
2/ De stad van Darwin

In het vorige hoofdstuk werd de stad beschreven als een plek die in menig opzicht niet meer een vertrouwde ‘socialiserende
ervaring’ biedt. De ruimtelijke orde evolueert in de richting van vloeibaarheid en tweepoligheid, de façades waarmee de stad
een gezicht krijgt zijn net zo vluchtig aan het worden als een decor, terwijl de stedelijke identiteit steeds minder binding heeft
met de concrete historische sequentie van een bepaalde plek. In het bijzonder het urbane organisme dat door Joel Garreau
voor het voetlicht werd gehaald, illustreert hoe-zeer recente stedelijke vormen, uitblinkend in oppervlakkige effecten, kunnen
contrasteren met de kalme waardigheid van het traditionele stedelijke domein. Zijn stad wordt gedetermineerd door een
handvol banale mechanismen uit de liberale cultuur, die nergens ook maar in de buurt komen van een intelligente, beschaafde
orde. De apocalyps die door Rem Koolhaas gedroomd werd, voert de stad naar een nulpunt dat zichzelf via het meesterlijke trio
displace, destroy, replace voorgoed in stand lijkt te kunnen houden.

Niettemin werd aan het eind van het hoofdstuk een begin gemaakt met het verleggen van het perspectief van de stedelijke
ontwikkeling. Zelfs de gesegregeerde CID-cultuur blijkt een band te hebben met utopische connotaties: er loopt een lijn naar
ideaalvoorstellingen uit het begin van de twintigste eeuw. Bovendien blijkt de fysieke context van een project over een
onvervreemdbare aanwezigheid te beschikken, ondanks het geweld van geforceerde nieuwe ontwikkelingen. Het landschap
blijft de drager, niet alleen van het hier en het nu, maar ook van een historisch proces waarvan het met horten en stoten
verslag doet.

Het is in dit hoofdstuk de bedoeling om op dit pad verder te gaan en de stad uit het isolement te verlossen van
beklemmende aannames dat ze hoogstens vatbaar zou zijn voor de onzichtbare hand van de markteconomie en geen
aanknopingspunt zou hebben voor enige mentale constructie. Er is een visie op de stad denkbaar die een robuuster fundament
biedt om te kunnen begrijpen wat er met haar gebeurt, nu en in de toekomst.

In dat geval is het om te beginnen nodig om meer duidelijkheid te krijgen omtrent de stad die het tegendeel is van een
verzameling ogenblikkelijk vervliegende scènes. Het vorige hoofdstuk opende met Jacksons beeldende beschrijving van de
‘volledigheid’ die nog niet zo lang geleden bij kleinere nederzettingen blijkbaar vanzelf sprak, een kwaliteit die bij de
verspreiding van de metropool verloren ging. Wat is precies de gedaante van dit idee van volledigheid, dat de antipode lijkt te
zijn van alle eigenschappen die van toepassing lijken te zijn geworden op de hedendaagse stad?

De ontwortelde

De ervaring van de ruimtelijke orde van de nieuwe tijd als een ontwricht, stuurloos complex is niet een exclusief verschijnsel
van het huidige fin de siècle. Koos Bosma heeft in zijn proefschrift van enkele jaren geleden omstandig beschreven hoe vele
intellectuelen in de eerste decennia van de eeuw grote moeite hadden met de manier waarop de civilisatie van de nieuwe,
industriële wereld zich opdrong en met name met de moderne grote stad.1 Bij Oswald Spengler, vermoedelijk de invloedrijkste
scepticus uit het gezelschap, viel te lezen: ‘Uit de oude vanzelf gegroeide steden, met hun torens en poorten, hun gotische
kernen van Dom, Raadhuis en puntgevelstraten, hun patriciërshuizen, paleizen en kerken, in de baroktijd als een krans
daaromheen gelegd, beginnen naar alle kanten massa’s huurkazernes en doelmatigheidsgebouwen uit te puilen tot ver in het
saai geworden land. Verbouwingen en doorbraken doen het fraaie oude stadsbeeld verloren gaan. Kijkt u van een toren neer
op de huizenzee, dan ziet u de historie steen geworden, en herkent u duidelijk het tijdsgewricht, waarin de organische groei is
geëindigd en de anorganische, onbegrensde, alle horizonten overschrijdende opeenhoping aangevangen. En gelijktijdig
ontstaan ook de kunstmatige, mathematische, aan het land volkomen vreemde vormen, die aan de doelmatigheid hun
oorsprong danken: de steden van de stedebouwkundige, die in alle beschavingen dezelfde schaakbordachtige vorm, het
symbool der wezenloosheid, nastreven.’2 Aldus Spengler, in een vermoeiend lang maar trefzeker geformuleerd citaat. Het
nieuwe domein dat hij beschreef had niet de kwaliteiten van een Heimat en onvermijdelijk zou dat terugslaan op het gedrag
van zijn bewoners. De stedeling verloor zijn individualiteit en werd tot niet meer dan ‘onderdeel van een aggregaat’.3 Voor de
massa, sinds medio negentiende eeuw op weg van platteland naar metropool en fabriek, was er weinig te kiezen, maar de
intellectueel stond principieel voor de volgende afweging: men kon proberen een verinnerlijkt cultuurideaal te behouden, in de
vorm van wat Bosma een ‘traditionalistische pastorale’ noemt, of men kon de vlucht voorwaarts ondernemen en de wonderen
der techniek en de stad in haar nieuwe gedaante van metropool aanvaarden. Ernst Jünger stond voor het laatste, met zijn
extreme beeld van een ‘totale Mobilmachung’, Oswald Spengler stond vanzelfsprekend aan de andere kant.

Spenglers antipode voor de ontwrichte stedeling was de boer, levend en werkend in verbondenheid met zijn eigen bodem.
In het landschap kreeg de Kulturzusammenstoß tussen boer en stedeling een exacte afdruk en het was op dit toneel dat ook
ontwerpers gedwongen werden hun positie te bepalen. Hadden ze hun onschuld verloren en waren ze tegen wil en dank aan
de kant van de stadsbewoner komen te staan? Dat leek inderdaad het geval te zijn. Nadat de Weense architect Adolf Loos in
1910 in een simpel Oostenrijks dorpje had rondgewandeld, onderwierp hij zijn positie aan een min of meer desperate diagnose.4



‘Darf ich Sie an die Gestade eines Bergsee’s führen?’, zo begint Loos nog goedmoedig. ‘Der Himmel ist blau, das Wasser grün
und alles liegt in tiefem Frieden. Die Berge und Wolken spiegeln sich in ihm und die Häuser, Höfe und Kapellen tun es auch!
Nicht wie von Menschenhand stehen sie da. Wie aus Gotteswerkstatt sind sie hervorgegangen, wie die Berge und Bäume, die
Wolken und der blaue Himmel. Und alles atmet Schönheit und Ruhe... Da, was ist das! Ein Mißton in diesem Frieden. Wie ein
Gekreisch, das nicht notwendig ist. Mitten unter den Häusern der Bauern, die nicht von ihnen, sondern von Gott gemacht
wurden, steht eine Villa. Das Gebilde eines Architekten. Von einem guten oder schlechten Architekten. Ich weiß es nicht. Ich
weiß nur daß Friede, Ruhe und Schönheit dahin sind.’ Dan volgt de schuldvraag, waarbij Loos de boer vrijpleit en hem niet
alleen: ‘Der Bauer tut das nicht. Auch nicht der Ingenieur, der eine Eisenbahn ans Ufer baut oder mit seinem Schiffe tiefe
Furchen in den klaren Seespiegel zieht. Die schaffen anders. Der Bauer hat am grünen Rasen den Fleck, auf dem das neue
Haus sich erheben soll, ausgesteckt und Erde für die Grundmauern ausgegraben. Dann erscheint der Maurer. Ist Lehmboden
in der Nähe, dann gibt es eine Ziegelei, die die Ziegel herbeiführt. Wenn nicht, tut’s der Stein, der die Ufer bildet. Und während
der Maurer Ziegel auf Ziegel, Stein auf Stein fügt, hat der Zimmermann seinen Platz daneben aufgeschlagen. Lustig klingen die
Axthiebe. Er macht das Dach. Was für ein Dach? Ein schönes oder ein häßliches? Er weiß es nicht. Das Dach.’ Loos besluit
met een uitval en geeft uiteindelijk zijn clou prijs: ‘Und ich frage wieder: warum schändet der Architekt, der gute sowohl wie
der schlechte, den See? Der Architekt hat wie fast jeder Stadtbewohner keine Kultur. Ihm fehlt die Sicherheit des Bauern, der
Kultur besitzt. Der Stadtbewohner ist ein Entwurzelter.’

Getraumatiseerd landschap

De kwintessens van Loos’ vertelling luidt dat in een tijdperk van groeiend kosmopolitisme de lokale bindingen aan het
verdampen zijn geslagen. Daardoor ontstaat een andere definitie van de werking van de geschiedenis: voor de stadsbewoner
is de geschiedenis een baaierd aan dingen, voorstellingen en ideeën die zonder probleem genegeerd kunnen worden, maar
desgewenst ook gebruikt voor een enscenering in nieuwe termen. Niettemin is de oertoestand van degene die Kultur besitzt
voorgoed verloren, ook voor de ontwerper van stad en landschap.

Noch voor Spengler, noch voor Loos was het belangrijk om de vroegere cultuurbezitter uit te werken tot een historische
figuur van wie is vast te stellen waar en wanneer hij leefde. Hij blijft een vage persoon, die uitsluitend in het contrast met zijn
tegenvoeter een karakter wordt. Het ligt daarom voor de hand om hem te definiëren als een archetype, een mythische
oerfiguur, die met vrije hand geassembleerd is vanuit het programma van het heden.

Mogelijkerwijs vertegenwoordigde dat archetype inderdaad geen concrete historische figuur, maar was het eerder een
bepaald stadium in ieders persoonlijke ontwikkeling. In hetzelfde intellectuele milieu waarin Loos en Spengler de erosie van de
cultuur vaststelden, kwam Sigmund Freud tot twee speculatieve opstellen, waarin hij zijn psychoanalytisch instrumentarium
een verbrede toepassing gaf.5 Deze opstellen werpen meer licht op de relatie tussen cultuur en een daar scherp tegen
afstekende oersituatie, die hier echter in eerste instantie toegespitst werd op dramatische controverses binnen het
afzonderlijke individu. Die Zukunft einer Illusion (1927) was Freuds ontmaskering van de religie, waarvan hij de waarde
onderkende als een product van het menselijk verlangen maar het gebrek aan verificatiemogelijkheden laakte. De
psychoanalyse achtte hij, daarmee vergeleken, een onpartijdig instrument, dat in wetenschappelijke zin net zo betrouwbaar
was als de wiskunde. In Das Unbehagen in der Kultur van drie jaar later ging hij verder op dit pad. Van waar kwam precies de
redeloze impuls van de religie? Had het wellicht te maken met het ‘oceanische gevoel’, waar hij in zijn praktijk tegenaan was
gelopen, het gevoel waardoor sommige mensen werden bezocht dat ze de eeuwigheid ervoeren, een flard van de
onverbrekelijke eenheid van ‘ik’ en ‘de ander’?

Hoe hij ook zijn best deed, Freud slaagde er niet in dit gevoel bij zichzelf terug te vinden. Hij meldde dat het verhaal van het
bestaan ervan hem in problemen had gebracht, want ‘[i]ch selbst kann dies “ozeanische” Gefühl nicht in mir entdecken. Es ist
nicht bequem, Gefühle wissenschaftlich zu bearbeiten.’6 Desondanks kon hij, alles afwegend wat hij ervan had begrepen, niet
geloven dat belangstelling voor religie een herkomst had in het oceanische gevoel. Hij was ook nauwelijks in staat om tot wat
voor wetenschappelijke uitspraak over het fenomeen religie te komen, zozeer werd hij beheerst door zijn onverholen afkeer van
de godsdienstige beleving van de ‘gemeine Mann’: ‘Das Ganze ist so offenkundig infantil, so wirklichtkeitsfremd, daß es einer
menschenfreundlichen Gesinnung schmerzlich wird zu denken, die große Mehrheit der Sterblichen werde sich niemals über
diese Auffassung des Lebens erheben können.’7 Lankmoediger was Freuds behandeling van het oceanische gevoel, want dat
vormde een kwestie die te benaderen, zo al niet op te lossen, was met de kennis van de psychoanalyse. Misschien, zo
veronderstelde hij, was het oceanische gevoel een restant van een zeer vroeg ik-gevoel, ontstaan in de tijd waarin het kind zijn
moeder nog niet heeft losgelaten.8 Het verlies van deze heerlijke toestand maakte mensen ongelukkig en vatbaar voor
krachtige afleidingen. Eén daarvan betrof agressie ten opzichte van de cultuur.

Dit op het eerste gezicht verbazingwekkende verband is bij nader inzien in de gedachtewereld van Freud volkomen
vanzelfsprekend. Zijn biograaf Peter Gay meent dat de cultuur voor Freud ‘in wezen een grootschalige afspiegeling [is] van de



dynamische conflicten in het innerlijk van de individuele mens’.9 Das Unbehagen in der Kultur was in het verlengde daarvan
te beschouwen als een ‘kort geformuleerde psychoanalytische theorie van de politiek’.10

Het opstel analyseerde hoe het leven in de moderne cultuur voor grote psy-chologische druk zorgde en voor een drastische
verwijdering van het oceanische gevoel van ooit. De cultuur zorgde ondertussen via allerlei sociale instituties voor het
beheersen van de hartstochten. In het onbewuste bleven ze echter knagen, om zo nu en dan uit te breken.11 Het stemde
mensen vijandig jegens hun dagelijkse omgeving: ‘einen großen Teil der Schuld an unserem Elend trage unsere sogenannte
Kultur; wir wären viel glücklicher, wenn wir sie aufgeben und in primitive Verhältnisse zurückfinden würden’, gaf Freud hun
gevoelens weer, zo de stemming treffend die ook in Loos’ allegorische beeld aanwezig was.12

Freud meende dat de constitutie van de cultuur en de constitutie van de individuele mens vergelijkbaar waren. Weliswaar
beschouwde hij het cultuurproces als ‘een abstractie van een hogere orde’, in beide grootheden kon hetzelfde verloop worden
waargenomen.13 De vergelijkbaarheid stimuleerde Freud tot een uitbundige wederzijdse toepassing van aan elkaar ontleende
metaforen. Objecten uit de cultuur kregen menselijke eigenschappen. Cultuur kon ‘neurotische’ trekken aannemen. In de
psyche voltrokken zich processen die juist weer goed konden worden uitgedrukt met een beeld afkomstig uit de cultuur. De
vergelijkbaarheid bleek alleen al uit de inrichting van Freuds Weense werkvertrekken, die in de loop der jaren steeds
nadrukkelijker de sporen gingen dragen van zijn verzamelwoede van oudheidkundige voorwerpen. Heinrich Schliemann, de
ontdekker van de schatten van Troje, behoorde tot Freuds idolen. Ieder zocht op zijn eigen wijze naar een schat. Freuds
bezoekers waanden zich dan ook minder te gast in het domein van een dokter dan van een archeoloog; ‘Er waren allerlei
beeldjes en andere ongewone voorwerpen die zelfs een leek kon herkennen als archeologische vondsten uit het oude Egypte.
Hier en daar aan de muren hingen plaquettes waarop allerlei scènes uit langvervlogen tijden waren afgebeeld.’14

Zoals de inrichting van zijn werkvertrekken een metafoor was voor zijn levenswerk, zo meende Freud ook eenvoudige
parallellen te kunnen zien tussen de vrije natuur en de fantasie.15 Waar alles mocht groeien, ook de planten zonder nut,
heerste een orde die leek op de rijkdom van een psyche die nog niet getemd was door culturele conventies. Ook de inrichting
van de stad ontkwam niet aan Freuds jacht naar welsprekende metaforen. In Das Unbehagen in der Kultur speelt ze een
hoofdrol. De evolutie van de stad hielp Freud hier bij zijn uitleg hoe het geheugen een band blijft onderhouden met eerdere
fasen van het bestaan, waaronder met de kern van het ‘oceanische’.

Lost dat oergevoel op in het verdere leven, of blijft er iets over? Zonder twijfel is het laatste het geval, meende Freud, want
het is een evolutiewet dat alle primitieve levensvormen op de een of andere manier met ons mee gaan. Wat het zielenleven
betreft is het zelfs zo dat ‘nichts, was einmal gebildet wurde, untergehen kann’.16

Wanneer daarna de gedaante van dat voortgezette bestaan ter sprake komt, voert Freud het oude Rome ten tonele. Rome
laat in zijn patroon en gebouwen nog steeds veel zien van zijn geschiedenis, maar een gedeelte is door de werking van de tijd
verborgen geraakt. Wil men alles begrijpen, dan moet men ruïnes bekijken, hun plaats analyseren, met archeologische feiten
combineren, maar zelfs dan blijft een deel van de geschiedenis in nevelen gehuld omdat de tijd niet alles spaart. ‘Dies ist die
Art der Erhaltung des Vergangenen, die uns am historischen Stätten wie Rom entgegentritt.’ Maar stel nu eens, zegt Freud
dan, dat Rome een ‘psychisch wezen’ zou zijn, dat zijn verleden net zo bewaard heeft als een brein dat kan: in dat geval
zouden, naast de recente ontwikkelingsfasen, ook de eerdere nog teruggevonden kunnen worden, niet alleen denkbeeldig
maar ook als ‘artefact’. ‘Das würde für Rom also bedeuten, daß auf dem Palatin die Kaiserpaläste und das Septizonium des
Septimius Severus sich noch zur alten Höhe erheben, daß die Engelsburg noch auf ihren Zinnen geschmückt war.’ En dan
houdt Freud op met zijn fantastische spel, want ‘[e]s hat offenbar keinen Sinn, diese Phantasie weiter auszuspinnen, sie führt
zu Unvorstellbarem, ja zu Absurdem. Wenn wir das historische Nacheinander räumlich darstellen wollen, kann es nur durch
ein Nebeneinander im Raum geschehen; derselbe Raum verträgt nicht zweierlei Ausfüllung.’17

Het brein blijkt aldus uiteindelijk superieur aan de stad, omdat het informatie kan stapelen, waar de stad alleen dingen naast
elkaar kan zetten en zodoende soms een fase van de aardbodem moet laten verdwijnen. Freud stelt een voorwaarde bij het
functioneren van het brein als onuitputtelijk geheugenreservoir: de psyche moet ‘intact’ zijn.18 Is dat niet het geval en is het
hoofd getraumatiseerd, dan loopt ook het geheugen gevaar. Precies dat is overdrachtelijk gesproken het onvermijdelijke lot
van de stad. Juist door haar per definitie gemankeerde opslag van het verleden – sommige fragmenten raken vervormd, andere
worden uitgewist – vormt ze bij voorbaat een getraumatiseerd landschap.

In deze rol van een object dat, net als een neurotische patiënt, een problematische verhouding onderhoudt met het diepste
eigen verleden komt de stad inderdaad voor bij Freud, in een lezing over hysterie die twintig jaar voorafgaat aan Das
Unbehagen in der Kultur.19 Freud beschrijft symptomen van hysterie als een residu van voorafgaande traumatische
ervaringen en legt daarbij de vergelijking aan met de stad, die gevuld is met monumenten, ieder met een eigen plek in de
geschiedenis. Die monumenten zijn bij Freud ‘mnemonische symbolen’, net zoals symptomen van hysterie dat zijn. De
pathologie of de neurose begint wanneer er van het symptoom alias het monument onhanteerbaar heftige impulsen beginnen
uit gaan, zo is de volgende freudiaanse denkstap. Wat denken we, vraagt hij zich af, van de Londenaar die in diepe
melancholie verzinkt bij het passeren van het gedenkteken dat lang geleden werd opgericht bij de begrafenis van koningin



Eleanor? En wat van een andere Londenaar die in tranen uitbarst bij het monument dat de grote brand herdenkt van
driehonderd jaar terug? Waarschijnlijk nemen we aan dat er met beide gentlemen iets niet helemaal in orde is. Dat is ook
Freuds conclusie. Het celebreren van een precieze herinnering aan iets uit een ver tot zeer ver verleden kan leiden tot hysterie
en neurose, stelt hij, en die diagnose zou in het verlengde hiervan ook van toepassing verklaard kunnen worden op de
omgang met de stad. De stad die via haar monumenten haar eigen verleden viert, zo leiden we in goed freudiaanse zin af, is een
pathetisch geval.

De oude rituelen

Wie gewend is om de stad uitsluitend te beschouwen in de enkelvoudig materialistische termen van een door straten,
gebouwen en open ruimtes gevormde orde, zal er geen enkele moeite mee hebben om voorbij te gaan aan de freudiaanse
interpretaties omtrent psyche, landschap en stad. De infrastructuur en de techniek van de stad kunnnen heel goed zonder
Freud, zoals ook de doembeelden van Spengler en Loos er zomaar tegen af glijden. Toch ontstond bij de overgang naar de
postmoderne stedebouw, gesignaleerd in het vorige hoofdstuk, een voedingsbodem voor nieuwe evaluaties van het idee dat
er een vergelijk mogelijk was tussen de constitutie van de individuele mens en de constitutie van een cultureel fenomeen als
de stad. Er ontstond bijvoorbeeld een voedingsbodem voor een antropologische uitleg van de stedelijke vorm. Een dergelijke
uitleg werd medio jaren zeventig gepresenteerd door Joseph Rykwert, in zijn monumentale boek The Idea of a Town, dat ging
over de antropologie van stedelijke vorm in Rome, Italië en de wereld van de oudheid, zoals de ondertitel zei.

Rykwert, die een vooraanstaande rol speelde in de architectuurdiscussie van de jaren zestig en zeventig, liet zich motiveren
door cultuurkritische overwegingen. De omvang van het urbanisme was zodanig geworden dat serieuze stedebouw het had
afgelegd en opgevolgd was door de aanleg van verkeersinfrastructuur, meldde hij al op de eerste bladzijde.20 Bij zijn
onderzoek naar de stedelijke betekenissen die in de loop der tijd teloor waren gegaan, stuitte hij onder meer op de theorieën
van Freud, maar de kennismaking beviel maar ten dele. Vooral de connectie die Freud legde tussen het monument en de
hysterische aanval stoorde hem bovenmatig: ‘Freud treats the citizen’s familiarity with the specific mnemonic nature of his
city’s monuments as an analogue of a pathological condition. It seems almost as if he were advocating an indifference to
one’s environment.’21

Het is duidelijk waar bij Rykwert de schoen wrong. Terwijl de opgave van de jaren zeventig lag in de heropening van de
omgang met de historische delen van de stad, die tijdens meer dan een eeuw van hevige modernisering bijkans allemaal onder
de voet waren gelopen, associeerde Freud het monument met onopgeloste trauma’s. Die associatie stond een werkelijke
identificatie met het monument in de weg. Rykwert meende te weten hoe dit zo kwam, daarmee op zijn beurt een onverwacht
psychoanalytisch licht op de zaak werpend: ‘Freud, very much the bourgeois, the urban dweller, never had a vision of the
continuity of urban pattern.’

Niet onbelangrijk zijn de plaats en het tijdstip waarop Rykwert het ontstaan van het vermeende freudiaanse misverstand
omtrent de betekenis van de stad fixeert: ‘Anecdote without a conception of the structure beyond it: Freud’s city is the city
after Haussmann.’22 Die associatie deed geen recht aan de bedoelingen van Freud, die minder oppervlakkig waren dan
Rykwert suggereerde, maar was ter zake wat betreft het voorbeeld van Parijs. Haussmann streefde ernaar deze stad om te
vormen tot, zoals hij het zelf omschreef, een grote consumentenmarkt, een enorme werkplaats en een arena voor ambities.23

Ook de geschiedenis deed daarin actief mee, maar niet op de manier van een werkzaam collectief geheugen dat ergens nog
vastzat aan de vermoede oorsprong van de stad: het monument werd losgesneden van zijn oude context en herplaatst als een
ornamentaal fragment in een nieuw, met scenografische blik gearrangeerd totaal.24

Rykwerts ambitie kan niet anders gekarakteriseerd worden dan dat hij in goed freudiaanse zin probeerde om de barrière die
de stad gevangen hield in een ‘anekdotisch’ programma te slechten, om op die manier weer in de buurt te komen bij het
‘oceanische gevoel’ van de stad, bij de stad in haar gedaante van zoals ze eens bedoeld werd. Zijn intellectuele methodes
waren in overeenstemming met deze psychoanalytische inspiratie. De conclusies van zijn boek werden bereikt door
associaties: door ritme, rijm, allusies of uiterlijke overeenkomst, allemaal kenmerken van de methodiek van de droomanalyse die
ook op de Weense divan gepraktiseerd werd.25 De bestemming van Rykwerts associaties is een stad waar de materiële feiten
van het economische en sociale leven getranscendeerd worden tot een ritueel afleesbaar complex dat in beginsel tijd en ruimte
overstijgt.

Volgens Alan Waterhouse, die enkele jaren geleden een boek publiceerde geheel in lijn met Rykwerts studie, moet de
omgang met de stad gerekend worden tot de ‘oude rituelen’ die de eendracht en wederzijdse erkentenis van de leden van de
maatschappij tot uitdrukking kunnen brengen.26 Dat oude ritueel lijkt inmiddels veroordeeld te zijn tot een alleen zo nu en dan
opflakkerend bestaan in de theorie en de literatuur. Bij Waterhouse mondt dat uit in een diagnose van de actualiteit als een
verbrokkelde periode: ‘We have become used to the idea that mutual recognition no longer encompasses the whole city, but is
at best selective, retreating before the incidence of self-interest and public animosity into inwardness, which sets up its own



constructed boundaries. With the contem-porary metropolis, this recognition shrinks finally to the scale of the household, and
can retreat no more.’27

Het privé-huishouden, kortom, is het laatste bastion geworden waar nog bewust een betekenis aan gegeven kan worden –
de rest, het gebied daarbuiten, is opgegeven. Dat lijkt een droevige laatste episode in te luiden, waarin het domein dat vatbaar
is voor betekenis of identiteit uiteindelijk zo klein wordt dat het voorgoed oplost. Inderdaad: dit is een apocalyptische
voorstelling, ingeleid door een lange aftelling naar nul. Toch zit ook in de oudste definities van wat een stad zou kunnen zijn
de betekenis van de stad dicht op de huid van de individuele mens. Alleen is de kern in dat geval niet het restant van een
aftelling, maar het begin van een universele orde.

Rykwert ziet de oorsprong van de stad bij voorkeur in antropomorfe termen, net als Freud speurend naar bruikbare
analogieën. ‘You are yourselves the town, wherever you choose to settle’, citeert hij de woorden van Nicias tot de Atheense
strijders op het strand bij Syracuse. De eigenschappen van de stad worden dus verondersteld met de persoon samen te vallen.
Wanneer de stad een zo intieme werkelijkheid belichaamt, draagt ze onvermijdelijk de sporen van het existentiële drama van
alles wat leeft. Rykwerts stad is een mentale constructie, een artefact, waarin alle praktische feiten gesublimeerd zijn tot
mythische formules: ‘Modern writers always consider the choice of a site for a town in terms of economy, hygiene, traffic
problems and facilities. Whenever the founder of an ancient town thought in those terms he could only do so after having
translated them into mythical terms.’28 In navolging van die gewoonte van de stichters konden alle onderdelen (poorten,
straten, pleinen, muren, stenen) uitgroeien tot symbolische dragers, die de stad als het ware van een dubbele identiteit
voorzagen, een in praktische en een in ideële termen.

De voorbeelden die Rykwert aanvoert zijn van een verbluffende antropologische veelzijdigheid. Met name baseert hij zijn
interpretaties op de in elkaars verlengde liggende stadsculturen uit de Etruskische, Griekse en Romeinse oudheid, maar hij
schuwt verder weg liggende beschavingen (‘an exalted Indian one, an epic African one, and an earthbound Amerindian
one’29) evenmin. Achter de in tijd en ruimte verschillende gedaante van de rites gaat een identiek patroon schuil. Dat patroon
heeft betrekking op de metafysische wijding van de nederzetting, op de begrenzing, op de symbolische betekenis van de
begraafplaats, op de stedelijke oriëntatie in de ruimte en op de onderverdeling van de stad in buurten.30

De stad is het begin van alle cultuur, haalt Rykwert instemmend de historicus Fustel de Coulanges aan, die ook in het hierna
nog te bespreken theoretische werk van Aldo Rossi een terugkerende gast is. Vandaar dat de rituele dimensie van de stad al
vorm begon aan te nemen bij de selectie van mogelijke locaties voor de stadsstichting, een proces dat in de oudheid niet alleen
door zuiver praktische analyse tot een ontknoping kwam. Natuurlijk, de ligging was niet los te zien van commerciële factoren,
maar daarnaast was er de invloed van ‘duistere aanwijzingen’: het consult van een orakel, of de aanwijzing van een heilig dier
of van een zwerm vogels.31 De markering van de omtrek van de stad bestond niet alleen uit een defensieve stadsmuur, maar
kreeg door de voor van een bronzen ploegschaar een heilige status, bekrachtigd door grensstenen. Stadspoorten waren
voorzien van een iconografisch sculptuurprogramma, om zo de entree van het onveilige buiten naar een zone van vrede vorm
te geven als een initiatierite.32

Deze drempel eenmaal gepasseerd bood de stedelijke ruimte zelf ook verschillende rituele zones met een positieve dan wel
negatieve heilige status: de templum (heiligdom voor religieus of bestuurlijk ceremonieel) bijvoorbeeld, de mundus
(‘hellemond’, opgedragen aan de dood, de plek waar plaggen werden bewaard, afkomstig van de vroegere woonplaats van
stichter en inwoners), het plein met de tombe van de stichter, of het labyrint, dat net als de stadspoort een initiatierite
belichaamde. Gedragen door dit soort onderdelen werd de stad tot een gelaagd complex van praktische en metafysische
argumenten. Het Romeinse model werd tot een embleem van stedelijke betekenis: ‘the Roman who walked along the cardo
knew that his walk was the axis round which the sun turned, and that if he followed the decumanus, he was following the
sun’s course. The whole universe and its meaning could be spelt out of his civic institutions – so he was at home in it.’33

Kosmopolis

Dit is niet de plaats om de rituele stad uit de oudheid, dit ‘oceanische’ ruimtelijke complex, gedetailleerd te volgen in haar gang
door de geschiedenis na de Romeinse tijd. Rudimenten ervan bleven in verschillende gestaltes rondzweven. Alan Waterhouse
beschrijft in zijn al eerder aangehaalde boek de evolutie van de omgang met de stedelijke ruimte als een proces van, allereerst,
toenemende opdeling in particuliere zones. Ons concept van het openbare als een ‘aggregation of self-interests’ is ver
verwijderd geraakt van de philopolis van de Grieken, het res pubblica van de Romeinen of de communitas van de cultuur in
de Middeleeuwen en Renaissance.34 Maar ook in het historische verloop tot en met de Renaissance traden al scherpe
veranderingen op. De poreuze begrenzing van de Romeinse stad werd bij het einde van het imperium langzamerhand verruild
voor een veel meer besloten ruimtelijk concept waarin muren werden gedicht en zones exclusief werden gemaakt, analyseert
Waterhouse.35 In de kloosterlijke nederzetting van de Middeleeuwen, het negende-eeuwse St. Gall bijvoorbeeld, werd het
oude thema van de gemeenschap aangevuld door een genuanceerd uitgewerkt contrast tussen binnen en buiten. Tussen de



twee extremen wordt, het hele gebouwde weefsel door, bemiddeld door ‘drempelfenomenen’, die de ene kant op naar
reflectieve zones leiden en de andere kant op een ‘springplank naar actie’ betekenen.36

Waterhouse zet ook uiteen hoe na de Renaissance de geometrische orde van de stad een beginsel op zichzelf werd, zonder
dat nog de dialectische omgang werd gezocht met de natuurlijke context die de stad in de oudheid haar universele bereik had
gegeven. Het scherpst trad dat aan het licht bij de zeventiende-eeuwse tuinen van Le Nôtre, die als programma schenen te
hebben ‘to overpower nature with the symbols of deritualized geometry’.37 Het eindpunt dat Waterhouse onderscheidt
bestaat uit de ‘mechanische relaties’ die het systeem van de moderne stad vormen, waarmee de aftelsom het schijnbaar
onvermijdelijke nulpunt bereikt.38

Ook Rykwert heeft zich beziggehouden met de verdwijning van de rituele component van de stad, zij het minder uitvoerig
dan Waterhouse. Hij lokaliseert het einde van de traditie van de rituele stad, zoals die in de oudheid werd gevormd, ergens in
de zeventiende eeuw. Met name noemt hij de omschrijving van het lemma stad in de bouwkundige termen van Charles Daviler
als een laatste voorbeeld van een stedelijk programma van ouderwetse snit, omdat het praktische programma en het decorum
van de stad in deze tekst nog als een ondeelbaar geheel aan de orde werden gesteld.39 Het was in deze eeuw dat een ander,
meer mechanistisch idee over de stad merkbaar werd. De architectuurtheoreticus Alexander Tzonis heeft gewezen op vroege
vormen van een functionalistische benadering van de stedelijke problematiek aan het einde van de zeventiende eeuw, expliciet
verwoord in de geschriften van bijvoorbeeld F. Fénelon, L.S. Mercier en M.A. Laugier.40 Schoonheid, logica en efficiency
begonnen aan een langdurige kruisbestuiving. ‘Above all’, schreef Tzonis, ‘there is an apparant air of strictness, exactitude
and repetition in the functionalist theory of the city, a sense of regularity, objectivity, rationality, as if reflecting some
universal invisible order, the positive universal norms of nature which a science is supposed to reveal to the architect.’

Een ‘nieuwe kwaliteit’ was zichtbaar geworden in de stad van omstreeks 1800, bevestigde Ed Taverne de diagnose van
Tzonis, een kwaliteit die bepaald werd door de feiten van de metropool in opkomst.41 Daar ging het niet meer toe zoals in de
vroegere steden met een doorgaans veel geringere omvang, maar ontwikkelde zich een eigen patroon, bepaald door
goederenverkeer, consumptie en arbeidsethos.

De wezenlijk andere koers van de stad ten opzichte van een ritueel ontvankelijke voorgeschiedenis was een bijverschijnsel
van het langzamerhand vorm krijgende ‘project’ van de Verlichting. Volgens de wetenschapsfilosoof Stephen Toulmin ligt,
overigens met een stoet aan nuances, het meest acceptabele begin van een nieuwe blik op de universele orde in het midden
van de zeventiende eeuw, aanhakend bij de evolutie van wetenschap en filosofie.42 Op het moment dat de over het algemeen
concrete kennis van het zestiende-eeuwse humanisme transformeerde in de zeventiende-eeuwse nadruk op universele regels,
werd de wereld rijp voor een fundamentele herordening.43 De sleutelfiguren daarbij zijn Galilei, Descartes en Newton.

De nieuwe regels lijken op het eerste gezicht weinig mogelijkheden meer open te laten voor freudiaans geïnspireerde
interpretaties. Rykwert in ieder geval meende dat met de introductie van de zeventiende-eeuwse wereldbeschouwing een einde
kwam aan de stad die door een mentale bewerking en door ritueel vastgeklonken zat aan een universele orde. Daar kwam een
stad voor terug waarvan het gedrag een platte, rationele afleiding is van ontwikkelingen in economie, demografie en andere
facetten van de maatschappelijke orde. Waterhouse kwam tot dezelfde weinig hoopvolle gevolgtrekking. Hij beschreef hoe een
voorheen vaststaande universele orde, die de stad duidelijk verbond aan een omvattend veronderstelde systematiek, langzaam
maar zeker oploste in verschijnselen van amnesie.

De onbestemdheid van het grid

Toch kunnen de conclusies van Rykwert en die van Waterhouse in zijn kielzog niet zonder meer worden aanvaard. In alle
rechtlijnigheid van hun redenering lijken beide geleerden niet alle uitwegen voldoende te hebben onderzocht. Waarom zouden
de regels die in de moderniteit in het universum werden onderscheiden niet evenzeer als die van de oudheid vatbaar kunnen
zijn voor een betekenisvolle stapeling van banale en filosofische argumenten, die ook zichtbaar kan zijn geworden in de
ruimtelijke orde? Omdat de dagelijkse werkelijkheid van de nieuwe metropool zo veel mechanische ruis produceerde?

Met name Newtons kosmologie, gebaseerd op een vereniging van argumenten uit de mechanica en de astronomie, bevatte
net zo goed een programma met universele aanspraken, scherp genoeg geformuleerd om door te kunnen dringen tot in het
domein van de cultuur. Voor Newton waren de natuurwetenschappelijke fenomenen die hij aanduidde geen autonome feiten,
in het wilde weg geproduceerd door een organisme zonder bezieling. Ondanks het in natuurwetenschappelijke zin radicaal
nieuwe van zijn ontdekkingen, bleef hij vasthouden aan een redengevende spil van de complexiteit die hij zelf had opgeroepen:
‘This most beautiful system of the sun, planets, and comets, could only proceed from the counsel and dominion of an
Inteligent and Powerful Being’, schreef hij terugblikkend vlak voor zijn dood.44

Vanuit zijn religieus bezielde visie kon al het bestaande een metafysische betekenis krijgen, met inbegrip van de dagelijkse
ruimtelijke omgeving. Met zijn wetenschappelijk conclusie dat het universum een perfect draaiend organisme was, leverde hij
een aannemelijk antwoord op het cultuurpessimisme van medio zeventiende eeuw, stelt Stephen Toulmin.45 Toulmin



beschouwt het newtonia-nisme als een factor in de ‘”kosmopolitieke” rechtvaardiging van de “moderne sociale orde”’.46 In
die orde werd, als ‘bijproduct van de nationale staat’, het klasseonderscheid tot organisatieprincipe van de samenleving
verheven. Elke groep werd een plaats toebedeeld in het nationale verband en dat verband was op zijn beurt onder het regime
te brengen van een rationele en alwetende schepper. In de kolonieën overzee werd deze op klassehiërachie gebaseerde
maatschappelijke orde nog uitgebreid met een extra onderscheidende categorie, namelijk het rassencontrast.47 Aldus ontstond
een effectief sociaal model op conservatieve grondslag.48

De wetenschappelijke bevindingen van de zeventiende eeuw straalden uit naar de ordening van de maatschappij en van
daar uit hadden ze evenzeer effecten in het ruimtelijk gedrag van de bevolking. Dat laatste was nog niet zozeer het geval in de
oude wereld, waar het landschap bleef herinneren aan het verdwijnende ideologische systeem, maar wel in de nieuwe wereld
van het gekoloniseerde Noord-Amerika. Het was hier dat het landschap, terecht of ten onrechte, ervaren werd als een
onbeladen tabula rasa waarop een nieuw wereldbeeld zichtbaar kon worden.

Een interpretatie van J.B. Jackson wijst hier de weg. Jackson ging het Amerikaanse landschap van de eerste helft van de
negentiende eeuw zien als ‘the last and most grandiose attempt to create an earthly order in harmony with a cosmic order’.49

De uit Europa mee overgekomen ruimtelijke cultuur, middelpuntzoekend en ceremonieel gegroepeerd om een hoogtepunt als
hetzij de stad zelf, hetzij de kerk of het paleis, werd hier verlaten en ingewisseld voor een andere. De combinatie van Newtons
kosmologie en het protestantisme maakte, aldus Jackson, moreel een ánder landschap mogelijk, een landschap dat een vrije
maatschappelijke orde belichaamde. In het ongedifferentieerde ruimtelijke concept van het grid vond deze orde het essentiële
vormgevingsinstrument.

Had Jackson gelijk met zijn idee dat de onbestemdheid van het grid als een afspiegeling gezien kon worden van een nieuw
wetenschappelijk en religieus paradigma? Het grid had natuurlijk niet een rechtstreeks filosofisch motief, maar werd oorzakelijk
ingegeven door een combinatie van technische en cultuurpolitieke redenen. Het was een even primitieve als effectieve manier
om het enorme, nog goeddeels onbekende land aan het eind van de achttiende eeuw in een kadas-traal systeem onder te
brengen, om het vervolgens in overzichtelijke procedures over te kunnen dragen aan particuliere grondeigenaren.50 Een van
de bedenkers, een congreslid uit North Carolina, had zich laten inspireren door de Nederlandse verkavelingswijze. Op locatie
werden met een landmetersketting rechthoekige grondstukken afgemeten, weergegeven met inkepingen in bomen en op een
abstracte manier op een plattegrond. Ieder vlak van 36 vierkante mijl was een township, dat als een geheel of in kleinere
eenheden kon worden gekocht. Hier en daar, bij een meanderende rivier bijvoorbeeld, werd geschipperd met de lijnen van een
township, maar over het algemeen werd het grid consequent doorgezet om de objectiviteit te bewaren. Voor scholen, kerken en
begraafplaatsen werd de grond voor niets ter beschikking gesteld, zodat een township in ieder geval kon beginnen met een
minimum aan gemeenschappelijke voorzieningen, binnen een volledig verstrooid totaal.

Het grid gaf het Amerikaanse landschap een abstracte geografie, die in veel gevallen in een morfologisch verfijnde vorm
overeind bleef tot op de schaal van de inrichting van de stedelijke nederzetting. Anders dan in Europa steeds het geval was
geweest, vroeg het landschap hier niet per se om een sterke differentiatie en centralisering. God huisde niet op een specifieke
plek, zo citeert Jackson met genoegen uit Newtons geschriften, ‘For God is alike in all places. He is substantially
omnipresent’.51 De orde bleef daarom vrij diffuus zonder dat dat als een existentieel probleem werd gezien, er kwamen maar
weinig grote nederzettingen en de woningen en boerderijen stonden betrekkelijk geïsoleerd midden in de wildernis.

Het werk van de nieuwe grondbezitter begon met het terugvinden van de ingekerfde nummers van de landmeter op een van
de bomen, want de aanwezigheid van bos hoorde tot in de twintigste eeuw bij de ervaringswereld van de Amerikaanse
pionier.52 Vanaf dat moment begon de vorming van een omheind privé-domein, meestal gepositioneerd in afzondering. De
familieboerderij evolueerde tot een van de sterkst beklijvende Amerikaanse utopische kernen, die in de loop der tijd in een
steeds verstrooider patroon in het landschap terechtkwamen.53 Markeerde het leven van de pionier een zelfstandige
bestaansvorm, tegelijk dicteerde de kwaliteit van zijn landbouwgrond in een groot deel van het land de dichtheid van een
toegevoegde stedelijke infrastructuur: ‘the better the land the greater the crop acreage and the finer the “mesh” of the town-
and railroad network’.54

In Europa bleef het platteland een min of meer publiek toegankelijk domein, in de Verenigde Staten werd het ingericht als
een verzameling particuliere percelen en die tendens zette zich voort in later stedelijk gedrag.55 Dit verschil betekent meer dan
alleen een simpel bewijs voor de Amerikaanse pragmatiek, zonder dat er expliciet filosofische motieven een rol zouden hebben
gespeeld. De orde die door de uit Europa afkomstige pioniers gevestigd werd in het beboste Noord-Amerikaanse landschap, is
op een geloofwaardige manier in verband gebracht met het verlangen het feodalisme te ontlopen en de vrijheid te ontdekken,
ook in ruimtelijk opzicht. ‘Often they sought to modernize that feudalism’, schrijft James Vance, ‘by proposing utopias
divested of hierarchy, narrow landholding (tenancy and leasehold), property qualification for political participation, bestowed
social engineering, and devolved government (in contrast to evolved participatory democracy)’.56

Jackson bekrachtigt deze dieperliggende impuls van vrijheid in al zijn maatschappelijke vertakkingen en verklaart hem tot
een impliciete filosofische uitspraak: ‘The more one reads about the individualistic behavior of the early settlers the more one



is struck by the fact that unlike the contemporary individualist they were not “doing their own thing”, as the phrase goes, but
acting on what to them has some unimpeachable authority: the Bible, the Constitution, the writings of Thomas Paine or Locke
or perhaps even Newton.’57

Op deze manier bekeken biedt het vroege Amerikaanse landschap de uitdrukking van een nieuwe filosofische orde, één die
eigenschappen als fragmentatie en neutraliteit niet zozeer identificeert als treurige restanten van een ooit imposante
samenhang (Spengler, Loos, Rykwert, Waterhouse) maar als feiten met een eigen kwaliteit, die gefundeerd is in cultuurpolitieke, wetenschappelijke en zelfs filosofische
overwegingen.

De oplossing van het
antropocentrisme

Het rationalistische universum dat vanaf de zeventiende eeuw gestalte kreeg, bevatte de kiemen van een nieuw ruimtelijk
systeem. Er was negentiende-eeuwse wetenschap voor nodig om een volgende dimensie van het landschap binnen bereik te
brengen. De natuurkundige werkelijkheid van Newton was er een van essenties. De enige historische factoren die hij
onderkende betroffen de oorspronkelijke schepping Gods en de reeks cyclische processen die God in aansluiting op de
schepping ontketend had. De materie was zonder God, op zichzelf, dode materie, laat staan dat ze potentie tot denken zou
kunnen hebben.58 Het universum was van hogerhand onderworpen aan onveranderlijke en zich steeds herhalende patronen.
Niettemin werd door de wetenschap gezaagd aan de poten van de enige chronologie die toelaatbaar was: de bijbelse volgorde
der dingen. Die volgorde werd eerst ter zijde gelegd in de astronomie, vervolgens in de geologie en de paleontologie, ten slotte
in de historische zoölogie.59 Vooral door die laatste stap kwam een essentieel filosofisch onderscheid midden in de vuurlinie
te liggen. Dat was het onderscheid tussen enerzijds de causale, mechanische, zuiver materiële processen die ten grondslag
lagen aan de ontwikkeling van de natuur en anderzijds de menselijke geschiedenis als een verslag van ‘de praktische
doeleinden, morele beslissingen en rationele methoden van menselijke subjecten’.60

In een breed opgezette studie uit 1983 heeft de Engelse historicus Keith Thomas aangetoond dat de verschuiving in de
perceptie van de relatie tussen mens en natuur al werd voorbereid in de eeuwen voorafgaand aan de omvattende
wetenschappelijke conclusies die uiteindelijk in de negentiende eeuw zouden worden getrokken. Ogenschijnlijk was de
Europeaan in deze periode nog niet toe aan opvattingen die strijdig waren met een bijbels geïnspireerde rangorde. Thomas
vond de meest fantastische interpretaties van de werkzaamheid van het goddelijke heilsplan in de natuurlijke orde, zonder
uitzondering antropocentrisch van inslag. Een zeventiende-eeuwse predikant tekende bijvoorbeeld op dat de schepper er goed
aan had gedaan de wilde dieren naar de woestijn te verwijzen, want daar konden ze minder kwaad, zoals het ook prettig was dat
de voorzienigheid er voor waakte dat gemene dieren niet zo verbreid waren geraakt als de dieren die bij huis konden worden
gehouden.61 Het kwam daarbij mooi uit dat de huisdieren voldoende variatie vertoonden van vorm en kleur, zodat de mensen
ze gemakkelijker uit elkaar konden houden.

Door dit soort simpele projecties werd de zichtbare wereld metafysisch opgeladen, maar in tal van
plattelandsgemeenschappen was de feitelijke betrokkenheid tussen mens en dier veel directer en veel meer egalitair dan de
antropocentrische blik op de natuurlijke orde toe leek te laten. Boeren en arme lui maakten doorgaans weinig verschil tussen
henzelf en hun dieren. Men leefde onder hetzelfde dak, de dieren werden als individuen aangesproken en behandeld, en zelfs
werden ze behandeld als moreel verantwoordelijke wezens. Mens en dier bewoonden hetzelfde morele universum.62 In de
wetenschap werd de overwegende gelijkwaardigheid bekrachtigd. In organische zin waren mens en dier verwant, schreven
materialistische denkers uit de zeventiende eeuw.63

Toen in het midden van de negentiende eeuw Charles Darwin op het toneel verscheen, die de hoofdfiguur zou worden in
een revolutionaire herinterpretatie van de wetenschappelijke kennis, was er enig voorwerk gedaan, niet in de laatste plaats
buiten de wetenschap om, door gewone mensen.64 Darwin pakte allereerst het essentialistische wereldbeeld aan dat tot en met
Newton overeind was gebleven en in het verlengde daarvan sneuvelde ook het antropocentrisme. Alle onderdelen van het
universum werden bij hem instabiele grootheden, inclusief de species mens. Darwin verklaarde de soort, in plaats van tot een
platonische essentie, tot een historische en dus veranderlijke entiteit, met natuurlijke selectie als mechanisme dat in de tijd
ordenend optrad.

Natuurlijke selectie vormt een uiterst gecompliceerd en gedifferentieerd proces van afweging tussen de soorten onderling
en zeker ook binnen de soort zelf: ‘[T]he structure of every organic being’, schreef Darwin in The Origin of Species (1859), ‘is
related, in the most essential yet often hidden manner, to that of all other organic beings, with which it comes into competition
for food or residence, or from which it has to escape, or on which it preys’.65 In de bewusteloze afweging van ieders kansen
dicteerde het proces van de natuurlijke selectie de voortgang en de verandering van de soorten: ‘natural selection is daily and
hourly scrutinising, throughout the world, every variation, even the slightest; rejecting that which is bad, preserving and



adding up all that is good; silently and insensibly working, whenever and wherever opportunity offers, at the improvement of
each organic being in relation to its organic and inorganic conditions of life.’66

De historische natuur van de soorten en de invloed daarop van het concept van de natuurlijke selectie waren ook van
toepassing op de manier waarop de mens geëvolueerd was. Darwin ging deze kwestie aanvankelijk zelf uit de weg, omdat hij de
gevolgen zag voor ‘the citadel itself’, de menselijke geest.67 Maar de gevolgen voor het gevestigde scheppingsidee waren
duidelijk, zeker toen hij delen van zijn theorie in latere publicaties, waaronder The Descent of Man (1871), nader uitlegde. De
menselijke lijn in de boom des levens, die eerder zonder complicaties direct naar Adam leidde, ging bij de toepassing van
Darwins theorie verder terug in het verleden, versmolt met andere lijnen en trof daar al vrij snel de aap, waarmee de mens nog
steeds vrijwel identiek bleek te zijn – misschien was dit wel de grootste schok die de negentiende eeuw in petto had.

Waar was de geest gebleven in dit model? Kon hij nog in bijbelse zin opgevoerd worden als het begin van alles, als de
eerste veroorzaker? Werd Darwin te zeer beklemd door de morele risico’s van deze vraag om in alle openheid de strijd aan te
gaan met de religieuze preoccupaties van zijn tijd, Nietzsche, vrijwel een tijdgenoot, begreep direct dat het er met het nieuwe
wereldbeeld op het eerste gezicht niet eenvoudiger op werd voor de mens: ‘Ehemals suchte man zum Gefühl der Herrlichkeit
des Menschen zu kommen, indem man auf seine göttliche Abkunft hinzeigte: dies ist jetzt ein verbotener Weg geworden, denn
an seiner Thür steht der Affe, nebst anderem greulichen Gethier, und fletscht verständnisvoll die Zähne, wie um zu sagen:
nicht weiter in dieser Richtung! So versucht man es jetzt in der entgegengesetzten Richtung: der Weg, wohin die Menschheit
geht, soll zum Beweise ihrer Herrlichkeit und Gottverwandtschaft dienen. Ach, auch damit ist es nichts! Am Ende dieses
Weges steht die Graburne des letzten Menschen und Todtengräbers.’68

Darwins vrees het middelpunt te worden van filosofisch oproer was niet ongegrond. Tot op de dag van vandaag ontbreekt
de vanzelfsprekende bereidheid om de natuurlijke en de menselijke ontwikkeling als elementen te zien van één evolutionair
proces, stelde de Amerikaanse geoloog en bioloog Stephen Gould, die dan ook een groot deel van zijn veelgelezen oeuvre aan
de uitleg en de uitwerking van Darwins theorie wijdde.69 Het opmerkelijke van Darwins theorie is dat hij zijn argumenten
ontleende aan verschillende disciplines – met name geologie, paleontologie, biogeografie en anatomie – maar dat met geen van
die disciplines de theorie onweerlegbaar te maken was.70 Het wonderlijke werk van de natuurlijke selectie voltrok zich niet, in
Lamarckiaanse zin, doordat organismen van de ene generatie op de andere voordeel behaalden door de overdracht van
aangeleerde eigenschappen, maar door een fenomeen dat Darwin nog niet kende. Kleine erfelijke deeltjes, genen, die weliswaar
al waren ontdekt in de negentiende eeuw, maar waarvan de strekking pas in de jaren dertig van deze eeuw ten volle werd
onderkend, zorgden voor de overdracht van eigenschappen. Door de herschikking van de genen tijdens de voortplanting
ontstond, samen met toevallige genetische mutaties, de verscheidenheid waarmee de natuurlijke selectie aan het werk ging.71

Darwin had de context beschreven waarin het gen actief was, en aan de hand van de symptomen de werking van het
mechanisme verklaard. Maar de oorsprong kende hij niet, ondanks de titel The Origin of Species. Na hem werd de theorie
ingevuld met toegevoegde kennis die de ingenomen stelling bevestigde: Darwin was in dit opzicht ‘predarwiniaans’, om de
natuurkundige Steven Weinberg te parafraseren, die iets soortgelijks opmerkte over Newton vanwege bepaalde nog aan een
voorafgaand wetenschappelijk paradigma herinnerende onderdelen van zijn theorie.72

De kosmische piramide

De natuurwetenschappelijke strekking van Darwins werk werd pas na zijn dood over de volle breedte in beeld gebracht. Ook
de filosofische en religieuze consequenties traden na de eerste schok in de negentiende eeuw pas in onze eeuw in alle
radicaliteit aan het licht. Daniel Dennett, Amerikaans filosoof, stelde recentelijk vast dat Darwins bijdrage aan filosofie en
religie kan worden gezien als het omdraaien van de werking van de ‘kosmische piramide’.73 Begón het verhaal in de algemeen
aangehangen filosofische voorstelling, bij Newton bijvoorbeeld, tot medio negentiende eeuw met God als oorzakelijk beginsel
van de schepping, door Darwins ontdekkingen kwamen de materiële basis en het geestloze beginsel van blinde reproductie, in
combinatie met natuurlijke selectie, bovendrijven als kern van het evolutionaire proces. Tussen orde en ontwerp hoefde
voorafgaand aan Darwin niet onderscheiden te worden: ze kwamen immers allebei recht-streeks van God. Nu werd het anders,
zo analyseert Dennett. ‘Darwin suggests a division: Give me Order, he says, and time, and I will give you Design. Let me start
with regularity – the mere purposeless, mindless, pointless regularity of physics – and I will show you a process that
eventually will yield products that exhibit not just regularity but purposive design.’74 In het systeem met deze volgorde is de
geest bij nader inzien een effect en moet het universum worden gezien als een accumulatie van ontwerp, meent Dennett. Het
bouwen van een grote bouwkraan vergt soms een kleinere kraan en die grote bouwkraan kan vervolgens gebruikt worden om
een nog grotere bouwkraan te construeren – en zo verder, in een eindeloze vergroting.75 In deze accumulatie zonder einde
wijkt het stomme toeval waarmee het evolutionaire proces zich voltrekt heel langzaam voor intelligentie, voor bewuste mutaties
met functioneel effect: ‘Our pointless coin-tossing tournament of luck has transformed itself into a tournament of skill.’76

Dennetts metafoor van elkaar eindeloos vergrotende bouwkranen leidt tot de conclusie dat in het universum een
alomvattende orde van toepassing is: ‘there is only one Design Space, and everything actual in it is united with everything



else’.77 Die definitie van de universele orde impliceert onder andere dat de cultuur een organische basis vindt in de geestloze
substantie van de rest van de schepping, zich hooguit daarvan onderscheidend in de mate waarin haar evolutie bewust
‘ontworpen’ wordt.

Darwin zelf gaf in zijn werk steeds weer aanleiding tot de gedachte van de onderlinge betrokkenheid van de wereld van de
natuur met die van de cultuur. Hij zag bijvoorbeeld de verwantschap tussen zijn theorie en het filologische onderzoek naar de
genealogie van de taal.78 Bovendien worden in The Origin of Species de effecten van de natuurlijke selectie herhaaldelijk
vergeleken met waartoe de mens in staat is door zijn ingrijpen in de natuurlijke orde, een vergelijking die onveranderlijk in het
nadeel van de mens uitvalt: ‘We have seen that man by selection can certainly produce great results, and can adapt organic
beings to his own uses, through the accumulation of slight but useful variations, given to him by the hand of Nature. But
Natural Selection (...) is a power inces-santly ready for action, and is as immeasurably superior to man’s feeble efforts, as the
works of Nature are to those of Art.’79 Een ander fragment toont dezelfde rangorde, waarin de cultuur evenmin is opgewassen
tegen de finesses die de natuur in stelling brengt: ‘How fleeting are the wishes and efforts of man! How short his time! And
consequently how poor will his products be, compared with those accumulated by nature during whole geological periods.
Can we wonder, then, that nature’s productions should be far “truer” in character than man’s productions; that they should
be infinitely better adapted to the most complex conditions of life, and should be plainly bear the stamp of far higher
workmanship?’80

Dat Darwin het mensenwerk flets vond afsteken tegen de ‘waarachtigheid’ en ‘ambachtelijkheid’ van wat de natuur
volbracht, had stellig met het referentiekader te maken waarop hij zich geregeld beriep wanneer hij de werking van de
natuurlijke selectie uitlegde. ‘When he talked about the “hidden hand” of selection’, schreef Darwins meest recente biografe
Janet Browne, ‘he almost always visualised a pigeon breeder picking a favoured bird out of one cage and putting it with
another bird, also chosen for its favourable attributes. He could not help but anthropomorphise natural selection into a mating
ceremony deftly engineered by a wise, all-seeing, and sensible English gentleman.’81 Het was niet alleen dat deze
antropomorfe boventonen latere lezers serieuze problemen bezorgden in de interpretatie van Darwins bedoelingen, zoals Janet
Browne signaleerde, ze markeerden ook opnieuw een ‘predarwiniaans’ aspect van zijn werk, doordat ze teruggrepen op de van
buitenaf aangestuurde universele orde van voorheen.

De betekenis van de materialistische beginselen van de evolutie in het domein van de cultuur was daarom een zaak die pas
na Darwin ten volle werd onderkend. Wanneer de cultuur, het werk van de geest, in het verlengde zou functioneren van het
geestloze, ontvalt haar een direct metafysische grondslag. In plaats daarvan komt ze te rusten op een blind, zuiver
materialistisch beginsel van evolutionaire reproductie. Ziedaar een problematische, weerstand oproepende aanname.

Hoe zorgelijk de implicaties ervan in eerste instantie echter ook lijken, de voortgang van de menselijke cultuur is niet bij
voorbaat een morele ravage. De Britse bioloog Richard Dawkins was behulpzaam in het zoeken naar een nieuw ideëel kader
door in 1976 in The Selfish Gene het ogenblikkelijk controversiële, maar niet minder hoopvolle concept te lanceren van de
zogenaamde ‘memen’, waarmee het domein van de cultuur tegelijk verbonden werd met het universum als daarvan werd
vrijgehouden.82 Dawkins’ stelling is dat er andere reproducerende mechanismen denkbaar zijn dan het DNA-molecule, dat de
grondslag levert voor de genetische evolutie. In de wisselingen van mode, techniek, kunst en architectuur denkt hij een ‘sterk
versnelde genetische revolutie’ te zien, gebaseerd op een nieuw type replicateur: het meme, de eenheid van culturele
overdracht. Dat meme zou in geen enkel opzicht ondergeschikt hoeven te zijn aan het gen. Concreet krijgt die nieuwe
replicateur gestalte in melodieën, stopwoorden, kledingmodes, bouwstijlkenmerken en dergelijke, die van brein tot brein
springen en in zoverre als levende structuren kunnen worden beschouwd, net als het gen.

Net als Darwin meent Dawkins dat de effectiviteit van de cultuur nog niet in de buurt kan komen van die van de natuur. Het
meme drijft nog onhandig rond in zijn oersoep, stelt hij. In vergelijking tot de ‘netjes gepaarde chromosoom-regimenten’ van
het gen, bewegen ze zich chaotisch, maar er is een rijk potentieel denkbaar van memen die zich ordenen tot stabiele structuren:
Dawkins noemt als voorbeeld de kerkorganisatie, waarvan de afzonderlijke memen van architectuur, ritueel, voorschriften,
muziek, kunst en geschreven traditie in samenhang de spreekwoordelijke meerwaarde van de som der delen illustreren.
Verschillend van het gen is de kopieergetrouwheid, die bij het gen subliem is en bij het meme veel minder: het kopiëren
verloopt in de cultuur immers grillig en onbetrouwbaar. Verschillend is ook de levensduur: de individuele genenverzameling
wordt gehalveerd bij iedere nieuwe generatie, terwijl de memen van klassieke auteurs al millennia in onverdunde vorm
meegaan.

De allesomvattende ‘Design Space’ van Dennett en de memen van Dawkins zijn, in al hun hoopgevende nieuwheid,
concepten die om nader profiel en nadere toetsing vragen in het domein van de cultuur. Dennett wijst daarbij met name op de
linguïstische onderzoekingen van Noam Chomsky naar de logische ruimte van alle mogelijke algoritmes, nodig voor het maken
en herkennen van zinnen in alle mogelijke talen.83 Toch, ondanks de enthousiasmerende betogen van Dennett en Dawkins,
dringt zich de vraag op of we hier nu te maken hebben met een wetenschappelijk glasheldere verbinding tussen twee
evolutionaire gebieden (natuur en cultuur) of met een relatie die alleen in metaforische termen kan bestaan. De cultuur zou zich,



in dat laatste geval, spiegelen aan veronderstellingen omtrent de werking van het natuurlijke universum, uit vrije culturele
keuze, zonder daartoe per se gedwongen te zijn door wetmatigheden met de onvermijdelijkheid van de genetische evolutie.
Wat is wijsheid in deze ingewikkelde keuze tussen twee radicaal verschillende percepties? Steeds is er de dreiging dat de
verbintenis tussen biologie en cultuur uit de hand loopt in een enorme Kladderadatsch van onzuiver denken. Nog in een
recent Amerikaans wetenschappelijk schandaal rondom de natuurkundige Alan Sokal werd aan de kaak gesteld hoe de
postmoderne filosofie fenomenen als quantummechanica en chaostheorie adopteert om een eigen argumentatie kracht bij te
zetten omtrent een werkelijkheid die als gefragmenteerd wordt ervaren.84 Wetenschappelijk gezien is er nauwelijks een
houdbare connectie te leggen tussen de verwarrende complexiteit van de sociale orde en enig natuurwetenschappelijk feit.
Blijkbaar functioneren quantummechanica en chaostheorie hier als alibi, of als een betekenis opleggende beeldspraak.

In een van de onbetwistbaar boeiendste wetenschappelijke polemieken van de laatste jaren stelt Stephen Gould dat Dennett
en Dawkins de misverstanden over de relatie tussen natuur en cultuur zelf in de hand werken met hun veronderstellingen over
de eenheid van het universum. Wat hem betreft gaan ze een stap te ver en hij pleit dan ook voor meer genuanceerde en vooral
voor meer pluralistische verklaringen. In een recente aanval op wat hij het ‘darwiniaanse fundamentalisme’ noemt bekritiseert
hij met name het absolutisme waarmee de natuurlijke selectie als genererend beginsel in de evolutie naar voren wordt
geschoven en van toepassing wordt verklaard ook op het domein van de cultuur.85 Darwin wist al, zo betoogt Gould, dat
natuurlijke selectie niet meer was dan de primus inter pares onder de sturende factoren in de evolutie: er is daarnaast een ‘set
of interacting explanatory models, all fully intelligible, although not reducible to a single grand principle like natural selection’.
Er is, bijvoorbeeld, het beroemde feit van het inslaan van de meteoriet die miljoenen jaren geleden een einde maakte aan de
overlevingskansen van de dinosauriërs, volkomen toevallig, zonder adaptatieve achtergrond.

Volgens Gould is de cultuur onderhevig aan nog minder voorspelbare evolutionaire beginselen dan de natuur al is. Dennett
neemt aan dat in het gedrag van de cultuur net zo goed als in dat van de natuur een fundament onderkend kan worden van
‘substrate neutrality’, maar Gould is het daar scherp mee oneens. De cultuur gedraagt zich, meent hij, helemaal niet op een
neutraal substraat, maar is in essentie Lamarckiaans van karakter, en daardoor ontvankelijk voor leereffecten. Dat is
bijvoorbeeld de reden dat de ‘dominotheorie’, uit de Amerikaanse buitenlandse politiek van de jaren vijftig, faalde: de staten
verschilden onderling en leerden van elkaar en vielen daarom niet in voorspelbare volgorde ten prooi aan het communisme.
Gould oppert dan ook dat de cultuur zich niet zozeer ontwikkelt via evolutie alswel via infectie.

Veel van de meningsverschillen tussen de ‘pluralistische’ Gould enerzijds en de ‘fundamentalistische’ Dennett en Dawkins
anderzijds lijken teruggebracht te kunnen worden tot definitiekwesties. Gould ziet natuurlijke selectie als een proces dat
culturele leereffecten principieel uitsluit. Het pluralistische totaal van de hele evolutie ontstaat bij hem doordat er andere
beginselen naast dat van de natuurlijke selectie worden gezet. De andere partij heeft de neiging om het pluralisme te integreren
in het begrip natuurlijke selectie zelf, dat daardoor meer gaat omvatten dan feiten van zeer exacte aanpassing, waaronder de
feiten die de evolutie van de cultuur markeren.

Principieel echter blijft nog steeds de keuze of de relatie tussen natuur en cultuur nu gedefinieerd moet worden als een
metafoor of als een natuurwetenschappelijk feit. In de metaforische variant wordt cultuur overgedragen door het grillige
proces van ‘infectie’, in de wetenschappelijke variant volgt overdracht het patroon van een zich steeds vertakkende boom des
levens. Beide mogelijkheden houden we hier open.

De stad van Darwin, I: principes

Er is, ondanks twijfels over de precieze aard van de relatie, geen reden denkbaar om de thematiek van de ondeelbaarheid van
biologie en cultuur niet ook te toetsen aan de stad en haar ontwikkeling. Als de mythische formules van de oudheid zo
duidelijk doorklonken in de vestiging en de uitleg van de stad, als de middeleeuwse beslotenheid zich direct aftekende in de
stedelijke vorm en plattegrond, als daarna Newtons ontdekkingen een kosmopolis projecteerden, waarom zou Darwins
omgekeerde kosmische piramide dan niet net zo goed als paradigma omarmd en zichtbaar gemaakt  kunnen worden?

We komen in dat geval allereerst terecht bij een opeenstapeling van ongeldig geworden filosofische argumenten. ‘Before
Copernicus and Newton, we thought we lived at the hub of the universe. Before Darwin, we thought that a benevolent God
had created us. Before Freud, we imagined ourselves as rational creatures.’86 De nieuwe situatie is: nee, de mens is niet meer
de kern van het universum; nee, alles wat bestaat is geen afgeleide van de geest; nee, de mens is geen rationeel individu.

Wat houden we over, of liever, wat komt voor deze reeks afgevallen waarheden in de plaats? Allereerst is er een
fundamentele verschuiving, weg van het idee dat vorm en gedrag beheerst worden door essenties met een hoogstens
cyclische variatie, in de richting van het idee dat dingen en levende wezens evolueren als historische, veranderlijke entiteiten:
materie en geest zijn per definitie instabiel. Daarop volgt het idee van de fundamentele eenheid van biologie en cultuur, het
strengste vormgegeven in het concept van Dennetts ‘Design Space’: wat mensen bedenken past in hetzelfde systeem als
banalere biologische processen. Dan is er het idee van de materialistische grondslag van al het bestaande, een gevolg van het



omdraaien van de kosmische piramide: het werk van de geest zit aan het slot en aan het begin is hij niet vast te stellen, alleen te
vermoeden. Dan volgt het idee van het universum als een accumulatie van ontwerp, met de steeds vergrotende bouwkranen in
de hoofdrol. Tot slot is er het machtige idee van het meme, dat de cultuur laat functioneren als een zich sneller ontwikkelende
verwante van de natuur, hoe we de familierelatie verder ook definiëren.

Dit zijn de principes die zich beeldend vertakken in de structuur van de stad. Hoe doen ze dat, is dat een volstrekt bewust
verlopend proces? De these van dit boek is dat de filosofische basishouding het concrete gedrag vormt langs min of meer
onbewuste weg, conform het handelen van de Amerikaanse kolonisten in de prairie, die Gods aanwezigheid overal
veronderstelden en dus niet per se de noodzaak zagen om op te trekken in de richting van het centrum. De filosofie definieert
een ‘veilige zone’ waarbinnen zich het leven kan voltrekken. Binnen die zone kan ze vervolgens ook retorische
uitdrukkingsvormen aannemen, wanneer tenminste de cultuurpolitieke impuls even sterk is als bijvoorbeeld gold voor de uit
Europa in Amerika arriverende pioniers, die hun breuk met het feodalisme ook zichtbaar wilden maken in de ruimtelijke orde.

Het opsporen van dergelijke uitdrukkingsvormen is niet altijd een kwestie van eenvoudige morfologische duiding van de
esthetische en technische motieven die voor de vormgeving van straten, pleinen en open ruimtes in stelling zijn gebracht.
Zoals Joseph Rykwert een beroep moest doen op de freudiaanse techniek van de droomanalyse om de antropologische
strekking van zijn favoriete stedelijke modellen te kunnen ontrafelen, zo is het stellig ook hier. De stad van Darwin verraadt
zich door ritmische of poëtische vervoegingen van haar technische uitgangspunten, door toespelingen op een veel ijlere laag
van kennis dan strikt genomen kan worden uitgedrukt in de materie van het landschap. Door de analytische lezing van
relevante stedelijke composities uit het tijdperk van de verstrooide stad kunnen de materiële feiten van het economische en
sociale leven transcenderen tot een ritueel complex, net zo sprekend als de meest luisterrijke stadsplannen uit het oceanische
tijdperk van de klassieke stad.

De stad van Darwin, II: domein

Het is een welbekend gebruik om de stad te beschouwen als een artefact, zich onderscheidend van een zuiver biologisch
fenomeen. Ook Rykwert, met al zijn affectie voor de stad als een mentale constructie, onderschrijft deze definitie: ‘It is an
artefact – an artefact of a curious kind, compounded of willed and random elements, imperfectly controlled. If it is related to
physiology at all, it is more like a dream than anything else.’87 De connectie met de droom maakte de stad geschikt voor de
bezielde verbanden die Rykwert met zoveel genoegen terugvond in de steden uit de oudheid. Maar de darwinistische
relativering van de autonomie van het artefact komt in zijn definitie nog nauwelijks tot uitdrukking.

Door de omschrijving van het universum, in Darwins voetspoor, als een accumulatie van ontwerp, is de stad
natuurlijkerwijze opgenomen in haar omringende context van tijd en ruimte. Ze maakt er onvervreemdbaar deel van uit. Het
heeft dan ook meer zin om het stedelijke domein als een memetische extensie van de natuurlijke bestanddelen van het
universum te beschouwen, dan als een geïsoleerd en zuiver artificieel fenomeen. Vanwege de grotere orde waarvan ze deel
uitmaakt is de stad van Darwin een onpersoonlijke stad: ze beantwoordt niet zozeer aan de idiosyncrasieën van de tuin –
eenmalig aangelegd, enkelvoudig beheerst – ze is een landschap.

Landschap is een diffuus, zich voor velerlei uitleg lenend begrip: precies dat verklaart de toepasselijkheid ervan in het
verband van het darwinistische complex. Voor een nadere precisering van wat landschap is, kan gesteund worden op een
poging die de Amerikaanse geografen D.W. Meinig en Peirce F. Lewis ondernamen om een paar axioma’s te formuleren.88 Ten
eerste is landschap een gelaagd verband van geografische, ecologische en artificiële feiten. In die gelaagdheid, zo leiden we af,
is het landschap toneel voor een oneindig aantal evolutionaire stromen naast en over elkaar: van de zeer langzame dynamiek
van de dode natuurlijke materie, tot de zeer snelle gedaanteveranderingen van menselijke modeverschijnselen.89

Het landschap is behalve een kader van natuurlijke motieven ook een culturele zone, waarin zich veranderingen aftekenen
van levensstijl, regionale identiteiten, het samenvloeien of juist de verstrooiing van culturen, en wisselingen van smaak. In het
verlengde van deze formulering zijn landschap en cultuur als een symbiotisch geheel te zien: de verschijning bijvoorbeeld van
een McDonald’s-filiaal in het landschap is ogenblikkelijk te identificeren in culturele termen. Ze verwijst naar de verspreiding
van een Amerikaans commercieel milieu. Het landschap is hier betekenisdrager. Het bewijsmateriaal om een landschap zinnig te
kunnen duiden, zo luidt een volgend axioma, kan niet zonder ‘gewone dingen’: een meubelboulevard is een even betekenisvol
fenomeen als een museumcomplex.

Het landschap – het volgende axioma – is een opslagplaats van historische feiten en objecten, die een rijke bron zijn van
mogelijke interpretaties. ‘The crust of the earth is a vast museum’, wist Darwin al en met de museale status van wat daarin
werd aangetroffen, kwamen de aanleidingen voor interpretatie.90 Die interpretaties ontlenen hun aantrekkelijkheid niet per se
aan hun onweerlegbaarheid: de negentiende-eeuwse natuurwetenschapper P.H. Gosse bijvoorbeeld, placht fossielen, die
Darwin gebruikte als stut onder zijn materialistische betoog, uit te leggen als door God verstopte cadeautjes, bedoeld om de



sterkte van het geloof te testen van de speurende geologen.91 Blijkbaar is het landschap een potentieel meervoudig te
interpreteren, zo niet misleidende bron.

Een landschap in deze samengestelde definitie wordt nog niet zo lang onderkend als een bruikbaar onderwerp voor
wetenschappelijke studie. Voor de Engelstalige wereld begon de belangstelling voor het landschap in wijdere zin omstreeks
1950, met de analyses van W.G. Hoskins (Engeland) en J.B. Jackson (Verenigde Staten).92 Hoskins’ The Making of the
English Landscape uit 1955 is een historische verhandeling die de officieel geclassificeerde landschapsparken, tuinen en
buitenhuizen goeddeels negeert, maar aan de hand van heggen, bomen, wegen, bruggen en simpele nederzettingen de
nationale geografie beschrijft. De geschiedenis van Hoskins wordt doorgezet tot in de eigen tijd, maar niet zonder moeite. ‘It is
a distasteful subject but it must be faced for a few moments’, schrijft hij en hij zet uiteen dat wat hem betreft de dingen er na
ongeveer 1914 alleen maar lelijker en slechter op zijn geworden. Dat begint bij de verwording van het pub-interieur en eindigt
bij de introductie in het landschap van een plaag van elektriciteitsmasten en -kabels.93

Voor J.B. Jackson, opgeleid als historicus en taalwetenschapper maar zich ontwikkelend als een uiterst veelzijdige
analyticus van het landschap, geldt die barrière niet.94 Voor hem is de stad niets minder dan ‘the supreme example of man’s
modification of his environment’ en is er geen enkele reden om dienaangaande een beperkende maatstaf van morele of
esthetische aard aan te houden die het landschap van de eigen tijd tot een verworpen zone verklaart.95 Jackson kwam tot de
bruikbaarste definities van het landschap: ‘a composition of man-made or man-modified spaces to serve as infrastructure or
background for our collective existence; and if background seems inappropriately modest we should remember that in our
modern use of the word it means that which underscores not only our identity and presence, but also our history.’96

In deze liberale, gedemocratiseerde omschrijving is er de ruimte om naast de officieel erkende, politieke componenten van
het landschap – de muren, grensmarkeringen, wegen, monumenten – ook het vernacular landscape als een relevante
constituerende grootheid te waarderen. Die laatste categorie behelst het spontaan gegroeide deel van het openbare domein,
zonder opgelegde identiteit, maar direct bepaald door het concrete gebruik. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de ruimte direct
om ieders individuele woning, gedomesticeerd maar niettemin openbaar, om informele sociale zones op parkeerterreinen, strips
en winkelcentra, om vlooienmarkten, kampeerterreinen, de mobile home-cultuur in het algemeen enzovoorts. Voor Jackson is
het vernacular landscape de tegenvoeter van het politieke landschap, die onmisbaar is omdat het directer inspeelt op de
particuliere, meer emotionele kant van het bestaan. Wat hem betreft voert deze landschappelijke dimensie direct terug naar een
oersituatie, te omschrijven als een inhabited landscape, waarin het politieke domein nog geen sporen heeft achtergelaten:
‘man, the political animal, thinks of the landscape as his own creation, as belonging to him; thinks of it as a well-defined
territory or domain which confers on him a status totally distinct from that of all other creatures; whereas man the inhabitant
sees the landscape as a habitat which was there long before he appeared.’97

Het politieke landschap is de realisering, langs mentale weg, van een archetype; het inhabited-landschap is het product
van voortdurende aanpassing en strijd in de meest concrete termen, zonder dat er veel gesymboliseerd wordt of tot sprekende
verbeelding gebracht.98 Het is de middeleeuwse situatie van de open plek in het bos, waar Jacksons vernacular-definitie aan
vast wordt gemaakt, de open plek die in getrapte zones overgaat in het magische verband van een ondoordringbaar woud.99

Het vernacular landschap beweegt zich dus tussen enerzijds de begrijpelijkheid van het gedomesticeerde domein, anderzijds
de onbegrijpelijkheid van ‘vijandig’ gebied.

Jacksons toont zich ontvankelijk voor letterlijk alles wat zich aandient in het landschap, hoe banaal en informeel de
herkomst of de bedoeling ook mogen zijn. Daaraan gekoppeld relativeert hij de stad als een zuiver mentaal, essentialistisch
archetype. Het maakt zijn analyses niet alleen tot een product van darwinistisch denken, maar ook een heel bruikbare opmaat
voor de karakteriseringen van het eigentijdse landschap als cybercity of de space of flows. Ook daarin is eerder een beweeglijk
proces te zien, dan een gefixeerd domein; ook daarop past eerder het beeld van de enkele open plek in het woud die door
voortdurend persoonlijk ingrijpen in stand kan worden gehouden, dan het beeld van een bestendige philopolis.

Deyan Sudjic beschrijft cybercity letterlijk darwinistisch als een ‘soort’, met een specifiek, historisch bepaald karakter.100

Deze nieuwe soort ‘is not an accretion of streets and squares that can be comprehended by the pedestrian, but instead
manifests its shape from the air, the car or the mass transit railways’. Op deze grotere schaal zijn de wereldsteden verbonden in
een enkel samenvattend systeem van wederzijdse betrekkingen, waarin zich een rangorde voltrekt van macht en invloed.101

Het woord is inderdaad ‘voltrekt’, want zoals de in het eerste hoofdstuk al uitvoerig geciteerde Manuel Castells schreef, is met
de stad van het informatietijdperk een proces aan de orde en niet een gefixeerde vorm.

De stad van Darwin, III: evolutie

Het domein van de darwinistische stad is dus een instabiel landschap, opgebouwd uit niet-hiërarchisch gerangschikte lagen
van natuurlijke en cultuurlijke herkomst: aan de ene pool staat een primitief en natuurlijk vernacular, aan de andere het zuivere
meme van het geheel uit politieke tekenen opgebouwde landschap. In het verlengde daarvan is de darwinistische stad drager



van meervoudige betekenissen, die soms alleen opgehelderd worden door de vogelvlucht. De Zwitserse stedebouwhistoricus
André Corboz omschreef de toestand van het landschap na eindeloos doortrokken te zijn van oude en nieuwe sporen als een
‘palimpsest’: de accumulatie die zich hier had voltrokken, was wat hem betreft nog het best uit te drukken in het
archeologische concept van de ‘stratificatie’.102

Maar hoe zit het met de dynamiek van dit gestratificeerde landschap, met andere woorden, wat betekent het begrip evolutie
in dit verband? Darwin zelf, om te beginnen, hád het niet letterlijk over evolutie, alleen over ‘descent with modification’, zo
aangevend dat hem geen progressie voor ogen stond, maar alleen neutrale verandering.103 Het voornaamste creatieve
instrument van deze verandering is de natuurlijke selectie, dat echter ontsnapt aan enkelvoudig functionalistische
interpretaties. Stephen Gould heeft in een mokerende zin geschreven dat ‘the watchwords of creativity are sloppiness, poor fit,
quirky design, and, above all else, redundancy’.104 De evolutie kent geen doelgerichtheid, maar is een eindeloos veelzijdig
proces met uitsluitend historische fenomenen; ze kent geen voltooide types die als de volmaakt geschikte vorm de tijd kunnen
doorstaan. Natuurlijke selectie leidt dus niet naar een enkelvoudige oplossing, maar vervangt oude door nieuwe
complexiteiten.

De afwezigheid van stabiliteit en bestemming in dit model krijgt een directe afspiegeling in de manier waarop Sudjic in zijn
boek de onmogelijkheid beschrijft om de evolutie van de contemporaine stad te begeleiden: ‘Architectural and planning
philosophy may provide retrospective legitimisation, but is seldom in the driving seat.’105 Directieven zijn dus minder aan de
orde dan de beschrijving van een proces dat grotendeels op eigen kracht buiten bereik blijft. Toch is dat proces niet zonder
structuur. Wanneer Alan Waterhouse het systeem van de stad van nu beschrijft in uitsluitend mechanische betrekkingen, of
wanneer Rykwert zich beklaagt over de uitholling van het stedelijk programma tot kwesties van infrastructuur, geven zij een
wezenlijke karakteristiek prijs van het functioneren van de darwinistische stad.106 Dat geldt ook voor de vulgair-commerciële
fenomenen die Joel Garreau aan edge city ten grondslag legt. Inderdaad evolueert de stad door een keten van onderling
verbonden acties, met grondspeculatie en infrastructuuraanleg doorgaans in een aanzwengelende rol. ‘People follow
plumbing’, weet ook Jackson.107 Voor het grote samenvattende verband echter van een disciplinaire orde die oorzaak en
gevolg van het stedelijk systeem naar een metafysisch plan zou kunnen tillen, wordt niet vanzelfsprekend ruimte gemaakt. De
stad van Darwin heeft geen specifieke afkomst en evenmin een bestemming: er is alleen proces, er is alleen spanningsveld.

Rykwert en Waterhouse accepteren geen stad die een filosofisch beginsel moet ontberen en blikken om die reden met een
zekere afgunst terug naar betere tijden. Anderen wagen zo nu en dan nog eens een poging om het landschap toch weer in
verband te brengen met vermeende essentialia. Ongeveer in dezelfde tijd als die waarin Rykwert zich zette aan The Idea of a
Town, schreef Christian Norberg-Schulz zijn boek Genius Loci; Towards a Phenomenology of Architecture, dat geheel in lijn
met de fenomenologische filosofie van Husserl en Heidegger de pretentie heeft om de voorbijgaande, historische
eigenschappen van fenomenen af te halen om weer tot de kern te komen. Die techniek kon onder andere worden toegepast op
het landschap. Norberg-Schulz koos als zijn centrale thema genius loci en stelde bij een afgewogen selectie van omgevingen
de vraag wat de verborgen betekenis, de roeping van een landschap zou kunnen zijn. Om die roeping te kunnen achterhalen,
was het zaak om het landschap zo exact mogelijk te analyseren om de structuur ervan te ontdekken. Dat deed Norberg-Schulz
bijvoorbeeld door de volgende systematische redenering: ‘plaats’ is een omvattend verband en moet dus bij uitstek worden
gezien als een zelfstandig naamwoord; bij ‘ruimte’ gaat het om relaties, daarom is dit een begrip van voorzetsels – op, voor,
tegen, aan; ‘karakter’ is een toegevoegde entiteit en wordt daarom bij voorkeur als bijvoeglijk naamwoord uitgedrukt.108 Ook
kwam Norberg-Schulz tot een classificering van de natuurlijke landschappen, in een ‘kosmisch’, ‘romantisch’ en een ‘klassiek’
genre. De culturele opdracht plaatste hij in het exacte verlengde van deze genres, waardoor de mens de voltooier kon worden
van de schepping, te zien als een groot complex: ‘the history of the place ought to be its “self-realization”’.109

Met name door de verbanden die hij tracht aan te tonen tussen natuurlijke en cultuurlijke componenten van het landschap
zou Norberg-Schulz’ redenering een van de interessantere darwinistische theorieën van de laatste decennia genoemd kunnen
worden, als hij tenminste niet zo regelmatig gewichtige platitudes neerschreef (‘In general vegetation is the manifestation of
living reality’). Bovendien moeten de determinismen die hij het universum toedicht – dat het een concept met een bestemming
en een roeping zou zijn en over essentiële eigenschappen zou beschikken die zich onttrekken aan historische toevalligheid –
volgens de darwinistische beginselen als een misverstand worden gekwalificeerd. Zo hecht is de structuur van de
landschappelijke evolutie niet en in ieder geval is in het darwinistische concept de uitkomst van de evolutie principieel
onbekend en onvoltooid. Bij Darwin houdt het gezamenlijke optreden van de genetische en de memetische evolutie in één
‘design space’ allerminst een holistisch concept in, dat het doel van de evolutie van het begin af aan in zich draagt. Kennis
over de natuurlijke component is geen sleutel tot een oplossing op het terrein van de cultuur.

Het sterke duo van gen en meme, die abstracte essenties vertegenwoordigen, geeft uit zichzelf dan ook geen enkelvoudige
richting aan. Dat geldt ook met betrekking tot de evolutie van het landschap. Er is pas een heftige stedelijke samentrekking
mogelijk wanneer een dialectisch krachtenveld, exclusief afkomstig uit de hoek van de memen, zijn invloed doet gelden. De
cultuur is door haar vermogen tot versnelling (Dawkins) in staat zeer langzaam evoluerende materie opeens te laten accelereren



en daardoor rijp te laten worden voor toegevoegde betekenissen van mentale aard. In dit opzicht is de stad een duidelijk
artefact. Het krachtenveld dat tot stedelijke effecten stimuleert, wordt gevormd door de ‘eeuwige’ dialectiek tussen de
platonische en de homerische impulsen. Waterhouse wijst de stad van alle tijden aan als de enige plaats waar ‘Plato gets to
meet Homer’.110 De stad is een ‘middle ground’, schrijft Waterhouse, waar enerzijds gestreefd wordt naar de verdediging van
de status quo (Plato) en anderzijds de grenzen steeds in beweging zijn en bij het destructieve af wordt gezocht naar het
uitbreiden van macht en invloed (Homerus).

In deze polariteit is zonder veel moeite terug te vinden wat Jackson verstaat onder het ‘politieke’ deel van het landschap
versus het landschap in zijn gedaante van vernacular en inhabited. Het is in de memetische manipulatie van dit krachtenveld
– dat wil dus zeggen: door culturele keuzes – dat het landschap van de stad van Darwin uit kan stijgen boven de banale
mechanismen die intellectuelen als Rykwert en Waterhouse nog zo weten te benauwen.

De stad van Darwin, IV:
verleden, heden en toekomst

Zo komen we, ten slotte, in de buurt van een principiële diagnose van de toestand waarin de stad vandaag verkeert. De stand
van onze kennis over de samenstelling en het gedrag van het universum tekent zich, net als in voorgaande periodes, af in de
ruimtelijke filosofie. Het darwinisme leidt tot een opheffing van isolement en autonomie: dat betreft de soort stad net zo goed
als de soort mens. De stad is opgenomen in vloeibare ruimte en tijd: ze is per definitie landschap en per definitie historisch. De
keten waarin ze is opgenomen is in de eerste plaats materialistisch en mechanisch. Er is geen houvast voor romantische
essentialismen zoals bijvoorbeeld Norberg-Schulz ze belijdt, die bij het zien van een mooie brug bereid is om aan te nemen dat
deze in Heideggeriaanse zin een bedoeling van het landschap aan het licht brengt die eerder nog verborgen was.111

Nee, een dergelijke ontroerende bedoeling is niet aanwijsbaar in het landschap: het darwinisme relativeert zowel afkomst als
bestemming, houdt alleen nadrukkelijk de macht overeind van het meme, waarmee het landschap zin kan krijgen door een
toegevoegde bewerking. Maar de toekomst ligt, hoewel ze een onvervreemdbaar onderdeel is van het evolutionaire proces,
allerminst vast. Noch kan in de werking van de evolutie een overdreven meegevoel met het waardevolle uit het verleden
worden onderscheiden. Natuurlijke selectie is een proces van permanente korte metten; ‘it is almost always crunch time’, vat
Daniel Dennett de werking van het systeem samen.112 Darwin wist dat ook, al scheen hij de ernst van de situatie te relativeren:
‘When we reflect on this struggle, we may console ourselves with the full belief, that the war of nature is not incessant, that
no fear is felt, that death is generally prompt, and that the vigorous, the healthy, and the happy survive and multiply.’113

Door de snelheid en de breedte van de permanente aanpassing die hoort bij het selectieproces staat de coherente gedaante
van het verleden onder voortdurende druk: het zijn memetische keuzes waardoor het uit elkaar vallen soms gerekt kan worden.
Maar ondanks alle historische acceleraties en mutilaties is het verleden even onvermijdelijk als de toekomst onderdeel van het
evolutionaire proces, ook dat van de stad: zelfs een ontkend of kapotgemaakt verleden is een verleden. En met de erkenning
van dat verleden wordt ook het concrete stedebouwkundig veld per definitie een getekende context, met een potentieel
kritische functie ten opzichte van een zelfgeschapen ‘punt nul’ in de geschiedenis van de stad.

Het historische karakter van de stad is het onvermijdelijke gevolg van een darwinistisch regime, maar dat maakt de feiten
nog niet automatisch tot incidenten zonder onderling verband. Met name Daniel Dennett heeft geprobeerd de balans aan te
geven tussen eenmalig toeval en de historische constante. Tegenover het idee van de toevallige historiciteit in de evolutie zet
hij de déjà vu-gedachte van Nietzsche: de onvermijdelijke, eeuwige terugkeer van altijd dezelfde fenomenen in een blinde,
betekenisloze variatie.114 Nietzsche maakte dit fenomeen tot hoeksteen van zijn filosofie, het deprimeerde hem meer dan iets
anders. Maar wat is eigenlijk erger, vraagt Dennett dan, dat de dingen nooit weer gebeuren of steeds weer? De waarheid van
de evolutie is een mix, besluit hij de behandeling van deze hamvraag: ‘a little bit of Chance, a little bit of Ever. That’s Darwin’s
dangerous idea, like it or not.’ Deze termen omgezet naar de stad maken haar tot meer dan een domein waar alleen de terreur
van de verandering en toeval heersen. Ook zij is vatbaar voor effecten van déjà vu en ontvankelijk voor tijdloze
eigenschappen of misschien zelfs structurele dragers.

Om iets van die tijdloze eigenschappen en structurele dragers voor ogen te krijgen, is het beslist noodzakelijk om principieel
de definitie open te breken van cybercity, die uitsluitend tabula rasa zou kennen, alleen maar anekdote zou bevatten en alleen
maar hartstochtelijk nieuw zou zijn. Het idee van de getekende context van het landschap, het idee dat het universum een
accumulatie van ontwerp is, opent automatisch de deur naar het verleden. Dat verleden op zijn beurt is er aan toe om verlost te
worden uit zijn holistische volmaaktheid, die zo duidelijk doorklinkt in de analyses van bijvoorbeeld Loos, Rykwert en
Waterhouse. Juist in deze beschrijvingen dreigt de volledigheid van het verleden zodanig gesacraliseerd te worden dat het
verandert in een ontoegankelijke vreemde, op de manier waarop de personages van Dennis Potters fascinerende televisieserie
Cold Lazarus alleen in verlamde verbijstering kunnen kijken naar de ervaringen van een soortgenoot die niet in het jaar 2370
leeft maar in 1990. Het is denkbaar om een stap verder te zetten dan deze karikaturen, die van het verleden een onaanraakbaar



brave zone maken, van de actualiteit een vulgair spektakel en van de toekomst een tijdruimtelijk complex zonder enige
menselijke identiteit.


