
Tien stellingen bij De verstrooide stad

1
Hoe meer de openbare ruimte geplaveid wordt met weelderig vlammende natuursteen en bezaaid raakt met speciaal ontworpen
bankjes en lantaarnpalen, hoe verder de terugtocht van de publieke zaak is gevorderd. Afwezigheid van ontwerp is een maatstaf
voor culturele vitaliteit.

2
Voor het beleven van de oerervaring hoeft men niet per vliegtuig op jacht naar de laatste autochtone flarden, maar blijve men in
de eigen woning.
Martin Parr, Simon Winchester, Small World; A Global Photographic Project 1987-1994 (Stockport 1995)

3
Cultuurpolitiek die hoofdzakelijk wordt afgeleid van wat omvangrijke groepen in de samenleving nastrevenswaardig achten,
miskent een aanzienlijke categorie van meeslepende theorieën en gedachten. Een geloofwaardige cultuurpolitiek zoekt haar
inspiratie ook in de bedenksels van geïsoleerde minderheden en zelfs in die van de doden.
Cultuur als Confrontatie: Uitgangspunten voor het Cultuurbeleid 2001-2004 (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen 1999)

4
Het winkelen in Ikea, bij voorkeur op zondag, is een van de onafwendbaarste onderdelen van de cultuur van het nieuwe
millennium, maar om persoonlijke redenen kan men zich er zonder moreel bezwaar aan onttrekken.

5
Naar het voorbeeld van Gerard Reves koketterie met Het Boek Van Het Violet En De Dood zou de onmogelijke bestemming van
het handboek dat alle andere handboeken overbodig maakt tot de diepste passies moeten behoren van de
wetenschap – ook van de alfa-wetenschap.

6
De vanzelfsprekende negatie door de tegenwoordige stedelijke intelligentsia van de iconologie en de waarden van het
christendom gaat niet zelden gepaard met de bewusteloze aanvaarding van een vulgair materialisme of van een veel primitievere
metafysica dan die waarvan zojuist afscheid werd genomen.

7
Een goede Duitse auto is te rekenen tot de begerenswaardigste tekens van
beschaving.

8
De hoogstnoodzakelijke verdere exploratie van Andrew Jackson Downings concept van het borderland vergt een fundamenteel
begrip van de trits beauty, picturesque en sublime. Deze drie: maar de meeste van deze is de sublime.
Andrew Jackson Downing, Landscape Gardening and Rural Architecture (New York 1969 (1849)),
p. 57-62; Adam Sweeting, Reading Houses and Building Books; Andrew Jackson Downing and the Architecture of Popular
Antebellum Literature 1835-1855 (Hanover 1996), p. 93-121.

9
Het architectuurhistorisch bedrijf in Nederland is gebaat bij een positie in de onmiddellijke nabijheid van het ruimtelijk
ontwerp, meer dan bij een voortgezet verblijf in de marge van de kunstgeschiedenis.

10
De postmoderne uitvergroting van het pluralistische wereldbeeld tot een heerlijk domein van culturele vrijheid berust op een
overmoedige beoordeling van het maatschappelijke krachtenveld. Pluralisme is een probleem dat de cultuur verplicht tot een
grondig engagement met de mogelijke verbindingen tussen de afzonderlijke delen.
Isaiah Berlin, ‘The Pursuit of the Ideal’, in: The Crooked Timber of Humanity (Londen 1991 (1990)), p. 1-19.


