijn vriendin Ilona Hakvoort las de tekst na en ontdekte inderdaad fragmenten waarvan ik blij ben dat ze
verwijderd konden worden. Misschien was ik hier en daar te koppig.

Even precies als de taal kwam het ontwerp van het boek. De uitgeverij heeft me gelukkig vrij gelaten om dit project te
volbrengen met Peter Kingma van het grafisch collectief Joseph Plateau, die, net als bij onze voorafgaande gezamenlijke
projecten, de juiste dialectische zetten op het schaakbord toverde. Ieder nieuw boek samen betekent voor mij een nieuw bewijs
van onze vriendschap.

Dát dit boek op deze wijze kon worden uitgegeven, is te danken aan de ruimhartige steun van de Van Eesteren-Fluck & Van
Lohuizen Stichting (EFL Stichting) te Den Haag. Ik heb deze steun zeer op prijs gesteld. Mijn beide paranimfen, Erik de Jong en
Marianne de Ree, zeg ik dank voor hun vriendschap, die ik in het bijzonder genoot op momenten dat het werk aan dit project
gefrustreerd werd door buien van moedeloosheid.

Hoe groot mijn obsessie voor de verstrooide stad soms ook was, wanneer ik mijn boeken liet voor wat ze waren en de deur van
mijn studeerkamer achter me dicht trok, waren daar Jannie, Aalt en Bene, mijn vrouw en zonen, die zelfs bij dit werk mijn
oceanische gevoel intact wisten te houden. Het vervult me met vreugde dat mijn vader, Gerrit Jan Colenbrander (1912), de
voltooiing van De Verstrooide Stad meemaakt.

Ik draag dit boek op aan Aalbert Kieft (1922-1999), mijn schoonvader, die in de jaren dat ik hem gekend heb een voorbeeld
voor me was – en vanaf nu, als ik geluk heb, mijn beschermengel.

Bernard Colenbrander, april 1999


