
1/ Herinneringen aan een heel verleden

De ruimtelijke orde van de stad is ook een sociale orde. Dat die orde ooit consistent was, in de zin van enkelvoudig, stabiel en
permanent, is een moeilijk houdbare stelling. Steeds waren er immers de dynamiek en beweging die hoorden bij de constitutie
van de stad en haar functie als concreet maatschappelijk werktuig. Toch zijn er literaire beschrijvingen waaruit de stad
tevoorschijn komt als een voltooide vorm – en die beschrijvingen zijn niet per se ongeloofwaardig, laat staan oninspirerend.
De beschouwingen van de Amerikaanse chroniqueur van het landschap J.B. Jackson bevatten in dit genre meeslepende
frasen. Jackson bedrijft geen systematische wetenschap. Hij gebruikt zijn levendige belangstelling voor het vernacular
landscape, het ‘gewone’ landschap, om een subjectieve argumentatie op te bouwen over de ruimtelijke compositie, gestoffeerd
met een rijkdom aan beeldende details. Zijn persoonlijke waarneming is daarbij een belangrijke raadgever. Zo zagen de country
towns er volgens Jackson uit, die hij lang geleden, nog voor de Tweede Wereldoorlog, bezocht: ‘I remember the handsome,
spacious residential streets shaded by large trees and bordered by white houses with great porches. Somewhere near the
center was often a small sectarian college, a composition of old-fashioned brick buildings, somewhat down at the heel, as if
student life were a perpetual vacation and the college endowment little more than a dozen farms, raising corn or hay. Below the
hill toward the depot was the black section of town in a tangle of vines, and there was a wide brown river where men fished all
day long. I remember the good southern food at the restaurant on the square, the sound of hymn singing coming from every
church Wednesday night; and above all, I remember with pleasure the general sense of completeness, as if the town had
achieved its purpose of producing contented, well-behaved people and had decided not to grow or change.’1

De completeness waarover Jackson schrijft, is natuurlijk te zien als een zuiver historische kwalificatie, die retrospectief een
hechte orde oplegt aan een bepaald milieu uit een afgesloten verleden. De volledigheid van de ervaring wordt, kan men dan
stellen, zelfs veroorzaakt doordat het zich allemaal in de voltooid verleden tijd afspeelt. Maar dat is niet precies wat Jackson
hier bedoelt. Hij schrijft namelijk dat hij zich de ervaring van volledigheid herinnert, blijkbaar dus als iets wat samenviel met de
concrete – en niet in de eerste plaats de historische – ervaring. Een dergelijke waarneming van de stad spreekt niet vanzelf. Ze
kan alleen worden gedaan in een tijd en een milieu waarin de verbinding met het verleden een rechte lijn vormt, die vanuit een
levend geheugen elke dag weer kan worden nagevolgd. Het verleden is een geaccumuleerd verleden, zonder onoverbrugbare
kloven. In momenten van epifanie wordt aan het verleden weer een nieuw stuk gezet, dat gewoon voortzet wat al bestond,
want het is van dezelfde orde. Het nu zit precies tussen vroeger en later in; alle gebeurtenissen, feiten en objecten maken deel
uit van dezelfde ongecompliceerde orde.

De stad die beantwoordt aan deze holistische omschrijvingen is de antipode van dit hoofdstuk. Ze lijkt verdwenen te zijn,
zo ze ooit al reëel bestaan heeft. We zijn druk bezig om ons van haar te verwijderen. Hooguit gebruiken we haar nog eens als
referentie, als het zo uitkomt. De stad van nu is anders. Aan de hand van over het algemeen zeer recente observaties van de
actuele stedelijke cultuur brengen we haar thematiek in beeld.

Spektakel op thema

M. Christine Boyer, architectuurprofessor aan Princeton University en de laatste jaren druk publicerend over het weidse
territorium van betekenissen schuilgaand achter de materiële gedaante van de stad, vangt het deel van de stadsgeschiedenis
dat betrekking heeft op onze eigen tijd onder de noemer van ‘spektakel’.2 Dat biedt een goed begin, zeker wanneer we er een
paar voorbeelden bij halen van recente stedebouwkundige projecten waarmee zij haar typering ondersteunt: South Street
Seaport en Battery Park City. Beide projecten bevinden zich op Manhattan en vallen onder Boyers definitie van ‘tableaus
vivants’: theatraal geënsceneerde voorstellingen in de stad die zowel historisch als ruimtelijk een problematische relatie
onderhouden met wat buiten de ‘lijst’ gebeurt. ‘They are a play inserted within a play, or a house within a house, which
foreground theatrical conventions and artistic activity.’3

South Street Seaport, gelokaliseerd in de zuidoostelijke flank van Manhattan, tussen Front Street en Pier 16 en 17, kreeg zijn
moderne gedaante vanaf ongeveer het midden van de jaren zestig. Het uitgangspunt was een vervallen buurt met een vismarkt
en een labyrint van donkere straten vol met verkeer.4 Niettemin bood de nabijheid van onder meer het Wall Street-district
voldoende aanleiding voor herinrichtingsplannen. Die plannen steunden op een dubbelzinnige impuls. Ten eerste was er de
concrete wens om een luxe woonmilieu te kunnen stichten vlak bij het financiële district. Daarnaast waren er meer ideële
ambities, afgeleid uit het verleden van de buurt als een van de overslagplaatsen uit de begintijd van New York. Zou deze slum
niet nieuw leven kunnen worden ingeblazen via een culturele functie die, net als bijvoorbeeld het immigratiemuseum onder het
Vrijheidsbeeld, bij de heroïsche oorsprong aanknoopte van de Amerikaanse natie?

Er werd, zoals trouwens karakteristiek is voor de meeste stedelijke ingrepen in de Verenigde Staten, een plan opgetuigd
waarin het openbare belang hecht verweven raakte met het particuliere, alleen ging de intensiteit waarmee een cultureel thema



geëxploiteerd werd hier ongebruikelijk ver, bij het aanstootgevende af. De buurt werd in het plan omgetoverd tot een
buitenmuseum met een gevarieerde opzet. Daarbij hoorden zuiver museale functies, maar het programma zou evenzeer moeten
steunen op een betrekkelijk kleinschalig arrangement van winkels, kantoren en woningen. Het bindend motief werd, eerder dan
in programmatische coherentie, gezocht in de eenheid van sfeer: als richtsnoer voor de vormgeving werd een maritiem thema
vastgesteld.

In de loop van anderhalf decennium van renovatiewerk werd het functionele mengsel over de buurt heen gelegd en het
maritieme thema bepaalde de smaak van het geheel. Die smaak verbreidde zich via architectonische details, huisstijlen en
bedrijfsformules, waarbij de grens tussen museum en detailhandel, tussen historisch object en bric-a-brac, overigens
uitvloeide tot een brede zone, ondanks de regelmatige wederzijdse consulten tussen museumstaf en commerciële
exploitanten.5 Met name door de laatste groep werden nuttige ontdekkingen gedaan, bijvoorbeeld dat er bij het optuigen van
het thema ergens een kritisch moment is waarna verwijzingen naar een begeerd verleden ophouden effectief te zijn. Om de
Festival Market een succes te laten worden in ieder geval, was het nodig om de handel in vis en andere tradionele delicatessen
te vervangen door fastfood-formules. Een realistische voorstelling kan blijkbaar niet onverdund worden opgediend.6

Het tweede tableau vivant dat herhaaldelijk door Christine Boyer voor het voetlicht is gebracht, is Battery Park City. Ook bij
dit project gaat het om de recycling van een oud, romantisch beladen thema tot een nieuwe stedelijke droom. Op een
aangeplempte uitbreiding in de zuidwestelijke hoek van Manhattan ontstond een nieuw stuk stad, met vier enorme torens voor
het World Financial Center als centrum. De torens werden een fotogenieke collage van stijlkenmerken, terug te voeren op het
heroïsche New York uit het interbellum, en in die kwaliteit bleken ze een zeer bruikbaar retorisch wapen te zijn toen New York
de strijd aan moest binden met een paar zichzelf lancerende kernen uit een nog nieuwere nieuwe wereld, met als inzet de status
van het financiële centrum van de wereld.7 Om de torens heen legde de ontwikkelaar, de firma Olympia & York, een publiek
domein aan van de meest luxueuze soort, met pleintjes, parkachtige zones, een jachtclub, een wintergarden. Particuliere
bewaking en een stringent schoonmaakregime zorgen voor een houdbare orde, hooguit bedreigd door een steeds toenemende
menigte van jongens en meisjes op rolschaatsen. Manhattan als centrum van keiharde congestie bestaat hier niet; op deze
plek is de stad een comfortabele oase.

In de waardering van projecten als South Street Seaport en Battery Park City, met al hun emblematische kwaliteiten, staan
we voor het probleem van de gelaagdheid van de beelden die hier te zien zijn. Wat betekent het wat we waarnemen? Alles
functioneert en alles is vertrouwd en als het niet vertrouwd is, is het exotisch, maar dan bedaard  exotisch; de zinnen
ontvangen geen verontrustende signalen, alleen verwijzingen naar ‘iets’ uit het verleden. Of dat verleden historisch correct is
doet minder ter zake dan de onmiskenbare vitaliteit van de hier gezochte associatie met achtereenvolgens de dynamiek van de
zeevaart en de commerciële metropool. De vitaliteit verklaart het succes van dit soort themapark-achtige projecten als
reclameobject én als journalistiek object. De vermaarde New Yorkse criticus Paul Goldberger bijvoorbeeld liet zich de charmes
van Battery Park City weldadig aanleunen. Hij zag er een prachtig mengsel in van computer-esthetiek en historicisme, een
ensemble dat met succes de traditie van het Rockefeller Center voortzet.8 Maar daar staan minder enthousiaste waarnemingen
tegenover, voornamelijk afkomstig uit Amerikaans universitaire kringen.

Michael Sorkin, docent aan de Cooper Union-architectuurschool en aan Yale University, stelde een beroemd geworden
boek samen over de teloorgang van het traditionele publieke domein: Variations on a Theme Park . Hij laakt daarin de
‘architecture of deception’ die in de plaats kwam van dat publieke domein. Wat hem betreft is de opgave duidelijk: ‘The effort
to reclaim the city is the struggle of democracy itself.’9 Ook voor Christine Boyer is de beschrijving van de historiserende
façade en het smetteloze plaveisel van het nieuwe Amerika de opmaat voor een bredere cultuurkritiek. Zij let vooral op wat niet
mee mag doen in de geëxploiteerde illusies en buiten beeld wordt gehouden. Er is ook een ándere werkelijkheid.

‘South Street Seaport’, schrijft Boyer, ‘through its illusion of natural land-scapes and travel adventures, pre-industrial
market conditions and artisan production, masks other conditions of dominance. Part of New York’s revitalized garment
industry depends on sweatshop employment, many of the specialty food providers pay workers minimal wages and often
violate health codes and safety requirements, and the upscaled marketplace for tourists, shoppers, and financial employees
has displaced residential uses and marginal businesses, and banished from view every unregulated clown and spontaneous
street performance.’10 Wat dus op het eerste gezicht een buurt lijkt te zijn met een vrolijke, nostalgische bedrijvigheid,
verandert bij nader inzien in een schuldig landschap.

Ook de enscenering van Battery Park City biedt een illusie die om weerwoord vraagt. Boyer ziet er alleen maar melodrama in.
Alle geësthetiseerde verwijzingen die gemaakt worden naar de grote New Yorkse traditie kennen namelijk een schaduwzijde,
stelt ze. Battery Park City staat feitelijk, in al haar concentratie op het geparticulariseerde domein, voor het einde van het
sociale project in de Verenigde Staten, voor een ommezwaai in het overheidsbeleid dat vanaf nu alleen nog het bedrijfsleven
ondersteunt. Hier wordt een waterscheiding bekrachtigd tussen arm en rijk, exact samenvallend met de grenzen waarmee de
illusie wordt vrijgehouden van de oude stad: wie binnen is waant zich bij de winners, wie buiten is bij de losers.11



Amerika – Europa

In Battery Park City en South Street Seaport wordt gekoketteerd met de wortels van plekken in de stad, wortels die alleen nog
vrucht kunnen dragen in een geforceerd procédé. Zonder reageerbuis maakte een specifieke identiteit hier geen schijn van
kans. Volgens Nan Ellin, een urban design-docent uit Cincinnati die een boek schreef over de stedebouw uit het laatste kwart
van deze eeuw, hoort een obsessieve belangstelling voor roots bij de klaarblijkelijke noodzaak een eigen positie te markeren in
een steeds homogener wordende wereld.12 De stad is een postmoderne fase ingegaan, waarvan Ellin het begin legt in de jaren
zestig.13 Dat had ook gevolgen voor de opgave van de stedebouw. De eerder in de twintigste eeuw gegroeide habitus van
stedebouwer en planner om de sociale orde te willen beheersen en zowel in tijd als in ruimte te modelleren, liep bij de overgang
van de industriële naar een post-industriële maatschappij vast op de omvang van de ordeningsproblematiek en op de manier
waarop de moderne ruimte gebruikt werd. Waar bijvoorbeeld de auto oprukte, loste het openbare domein op. Voor de
stedebouw kwam daarom in het laatste kwart van de eeuw een minder abstracte opgave voor de hand te liggen dan het vinden
van een algemeen ordeningsprincipe, namelijk het compenseren van ‘plaatsloze’ effecten door het leveren van herkenbare
beelden van gemeenschapsleven.14

De ontdekking van de postmoderne opgave door de stedebouwkundige disciplines voltrok zich in de Verenigde Staten,
Engeland en het Europese continent min of meer op dezelfde manier. Ellin stelt dat de postmoderne stedebouw het product is
van een ‘substantiële kruisbestuiving’ over de Atlantische Oceaan heen, waarbij hooguit ‘heuristische’ verschillen zichtbaar
bleven.15 De Amerikaanse aandacht voor de stad heeft in de eerste plaats betrekking op de suburb en op individuele
projecten, terwijl de Europese habitus onveranderlijk tendeert naar omvattende stedelijke modellen.16

In het verband van dit verschil is het opmerkelijk dat de bezwaren die Sorkin en Boyer in de hedendaagse Amerikaanse stad
menen te onderscheiden zo door en door Europees aandoen. De ommezwaai die ze signaleren ís helemaal geen ommezwaai,
want de ruimtelijke ontwikkeling van de Verenigde Staten neigde al heel lang naar een andere richting dan de Europese. In de
zeventiende eeuw waren de Europese pioniers in de nieuwe wereld weliswaar begonnen met aangepaste versies van wat in het
moederland gebruikelijke vormen van stedelijke en rurale organisatie waren, ruim twee eeuwen later hadden de Amerikaanse
culturele essentialia van particulier eigendom en individualisme tot een radicaal andere ruimtelijke orde geleid. Europeanen
distilleerden uit de opgave van de industriële maatschappij een collectief sociaal project, zo niet de Amerikanen. Zij zochten de
‘geografische oplossing’, gebaseerd op goedkope grond, uit te geven in privé-bezit.17

Deze negentiende-eeuwse voorgeschiedenis had blijvende consequenties, tot in de denkrichting die gevolgd werd door de
vooraanstaande architecten en stedebouwers. Wat de Europese avant-garde zo omstreeks de eeuwwisseling ook allemaal aan
hemelbestormende ambities had, in de Verenigde Staten ging het maatschappelijke programma van de moderne stedebouw en
architectuur nooit verder dan dat er een nieuw décor de la vie mee te maken was, schreef Colin Rowe in 1975. Dat was toen hij
een gelegenheidsclubje van hoofdzakelijk in het wit en grijs werkende Amerikaanse architecten, de befaamde ‘New York Five’,
in de traditie plaatste van de esthetische voorkeuren (en uitdrukkelijk niet van de ideologie) van de avant-garde.18 Met deze
rechtstreekse keuze voor alleen het stoffelijke, zonder daar verder nog doekjes om te winden, werd het postmodernisme op het
schild gehesen als nieuwe leidende ideologie, maar de boodschap daarvan bevatte voor Amerikanen geen schokkend nieuws.
De taal van de modernen was hier al direct nadat men er kennis van nam ‘veiliggesteld voor het kapitalisme’ en een voertuig
geworden voor de keynesiaanse economie.19

Werd de stijl van de nieuwe architectuur door de Europese avant-garde minder opgevat als een rechtstreeks
gematerialiseerde afleiding van de geldende cultuur dan als een voorafspiegeling van een heerlijke, in sommige visies zelfs
klassenloze, toekomst, in de Verenigde Staten dacht men praktischer. Lewis Mumford, als op het Europese idealisme
georiënteerde Amerikaan nauw betrokken geraakt bij het optuigen van het ambitieuze programma van de regionale stad, ervoer
dit aan den lijve. Zijn bemoeienis met de fameuze International Style-tentoonstelling in het Museum of Modern Art in 1931,
waarmee de Europese avant-garde in de Verenigde Staten gelanceerd werd, sneefde op zijn opvatting dat het nieuwe
architectuurrepertoire, behalve een nieuwe esthetiek, ook een stellig sociaal-cultureel programma zou moeten belichamen.20

Zo zijn er meer voorbeelden van Amerikaans-Europese cultuurfricties. Walter Gropius, in 1937 in de Verenigde Staten
gearriveerd om te gaan doceren aan Harvard University, was zich goed bewust van de onderlinge verschillen, maar ging niet
minder hardhandig op zijn gezicht, toen hij tentoonstellingen en lezingen wijdde aan zijn eerdere ervaringen bij het Bauhaus en
de verdiensten daarvan nogal breed uitmat. Hem wachtte een afstraffing in briefwisseling en pers, omdat de ambities waarmee
hij pronkte ongepast werden gevonden in een Amerikaanse context.21

Stedelijke cultuurpolitiek

De bril waardoor Boyer en Sorkin de Amerikaanse stad bekijken, lijkt een Europese te zijn. Ze zoeken een sociaal project dat
alleen overzee midden op het toneel terecht was gekomen. Maar zelfs daar was de voedingsbodem voor het idee van de stad



als een sociale utopie niet onbeperkt vitaal gebleven, zo was al opgevallen ruimschoots voor het moment waarop Nan Ellin het
begin van de postmoderne stedebouw dateert. Bijna een halve eeuw geleden werd het scherpe oog van Lewis Mumford
getroffen door hem onaangename feiten overzee. Toen hij in de jaren vijftig even over was uit Amerika moest hij vaststellen
dat het massale bouwprogramma en het even massale verkeer Europa op hetzelfde hellende vlak van materialisme hadden
gebracht als dat van de Verenigde Staten.22

Toch zorgt het uiteenlopende culturele verleden van de twee continenten voor voortgezette verschillen in attitude ten
opzichte van de stad, hoe geldig Mumfords decepties ook waren. Deze verschillen – de heuristische verschillen waarover Nan
Ellin het had – zijn goed te illustreren aan de hand van de opvattingen van de twee belangrijkste door de postmoderne
architectuur geleverde ideologen van de stad: Aldo Rossi en Robert Venturi. In haar recente boek Architecture after
Modernism schrijft Diane Ghirardo dat Rossi, wat hij ook allemaal prijsgaf aan idealen uit de voorgaande periode, de stad bleef
zien als een ‘socialiserende ervaring’, terwijl voor Venturi, die als Rossi’s Amerikaanse tegenhanger gezien kan worden, de
stad een verzameling visuele tekens is waarmee de commerciële cultuur de communicatie onderhoudt.23 De Europese stad
behield de trekken van een sociaal hechte orde, de Amerikaanse stad valt samen met een economisch systeem en dat heeft
wijdvertakte gevolgen. Rossi’s concept van de stad is, zoals we in een volgend hoofdstuk meer in het detail zullen bezien,
Europees in zoverre dat het gefundeerd is op het idee van tijdruimtelijke continuïteit. Hij veronderstelde een directe, levende
connectie met de historische stad. Voorzover daarop in de moderne tijd aanslagen waren gepleegd, was er in het postmoderne
vervolg alle aanleiding om de banden met de voorindustriële tijd weer aan te halen. In de Amerikaanse appreciatie spreekt de
band met het verleden veel minder vanzelf. De Amerikaanse geschiedenis is, zoals eveneens in een volgend hoofdstuk nader
aan de orde zal komen, veel meer dan de Europese een discontinu complex ook in ruimtelijk verband, waardoor de aandacht
vanzelfsprekend naar de contemporaine conditie wordt geleid.

Bovendien volhardt een belangrijk maatschappelijk verschil met betrekking tot de politieke sturing van de ruimtelijke orde.
De ruimtelijke orde van Europa kent veel duidelijker dan de Amerikaanse nog altijd de interveniërende hand van de overheid,
waarmee doelen worden nagestreefd die meer om het lijf hebben dan alleen de bevordering van de kapitalistische
bedrijfsvoering. In Frankrijk, om er een voorbeeld uit te lichten, zijn die doelen aanhoudend sterk gekleurd door de ambitie om
de staatscultuur een personalistisch gezicht te geven, afgebakend per presidentiële periode. François Mitterrand kondigde al
op zijn eerste persconferentie als president aan dat hij het Louvre wenste uit te breiden en dat was de inleiding tot een
kostbare serie Grands Projets die hij persoonlijk in gang zette en bleef volgen, om ten slotte op minzame wijze de opening te
kunnen verrichten.24 Bouwen door de staat werd en wordt hier gezien als een vorm van progressieve cultuurpolitiek op het
toneel van de stad, en dat betreft behalve de spektakelprojecten in toparchitectuur evenzeer het onderhouden en verbeteren
van de banalere componenten van de stedelijke cultuur. Cultuurpolitiek via de stad is ook een Spaans thema, althans van
medio jaren zeventig tot het begin van de jaren negentig.25 Met als aanknopingspunten de Olympische Spelen van Barcelona
en de Wereldtentoonstelling in Sevilla, allebei gehouden in 1992, werd door de overheid een infrastructurele campagne
ontketend die een gevarieerd programma aandeed van woningbouw tot vliegvelden, van stadions tot havenfaciliteiten.

Ook Duitsland en Nederland doen mee in dit rijtje van Europese landen waar de overheid een rol als spil blijft claimen in de
permanente evolutie van landschap en stad. Diane Ghirardo voert in haar boek de nieuwe stad Almere op als een sociaal
wonder dat in alle nieuwheid traditionele patronen van werken en wonen respecteert en bemiddelt in de elders gebruikelijke
scheiding van klasse en inkomen.26 Het voorbeeld van Almere is uniek omdat uit het niets een stedelijk universum wordt
geschapen, niet in een lange historische sequentie van gebeurtenissen maar in een paar decennia van opgevoerde bouwdrift
die gesubsidieerd en wel ook een nieuwe gemeenschap op moet leveren. De brokstukken waaruit deze nieuwe stad
geassembleerd wordt – de woonwijken, de bedrijfsterreinen, het burgerlijke en commerciële centrum, het infrastructuurpatroon
– wijken echter niet wezenlijk af van wat elders in de Nederlandse groeikernen aan bestaande nederzettingen wordt
toegevoegd. Met name de woning is gedisciplineerd tot een overal identiek, sociaal aanvaardbaar gemiddelde.

In Duitsland wordt via beroemde hersteloperaties, als de IBA (Internationale Bauausstellung) in het Berlijn van de jaren
tachtig, nadrukkelijker dan in Nederland een door de overheid gestimuleerde dialoog met het eigen verleden gevoerd, begeleid
door een vloed van cultuurhistorische beschouwingen. De IBA vestigde de aandacht op de betekenis van het oude
stadsweefsel en concentreerde zich op manieren om over de kaalslag van de oorlog en de naoorlogse stedebouw heen de
communicatie te heropenen met bijvoorbeeld de verguisde Mietkaserne.27 School de consistentie van de IBA in de
belangstelling voor de historische gelaagdheid van de stad, stilistisch waren de ontworpen en gerealiseerde bouwprojecten
uiterst divers. Regelrechte postmodernistische pastiche werd afgewisseld met conventies ontwrichtende avant-garde. Aan het
begin van de jaren negentig kreeg de cultuurpolitieke discussie in Duitsland over de ruimtelijke orde een nieuwe impuls, die
ook ditmaal de interpretatie van het eigen, beladen verleden betrof. De gelukkige hereniging van de beide landsdelen stelde
een praktische opgave, met name waar het ging om de aanpassing van Berlijn als nieuwe hoofdstad. Tegelijkertijd dwong de
eenheid, niet voor het eerst overigens, tot reflectie op wat verondersteld werd het beste de nationale identiteit uit te drukken,
onder andere via de plattegrond en de gebouwen van de stad.28



Transnationaal regime

In alle nationale en regionale verscheidenheid – met een thematiek variërend tussen enerzijds het etaleren van presidentiële
grandeur en anderzijds de sociale bemiddeling via het arrangement van bijvoorbeeld woningcategorieën – lijken de Europese
overheden te volharden in een cultuurpolitiek programma dat de aard van de stad reguleert. Ook door de rechtstreekse band
met een materieel nadrukkelijk aanwezig cultureel verleden kan de stad meer dan in de Verenigde Staten overeind blijven als
een ‘socialiserende ervaring’ in Rossi’s termen. Maar wat Lewis Mumford in de jaren vijftig waarnam – dat ook Europa
wegdreef van het idee van de stad als een samenhangend organisme, waarvoor de utopie van de regionale stad een eigentijds
ideaalconcept bood – was geen luchtspiegeling, evenmin als Nan Ellins hiervoor gereleveerde diagnose van een ‘substantiële
kruisbestuiving’ over de Atlantische Oceaan heen met betrekking tot de status quo van de stad.

Voorzover het al niet duidelijk was: dit is een verhaal met twee kanten, en een van die kanten brengt Europa dicht in de
buurt van de Amerikaanse realiteit die door Boyer en Sorkin geportretteerd werd. Naast de voortgezette dialoog met de eigen
context kwam er een gelijkschakeling op gang tussen de oude en de nieuwe wereld, die beide continenten klaarmaakte voor de
uitvoering van een postmodern programma.

Dat postmoderne programma is niet een fundamenteel ánder programma, maar is te lokaliseren in het verlengde van het
‘moderne project’ van daarvoor. Weliswaar hebben ‘poststructuralistische’ filosofen als Jean-François Lyotard en Jacques
Derrida lang, en zeker uitputtend, het einde beargumenteerd van de intellectuele erfenis van vóór de jaren zestig, niettemin is er
alle reden om hun Nederlandse collega René Boomkens te volgen in zijn recente conclusie dat het postmodernisme ‘een bij
uitstek modern product [is], zij het een product van een modernisme in crisis’.29 Boomkens stelt dat de drie uitgangspunten
van het modernisme, die vanaf het midden van de negentiende eeuw radicaal hun opwachting maakten, onverkort geldig
blijven in het postmoderne tijdperk. Dit geldt zowel voor de breuk met de traditie, als de simultaan optredende individualisering
en massaficatie van het maatschappelijke leven.30 Inderdaad zijn dit ook de thema’s die in de verstrooide stad kunnen worden
opgespoord en die tot op de postmoderne dag van vandaag van toepassing lijken te zijn.

Wat kenmerkt precies de stad die ten prooi is aan Boomkens’ typering van een modernisme in crisis? Een instructief
journalistiek overzicht van de eigenschappen van zo’n stad is te vinden in het beruchte, uit 1992 daterende boek The 100 Mile
City van de Britse criticus Deyan Sudjic. Het boek geeft een buitengewoon concreet beeld van de gelijkschakeling van de
Amerikaanse en de Europese ruimtelijke orde. Sudjic ziet principieel geen verschil meer tussen het functioneren van de stad in
de Verenigde Staten en in Europa, en hij gaat in een moeite door om ook Azië onder hetzelfde transnationale regime te
schikken.

Een van de redenen die hij aanvoert voor deze uniformeringsslag is het terugtrekken van de overheid uit de sociale
woningbouw. Dat de Reagan-regering de overheidsbijdrage in deze sector afkneep met tachtig procent in zeven jaar, paste nog
wel bij de afzijdigheid die hieromtrent in de Verenigde Staten vrijwel constitutioneel verankerd is, maar dat grote Europese
landen als Frankrijk en Engeland meededen aan deze jaren-tachtigtendens was toch iets nieuws, na bijna een eeuw van
intensieve bemoeienis.31 Dit was echter niet de enige verandering. In plaats van de overheid verscheen een andere prime
mover op het toneel van de Europese ruimtelijke orde: de projectontwikkelaar.32 En met de projectontwikkelaar verandert het
openbare domein van de stad van iets wat in principe een ondeelbaar geheel is in een verzameling van al dan niet
verhandelbare stukken.

Voor het werk van de stadsplanner heeft een verminderde invloed van de overheid ingrijpende gevolgen. Het kalft af tot
een vorm van ‘toegepaste architectuur’, sneerde de Londense planningsprofessor Peter Hall, die in zijn carrière zelf steeds de
integrale stedelijke orde had gezocht.33 Gelijk opgaand daarmee verandert ook het sociale project van de stad: het wordt een
compromis, gebaseerd op de marktanalyse van de prime mover, eventueel bijgesteld door beïnvloeding vanaf de institutionele
zijlijn. Om die beïnvloeding in te tomen wordt een bouwproject regelmatig, ook in Europa, buiten de orde van de politieke
controle geplaatst. Dat was bijvoorbeeld het geval met een van de door Sudjic beschreven voorbeelden in Londen,
gelokaliseerd in het voormalige havengebied de Docklands. De ontwikkelaar die hier aan de gang kon, ontmoetten we al eerder
bij het World Financial Center in Battery Park City: Olympia & York. In Londen ontketende deze expansieve ontwikkelaar het
meest ambitieuze deel van de ontwikkeling op de Docklands, namelijk het Canary Wharf-complex. Sudjic ontleent aan de
activiteiten van Olympia & York in Londen een vijfvoudige definitie, die een zeer specifiek cultureel programma prijsgeeft.34

Het eerste onderdeel van deze definitie is de mondiale eenvormigheid van wat gerealiseerd wordt door de nieuwe prime
mover. Zowel op Manhattan als op de Docklands werd een comfortabel quasi-openbaar domein geschapen omringd door een
collage van historicistische architectuur. Ten tweede zijn de financiële bronnen waaruit geput wordt volledig internationaal
geworden, in het Londense geval met een voornamelijk Japanse, Zweedse en Arabische herkomst. Ten derde heeft dit soort
grootschalige projecten doorgaans een programma dat gebaseerd is op kantoren, waarbij toegevoegde commerciële functies,
met name winkels, het draagvlak iets moeten verbreden; nergens de programmatische breedte van de traditionele stad, maar



wel een bondig, verkoopbaar arrangement. Ten vierde is er een respectabele architect nodig die bij machte is om een
respectabel imago te tekenen, waarbij op mondiale schaal steeds dezelfde namen vallen, bijvoorbeeld van Cesar Pelli en Kohn
Pederson Fox. Tot slot drijft dit soort projecten niet op marktwerking in een Adam Smith-achtige zuiverheid, ondanks de
retoriek daaromtrent van de ontwikkelaars zelf en neoliberale politici: een project als de Docklands wordt uiteindelijk
winstgevend dankzij ruime subsidies en belastingvoordelen van de overheid.

Kost het geen moeite om voor Battery Park City een Europese evenknie aan te wijzen, ook het themapark-achtige South
Street Seaport is niet vreemd in de oude wereld. Sudjic wijst, hoe kan het anders, op Venetië, dat al drie eeuwen lang in de
welvarende schemering verkeert van een artificiële economie die helemaal draait op toerisme.35 Maar met name ook in
Engeland wordt een wijdvertakt nostalgisch programma geëxploiteerd, in musea, in de beeldcultuur in bredere zin, maar
evenzeer in de stad. Sprookjesachtig is bijvoorbeeld de gerestaureerde groentemarkt van Covent Garden in Londen, en
klaarblijkelijk heeft de formule ook hier succes: ‘On busy weekends, Covent Garden’s lovingly restored old vegetable market
looks like nothing so much as the departure lounge of Gatwick Airport caught in the middle of a Spanish air-traffic control
strike.’36

De verwijzing naar een vliegveld is zo gek nog niet in dit nostalgische verband. In de voorstelling die Sudjic van de stad
heeft, zijn er bij uitstek twee bouwopgaven waarin de ambities van onze eigen tijd worden samengebald: het museum en het
vliegveld.37 De eerste opgave is vrijwel mondiaal uitgegroeid tot een brandpunt van bestuurlijke en maatschappelijke energie
en illustreert op de meest letterlijke wijze het kunstmatige isolement van wat als cultureel kostbaar en waardevol geldt. Het
vliegveld is niet alleen concreet de meest levendige bouwopgave van dit moment (vrijwel ieder vliegveld wordt omringd door
een permanente bouwput). Het is ook een archetypisch nieuw soort plaats geworden, de opvolger van wat in de negentiende
eeuw het station was, een plek die tegelijk poort en bestemming is, een facsimile van het programma van de authentieke stad,
omgezet in een volledig eigentijds vocabulaire.

Verknipte stad

Als we de beschrijvingen op elkaar leggen van de verschillende tot dusver aangehaalde critici, ontstaat een merkwaardig
beeld. We zien rudimenten van een oude urbane orde, aangevuld door nieuwe, blijkbaar nog levensvatbare interpretaties
daarvan binnen de bestaande kaders; we zien sprookjesachtige interpretaties van een oude orde die tegelijk de zetten op het
bord zijn van een nieuwe prime mover; en we zien, tot slot, een paar bouwcategorieën, musea en vliegvelden vooral, die een
schitterende hoofdrol vervullen in het etaleren van eigentijdse ambities. Wat we niet zien, in deze samenstelling, is een
synthese. De stad is niet alleen historisch gelaagd, ze is ‘verknipt’ in haar beginselen.

Uit Sudjic’ boek is af te leiden dat die situatie in de hand wordt gewerkt door een perceptieprobleem dat hij signaleert, om te
beginnen in wetenschappelijke kring, bij sociologen en antropologen. Sudjic doelt op wat hij de ‘gemeenschapsmythe’ noemt,
gebaseerd op de landelijke samenleving van het boerengehucht en vissersdorp, waarin de ‘uitgebreide familie’ de maat der
dingen aangeeft.38 Voor sociale wetenschappers vertegenwoordigt deze opgeloste kern van het maatschappelijk leven al lang
een ideaal. Naoorlogs sociologisch veldwerk in suburbaan Londen leidde tot beschrijvingen van de levens van gezinnen,
waarbij een in roze tinten weergegeven gemeenschapsleven week voor een droevig afgeschilderd bestaan in het isolement van
suburbia: ‘That busy sociable life is now a memory’, citeert Sudjic. ‘Shopping in the mornings amidst the chromium and tiles of
the Parade is a lonely business, compared with the familiar faces and sights of the old street market.’

Vroeger was het klaarblijkelijk anders en beter. Het imago van de grote gezellige familie doorstond, voorbereid door de
naoorlogse nostalgie, ook moeiteloos de tweede helft van de eeuw, om telkens weer als iconisch mantra op te duiken, vooral in
de populaire beeldcultuur. Planners en stedebouwkundigen maakten haar ondertussen, in Sudjic’ omschrijving, tot ‘fetisj’,
hoezeer het fenomeen van deze oerfamilie ook contrasteerde met de tendensen die zich feitelijk voordeden in de stedelijke
gemeenschap, waarin zich juist een onmiskenbare individualisering en ruimtelijke onthechting aftekende.

Door een breed levende gevoeligheid voor een hardnekkig anachronisme is het stedelijk toneel niet alleen ontvankelijk voor
strikt contemporaine werkelijkheden, maar ook voor een tamelijk inconsistent programma van verwijzingen naar een al dan niet
gefingeerde situatie elders of vroeger. De precisie van die verwijzingen is niet noodzakelijkerwijs veel groter dan het geval is
bij de gemiddelde reclameboodschap. In de moderne tijd wordt de geschiedenis steeds minder gerecipieerd als een sequentie
van echte gebeurtenissen en personen, meende de Amerikaanse landschapshistoricus J.B. Jackson. De monumentale
hoogepunten die in de ruimtelijke orde aanwezig zijn, schreef hij, worden door de burger van nu uitgelegd als overblijfsel van
een ‘vernacular past, a golden age where there are no dates or names, simply a sense of the way it used to be’.39

Onder deze omstandigheden is het niet vreemd dat in ieder boek over recente stedebouw de referentie van Disneyland
figureert.40 Veel hedendaagse tendensen komen daarin samen. Walt Disney onderzocht vanaf zijn eerste ideeën voor
Disneyland, in het begin van de jaren vijftig, de toepassingsmogelijkheden van geraffineerd geordende enclaves, antipodisch
uitgelegd in de vormeloze context van de verstrooide stad.41 Werd het uitstralend effect van deze enclaves al snel merkbaar in



de vormgeving van winkelcentra, musea en historische districten, ook in meer algemene zin betekende Disneyland een
uitspraak over de toestand van de cultuur.

Het eerste themapark dat door Disney gerealiseerd werd in Californië (er zou nog een serie volgen) pareerde de dagelijkse
ruimtelijke werkelijkheid van de stad door een driedimensionale sequentie van nagebouwde scènes, bedacht door de schepper
van het park en veelal afkomstig uit zijn voorafgaande bioscoopfilms. In Fantasyland schitterde het kasteel van Doornroosje,
terwijl in Tomorrowland de Rocket to the Moon te bewonderen was. De main street van Disneyland leek in de verste verte
niet op het winkelcentrum uit de gemiddelde suburb, maar was geïdealiseerd tot een voorstelling van permanente vakantie, met
een welafgewogen mix van vertrouwenwekkende en exotische impulsen.

Zoals de natuur in het park echter dan echt was door het voortdurende aanplanten van verse bloemen, bomen en
grasvelden, zo werden de gasten verondersteld in het park zichzelf terug te vinden in hun diepste werkelijkheid. ‘You know the
fantasy isn’t here’, verklaarde Walt Disney, ‘This is very real... The park is reality. The people are natural here; they’re having
a good time; they’re communicating. This is what people really are.’42

Hier werd een spel gemaakt van wat ‘echt’ was en wat ‘onecht’ en een dergelijk spel vroeg om een artificiële, overal van los
staande orde. Disneyland raakte niet aan de werkelijkheid van de concrete ruimte buiten en was losgekoppeld van de tijd.
Weliswaar was het iconografische programma van het park geïnspireerd op het Beierse Neuschwanstein, maar dat lag te ver
weg om door herkenning de onthechte stemming van de doorsnee bezoeker te kunnen verstoren. Juist door de kunstmatige
onthechting van Disneyland kon het in een compacte, samenvattende vorm de culturele waarden laten zien die golden in de
verstrooide suburbane werkelijkheid buiten de poorten: de waarden van de televisiekijkende middenklasse. Wie binnenkwam
werd zelf acteur in een schouwspel dat speciaal op hem scheen te zijn toegesneden, want door de universele bekendheid van
Disneys beeldcultuur was hij met iedereen vertrouwd.

Dat de artificiële status van het park een wezenlijke bijdrage leverde aan het te bereiken effect bleek later, toen de Disney-
formule toegepast werd op een nieuw park bij Parijs. Er moest gezocht worden naar een nieuw voertuig voor make believe. De
Beierse referentie was hier onbruikbaar, meende Disneys directie, want ‘you can’t bring that sort of thing to Europe where the
real thing comes from’.43 Uiteindelijk zou het ook hier lukken om het openbare domein tot een zone te maken waar, in de
woorden van Ghirardo, ‘time and space collapsed in a new organizational scheme for the consumption of leisure’.44

Apocalyps

Wanneer de stad van nu gedefinieerd moet worden als een verknipte compositie waarvan de onderdelen een sterk wisselende
lokale gebondenheid en programmatische lading hebben, wordt het erg moeilijk om nog een specifieke ‘identiteit’ voor het
totaal vast te kunnen stellen. Een dergelijke conclusie kan gemakkelijk aanleiding geven tot een diagnose van de conditie van
de stad in termen van een levensbedreigende vermoeidheid. Wanneer er geen synthese meer haalbaar lijkt te zijn tussen de
redengevende beginselen van de architectonische onderdelen van de stad, dan is het misschien beter om ook het gezwoeg op
een decor dat de fletse afspiegeling is van goeie ouwe tijden maar achterwege te laten. Rem Koolhaas is een van de meest in
het oog lopende voorgangers van deze boodschap. In zijn ‘What Ever Happened to Urbanism?’ leggen stad en stedebouwer
het af tegen, allereerst, ‘the issue of quantity’.45 De stad is te groot en te ingewikkeld geworden voor controle en onder het
geweld bezwijkt niet alleen de traditionele vorm van de stad maar net zo goed de discipline die zich aan de begeleiding van de
stad gewijd heeft. Leeft de klassieke stad eigenlijk nog wel, vraagt Koolhaas zich af? ‘We were making sandcastles. Now we
swim in the sea that swept them away.’ De urbanisten die nog steeds op die zandkastelen willen studeren, specialiseren zich in
fantoompijn. Vergeet de oude stad – en dompel je onder in de stad die geen stad meer is. Het thema daarvan is niet chaos, wel
‘the staging of uncertainty’. ‘To survive, urbanism will have to imagine a new newness.’ Voor die nieuwe vorm van nieuwheid
haalt Koolhaas de inspiratie onder andere uit Azië, waar met harde hand een programma van displace, destroy, replace
gecultiveerd wordt.46

De ‘Generic City’, de verklaring die het slot vormt van Koolhaas’ boek S, M, L, XL, bevat dan ook als punt van vertrek een
stad die aan het eind van haar krachten is: een stad die niet meer in staat is om geschiedenis en identiteit op te bouwen, want
de eigen tijd levert geen houdbare grondslagen, terwijl het verleden eenvoudig ‘te klein’ is om te kunnen overleven dat het
steeds weer voor inspiratie wordt opgetild door eindeloze stromen van identiteitzoekers (§ 1.2); een stad die daarom niet meer
drijft op specifieke herinneringen, maar op een aftreksel: op ‘memories of memories’ (§ 9.4).

Deze visie is zonder problemen te combineren met wat eerder werd ontleend aan Christine Boyer, J.B. Jackson, Michael
Sorkin en Deyan Sudjic. Er lijkt niet veel over te zijn van de stad die zich door een werkzaam collectief geheugen steeds
eenvoudig reproduceert. Is het met haar afgelopen? Als het aan Koolhaas ligt wel. Hij besluit zijn beschrijving van de generic
city, de onverbiddelijke climax van S, M, L, XL, met een embleem, opgedragen aan een nieuwe apocalyps: ‘Imagine a
Hollywood movie about the Bible. A city somewhere in the Holy Land. Market scene: from left and right extras cloaked in
colorful rags, furs, silken robes walk into the frame yelling, gesticulating, rolling their eyes, starting fights, laughing, scratching



their beards, hairpieces dripping with glue, thronging toward the center of the image waving sticks, fists, overturning stalls,
trampling animals... People shout. Selling wares? Proclaiming futures? Invoking Gods? Purses are snatched, criminals pursued
(or is it helped?) by the crowds. Priests pray for calm. Children run amok in an undergrowth of legs and robes. Animals bark.
Statues topple. Women shriek – threatened? Ecstatic? The churning mass becomes oceanic. Waves break. Now switch off the
sound – silence, a welcome relief – and reverse the film. The now mute but still visibly agitated men and women stumble
backward; the viewer no longer registers only humans but begins to note spaces between them. The center empties; the last
shadows evacuate the rectangle of the picture frame, probably complaining, but fortunately we don’t hear them. Silence is now
reinforced by emptiness: the image shows empty stalls, some debris that was trampled underfoot. Relief... it’s over. That is the
story of the city. The city is no longer. We can leave the theater now...’47

Met de voltrekking van dit evolutionaire spektakel zijn we bij een nulpunt aangeland, het ijzingwekkend neutrale
uitgangspunt voor iets nieuws. De stad lost op, maar voordat alles ‘leeg’ en ‘stil’ is, moet het toneel worden ontruimd om
plaats te maken voor het onbekende vervolg. Voor Koolhaas is die ontruiming blijkbaar alleen te verdragen met het geluid van
zijn imaginaire bioscoopzaal op de nulstand, maar bij anderen gaat de liefde voor rust en leegte in een wonderbaarlijke paradox
hand in hand met de aanvaarding van luidruchtig destructief gedrag.

In de goedmoedige documentaire die de journalist Joel Garreau schreef over het nieuwe stedebouwkundige fenomeen van
de edge city, bijvoorbeeld, wordt zonder merkbare tegenzin de connectie gelegd tussen vernietiging en het zuivere nieuwe
begin, zij het niet gehecht aan de intenties van een ontwerper, maar van een ontwikkelaar.48 Til Hazel, de betreffende
ontwikkelaar, is in Garreaus levendige beschrijving een man met een ‘crew cut’ en kaken als een ‘meaty block’. Omdat hij met
niet al te veel scrupules het landschap van vrijwel heel Noord-Virginia op de schop heeft weten te krijgen, maakte hij zich meer
vijanden dan vrienden. Ze beschrijven hem als de Prince of Darkness, of als de Father of Lies. Toch is hij niet alleen verzot op
bulldozers (‘he bulldozed one tree a day in a pristine wilderness, in protest of a government delay’), maar ook op Alaska. Hij
staat er om bekend dat hij het land ‘begrijpt’ en vertrekt met zijn vrouw geregeld naar onbezoedelde territoria. Wie bij hem in de
wachtkamer zit, vindt op de leestafel het ene tijdschrift over de ongerepte natuur na het andere.

Zijn de ontwerper en de ontwikkelaar ieder op hun eigen manier bevattelijk voor het punt nul in stad en natuur, zelfs de
‘consument’ ziet niet alleen maar nadelen aan het uitgewiste, apocalyptische landschap. Een intrigerend voorbeeld daarvan
was recentelijk te lezen in een avant-garde-tijdschrift. In januari 1984, zo gaat het verhaal, keerde de jonge Koreaanse
architectuurhistoricus Miwon Kwon terug naar Seoul, de stad van zijn jeugd, na jaren in de Verenigde Staten te hebben
gewoond. Wat hem overkwam lijkt een eigentijdse versie van het verhaal van Odysseus die, na zijn omzwervingen slapend
achtergelaten op het strand van Ithaca, bij het ontwaken zijn land van herkomst niet meer herkent. Miwon Kwon ging op zoek
naar zijn huis, maar vond het niet: ‘I had to re-count to make sure... one, two, three, four, five doors down, to the right... I was
standing at the correct spot, but to my great surprise, the building that stood in front of me was not the house that I left in
1972. The dented turquoise front door was gone, the entire street wall was refaced in new brick, the small entry steps were
replaced by an asphalt driveway. Nothing was familiar. In a single moment, my entire past seemed to have been erased – by a
force (of history) that I could not even imagine (...) The disappearance of the house left me feeling abandoned and lost.’49

Dit is deel één van de ervaring. Maar het verhaal keert tamelijk ten goede wanneer Miwon Kwon het vervolg van zijn
reflecties beschrijft: ‘(...) it is through the very shock of ruptures, incongruencies, and discontinuities that one is reminded (in
negation) of the sense of wholeness and place. For me, it was precisely at the moment of recognizing my own erasure that I
imagined and recognized myself as a social subject within an impossible world picture.’

De apocalyps veroorzaakt blijkbaar een verheviging van het gevoel van volledigheid, juist door de afwezigheid van de
ruimtelijke orde waarmee dat gevoel verbonden is. Vanuit de nulpositie begint een bestaan als ‘sociaal subject’, waarbij het
alleen nog de vraag is hoe ernstig voor dat bestaan de consequenties zijn van een context die omschreven wordt als een
‘onmogelijke wereld’. De apocalyps is een doorbraak naar iets anders en iets nieuws.

Periferie

Ook na de apocalyps is er landschap, landschap met een regime. Een regime met niet al te veel scrupules. Koolhaas zette de
toon al met zijn drieëenheid van displace, destroy, replace. De ‘Generic City’, dat opent met de stelling dat identiteit een
nadeel kan zijn en blankness een voordeel, vult het beeld verder in. De basis: tabula rasa  (§ 6.6). De methode: at random (§
6.8). De esthetica: free style (§ 6.10). Moet deze stad getypeerd worden als een volkomen indifferent milieu, waar alleen maar
materie en techniek is en iedere poging tot ritueel tegen afglijdt, tenzij het de rituelen zijn van Disney? Het lijkt erop. Alleen: het
is niet, nog niet, het gezicht van de stad van nu, het is een vergezicht, een ideaal in nieuwe en ongewone, misschien obscene
termen. De postmoderne stad van dit moment ontkomt aan de totalitaire, universele aanspraken van begrippen als blank  of
generic, omdat ze zelf is samengesteld uit fragmenten en begrippen die identiteit ontlenen aan beperking. Het publieke domein
is zo’n begrip, of het collectieve geheugen of zelfs het stadsplan.50 In hun beperking zijn het de dolende restanten van een



ooit ononderbroken connectie tussen het grootste (het universum) en het kleinste (de woning) onderdeel van de ruimtelijke
orde. En in die gedaante zijn het ook de zandkastelen waarover Koolhaas spreekt, die er wat hem betreft toe veroordeeld zijn
weggespoeld te worden.

Een ander postmodern begrip, dat in het laatste decennium een grote populariteit verwierf in het stedebouwkundige
denken, heeft soortgelijke beperkingen, is alleen rijker aan utopische associaties en de status van zandkasteel duidelijk voorbij.
Het is het fenomeen van de periferie, een begrip dat een zekere voorafspiegelende waarde lijkt te hebben in de verkenning van
de generic city. Natuurlijk, Koolhaas laakt de periferie net als ieder ander postmodern buzzword : de erkenning van het bestaan
van een periferie impliceert immers de erkenning van een centrum en de ‘Generic City’ rekent met allebei af (§ 1.4). Niettemin
symboliseert de periferie het verlies van een paar fundamentele eigenschappen van de klassieke stad, waardoor haar
programma in de richting van ‘generic’ opschuift.

Ruimte opgeladen met het programma van de periferie mist de middelpuntzoekende kracht die vanouds bij de stad hoort en
eveneens haar vatbaarheid voor orde en plan. Die oude eigenschappen maakten van de traditionele stad, die tot de industriële
revolutie niet serieus werd bedreigd, een duidelijk gemarkeerde entiteit.51 De stadsmuur onderscheidde een in cultuur
gebrachte zone van de vrije natuur en daarmee ook veilig van onveilig. Ertussen zat een gebied van uitwisseling dat zowel bij
de ene zone hoorde als bij de andere. In tijden van geringe druk op de stadsgrens verliep de overgang naar het open land
soms heel genuanceerd. In het gebied dat nu als Randstad Holland bekendstaat bijvoorbeeld, bevonden zich voorafgaand aan
de zestiende-eeuwse stadsuitbreidingen binnen de stadsmuren nog wel grote moes- en kruidentuinen, er graasde hier en daar
een schaap of een koe. Buiten de muren stonden nog allerlei bouwwerken in de vrije ruimte, zoals kloosters, boerderijen,
herbergen of leprozenhuizen. Naarmate de druk op de grens toenam, groeide het functionele onderscheid, waarbij de stad
uitwierp wat niet meer paste en de periferie in afhankelijkheid van het centrumprogramma ging functioneren, niet zelden in
afwachting van assimilatie door de gevestigde orde.

Maar zoals gebrek aan expansiedruk tot een diffuse grens tussen binnen en buiten de stad kon leiden, kon ook congestie
het klassieke onderscheid tussen binnen en buiten de stad ontwrichten.

Precies dat gebeurde door de migratiestromen die met de industriële revolutie op gang kwamen. Het eenvoudige model van
centra en afhankelijke periferieën evolueerde tot een lastiger te beheersen model. De opkomst van de polycentrische
metropolen haalde de enkelvoudige nadruk op het centrum uit het ruimtelijke systeem. Periferie en centrum werden geleidelijk
aan kwantitatief even zwaar en met de gereguleerde suburbanisatie promoveerde de periferie tot binnen de officiële cultuur. Op
het moment dat de cultuur omstreeks de jaren zestig een post-industriële toestand bereikt, was de oude taakverdeling tussen
stad, suburbs en platteland volkomen zinledig geworden.52

De promotie van de periferie verklaart echter nog niet de lancering van het begrip als een magisch uitgangspunt in de
recente, postmoderne stedebouw. Daarvoor was de herontdekking nodig van de periferie in haar ‘wetteloze’, nog niet
geassimileerde gedaante die ze ooit had buiten de muren van de gevestigde orde. Die gedaante trad weer aan het licht toen het
gereguleerde proces van suburbanisatie ergens in de buurt van de jaren zestig vrij ongemerkt overging in verstrooiing, erosie
en fragmentering.53 Het was niet zozeer de officiële cultuur die in het proces van suburbanisatie de periferie onschadelijk had
gemaakt, bleek toen, het was andersom. Was immers niet de hele stad door de eindeloze groei van bevolking en economie een
perifere toestand binnengesukkeld, waarin de woning overbleef als zo ongeveer het enige domein dat nog vatbaar was voor
een overzichtelijke compositie? Was daardoor niet het hele concept van de publieke ruimte geleidelijk aan gefragmenteerd
geraakt? Door vragen als deze werd de weg vrijgemaakt voor het opruimen van barrières die de periferie gevangen hielden in
de tot en met het postmodernisme gecultiveerde dualiteit tussen centrum en rand. Recentelijk verwoordde de Berlijnse
architect Hans Kollhoff, in een polemiek verwikkeld omtrent de gedaante van de periferie, nog een laatste versie van dit duale
model: ‘Ist diese Peripherie noch nicht Stadt, oder ist sie nicht mehr Stadt?’54

De wetenschap dat de orde van de stad als geheel geëvolueerd is tot de losse systematiek van een verspreide regionale
collectie maakt de keuze die Kollhoff voorspiegelde volkomen irrelevant.55 Aangezien dat proces uiteindelijk ook de
binnenstad heeft aangetast, via allerlei herinrichtingsprojecten van verlaten stedelijke fragmenten, verloor de periferie haar
specifiek lokale gedaante van ‘rand’: ze is een ‘filosofische zone’ geworden, schrijven Woodroffe, Papa en Mac Burnie.56 Die
filosofische zone bevat de hele architectonische opgave: een optelsom van onafhankelijk vorm te geven domeinen in een
urbaan continuüm, waarbij de periferie in de termen van Juliette Bekkering omschreven moet worden als het fragment dat het
meest aan verandering onderhevig is.57

De periferie is overal

De periferie is totaal, de periferie is overal. In recente onderzoeken worden perifere omstandigheden niet slechts gevonden in
de oude, de nieuwe en de nieuwste wereld – West-Europa, Verenigde Staten en Azië – maar in minstens even pregnante
vormen in bijvoorbeeld Zuid-Amerika en Oost-Europa.58 De Zuid-Amerikaanse stad heeft traditioneel veel minder dan de



Europese de ordenende beperking ondervonden van fysieke barrières aan de stadsrand, anders dan de topografie en
wegeninfrastructuur, en heeft daardoor van zichzelf onmiskenbaar perifere trekken. In Oost-Europa, met name in het
voormalige Oost-Duitsland, zijn er op grote schaal perifere patronen ontstaan door toedoen van nauwelijks ingetoomd
kapitalisme na de politieke bevrijding van het einde van de jaren tachtig.59

Tussen alle milieus met min of meer perifere eigenschappen zijn een paar plekken die steeds weer omhoog worden
gehouden als de meest typerende voorbeelden. De Randstad is een daarvan.60 De kwaliteit van de periferie is hier het gevolg
van de spontane mutatie van een bestaand landschap, dat door het naar elkaar toe bewegen van verschillende historische
kernen een nieuwe gedaante heeft aangenomen en een symbiotisch veld is geworden. Rotterdam nam de industrie voor haar
rekening, Amsterdam de diensten en de cultuur, Den Haag het bestuur, en de onderlinge aantrekkingskracht is zich gaan
aftekenen op een veld met een buitengewoon rijk pakket van functies dat in een permanente staat van evolutie verkeert.61 De
centrumfunctie van de historische kernen is in Europa, hoewel het tussengebied al lang een belangrijk deel van het totale
quantum aan capaciteit en kapitaal naar zich toetrok, een zeer lang, onbegrijpelijk lang leven beschoren. In de Verenigde Staten
is dat anders en is er een vanzelfsprekende appreciatie van de periferie boven de oude kern. Vanouds gold de stad hier als een
duivelse ruimte, terwijl in suburbia het paradijs gevonden kon worden.62

Daarom heeft Los Angeles, het Amerikaanse schoolvoorbeeld van een perifere stad, een duidelijk van het Europese model
afwijkend profiel. Los Angeles is een stedelijke zone van enorme maat met een verstrooide collectie vrijstaande huizen,
vermengd met detailhandel, dienstenfirma’s, kantoren, industrie en recreatieve faciliteiten, alles in vele soorten en vele maten.
Net zo intrigerend als de programmatische samenstelling van deze stad is haar gedrag als zich evoluerend systeem.

Daarover schrijft onder andere Mike Davis, in zijn geruchtmakende City of Quartz. Kan er in Europa vaak nog gewezen
worden op de generatieve kracht van oude kernen, Davis maakt melding van een ‘ecology of evil’, toepasselijk voor de
grofstoffelijke manoeuvres van het kapitaal in de regio Los Angeles: ‘they just clear, grade and pave, hook up some pipes to
the local artificial river (...) build a security wall and plug in the “product”.’63 Die karakterisering lijkt een geperverteerde
uitvoering van wat eerder wel als een ‘ecology of games’ werd omschreven, waarmee het beweeglijke multidisciplinaire
gevecht om de ruimte werd bedoeld door politieke, particuliere en semi-particuliere organisaties, media enzovoorts, ieder met
eigen strategieën en doelen.64 In Los Angeles wordt nauwelijks geprobeerd alle particuliere initiatieven te harmoniseren, door
overheidsinterventies gericht op het onderhouden van een culturele orde.

Het lijkt alsof deze stad al sterk volgens de door Rem Koolhaas gepatenteerde formule van displace, destroy, replace
functioneert – en Davis draagt materiaal aan dat die veronderstelling schraagt. Generaties van in vrijheid opererende boosters
achter elkaar gaven in Los Angeles het landschap de zuivere tekening van het kapitalisme. Een door voortdurende wendingen
in het economisch leven ‘poreus’ geworden elitecultuur (de sociologische evenknie van de onvoorspelbare geologie van de
regio) en een ‘gebalkaniseerde’ bestuursstructuur deden de rest: al vanaf de jaren twintig kwam een ongekende verstrooiing
op gang die ontsnapte aan ieder idee van de traditionele stad en die veel meer tot een instabiel proces leidde dan tot een
houdbare structuur, om van een houdbaar beeld nog maar te zwijgen.65 In de laatste episode van het verstrooiende proces
wordt de positie van Los Angeles als imperium gekraakt door een nieuw kolonialisme, ontketend door de aankomst van
Aziatisch kapitaal. De stad valt met dit proces samen en wordt aldus gedwongen zichzelf steeds opnieuw uit te vinden.

Cybercity

Wanneer men de regio Los Angeles, dit bewegende, vliegende tapijt van particuliere evenementen, van één of twee kilometer
hoogte ziet, oogt ze als cyberspace, stelt Christine Boyer vast, daartoe verleid door verbeeldingen afkomstig uit het milieu van
de science fiction.66 Met dat begrip, in stedebouwkundige zin geconcretiseerd als cybercity, komen we terecht bij het
omvattende urbane veld dat het ‘thuis’ is van de perifere fragmenten – en vermoedelijk zijn we nu eveneens in de buurt van de
Koolhaasiaanse utopie van de generic city. Cybercity belichaamt tenminste een ‘ecology of games’ en, in zoverre ook duistere
en pathologische motieven kunnen meespelen, is ze wellicht eveneens een ‘ecology of evil’. Om die ecologische definitie
verder te detailleren is ook de volgende stap onontbeerlijk: cybercity is een landschap.

De definitie van de stad in deze termen heeft alles te maken met het inzicht dat het modernste stedelijk veld niet zozeer een
gefixeerde orde belichaamt, maar veeleer een voortdurend herschikt toneel voor een aantal onafhankelijk van elkaar werkende
maatschappelijke processen, aangevoerd door de bewegingen van het kapitaal. Daarin is nauwelijks een symmetrische moraal
te onderscheiden: ‘Landschap is namelijk overzicht, over iets dat niet te overzien is (...) Het drukt zich uit in panorama’s en
overzichten. Het manipuleert de horizon of het veld van opvattingen, meningen, uitdrukkingen. Het verzamelt ze en rangschikt
ze tot curieuze melting pots’, schrijven de Rotterdamse architecten Winy Maas, Jacob van Rijs en Nathalie de Vries.67 Het
landschap is in deze omschrijving zelf een actieve entiteit geworden, en zo wordt de organische component ervan
onderstreept, maar in feite gaat het net zo goed om een gemanipuleerde enscenering, die ergens een plaats vindt op de
glijdende schaal tussen de biologische universalia van de natuur en de idiosyncrasieën van de tuin.68 Landschap, zo trekt J.B.



Jackson de definitie door naar de niet-organische component, is een synthetische ruimte, ‘deliberately created to speed up or
slow down the process of nature’.69

Cybercity is een proces en de daarin werkzame mechanismen vormen een intrigerend vraagstuk. Door wat voor
aanwijzingen laat cybercity zich leiden? In samenhang met de internationalisering van de economie (het ‘global capital’) en de
cultuur in het algemeen is er de relevante invloed van de stromen van al dan niet op elektronische wijze onderhouden
communicatie.70 De invloedssfeer van alle stromen bij elkaar vormt netwerken die onafhankelijk functioneren van geografische
of andere fysieke beperkingen, maar die desondanks het stedelijke organisme weten te inspireren, sturen en begeleiden.

De socioloog Manuel Castells poneert in zijn briljante boek over de opkomst van de netwerkmaatschappij de stelling dat de
informatietechnologie een nieuw paradigma stelt, waardoor ook het idee van de ruimte fundamenteel verandert.71 Door nieuwe
telecommunicatie veronderstellen de functies die in het dagelijks leven verricht moeten worden niet langer per se een
lichamelijke aanwezigheid. Met de computer kan men immers overal bij, al is het virtueel. Toch is het effect van deze recente
werkelijkheid op de ruimte niet een eenvoudige deterministische afleiding, bewijst Castells: computers stimuleren op zichzelf
niet tot een volkomen deconcentratie. Net zo goed stimuleert informatietechnologie tot concentraties, vooral van het
bedrijfsleven, die ook een ruimtelijke vorm krijgen. Sommige regio’s hebben de status van command and control center, zoals
steden als New York, Chicago, Tokyo, Los Angeles en Parijs bekend zijn komen te staan.72 Bij de centripetale ruimtelijke
tendens blijkt met name de locatie van de ‘technopolis’ belangrijk te zijn. Daar waar aan innovatie wordt gedaan – en dus het
voortbestaan van een onderneming op het spel staat – moet de synergie volkomen zijn en dat houdt ook samen optrekken in
levenden lijve in.

De wisselwerking tussen middelpuntvliedende en middelpuntzoekende effecten, zich voordoend in het netwerk van de
wereldeconomie, wordt aangedreven door een complex proces. Het is, schrijft Castells, ‘a process that connects advanced
services, producer centers, and markets in a global network, with different intensity and at a different scale depending upon
the relative importance of the activities located in each area vis-à-vis the global network’.73 Het ruimtelijk concept dat Castells
uiteindelijk uit zijn analyse afleidt noemt hij de space of flows, een concept dat de stad in haar fysieke vorm niet laat
verdwijnen, maar een gedeelte van haar functies aan het zicht onttrekt in een elektronische netwerk.

De materiële gedaante van de space of flows bestaat uit drie lagen.74 Ten eerste is er het circuit van elektronische impulsen,
onderhouden door computer, telefoon en andere media, dat voor het informatietijdperk doet wat de trein eerder voor het
industriële tijdperk deed: regio’s en markten in de ruimte aanboren en definiëren. De tweede laag van de space of flows wordt
gevormd door de knooppunten en centra, die ook een basis vinden in het elektronische netwerk, maar geografisch als het ware
‘landen’ om aan concrete plekken vastgemaakt te worden. Het elektronische netwerk wordt kortgesloten met de historische
werkelijkheid: een instelling heeft bijvoorbeeld toevalligerwijs vestigingen in Parijs en in Londen en daarom vormt het netwerk
juist daar knopen. Als derde laag van de space of flows omschrijft Castells de ruimtelijke organisatie van de leidende groepen
in de wereldsamenleving: de definitie van de plekken van waaruit macht wordt uitgeoefend op het systeem.

In de gecompliceerde gelaagdheid van het concept en in de intensieve wisselwerking die tussen de lagen wordt
onderhouden, zonder enkelvoudige hiërarchie, markeert Castells’ space of flows een stedelijke orde die ontsnapt aan de
bekende definities. Nog maar veertig jaar geleden kon Kevin Lynch in The Image of the City de stad als een potentieel
volkomen coherent mechanisme beschrijven, als een object met randen, knooppunten, monumenten, paden en districten bij
wijze van ordenende motieven, maar de stad van het elektronische tijdperk is meer die van Italo Calvino’s Invisible City,
waarvan het verband diffuus is geworden en de stedelijke beelden zijn verbrokkeld.75

Voor de manier waarop die structuur vol discontinuïteiten zich aan ons voordoet, wordt wel de metafoor van de
krantenpagina, die geen chaos is maar wel een orde van zeer ongelijke grootheden, naar voren geschoven.76 Dat is in de
cultuurbeschouwing geen onbekende. Walter Benjamin had het al over de krant als een ‘matrix van kennis’, en hij deinsde er
niet voor terug om dit soort beelden ook toe te passen op ruimtelijke objecten.77 De krant en andere massamedia werden door
hem als een onderdeel beschouwd van wat René Boomkens ‘de moderne ervaring’ heeft genoemd, uitgelokt door de
negentiende-eeuwse metropool met een nieuwe, razendsnel toenemende bevolking van migranten.78 Ze hadden hun oude
wereld achter zich gelaten, deze migranten, en kwamen op eigen benen te staan in de collectieve maalstroom van de moderne
stad. Hun ervaring was die van ‘dwalen’ door een labyrintische werkelijkheid, die in de vorm van een metro zelfs een
onderwereld had, een werkelijkheid vol kansen, maar met evenveel dreigingen. Voor Benjamin was dwalen iets anders dan de
weg niet weten. Hij zag het als een ontdekkingstocht waarvoor scholing nodig was, om alle zintuigen goed te leren gebruiken:
‘Dan moeten straatnamen voor de verdwaalde even veel betekenen als het knappen van dorre takken en moeten kleine straten
in de binnenstad hem de tijd van de dag even duidelijk als een bergbeek kunnen spiegelen.’79

Een eigentijds alternatief voor de metaforenrijkdom die bij Walter Benjamin ontdekt kan worden, heeft zich al aangediend.
Het is, toepasselijk bij het concept van de space of flows, gemaakt van de nog vluchtiger substantie van de nieuwe media: de
stad als hypertext.80 Deze door de computer veroorzaakte ‘opgevoerde’ versie van de klassieke media is op twee manieren in
verband te brengen met de structuur van de nieuwe stad. Zoals hypertext werkt met een associatieve indexering en daardoor



gedachtesprongen even effectief maakt als abstracte deductie, zo maakte ook de algemene structuur van de stad plaats voor
een geparticulariseerde orde die letterlijk en figuurlijk niet direct afleesbaar is. Het ogenblikkelijke overzicht wordt bemoeilijkt
doordat de meeste evenementen eenvoudig verborgen blijven. Bij hypertext verschuilt zich achter het scherm een
onafzienbaar domein van informatie. Zo is het ook met de stad, sinds elektronische informatiestromen de fysieke bewegingen
in belangrijkheid zijn gaan evenaren: ‘the new city occupies a vast, unseen, conceptual space’.81

Cybercity in fragmenten

Cybercity is een ruimtelijk concept met de kenmerken van een proces, geleid door grotendeels onzichtbare impulsen. Op de
ruime schaal van het landschap van alle kernen en periferieën bij elkaar toont ze zich het meest onvoorspelbaar. Op deze schaal
is ze niets anders dan het grillige patroon dat veroorzaakt wordt door het krachtenveld tussen nauwelijks te fixeren
invloedscentra. Afdalend naar de schaal van het fragment van de losse nederzetting binnen dit krachtenveld zet de onvaste
karakteristiek zich voorlopig nog even door. De space of flows hecht zich aan de bestaande ruimtelijke orde (de tweede laag die
Castells onderscheidde) en verandert deze alleen al door de status die het globale netwerk toekent aan specifieke plekken.
Sommige plekken zijn immers belangrijk in de wereldeconomie, andere minder, en dit heeft gevolgen voor de manier waarop ze
stedebouwkundig en architectonisch behandeld worden. De positie die deze plekken innamen in het oude geografische
verband, van voor het informatietijdperk, is daarbij van afnemende betekenis. Geleidelijk schrijft zich een nieuwe geografie in,
over de oude heen.

Het zuiverst tekent het proces van de space of flows zich echter af op locaties met weinig weerstand, waar geen historisch
weefsel te veroveren is en evenmin een politieke orde grenzen stelt aan haar gedrag. De space of flows laat zich het duidelijkst
zien op plekken waar eenvoudig direct gebouwd kan worden wat het netwerk dicteert. Het is het milieu waar de nieuwe prime
mover oppermachtig is en waar de bouwproductie een directe afleiding is van de werking van de markt. In de Verenigde Staten
zijn daarvan typerende voorbeelden te vinden, waaronder het fenomeen van de edge cities. De journalist Joel Garreau schreef
daarover een beroemd geworden boek, waarin hij omstandig duidelijk maakte dat deze nieuwe stedelijke formule de exacte
weerslag is van wat projectontwikkelaars afleiden uit de markt. ‘If the Pope shaped Rome’, schrijft Garreau, ‘and the doge
Venice and Baron Haussmann the grands boulevards of the Champs-Élysées, the marketplace rules Edge City.’82

Edge cities zijn een onderdeel van de derde stedelijke expansiegolf die de Verenigde Staten sinds de Tweede Wereldoorlog
doormaakt. De eerste golf, direct na de oorlog, betrof een verheviging van de uitstoot van middenklassewoningen die al
gaande was; in de jaren zestig en zeventig gingen de winkels er achter aan (de malling van de Verenigde Staten); tot slot
voegde zich in de recente tijd ook het werk bij de verlaters van de oude stad, zodat het volledige repertoire van wonen, werken
en recreëren zich nu buiten het oude centrum kan afspelen. Van alle Amerikanen woont inmiddels 88 procent buiten.83

Bij die laatste golf horen, geteld door Garreau aan het begin van de jaren negentig, tweehonderd edge cities, die allemaal
beantwoorden aan dezelfde, tamelijk banale definitie.84 Die definitie begint met een locatie: ergens buitenaf, meestal bij een
snelwegkruising. Daarna volgt, met de typerende grofstoffelijkheid van de ontwikkelaarslogica, een diagnose omtrent het
programma. Edge city begint noodzakelijkerwijs met kantoren, want ‘[i]ndustrial and warehouse space does not create
anything urbane’. Op het moment dat er ongeveer 1,5 miljoen m2 kantoorvloeroppervlak beschikbaar is gekomen, ontstaat er
een spontane verveelvoudiging van functies, stelt Garreau, omdat er dan bijvoorbeeld voldoende draagvlak is voor een luxe
hotel. Andere onderdelen van Garreaus definitie betreffen detailhandel (minimaal 200.000 m2) en, in tegenstelling tot de
klassieke suburb, meer arbeidsplaatsen dan bedden. De slaapsuburb heeft geen bestaansrecht meer, nu het vanzelfsprekend is
geworden dat beide partners in een gezin een baan buitenshuis hebben, waardoor verkorting van de forenstijd urgenter dan
vroeger werd.85

Zoals de redengevende beginselen van edge city nauwelijks fijnzinnig te noemen zijn, zo zijn ook de vuistregels die de
markt laat gelden voor haar inrichting aan de lompe kant.86 Garreau noemt twee van de belangrijkste: een Amerikaan zal, ten
eerste, nooit meer dan tweehonderd meter lopen om bij zijn auto te komen; ten tweede moet voor iedere auto ongeveer 130 m2

worden gereserveerd. Uit deze twee regels, gevoegd bij het aangehouden gemiddelde van één auto per ingezetene, is de hele
verdere inhoud van edge city af te leiden.

Ondanks de klaarblijkelijke banaliteit van het programma dat de prime mover tot ingrijpen beweegt in de ruimtelijke orde,
verraden veel van de in het informatietijdperk aan de stad toegevoegde fragmenten een genetische eigenaardigheid, waarin
sommige auteurs een computermetafoor menen te kunnen herkennen.87 Het is de binaire logica van de computer, de logica
van de voortdurende wisseling van nul en één, die zou opdringen in de omgang met de stad. Wordt in de klassieke stad
bemiddeld tussen wat ‘binnen’ is en wat ‘buiten’ door middel van het publieke domein, de nieuwe stedelijke omgangsvormen
voorzien daarentegen in het flink aanzetten van het onderscheid tussen de twee polen. Men bevindt zich in ‘nul’ of in ‘één’ –
en zelden in een gebied van overgang. Dit is niet zozeer een opzettelijke geste in de richting van de constitutie van de



computer alswel een onbewuste parallel, die het gepaste ruimtelijke antwoord is op het veld winnen van de individualistische
levensstijl en de afbraak van de traditionele gemeenschap.

De controverse van binnen en buiten kan concreet leiden tot het binnenstebuiten, of liever: buitenstebinnen keren van de
stad, om zoveel mogelijk van wat voorheen publiek domein was te domesticeren binnen een gebouw, of althans een
overzichtelijke zone. Ter accentuering van de veilige status van het omarmde publieke domein wordt in het gebied er direct
omheen een bewuste politiek gevoerd van kill the street en kill the crowd, schrijft Mike Davis, bijvoorbeeld door het bewust
oncomfortabel maken van het écht openbare straatmilieu.88 Daar wordt met ‘bumproof benches’ gestrooid en ook de ‘outdoor
sprinklers’, waarmee de publieke zaak op onvoorspelbare nachtelijke tijdstippen buitenslapers besproeit, zijn er snel populair
geworden.

Op ooghoogte

Geeft cyberspace vanuit de vogelvlucht een beweeglijk veld te zien dat geregeerd wordt door economische wetten, op
ooghoogte houden we een tamelijk primitieve zonering over, die voornamelijk als doel heeft buiten te houden wat niet gewenst
wordt en het domesticeren van wat wel gewenst wordt. Dat achter deze schermutselingen om de grens angst de drijfveer is,
ligt voor de hand. In de science-fictionproductie uit Hollywood van de laatste periode, met name in de legendarisch geworden
Blade Runner, wordt dan ook weinig anders gedaan dan het extrapoleren van de tweepolige werkelijkheid van de stad tot een
volledig gemilitariseerde uiteenzetting tussen goed en kwaad is bereikt.89 Het is de overal opspelende ambivalentie van de
orde – oud en nieuw, zichtbaar en onzichtbaar, gekoesterd en opgegeven – die het eigentijdse stadslandschap zijn gezicht
geeft.

Deze ambivalenties doen zich niet alleen voor aan de stadsrand, rondom fenomenen als edge city. De eerder beschreven
aanvaarding van het periferiebegrip als iets wat niet zozeer aan een specifieke locatie aan de stadsrand is verbonden alswel
aan de architectonische opgave in het algemeen, maakt ook de restanten van de oude stad toegankelijk voor een perifeer
programma. In het continuüm van het hele stedelijke landschap wordt het oude restant meer en meer herschikt tot de functie
van entertainment center, waarmee het definitief in het suburbane programma wordt opgenomen.90 De zorgeloze
vrijetijdsinrichting van het openbare domein van Battery Park City bewijst dat op de extreemste wijze, maar de tendens doet
zich net zo sterk voor in het oude, met geschiedenis overladen Europa, waar vrijwel alle oude centra langzamerhand in
schoonheid bevroren raken.

Binnen de begrenzing van de edge cities en aanverwante fenomenen wordt gezocht naar even herkenbare beelden, op de
associatieve manier van het Disney-voorbeeld. De verwijzingen naar een voorbije orde worden gemaakt met een ‘historic city
shaper’: een centrum-achtige zone, doorgaans met een losjes historiserende architectuur, waar de gemeenschappelijke
instituties verzameld zijn.91 Behalve een associatieve connectie met de onderdelen van de oude stad, worden in de nieuwe
stedelijke zones in de periferie ook klassiek-suburbane motieven aangesproken. Menige edge city is ontworpen als een
romantische enscenering van het landschap, door de aanleg van weelderig groen en door de import van exotische dieren, tot
grote en wilde soorten toe. De aanwezigheid van schommelende groepjes ganzen werd inmiddels een cliché op de grasvelden
van bedrijfsvestigingen en herten werden hier en daar al een plaag.92 Voor allebei, voor de gestileerde reanimaties van zowel
de natuur als de politieke tekens van gemeenschap, is een verregaande planning nodig.93 Op de kleine schaal van een
nederzetting belichaamt edge city dan ook een volkomen gefixeerd en bewaakt landschap, dat nauwkeurig is afgestoken van
de wereld erbuiten.

De neiging om op de schaal van een afzonderlijke nederzetting een volkomen orde te bewaren, is in de Verenigde Staten
geïnstitutionaliseerd in de zogenaamde common interest housing development (CID). CID is de benaming voor
gemeenschappen die zichzelf letterlijk achter een hek hebben geplaatst, waardoor controle kan worden geoptimaliseerd. In
1962 waren er hiervan nog maar 500, in 1992 echter was het aantal CID’s gestegen naar het ongelooflijke aantal van 150.000:
ruim dertig miljoen Amerikanen blijken zichzelf inmiddels aan deze woonvorm te hebben onderworpen.94

De CID markeert een overgeorganiseerde reactie op de ogenschijnlijke ordeloosheid van cyberspace en dat geldt ook voor
het bestuurlijke model dat binnen het hek heerst. Het is een bestuur dat op de lokale schaal een ‘schaduwregering’ vormt, die
haar macht begint uit te oefenen direct na de handtekening van ingezetenen onder hun koopcontract. Met die handtekening
onderschrijft de nieuwe inwoner de huisregels, die verder niet meer onderhevig zijn aan democratische gebruiken; en dat het
echt om een schaduwregering gaat, blijkt uit het recht van het CID-bestuur om zelfstandig belasting te heffen en
politiecontrole uit te oefenen.95

Vele voorbeelden hebben inmiddels laten zien welke groteske dimensies de orde van de CID kan aannemen. Er is het verhaal
van de inwoner die, zonder toestemming van het architectural committee, een rijtje eucalyptusbomen neerzette – de rechtzaak
die volgde kostte hem 20.000 dollar. Er is het oudere echtpaar dat tekende voor huisregels die onder meer een leeftijdsgrens
van 45 jaar vaststellen; wanneer ze hun overspannen zoon van 42 willen bijstaan door hem in hun huis op te nemen, wordt hen



door het bestuur duidelijk gemaakt dat ze beter ergens anders kunnen gaan wonen. En, als klap op de vuurpijl, is er het verhaal
van de hond: een rechtbank dwong een vrouw haar hond te laten wegen, want het bestuur had de stellige indruk dat hij
zwaarder was dan de toegestane dertig pond.96

Tot de groep van strak georganiseerde nederzettingsvormen die een plek krijgen ergens in het vloeibare urbaan continuüm
van de space of flows, horen overduidelijk ook de producten van het zogenaamde New Urbanism. Dat is ondanks de retoriek
die door de aanhangers hiervan verspreid wordt, waarin gesteld wordt dat de voorgestane orde zich niet beperkt tot het
fragment, maar beantwoordt aan bovenlokale, regionale ambities.97 New Urbanists zijn tegen verstrooiing, en ambiëren daarom
een plaats in de geschiedenis ná edge city. Maar de stedebouwkundige instrumenten die door de nieuwe urbanisten van stal
worden gehaald, hebben allerminst de reikwijdte die nodig is om de complexiteiten van cyberspace bovenlokaal te begeleiden.
Het blijft bij de selectie van formele middelen die het schaalniveau van de architectuur krap overstijgen, of zelfs dat nog niet:
buurt, corridor, district (Andres Duany en Elizabeth Plater-Zyberk), monumentaal gebouw en ‘weefsel’-gebouw (Elizabeth
Moule en Stefanos Polyzoides).98

De verdienste van het New Urbanism ten opzichte van de ‘normale’ vormgeving van een edge city schuilt voornamelijk in
de strategische verfijning waarmee de argumenten van de markt tot een ontwerpconcept worden gemaakt. Wat betreft de
architectonische esthetica is de mening van Andres Duany, de ideoloog van het New Urbanism, uiterst pragmatisch: wanneer
een Amerikaan kan kiezen, kiest hij vernacular, en het is zinloos om te proberen die keuze anders te laten uitvallen.99 De
energie wordt vervolgens geconcentreerd op het herwinnen van traditionele stedelijke motieven. Daarbij hoort bijvoorbeeld de
suburbane versie van een klassiek stratenpatroon, waarop normaal gewandeld kan worden. Het motief voor die belangstelling
is de volledige onbekendheid bij jongere Amerikanen met stedelijke ervaringen, waar Duany zelf als docent op een hilarische
manier tegenaan liep: ‘Have you ever taken a kid who grew up in West Palm Beach County to Paris? Well, I took students to
Paris a few years ago, and they found it scary. I had to say, “It’s okay, you can go here, you can go out at night. Yes, I know,
it’s dirty, but go ahead, it’s all right.”’100

Aanhangers van het New Urbanism zijn dus geïnteresseerd in de herinterpretatie van stedelijke vormen in de veilige en
schoongeboende kokon van een perifere nederzetting. Ook op een ander vlak probeert men de kloof tussen wat vanouds de
stad was en het latere suburbia te dichten, namelijk in de samenstelling van het programma. Suburbs zijn gewoonlijk homogeen
van functie, bouwtypologie en vaak ook van inkomenssamenstelling. Nederzettingen ontwikkeld volgens de beginselen van
New Urbanism hebben vaak een heterogener programma, voorzover het regime van de ontwikkelaar dat tenminste toelaat.

Klapstuk van de in de Verenigde Staten steeds aan kracht winnende stroming is vooralsnog de koloniale pastiche van het
Seaside-project in Florida, een uit 1981 daterende dorpse nederzetting met een voor Amerikaanse begrippen uitnodigend
publiek domein. Het lijkt op het oude Amerika van meer dan een eeuw geleden, met stoep en al verloren gegaan in het
suburbanisatieproces, en dat lijkt op de situatie zoals die in de Europese suburb nooit anders is geweest.

De meeste huizen van Seaside worden gebruikt als vakantiewoning – en het is precies in dat genre dat de gated community
ook in Europa aan een opmars is begonnen.101 Dat de geest daar rijp was geworden voor thematisch geënsceneerde
omgevingen had ook de Disney Corporation al aangevoeld toen men het waagde bij Parijs een themapark te beginnen. Op het
eigen continent slechtte het bedrijf ondertussen de barrière tussen het opzettelijke illusionisme van het themapark en de
realiteit van de dagelijkse woonomgeving. Droomde Walt Disney in de jaren vijftig al over Epcot, een nederzetting voor 20.000
inwoners, op basis van een programma dat niet alleen de vorm vastlegde, maar ook verregaand het gedrag van de inwoners
wilde sturen, lang na Disneys dood ontwikkelde zijn bedrijf Celebration, een groot dorp in de trant van het New Urbanism,
waar de potentiële bewoner kan kiezen uit zes fantasiestijlen.102 Themapark werd stad, stad werd themapark.

Tussen realiteit en utopie

Waar ergens op de schaal die de historische status der dingen weergeeft bevinden zich de geordende fragmenten, de edge
cities, de Seasides, de Celebrations? Staan we met dit soort projecten nog met beide benen van het gekwelde lichaam in het
postmoderne tijdperk? Of zijn we al duidelijk zichtbaar gevorderd tot in de post-apocalyptische periode van na de grote
bulldozer en zijn we ongemerkt maar zeker op weg gegaan naar de door Koolhaas voorziene generic city, waar vanwege de
opzettelijke oppervlakkigheid alleen slecht weer nog aanleiding kan zijn voor zwaarmoedigheid (§ 12.3)? Deze vraag behoort,
natuurlijk, tot de categorie vragen die onbeantwoordbaar zijn, al is het aantrekkelijk om met Lewis Mumford, sprekend over de
Amerikaanse situatie van omstreeks 1860, te veronderstellen dat ‘[a]rchitecture wandered between two worlds, one dead, the
other powerless to be born’.103

Een diagnose in die termen zou kunnen inhouden dat onze op cybercity en de space of flows losgelaten definities typisch
de producten zijn van een tussentijd, waarin de onderdelen van wat komen gaat al wel aanwezig zijn, alleen nog niet in de
geïntegreerde vorm van een coherent ‘concept’, hoezeer de theorie van Manuel Castells ook op die status aanspraak lijkt te
kunnen maken.



Wanneer we in die positie zouden proberen een stedebouwkundige voorstelling van de toekomst te maken, zouden we
moeilijk verder kunnen komen dan een betrekkelijk onzuivere mengeling van concrete feiten uit de dagelijkse werkelijkheid en
diffuse idealen, een mengeling die overigens sterke overeenkomsten vertoont met de inhoud van de vergezichten van de
historische avant-garde ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. Inderdaad zijn er ook nu tekenen dat ‘feit’ en ‘utopie’ aan een
wonderlijke kruisbestuiving zijn begonnen om een weg aan te duiden naar hierna. In het manifest voor de ‘generic city’ kan
niet meer uit elkaar worden gehouden wat een deterministische afleiding is van de actualiteit en wat de analyse op de divan
vergt als Wünschtraum.

Een utopisch vergezicht begint met de extrapolatie van feiten van nu en loopt door dat realistische fundament de kans
zomaar werkelijkheid te worden, misschien zonder dat iemand die uitkomst nog in verband brengt met het vergezicht van
voorheen. Dat geldt ook voor de producten van de CID-cultuur, die wel in verband zijn gebracht met de krachtig utopische
impuls uit een inmiddels ver verleden. Stephan Kieran en James Timberlake bijvoorbeeld, komen in hun analyse van de edge
city Perimeter Center bij Atlanta tot de conclusie dat de ijle toekomstbeelden van Ebenezer Howard, Le Corbusier en Frank
Lloyd Wright zomaar werkelijkheid zijn geworden in de beslotenheid van de nieuwe nederzettingsvormen in cyberspace.104 Zij
zien in Perimeter Center ‘the transformation of high art aspirations for the modern city into vernacular substance (...) the eva-sive
paradise regained so eagerly awaited by those of the modernist persuasion, is here amongst us, unrecognised’. De utopie is naar buiten gekomen – en betaalt daarvoor de hoge prijs van ogenblikkelijke
onzichtbaarheid. Op het moment dat het ideaal rond begint te zingen, komt het niet voor toepassing in aanmerking en áls het al eens een concrete vorm krijgt, dan is het blijkbaar incognito.

Dat de cyberspace-stedebouw idealen van vroeger opslokt, zegt nog weinig over zijn zelfstandige utopische potentie. Voor
iemand als Joel Garreau is het hele begrip ‘ideaal’ een Europees, wonderfully French, misverstand.105 Maar ook de generic
city bevat geen onversneden utopie, tenzij bij wijze van pastiche: dat de stad van de toekomst gemakkelijke telefoonummers
zal hebben (§ 3.5). Verder is er alleen een, weliswaar rijkelijk opgetuigd, programmatisch potentieel, dat gevormd wordt uit
deterministische afleidingen en extrapolaties met het programma van nu als bepalend uitgangspunt. De feiten van een
vermoeide stedebouw en een meedogenloos hectisch programma worden kortgesloten en daarna tot luisterrijke verbeelding
gebracht: dat is wat al dan niet expliciet wordt onderscheiden als de stedebouw uit het tijdperk van het elektronische
paradigma, met Koolhaas in een verkennende rol.

De wereld van het nieuwe lijkt in de huidige definities van cyberspace vooralsnog ‘powerless to be born’, maar is het
domein dat aan de andere kant ligt, dat van het verleden, ook ‘dead’? Nee, de connectie met de geschiedenis mag onder de
druk staan van anekdotische of nostalgische toepassingen en zelfs van openlijke vernielzucht, dat leidt nog niet per definitie
tot haar onherroepelijke dood. Misschien is de hoedanigheid waarin we het verleden opvoeren – dood of levend – niet in de
laatste plaats een kwestie van retoriek, eerder dan een onomstotelijke waarheid. Voor een definitie in vitalere termen dan
bijvoorbeeld in de beschrijvingen van Christine Boyer zijn aan te treffen, kunnen we terugvallen op Kieran en Timberlakes
analyse van Perimeter Center. Daaruit blijkt zonneklaar hoezeer de afgegrensde structuur van de CID samenhangt met het
Amerikaanse idee van de primitieve hut, waarvan de beschermende functie steeds tot fortificatie-achtige vormen leidde.106 De
CID maakt op die manier deel uit van een onverwacht levenskrachtige familie uit het autochtone verleden. Daardoor kan
Perimeter Center ook beschreven worden als een product met meer kanten dan alleen die van de kwestie cyberspace: het
project is net zo goed te zien als het sluitstuk van een gefaseerde historische ontwikkeling. De eerste drie fasen namen 120 jaar
in beslag, en de laatste zeven voltrokken zich extreem veel sneller, namelijk in twintig jaar. Niettemin is het een waarachtige
sequentie, die begint met een historische vernacular-structuur van indianenpaden langs een rivierbedding en die uitmondt in
een stad voor tienduizenden mensen met alle noodzakelijke functies.

Zelfs een snelle ontwikkeling, zelfs dramatische functionele omzettingen zitten vast aan een historische lijn, zo bewijst de
geschiedenis van Perimeter Center, waarop aan het begin van het derde hoofdstuk wordt teruggekomen. De drempel van het
moderne naar het postmoderne tijdperk markeert in die ontwikkeling niet de aankomst van een nieuw cultureel concept, maar
wordt moeiteloos geslecht, conform Boomkens’ eerder aangehaalde analyse dat de postmoderne periode gefundeerd blijft op
de belangrijkste thema’s die daarvoor ook al golden. De lijn die de gebeurtenissen van de negentiende eeuw verbindt aan die
van nu is van thematische aard: op de fysieke drager van het landschap, met al zijn langzaam evoluerende geografische
eigenaardigheden, ontrolt zich het culturele schouwspel van de metropool – en dat schouwspel is op zijn beurt rijk aan
eigenaardigheden en vertoont bovendien door de tijd heen de kleurrijkste afwisselingen.


