
3/ In de vallei van Geddes

Aan het slot van het eerste hoofdstuk werd Perimeter Center ten tonele gevoerd, een edge city bij Atlanta die in menig opzicht
de verwerkelijking leek te zijn van bijna honderd jaar oude dromen over de stad van de toekomst.1 Hoewel er tussen droom en
realiteit geen causaal verband aanwijsbaar is, zou de regionale compositie van Atlanta en omstreken, georganiseerd door
ringverbindingen, een ver, geëmigreerd familielid kunnen zijn van de tuinstadschema’s van Ebenezer Howard. Diens sociale
programma, getekend door een anarchistische belang-stelling voor de impuls van groepsprocessen in de samenleving, bleef
daarbij overigens buiten schot.2 Ook lijkt het alsof Frank Lloyd Wrights Broadacre City zich uiteindelijk op deze plek aan de
dagelijkse werkelijkheid heeft meegedeeld. In de buurt van Atlanta, maar ook op menige andere plaats op de wereld, zijn
duidelijk de effecten zichtbaar geworden van de verstrooiing die Wright in dit emblematische plan voor zich zag en van de
daardoor in de hand gewerkte oplossing van de collectieve ruimte.

In Wrights profetie wordt de ruimte niet meer bepaald door het uitstralend effect van kernen, maar door een
gedecentraliseerd model, met de geïndividualiseerde woonnederzetting als kleinste eenheid. Het was een voorstelling die
paste bij de suburbanisatie die zich deze eeuw voltrok en bij het daarmee verbonden massale automobilisme, maar die ook
aansloot bij de chronische antistedelijke traditie die al ten tijde van Thomas Jefferson in de Verenigde Staten gevestigd
raakte.3 In sommige aspecten zat Wright er naast met zijn perspectief: de oude metropolen zouden niet letterlijk oplossen in het
niets en evenmin voltrok zich zijn voorspelling dat de burger van de toekomst op eigen grond om de woning zijn voedsel zou
verbouwen.

Wright was met zijn Broadacre-project begonnen in de jaren twintig. Omstreeks 1930 kwam ook in de ruimtelijke
werkelijkheid van Amerika een eind aan de centraliserende tendens.4 Daarna raakte het landschap meer en meer gewend aan
ruimtelijke vormen die eerder door complexiteit getypeerd werden dan door concentratie: de werkelijkheid voegde zich
langzamerhand naar de profetie. In de zo ontstane context van verstrooiing deden zich nieuwe functionele samentrekkingen
voor, waarin de formule van de stad werd heruitgevonden in nieuwe vormen.

Precies dat was aan de orde in Perimeter Center, een project dat illustreert hoe een utopische ideeënstroom geleidelijk aan
kon neerdalen in de zichtbare werkelijkheid. Door van een gedachtespinsel in vorm te veranderen werd deze edge city ook
onderdeel van een andere, ditmaal zeer concrete evolutie, namelijk die van het landschap ter plaatse. In hoog tempo
transformeerde dat landschap in iets volkomen nieuws, in steeds korter op elkaar volgende historische sprongen, met
infrastructurele ontwikkelingen als voornaamste aanjagers.5

Tweehonderd jaar geleden was de locatie van Perimeter Center een onbeweeglijk, nauwelijks door mensenhand aangeraakt
landschap, alleen doorsneden door een paar indianenpaden. Nadat in de vroege negentiende eeuw een paar militaire
uitkijkposten waren gebouwd, begon de kolonisering van het land. Omstreeks het midden van de eeuw ontstond een boerderij,
die het centrum van Atlanta ging bedienen. Terwijl de stad langs de radialen van nieuw aangelegde spoorwegen uitbreidde,
groeide de boerderij eveneens in omvang en bleef dat doen tot in de jaren vijftig van de twintigste eeuw. Na de Tweede
Wereldoorlog echter werd het landschap op grote schaal opengebroken door snelwegen en door een ringverbinding om
Atlanta. Op de kruisingen van radialen en ring werd grond aangekocht door speculanten, om juist hier nieuwe, stedelijke
functies te laten ontstaan. De locatie van Perimeter Center werd bestemd voor een groot winkelcentrum, een van de
excentrisch gelokaliseerde functies die door de verbreiding van het automobilisme levenskansen kregen. Daarmee begon het
laatste stuk van de geschiedenis. Iedere nieuwe fase, vanaf het moment dat het agrarisch gebied door speculanten herkend
werd als een bruikbaar uitgangspunt voor succesvolle investeringen, betekende een verdere verstedelijking van het
programma. Met het toenemen van de toegankelijkheid van het gebied kon ook de functionele differentiatie toenemen. Eerst
kwamen er tijdens de jaren zeventig en tachtig kantoren bij, aanvankelijk in laagbouw, maar al snel opgevolgd door hogere
structuren. Tot slot kwamen er ook woningen. Perimeter Center werd, als voorlopig slot van een ingrijpend landschappelijk
veranderingsproces, een stad tussen de snelwegen, onafhankelijk functionerend van de oude, centrale stad, met een
programma van wonen, werken en winkelen voor 30.000 inwoners, op een locatie waar twee eeuwen eerder nog ‘niets’ was.

Tijdens deze evolutie van ‘niets’ naar ‘iets’ werd een stad voortgebracht, maar niet een stad die compositorisch erg verwant
is aan de traditionele stad. Stephen Kieran en James Timberlake, die een studie aan de geschiedenis van Perimeter Center
wijdden, zien een duidelijk verband tussen de organisatievorm ervan en de algehele verdwijning na de oorlog van het
Amerikaanse collectieve domein. Ze stellen dat de streetscape van bijvoorbeeld Las Vegas, dat door Robert Venturi in een
belangrijke studie uit 1972 verheven werd tot een zelfstandige categorie in de stedelijke iconografieën, alleen nog maar uit
tekens bestaat – en niet meer uit een ruimte die op ooghoogte door echte mensen gedeeld wordt.6 De stad was bezet geraakt
door een woud van grafische symbolen die zichtbaar hun best deden om van zo groot mogelijke afstand de aandacht van
automobilisten te trekken.



Perimeter Center toont een volgende fase van reductie van traditionele urbaniteit. De constituerende objecten van de
ruimtelijke orde zijn daarin zelfs niet meer als teken aanwezig: er is, stellen Kieran en Timberlake, ‘figuur’ noch ‘achtergrond’
overgebleven. Karakteristiek voor deze fase is dat de gebouwen zich zoveel mogelijk aan het zicht onttrekken. Ze worden
ontsloten via limited access highways, die een vierdimensionaal intermediair vormen tussen het collectieve domein van de
openbare snelweg en het particuliere domein van ieders afzonderlijke bezit. De route voert langs groene sluiers met
gesoigneerde grasvelden en een precieuze bomenselectie.

Het landschap is in deze stedelijke formule nauwelijks nog een concrete verblijfsruimte. Veel meer is het een onaanraakbaar
decor van organische schoonheid. Als de meest overtuigende ruimtelijke gebruikseenheid van deze stad resteert de plek
achter het dashboard van de auto, zo al niet de plek achter computer of televisie.7

Hoezeer deze status quo – een verzameling van apart geplaatste gebouwen, onderling verbonden door een rit in een
afgesloten autocabine langs diffuse kijknatuur – ook een eindpunt markeert van het traditionele idee van de stad, tegelijk
verraadt hij een dieper liggende constante, die zich in elke periode op een eigen manier uitdrukt. Door het extreme
automobilisme heeft iedereen in dit land de mogelijkheid om op in beginsel iedere plek een eigen versie te beginnen van het
Amerikaanse ideaal van de primitieve hut. De Amerikaanse primitieve hut: die is, zo zeggen Kieran en Timberlake terecht, geen
familie van het classicistische, in het bos gesitueerde archetype van Laugier, dat vrije en gecultiveerde natuur in elkaar doet
opgaan. Ze is veeleer te omschrijven als de van de vijandige buitenwereld afgesloten fortificatie, die vanaf het prille begin van
de frontier de onontbeerlijke contramal was van een niet zelden buitensporig avontuurlijke levenswijze.8 In de afgeschermde
ligging van de gebouwen van edge city beleeft deze Amerikaanse versie van de primitieve hut een nieuwe aflevering.

De geschiedenis van Perimeter Center illustreert de complexiteit en gelaagdheid van ruimtelijke veranderingen door de tijd.
In een eenvoudige opeenvolging van feiten veranderde een autochtoon indianengebied in een hypermoderne stedelijke
enclave. In samenhang met deze opeenvolging zijn er andere ontwikkelingslijnen te ontdekken. Zonder dat daarbij oorzakelijke
mechanismen werkzaam zijn geweest, impliceert de stedelijke transformatie hier de verwerkelijking van een utopisch ideaal,
namelijk dat van de in de regio opgenomen stad met een geïndividualiseerde structuur zoals het destijds door Wright en paar
andere helden van de architectonische avant-garde geprofeteerd werd. Daarbij hoort ook een verschuiving in de definitie van
de compositiebeginselen die in de stad werkzaam zijn: zowel het gebouwde object als de achtergrond waarin het is opgenomen
werden diffuus, zodanig dat de sociaal gedeelde ruimte uitsluitend nog in een geprivatiseerde vorm kan blijven bestaan. Onder
alle veranderingen echter volhardde een weerbarstige constante in de Amerikaanse cultuur: die van een geïsoleerde
bestaansvorm, dialectisch afgepaald tegenover een onbetrouwbare buitenwereld.

Route door de tijd

In dit derde hoofdstuk worden verschillende aspecten van de tijdruimtelijke evolutie van de stad onderzocht. Het gaat over
hoe het veranderingsproces van de groeiende, of desnoods krimpende, stad beschreven en gediagnosticeerd kan worden, met
alle gelaagdheden die daar klaarblijkelijk, gelet op het geval van Perimeter Center, aan ten grondslag kunnen liggen.

Een van de fundamentele kwesties die dan onder ogen moeten worden gezien is de mogelijkheid van een ‘bestemming’ in
het landschap, die de route van de ruimtelijke orde door de tijd heen zou kunnen dicteren en dientengevolge voorspelbaar zou
kunnen maken. We grijpen in dit verband even terug op het ‘oceanische’ archetype, waarmee we al kennismaakten in
hoofdstuk 2, dat als product van de freudiaanse analyse een belangrijke rol speelde in het denken van uiteenlopende auteurs
als Joseph Rykwert en Christian Norberg-Schulz over verleden, heden en toekomst van de stad. De stad wordt in hun
gedachtegang retrospectief naar een holistische oersituatie toe geleid, waarin ieder onderdeel van het landschap ritueel
vastgeklonken zit aan een metafysische bestemming. De bijbehorende pretentie is dat dit rituele verband ook als genererend
beginsel in de verdere evolutie van de stad effectief kan zijn: uit het archetype vloeit een toekomstgericht programma voort.
Norberg-Schulz stelt voor de architectuur in brede zin als opgave het ontdekken van de ‘roeping’ van de plek.9 Rykwerts The
Idea of a Town is van de eerste letter tot de laatste punt gewijd aan het herwinnen van de rituele karakteristieken van een stad
die ooit geweest is en waarmee alleen nog denkbeeldig gecommuniceerd kan worden.

Hoewel geen van de twee auteurs daar expliciet naar verwijst, krijgt het oceanische idee over de ruimtelijke orde een
buitengewoon sprekende verbeelding in de beroemde Valley Section van Patrick Geddes.10 Geddes, schrijft Jacqueline
Tyrwhitt, stond voor een opvatting over de stad en het landschap die zo breed uitgesponnen was geraakt dat het nauwelijks
voorstelbaar was dat ze in een enkel persoon huisde. Toch wist Geddes zonder problemen een ‘God-like breadth of vision and
comprehension’ te combineren met een ‘clerk-like detailed accumulation of local material and humility of approach’.11 De
brede visie betrof het ruimtelijk verband, maar ook de tijd: ‘His talk envelops you like an atmosphere; your mind becomes all
windows – windows into the past and windows into the future.’12

We vinden deze aanbevelingen direct terug in de Valley Section, een diorama met toelichting, dat onderdeel was van een
tentoonstelling die Geddes in 1910 samenstelde, die meeging op zijn reis naar India van vier jaar later, door schipbreuk verloren



ging en alleen in een tweede versie bewaard is gebleven.13 Bij het bekijken van het gepubliceerde restant ervan is het minder
de filosofische en wetenschappelijke breedte van het Geddesiaanse gedachtegoed die indruk maakt dan een zekere naïeve
enkelvoudigheid van benadering. Op het eerste gezicht berust Geddes’ landschapsdoorsnede op een vloed van mantra-
achtige veronderstellingen. De hardste stelling waar hij mee aankomt betreft de onverbrekelijke samenhang tussen de aard van
de plek en de aard van het werk dat er verricht kan worden. Elke plek in de Valley Section wordt toebedeeld aan een
beroepsgroep: ‘the Miner, the Woodman, and the Hunter on the heights; the Shepherd on the grassy slopes; the poor
Peasant (of oats or rye) on the lower slopes; and the rich Peasant (with wheat, and in south it may be wine and oil) on the
plain; finally, the Fisher (sailor, merchant,etc.) at sea level.’14

De gedetermineerde koppeling tussen vorm en functie geldt wat Geddes betreft niet alleen voor een eerste, primitieve fase
van verovering van het landschap: ze volhardt. ‘For thus it is that cities have arisen and still arise. As the merchant nobles of
Venice sprang from the fishing-boat, or the millionaires of Pittsburg now arise beside the forge, so surely also do their cities
retain the essential character, that conditioned their environment and occupation.’15 Iedere stad blijft, volgens deze
gedachtegang, wezenlijk verbonden met haar eigen verleden: ‘The varying qualities and defects so characteristic of all historic
towns are widely different, but are still largely traceable to their rustic origins.’16

Geddes is op zijn beeldendst wanneer hij het spoor terug volgt, naar het verleden, waar inderdaad hier en daar een relict
gevonden kan worden dat aan een ‘rustieke oorsprong’ herinnert. Vorm en functie sloten in dat verre verleden een
ogenschijnlijk ongecompliceerd huwelijk af. Dat huwelijk beklijfde, hoe dan ook, want ‘[w]hat was decided among the
prehistoric protozoa cannot be annulled by act of Parliament’.17 Maar hoe gaat het de andere kant op, de weg naar de
toekomst, is daar ook een vanzelfsprekende lijn te onderkennen die naar een zekere bestemming voert? Norberg-Schulz, zo
zagen we eerder, perste de lijnen van het verleden naar de toekomst in zodanig nauw omschreven sferen dat de conclusie niet
anders kon luiden dan dat hij in de valkuil terecht was gekomen van een al te simpel determinisme. Aan die kuil ontkwam
Geddes, al waren deterministische koppelingen van vorm en functie aan de Valley Section niet vreemd.

In de realiteit bleek de bioloog Geddes echter over meer nuances te beschikken dan de historicus Norberg-Schulz. Voor hem
was de toekomst minder een concreet beeld dan een proces. Hij probeerde bijvoorbeeld, zoals we in een volgend hoofdstuk
nog zullen zien, bij zijn indrukwekkende serie projecten in India het inbrengen van concrete stedelijke ontwerpvoorstellingen
zo lang mogelijk uit te stellen. Het ging hem er om de sociaal-culturele status quo dusdanig te bespelen dat een keten van
onderling verbonden lokale interventies in gang werd gezet, waarvan de concrete uitkomst in de ruimtelijke orde bij voorbaat
allerminst kon vast staan, zeker niet als beeld.

Zowel het wensdenken, waaraan Norberg-Schulz zich overgaf, met vrij precies gedefinieerde landschapsvoorstellingen in
het verlengde van de traditie, als de Geddesiaanse, meer methodische analyse van het gedrag van en in het landschap staan
voor een bredere stroom van interpretaties, ieder gegenereerd vanuit een eigen academisch domein. De pseudo-
fenomenologische en zeer beeldende benadering van Norberg-Schulz hoort, bijna noodzakelijkerwijs, bij de omgeving van de
ruimtelijk ontwerpers, die in de weergave van een toekomstige realiteit een stellige culturele uitspraak doen over het
aangetroffen landschap, of ze zich daar nu bewust op toeleggen of niet. Wat ze voorstellen houdt per se een memetische
vervoeging in van het landschap; en afhankelijk van de gekozen stellingname wordt de status quo ontkend dan wel
gemobiliseerd of bevestigd.

Een ontwerp is, door de onvermijdelijk concrete substantie, per definitie een artificiële en geforceerde voorstelling.
Daarnaast, soms er tegenover, staat de registrerende, niet al in eerste instantie op actief ingrijpen gerichte benadering van de
ruimtelijke wetenschappers, waar ook Geddes bij te rekenen is. Zijn attitude ten opzichte van het landschap van de toekomst is
eerder die van de geograaf dan die van de ontwerper. Het ging hem om het herkennen van constanten en incidenten in de
ontwikkeling van ruimtelijke patronen (niet zozeer om de ruimtelijke patronen zelf als gefixeerde kunstwerken), waar de
consequenties voor de toekomst mogelijkerwijs van zouden kunnen worden afgeleid. Het aandeel van het gecultiveerde
ontwerp in de transformatie van de stad lijkt in deze benadering ondergeschikt te zijn aan onbewuste, niettemin soms
onuitroeibare cultuurpatronen.

Toch stijgt bij Geddes het uiteindelijke resultaat van zijn onderzoekswerk soms ruimschoots uit boven datgene wat vanzelf
in het landschap ontstaat als een impliciete cultuuruiting. De Valley Section lijkt, als een van de hoogtepunten van Geddes’
werk, ontstaan te zijn op het kruispunt van de twee benaderingen, en iets te hebben van allebei. Zowel de invloed van de
onbewuste geografie doet zich gelden, in de verbanden die gesignaleerd worden tussen vorm en functie, als die van de door
ontwerp gestuurde voorstelling. Tegen deze symbiotische kwaliteit steekt de realiteit van menig contemporain stedelijk
project, bijvoorbeeld van de edge cities, pover af, hoezeer daarin ook de organische component van het landschap
gedramatiseerd wordt. De ruimtelijke gebeurtenissen van verleden, heden en toekomst presenteren zich in een project als
Perimeter Center als een zuiver geografische sequentie, nauwelijks aangeraakt door opzettelijk, via ontwerp veroorzaakte
culturele voorstellingen.



Over beide standpunten omtrent de werking van het met ontelbaar veel details ingevulde evolutionaire krachtenveld van de
ruimtelijke orde is veel meer te zeggen. Om te beginnen is er het geval van H.P. Berlage, zich direct na de vorige eeuwwisseling
buigend over een nieuwe fase van de Amsterdamse stadsuitleg, en in zijn uiteindelijke ontwerp een fraai voorbeeld leverend
van een ‘wensdenkende’ voorstelling, waarmee een duidelijk intentionele toevoeging werd nagestreefd aan de geografie van
de stad.

Barok in de noordelijke Nederlanden

Toen Berlage zijn opwachting maakte in de Amsterdamse stedebouw met zijn Plan-Zuid (1900 -1905) was dat een eerste climax van zijn groeiende
belangstelling voor het gecombineerde vraagstuk van de sociale woningbouw en de stad als een zich aan de tijdsomstandigheden aanpassende ruimtelijke infrastructuur. De jaren negentig had hij
onder meer besteed aan de verwerking van nieuwe stedebouwkundige theorie die over het algemeen afkomstig was uit het Duitse taalgebied. Als zoveel anderen onderging hij de invloed van Camillo
Sitte, die in 1889 furore maakte met de publicatie van zijn Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen.

Wat Berlage uit dat boek kon leren, was niet zozeer een pasklaar model voor de eigentijdse stedebouw. Sitte kwam met een
aantal kwaliteiten waaraan de stad door de geschiedenis heen zou moeten voldoen en spitste die toe op concrete stedelijke
vormen, daarbij een voorkeur aan de dag leggend voor met name middeleeuwse modellen.18 Berlage nam de boodschap op en
combineerde haar, zoals Sitte, met de sociale, politieke en goegrafische omstandigheden waarin hij zelf werkte. Hij meende dat
de sociale ruimte van de stad in de late negentiende eeuw drastisch verschilde van die van de Middeleeuwen, en zich zou
moeten aanpassen aan een nieuw stedelijk programma, dat gedicteerd werd door de noodzaak om ontelbaar veel goedkope
woningen te bouwen.19

Stedebouw en engagement met de arbeiderszaak kwamen bij Berlage te vervloeien – en dat bleek overduidelijk uit zijn even
manische als opstandige lezing Bouwkunst en Impressionisme  uit 1894.20 De realiteit van de Amsterdamse stad was omstreeks
de eeuwwisseling echter nog nauwelijks ontvankelijk voor de ordelijke realisering van een door maatschappelijke
veranderingszin getekend bouwprogramma. Omstreeks 1850 was de stad gaan groeien, na 1870 zelfs in ijltempo. Amsterdam
trok vooral ongeschoolde of alleen laagopgeleide arbeiders, die aan het werk konden in de havens, de fabrieken of in de bouw
van grootschalige projecten als het Rijksmuseum en het Centraal Station.21 De bevolkingsdruk had geleid tot
verdichtingsbouw, in bijvoorbeeld de Jordaan, en andere binnenstedelijke aanpassingen, maar ook tot betrekkelijk chaotische
uitbreidingen buiten de voormalige stadswallen. Bovendien was er een suburbane trek naar buiten ontstaan, met name naar
het Gooi en het Kennemerland, waar luxueus gewoond kon worden zonder geconfronteerd te worden met de verloederende
orde van een stad onder druk en het belastingregime aanmerkelijk voordeliger was dan in Amsterdam.22

Om de groei van de stad te kanaliseren waren in de tweede helft van de negentiende eeuw stedebouwkundige plannen
opgesteld, door achtereenvolgens de ingenieurs Van Niftrik en Kalff, waarvan de eerste een geësthetiseerde bovengrens en de
tweede een pragmatische ondergrens aangaf van wat tot de mogelijkheden behoorde. De overlevingskansen voor ambitieuze
plannen waren echter beperkt, door tekortschietende wetgeving om maatregelen te kunnen afdwingen en door de kostbaarheid
van de nodige onteigeningen.23

Berlage was realist genoeg om te begrijpen waar hij aan toe was, toen hij zich voor zijn Plan-Zuid ging bemoeien met de
erfenis van Kalff en Van Niftrik, al waren de juridische omstandigheden voor het bedrijven van stedebouw door de
afkondiging van de Woningwet (1901) sterk verbeterd. De hermetische ruimtelijke idealen van Sitte waren minder bruikbaar
voor zijn plan dan de praktische aanwijzingen uit een ander, bijna even beroemd handboek, namelijk dat van Josef Stübben,
dat ook al Der Städtebau heette en dat een jaar na het boek van Sitte verschenen was.24 Berlage tekende een stadsdeel met
vrij veel groen en een open bebouwingspatroon, dat ook bij een versnipperd investeringsbeleid overeind zou kunnen blijven
en dat met de rijkdom van de erin opgenomen voorzieningen de trek naar buiten misschien zou kunnen keren.

Hoe pragmatisch de inspiratie voor het plan ook geweest was, het werd toch op kritiek onthaald toen het in 1904 naar buiten
kwam en dat lag niet alleen aan de kostbaarheid van de onteigening van gronden die nodig waren voor de ontworpen publieke
functies.25 Er waren andere bezwaren. Men vroeg zich bijvoorbeeld af waarom de grote architect van de Beurs het machtige
patroon van de zeventiende-eeuwse grachtengordel niet op de een of andere manier door had laten werken in zijn plan. Ook
was het ontwerp moeilijk te rijmen met de opzwepende formules uit Bouwkunst en Impressionisme , dat een heel programma
behelsde van strak gerangschikte, spartaans, maar zeer ter zake vormgegeven bakstenen bouwblokken.

Berlages kans om zich met name met betrekking tot deze twee punten van kritiek te revancheren, kwam in het decennium dat
volgde. Daarbij maakte hij er gebruik van dat er inmiddels institutioneel meer ruimte was ontstaan om de stad als een
omvattend kunstwerk te ontwerpen en de opgave van de sociale woningbouw daarin te integreren: de Amsterdamse School
zou even later op deze voedingsbodem floreren. Daar kwam nog bij dat Berlage als intellectuele stedebouwkundige verder
bijgeschaafd was geraakt door de kennis van nog steeds hoofdzakelijk Duitstalige collega’s. In 1908 verscheen A.E.
Brinckmanns Platz und Monument, een historische, op de barok toegespitste studie met een bewust gezochte eigentijdse
relevantie, en drie jaar later kwam Die einheitliche Blockfront als Raumelement im Städtebau, van de hand van Walter Curt



Behrendt, waarin de problematiek van het grote bouwblok in de stad werd onderzocht. Met name deze twee boeken zorgden
ervoor dat Berlage in zijn tweede uitbreidingsplan voor Amsterdam-Zuid het bouwblok tot uitgangspunt maakte van zijn
monumentale stedebouwkundig concept, dat niet langer meer steunde op lommerrijke associaties met een concurrerend
suburbaan milieu.

Berlages concept verbond de ruimtelijke werking en het beeld van de barok aan een nieuwe, inmiddels ook realistische
sociale politiek die huisvesting voor arbeiders nastreefde op een ongekend grote schaal.26

Een tweede plan voor Amsterdam-Zuid, voltooid in 1915, liet zien hoe dat eruit zag. Het plan was gebaseerd op
woningblokken en nog eens woningblokken, allemaal gecomponeerd tot een krachtige eenheid, en het openbare domein was
een duidelijk gedefinieerde, op monumentaal effect geënsceneerde ruimte geworden. Veel meer dan het vorige stadsplan was
dit een samenhangende orde die de deelproblemen tot een symbiotisch geheel bracht, uitgedrukt in steen.

De kwaliteiten van Berlages tweede Plan-Zuid hadden zeker een aanleiding in de gegroeide invloed die de overheid via
erfpachtregelingen op het grondgebruik kon uitoefenen en in de grotere controlemogelijkheden op het architectonische beeld
door nieuwe subsidieregelingen.27 Maar het is daarnaast interessant om vast te stellen hoezeer Berlages compositie en beeld
verband houden met een appreciatie van de geschiedenis die Berlage deelde met een bredere culturele kring van zijn tijd.

Ed Taverne heeft in zijn proefschrift van twintig jaar geleden aannemelijk gemaakt hoezeer Berlage ook bij zijn historische
interpretatie van de Hollandse stad leunde op de ideologische stellingen van Brinckmann, samen met die van de Weense
kunsthistoricus Max Eisler.28 Het was Eisler die, in onder meer zijn studie uit 1914 naar de ruimtelijke ontwikkeling van
Haarlem, Die Geschichte eines holländischen Stadtbildes, de lessen van Brinckmann methodisch op de Hollandse stad
toepaste. In lijn met de koers die Sitte gevolgd had, betrok Eislers waardering zich voor een belangrijk deel op de
middeleeuwse stad, waarvan zowel de sociale motieven als de ruimtelijke assemblage op zichzelf minutieus door hem werden
beschreven en uitgelegd. De ideale verbintenis tussen vorm en inhoud die in dat milieu zo effectief was, kon de tijd echter niet
doorstaan. Vanaf de zeventiende eeuw raakte, aldus Eislers analyse, de samenhang tussen stedebouwkundige vorm en sociale
inhoud ontwricht en vormde zich een nieuwe, meer bureaucratische en technocratische omgang met de stad. Grondplan en
bebouwingsplan werden van elkaar losgekoppeld, de lokale condities werden ondergeschikt gemaakt aan het regime van
passer en meetlat. Wat aanbrak was de kunst van de Renaissance, met bouwmeesters als Hendrick de Keyser en Jacob van
Campen.

Net als Brinckmann betitelde Eisler de renaissance als niet meer dan een overgangsstijl, waarna de barok kon beginnen. In
de vloeiende ruimtelijke rijkdom van de barok raakten de geometrische media van het voorgaande tijdperk alsnog kunstzinnig
geassimileerd. Zo werd het gemis aan de organische substantie van de middeleeuwse stad in tweede instantie gecompenseerd.
Alleen, zo tekenden Eisler en Brinckmann daarbij allebei aan, deze barok had zich in de noordelijke Nederlanden onvoldoende
kunnen manifesteren, door een relatief rustige achttiende eeuw, zonder gelegenheid voor een ander esthetisch bewind.

Het is in dit verband dat Eisler zijn vriend Berlage het toneel opduwde, als iemand die het historische probleem van een
uitgebleven barok, een probleem dat zich blijkbaar al eeuwen letterlijk op de Nederlandse straat bevond, alsnog zou kunnen
oplossen. Door Berlage, en dan vooral door de Berlage van om-streeks het tweede Plan-Zuid, was er de kans aansluiting te
vinden bij een onvoltooid einde in de geschiedenis en zo kracht bij te zetten aan Eislers culturele ideaal van een stad met een
wezenlijke historische continuïteit.

Zoals Taverne de met elkaar kortgesloten historische en kritische intenties van Eislers werk uitlegt, school Berlages belang
erin dat hij een stad wilde realiseren die tot dusver afwezig was, maar niet minder noodzakelijk in een vermeende historische
continuïteit. Plan-Zuid kan in dat geval opgevat worden als een retorisch middel om de Nederlandse uitzonderingspositie in de
stilistische evolutie van de westerse architectonische cultuur op te heffen, een uitzonderingspositie die de natie tot dusver
deelname aan de barok had onthouden.

Schakels in een lokale evolutie

Behalve dat het een sleutelpositie had in de cultuurhistorische ontwikkeling, fungeerde het tweede Plan-Zuid ook in een lokale
evolutie – precies zoals het geval was met het aan het begin van het hoofdstuk beschreven Perimeter Center. Berlage wenste
zijn plan ook in te schrijven in de plaatselijke situatie. In een betoog dat Tavernes bevindingen gepast aanvult, poneert de
Amerikaanse kunsthistorica Nancy Stieber het idee dat Berlages plan een ‘metaforische vertaling’ is van het zeventiende-
eeuwse Amsterdamse grachtenplan.29 Nu betrok Taverne in zijn proefschrift over dat grachtenplan de stelling dat het op een
‘mythe’ berustte.30 Hij stelt dat in de zeventiende-eeuwse praktijk van Amsterdam de stadsuitbreiding verbrokkeld verliep, op
verschillende plekken op eigen wijze, met de stedelijke ruimtelijke structuur als niet meer dan een restopgave bij de
planvorming, ondergeschikt aan het vraagstuk van de te vervangen stedelijke buitenkant, de nieuwe fortificatie.

Het was echter niet in deze incidentengeschiedenis dat Berlage zijn metaforen zocht, zo beweert Stieber daarop aansluitend,
maar in de mythische verbeeldingen van het stadsbeeld op topografische prenten, die de grachtengordel al direct vanaf de



zeventiende eeuw een ander dan het feitelijke gezicht gaven. Dat mythische gezicht werd bestendigd in een traditie die
doorging tot in Berlages tijd. Op de afbeeldingen was een stad te zien die coherenter en overzichtelijker was dan de echte en
dat sloeg uiteindelijk terug op de manier waarop men dacht dat de eigen stedelijke geschiedenis in elkaar zat.

Dezelfde samenhang die te zien was in dit soort historische prenten, werd gezocht door Berlage met zijn fameuze
perspectieven van het tweede Plan-Zuid. Hij toonde daarin het twee- en driedimensionale systeem van het plan in alle
monumentaliteit. ‘He is clearly working within that tradition’, schrijft Stieber over de relatie tussen Berlage en de topografische
afbeeldingswijze. ‘His invented vantage point allows him to construct a totalizing perspective view and produce a knowable
cityscape. The avenues on axis provide an orienting entree into the city. The function of the harbor in the traditional bird’s
eye views has here been replaced with the river front, the masts of pleasure boats taking the place of ships in the foreground.
The harmony of the whole includes the tramlines and trains drawn with the same stout curving lines as the flow in the river.
Connection between the new city and the old is seamless.’31

Berlage heeft de overgang van zijn plan naar de grachtengordel nauwelijks gearticuleerd, kennelijk in het belang van de
historische continuïteit, al koos hij niet voor een letterlijke imitatie van bijvoorbeeld het gebogen grachtentracé. Hij zocht de
overeenstemming met het mythische voorbeeld vooral in de abstracte adjectieven die hij eraan toedichtte en ook voor zijn
eigen plan nastreefde: ze waren beide controleerbaar, begrijpelijk en herkenbaar.32 Het tweede Plan-Zuid kan op grond van
deze analyse gekarakteriseerd worden als een niet onbelangrijke schakel in een lokale evolutie, waarbij het voornaamste motief
van de ontwerper, het aanjagend beginsel, te vinden is in het mythische kunstwerk dat in de grachtengordel kon worden
onderscheiden.

De zeer concrete nabijheid van dit motief en de fundamentele continuïteit die verondersteld werd tussen de oude en de
nieuwe stad trekt enigszins de vanzelfsprekendheid in twijfel waarmee Nancy Stieber in haar beschouwing van het plan de
oversteek maakt van Berlages idioom naar dat van het Amerikaanse City Beautiful.33 Recentelijk heeft Coen van der Wal, in de
inleiding op zijn studie naar de IJsselmeerpolders, hetzelfde verband gelegd.34 De overeenstemming betreft echter uitsluitend
compositie en beeld. Beide vocabulaires zijn gericht op het vestigen van een openbaar domein met een vorm van democratisch
bedoelde monumentaliteit, inderdaad. Beide plannen belichamen een bij het industriële tijdperk passende sociale orde, dat ook.
Toch is hun positie op het evolutionaire veld erg verschillend. De retorische functie van het klassieke City Beautiful-plan was,
zoals we in het vijfde hoofdstuk zullen zien, bedoeld om een vorige stedelijke status quo te beëindigen en te vervangen door
een nieuwe, die door aanvoer van buiten en vervorming wordt verkregen. Berlage bevond zich ergens anders in de tijd en de
ruimte. Hij stond met zijn ene been in de zeventiende-eeuwse stad en had de ambitie om met zijn plan een plaatselijk  historisch
probleem op te lossen. Hij zocht een concrete continuïteit in tijd en ruimte – en zijn ontwerp was daarvoor een omvattende
metafoor.

Het ene been van Berlage stond in de zeventiende eeuw. Waar was het andere? Volgens Nancy Stieber is het van betekenis
dat Berlages perspectieven van het Plan-Zuid niet alleen de overgang van de oude naar de nieuwe stad vaag houden, maar
ook de overgang naar de periferie. ‘The old demarcation of city and country has disappeared; the city walls no longer indicate
the urban from the rural, populated with oversize cows to symbolize the nature and extent of their productivity. Nor can the
city be defined from a single viewpoint. The new extension is viewed simultaneously from two vantages. While the images
pretend to reveal a comprehensible city, much as the views of Amsterdam through the nineteenth century did, this city can in
fact no longer be contained; it is indefinite and full of ambiguities.’35

Het is nu duidelijk waar we het andere been van Berlage moeten zoeken: het stond in de verstrooide stad. De grote
bouwmeester was daar, in de steeds verder verstedelijkende ruimte, bezig om zich los te maken van een orde die nog
ondubbelzinnige kernen wist te veroorzaken, op de zeventiende-eeuwse manier. Het tweede Plan-Zuid wordt in deze
meervoudige lezing van de feiten een prachtig, zuiver memetisch monument op een geladen evolutionair spanningsveld: het
zocht de continuïteit van een grootse traditie, tegelijk speurde het naar het nieuwe en onbegrensde.

Juist door zijn positie in dit spanningsveld van voltooide en nog in opbouw zijnde ruimtelijke systemen kon het Plan-Zuid
ook van betekenis zijn toen, nog tijdens de uitvoering van Berlages ontwerp, een nieuwe stap gedefinieerd werd in de lokale
geschiedenis van de stad Amsterdam. Het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam (AUP), voltooid in 1934, nam het nog
onvoltooide plan van Berlage niet alleen in een bijgestelde vorm in zich op, het was ook gebaseerd op een degelijke analyse
van de uitgangspunten ervan.36 Berlage baseerde zich op een mythische voorstelling omtrent het karakter van de
grachtengordel; Cornelis Van Eesteren, de belangrijkste ontwerper van het AUP, baseerde zich op tijdruimtelijke polemiek met Berlage.

Bij de analyse die voor het AUP werd ondernomen waren veel van de uitgangspunten die Berlage had gekozen serieus ter
discussie komen te staan, met aanmerkelijke koerswendingen in de stedelijke ontwikkeling tot gevolg.37 Het was bijvoorbeeld
de vraag of door het uitdijen van de stad de gebruikelijke gesloten stadsplattegrond, in een enkel perspectief te ontwerpen en
te overzien, niet was komen te vervallen, ten gunste van een gedecentraliseerd concept. ‘Stedebouw’, zo verklaarde van
Eesteren ‘bestaat niet uit met meer of minder handigheid effectvolle stadsbeelden ontwerpen.’38 Waar de kwantitatieve
complexiteit van de stad zodanig was geworden dat de befaamde aansporing van Brinckmann om met het huizenmateriaal



ruimte te vormen niet meer volstond, was wat Van Eesteren betreft, een andere benadering geboden: wetenschappelijke
stedebouw.

De kwesties die door deze wetenschap, die wortel zou schieten in het AUP, zouden moeten worden onderzocht, gingen de
receptuur van de traditionele ontwerpanalyse verre te boven. Van Eesteren zei: ‘Ik zou de stedebouw willen definiëren als een
wetenschap die beoogt het leven zelf in zijn veelheid te leren kennen.’39 Daarvoor was meer bagage nodig dan waarover alleen
de ontwerper zomaar beschikte. De wetenschappelijke stedebouw impliceerde een collectief werkverband van onderzoeker,
ontwerper, ambtenaar en bestuurder.40

Zo, door deze markante verruiming van het werkterrein, forceerde het AUP uiteindelijk een levensgrote afstand ten opzichte
van de Berlagiaanse ruimtelijke constellaties, waarvan de reikwijdte werd samengevat door de Amsterdamse
architectuurhistoricus Manfred Bock: ‘Hier botsen – hoewel stedebouwkundig geïntegreerd – twee werelden: het stratenplan
staat tegenover het bestemmingsplan; het beeld staat tegenover de structuur, de besloten ruimte van plein en straat, gesneden
of als het ware gekorven uit het stadslichaam tegenover de continue ruimte, geleed en bepaald door de geopende massa’s, de
vlakken en lijnen van de moderne architectuur. De wil tot een geometrische stedebouwkundige vorm staat tegenover de
evenwichtige ruimtelijke ordening van de stedelijke elementen in de tijd.’41

De ingrijpende omslag in de behandeling van de stad, in de richting van een meer abstracte en in de tijd uitgesponnen
bejegening, zoals die zich onder het regime van het AUP voltrok aan de Amsterdamse stadsranden, werd gestimuleerd door
kwantitieve feiten. Maar de sleutels werden aangedragen door intensieve wisselwerkingen in het rijkgeschakeerde artistieke
milieu van De Stijl, waarvan Van Eesteren aan het begin van de jaren twintig deel uitmaakte, om levenslang op deze ervaringen
te blijven teren. In het AUP, schrijft Bock, wordt De Stijl stad.42 Dat De Stijl belangrijk was voor het AUP wil niet zeggen dat
de door Van Eesteren voorziene stadspatronen kunnen worden voorgesteld als een Mondriaan-schilderij in drie of vier
dimensies. Van Eesteren rekende uitdrukkelijk ook Kurt Schwitters en dada binnen zijn definitie van waar De Stijl precies voor
stond: behalve voor de ijle abstracties en verten van Mondriaan hield hij zo ook een plaatsje vrij voor de chaotische realiteit
van het leven in de nieuwe metropool. Daarom ook werd het AUP, zoals Bock schrijft, ‘niet tegen de topografische en sociaal-
economische realiteit in ontworpen. Integendeel: het AUP is ontworpen om deze realiteit enigszins te kunnen sturen.’43

Van Eesteren begon met zijn AUP vrij exact daar waar Berlage ophield en paste zijn principes aan bij wat de omvang en de
dynamiek van de stad schenen aan te geven. Hij nam bij de opstelling van zijn plan de vormloze feiten van de sociale
rapportage en de statistiek ernstig, maar niet zo ernstig dat de vorm verloren ging. Het AUP blééf een definitie houden in vorm,
weliswaar was het een abstracte en een open vorm, maar het was een vorm die in het stadslandschap afleesbaar was als een
logische volgende stap in de uitleg ervan.

Morfogenetische stadsanalyse

Wat Berlage ontwierp voor Amsterdam-Zuid eiste nadrukkelijk een plaats op in het evolutionaire verband van de stad. Het
plan was speciaal gemaakt om een functionele historische schakel te kunnen zijn. De stelligheid waarmee Berlage op basis van
een theoretische aanname een historische lijn opnam en naar eigen inzicht vervolgde, verraadde eenzelfde geloof in de
‘roeping’ van een specifiek landschap als Norberg-Schulz en Rykwert later zouden gaan aanhangen. Dit zelfde geldt in grote
lijnen voor Van Eesteren. Hij maakte een plan dat, hoewel het zijn inspiratie ontleende aan de avant-garde, zich hechtte aan de
status quo, zich schikte naar een historische sequentie en daaraan een vervolg gaf met een nieuw hoofdstuk. Van Eesterens
hoofdstuk in de geschiedenis van de stad Amsterdam speelde zich af tegen globaal hetzelfde decor als dat van Berlage, maar
het verdisconteerde tegelijk de abstracte beginselen van de moderne kunst.

Naast deze stroom van opzettelijk geënsceneerde stappen in de evolutie van de stad staat, zoals gezegd, een andere, meer
passieve en descriptieve benadering van de landschapstransformaties, met een hoofdzakelijk geografische achtergrond. De
geograaf beschouwt het proces van stedelijke veranderingen betrekkelijk los van het memetische temperament waarmee
bijvoorbeeld de wending van renaissance naar barok een halszaak wordt. Zijn belangstelling spitst zich eerder toe op
‘automatisch’ verlopende processen dan op cultuurhistorische manipulaties, zoals ze bijvoorbeeld gepraktiseerd werden door
het duo Berlage/Eisler voor de verdediging van het Plan-Zuid, of door Van Eesteren voor het AUP.

Het vakgebied dat hier in het geding is wordt wel aangeduid als de ‘morfogenetische stadsanalyse’, die in deze eeuw met
name gestalte heeft gekregen in Duitsland en Engeland, maar van daaruit ook uitwaaierde naar elders.44 De in Berlijn
opgeleide, maar vanaf 1933 in Engeland actieve geograaf M.R.G. Conzen was op dit terrein een belangrijk gangmaker, die onder
andere naam maakte met zijn uit 1960 daterende morfologische analyse van een stadje in Northumberland, Alnwick. De ambitie
die Conzen voor zijn vak omschreef, hield het mobiliseren in van de juiste samenstelling van gegevens omtrent het landschap,
om daarmee een ‘universeel raamwerk van referenties voor vergelijkende studie’ op te tuigen.45 T.R. Slater, een van Conzens
opvolgers, onderscheidde in 1990, in een boek dat het onderhavige wetenschappelijke terrein op een instructieve manier in
kaart brengt, drie genres in het stadsmorfologische onderzoek.46 Allereerst zijn er de sociotopografische stadsreconstructies,



gepraktiseerd in onder meer Duitsland en Scandinavië, waarin de geschiedenis van de stedelijke bebouwing en die van de
cultuur met elkaar gesynchroniseerd worden. Ten tweede zijn er de studies met een ruimer schaalniveau, waarin veranderingen
in het stadsweefsel geanalyseerd worden in het licht van feiten uit de regionale of nationale politiek. Deze methodische variant
is te vinden in bijvoorbeeld Engeland (uitgevoerd door Conzen zelf), Duitsland of Oostenrijk. Een derde wetenschappelijk
genre bestaat uit studies naar de op het gebouwde weefsel inwerkende veranderingsfactoren zelf.

De gecombineerde analyse van historische documenten, kaarten, archeologische vondsten, topografische situaties en
stadsplattegronden die in dit vak gebruikelijk is, kan onder meer gebruikt worden voor een poging om een stedelijke oorsprong
vast te stellen. In het geval van Ierland is bijvoorbeeld ontdekt hoe de ‘proto-urbane’ structuur van kloosters de vroegste
stedelijke samentrekkingen van wereldlijke en geestelijke macht veroorzaakte, al vanaf de zevende eeuw.47 Daarna kwam de
invasie van de vikingen, die tot nederzettingen stimuleerde als Dublin, waarvan de ligging voornamelijk verklaarbaar is uit
strategische overwegingen omtrent het beste uitzicht en de meeste bescherming. In de twaalfde eeuw begon een periode van
grote stedelijke expansie, maar die bleef nauw verbonden met het eerder al gevormde stedelijke patroon.

Conzen stelde voor de Engelse situatie een vergelijkbaar composiet-karakter vast: steden bleken te transformeren via een
aantal los van elkaar staande ‘creatieve fasen’, ieder met een eigen impuls, die naast en over elkaar in het landschap aanwezig
blijven.48 Het stedelijk verband dat in de Middeleeuwen was ontstaan, vormde een hiërarchische orde met ruimte voor
onderlinge dynamiek, waardoor sommige steden wisten te klimmen in de rangorde, terwijl van andere steden de betekenis
mettertijd afnam.49 Behalve door de militaire of de religieuze functie die een nederzetting vervulde, werd deze dynamiek
gestuurd door het succes van de stad als markt voor het ommeland. Maar, zoals de locatie van een markt gedicteerd werd door
een vrij stabiel gegeven als de scheiding van productieregio’s, blijkt de ruimtelijke orde uiteindelijk niet al te gevoelig voor
conjunctuurwisselingen. De basis van de morfologische benadering, zo meent C.J. Bond, is de aanname van een fundamentele
stabiliteit in het arrangement van planonderdelen.50 Veranderingen voltrekken zich mondjesmaat, binnen een raamwerk van
beperkende voorwaarden die voornamelijk veroorzaakt worden door de eigendomsverhoudingen die het moeilijk maken om
over een grote, samenhangende zone te kunnen beschikken.

In morfologisch opzicht tonen Amerikaanse steden ten opzichte van de Europese een aanmerkelijk hogere dynamiek.
Vanwege de eeuwenlang bijna onbeperkte mogelijkheid om nieuwe grond in gebruik te nemen, is de levensduur van perceel en
gebouw relatief kort.51 Dat betekent echter nog niet dat de ruimtelijke orde uitsluitend te beschouwen is als een rechtstreeks
effect van sociale interactie, waardoor de houdbaarheid van de bebouwing nooit langer kan zijn dan die van bijvoorbeeld een
huurtermijn. Ook hier, in deze nieuwe wereld, is de morfogenese een thema, wortelend in wat Michael (de zoon van M.R.G.)
Conzen het ‘cumulatieve karakter van het overgeleverde stedelijk weefsel’ noemt.52 In de Amerikaanse stedelijke morfogenese
is een belangrijke rol weggelegd voor het grid, dat zowel administratief als commercieel een simpel en effectief model opleverde
om in te spelen op de dynamiek van de tijd. Michael Conzen vergeleek, bij wijze van toets, de morfologische evolutie van het
meer organische stadsplan van Boston met het grid van Omaha. Hij kwam tot de ontdekking dat het eerste stadsplan op een
bepaald moment, namelijk ten tijde van de proliferatie van de auto, zijn elasticiteit verloor, terwijl het tweede bijna alle
veranderingen gemakkelijk bleek te kunnen opnemen. Omaha’s stadsplan werd in de loop der tijd, zich alsmaar aanpassend,
een ‘extraordinary patchwork quilt of plat additions of various sizes and often differing internal design’.53

M.R.G. Conzen heeft met zijn overwegend empirische studies de methodische grondslag gelegd, niet alleen voor de
morfologische analyse van pittoreske middeleeuwse stadjes, maar ook van grote industriële urbane nederzettingen. In 1960
verdeelde hij het stedelijk landschap in drie facetten die in het verband van de veranderingsdynamiek relevant waren. Ten
eerste was er bij de stad een plattegrond aan de orde, ten tweede een manier van grondgebruik, ten derde was er het
gebouwde weefsel.54 De historiciteit van de stad wordt uitgedrukt in elk van deze facetten, waarbij het interessante is dat ze
een verschillende hardheid of persistentie aan de dag blijken te leggen.55 Het grondgebruik is van de drie facetten het
vluchtigst: in haar functioneren, haar dagelijkse programma, is de stad gemakkelijk aanpasbaar, zonder al te veel drastische
ingrepen en gevolgen. De gebouwen zijn iets houdbaarder, omdat ze kapitaal vertegenwoordigen dat over een langere termijn
wordt afgeschreven en daardoor een meestal vrij trage veroudering wordt toegestaan, voordat wordt ingegrepen. Het meest
duurzame onderdeel van de stad is haar plattegrond. Zelfs eigendoms- en gebruikspatronen van zeer lang geleden blijven
daarin aanwijsbaar aanwezig.

De jaarringen van de stad

De analyse van Conzen cum suis betrekt zich op de manier waarop het stedelijk object reageert op impulsen tot verandering,
maar hun onderzoek probeert ook grip te krijgen op het veranderingsproces zelf. Voor de wijze waarop dat beschreven kan
worden, is het concept van de fringe belt belangrijk, dat in 1936 gelanceerd werd door Herbert Louis in een studie naar het
uitdijen van Berlijn en dat sedertdien door anderen, waaronder Conzen, nader is uitgewerkt voor analytische toepassing.56 De
stad is op zichzelf een resultaat van middelpuntzoekende energie, maar een fringe belt kan ontstaan op het moment dat de



energie weer middelpuntvliedend wordt. Niettemin gaat het hier allerminst om vormen van bebouwing die het gevolg zijn van
hoogconjunctuur, met alle explosieve effecten van dien. Fringe belts ontstaan juist in periodes van lage groei, wanneer ze zich
als een urbane ‘jaarring’ aftekenen in de periferie. Ook in latere stedelijke groeifasen blijven ze als morfologisch element
herkenbaar.57 Conzens definitie luidt: ‘a belt-like zone originating from the temporarily stationary or very slowly advancing
fringe of a town and composed of a characteristic mixture of land-use units initially seeking peripheral locations’.58

Fringe belts komen voort uit processen van interne stedelijke herstructurering, waardoor sommige functies naar buiten
geduwd worden. Ze hebben zelf een exogeen karakter, tegenover de endogene energie van de oude stadskern.59 Lang niet
altijd betreft het de minste functies, die hier terechtkomen: menig barokpaleis bevindt zich in een fringe belt, bijvoorbeeld in
Weimar, Wenen of München. Maar over het algemeen gaat het om functies en gebouwen zonder al te hoge status:
overheidsgebouwen, militaire barakken, transportvoorzieningen (spoorwegstations en -tracés bijvoorbeeld), begraafplaatsen
en vuilnisstortplaatsen.60 In Spanje, zo blijkt uit onderzoek, is dit ook de zone voor een niet-officiële woningmarkt, die pas in
een later stadium geassimileerd wordt door de gevestigde orde.61

Op het moment dat de lage conjunctuur weer overgaat in een fase van snelle ontwikkeling voltrekt de bouwexplosie zich
niet in eerste instantie in de fringe belt: de stroom van nieuwbouw gaat er doorgaans overheen, om verder naar buiten neer te
slaan, de fringe belt achterlatend als een fossiel van een eerdere ontwikkelingsfase van de stad.62 In de loop der tijd hebben
sommige steden een hele reeks van dit soort ringen opgebouwd.63

Structureel worden deze ringen gekarakteriseerd door grote, onregelmatige percelen met grote gebouwen, zoals ze vanaf het
voor-industriële tijdperk voorkwamen in de suburbane Vorstadt.64 Hoewel die langzaam gegroeide zone in de loop van de
stedelijke expansie inderdaad niet vrij bleef van fossielachtige trekken, veranderde er wel iets aan haar karakter. Ze raakte meer
en meer ingevuld, zo heeft Conzen aangetoond, door aan het stadscentrum toegevoegde functies, die hier neerstreken omdat
in het stadscentrum zelf geen plaats meer was: scholen, ziekenhuizen en dergelijke.65 Ten gevolge van een direct functionele
relatie kwam het op den duur tot een zekere integratie tussen de oude kern en de toegevoegde fringe belt. In vrij veel
middeleeuwse gevallen leidden de hechtere betrekkingen tussen de oude kern en het suburbium tot een tweede ommuring, en
daarmee tot een definitieve assimilatie.66 De stedelijke ruimte die aldus gevormd was, bestaande uit de oude kern, aangevuld
door een geassimileerde Vorstadt dan wel een zorgvuldig geplande Neustadt, voldeed dan doorgaans tot de industriële
revolutie.

De veranderingen die de stad in de negentiende eeuw doormaakte, hielden ook een revolutie in voor het programma van de
fringe belt, waarvan de samenstelling drastisch wijzigde. Met boeiende statistische gegevens, afkomstig van de stad Bonn, is
dat aan te tonen.67 Verdwenen tussen 1800 en 1865 zijn onder andere de bleekvelden, de belvedère, de armenhuizen en de
boerderijen. Verplaatst naar een nieuwe randzone werden bijvoorbeeld een observatorium en een botanische tuin. Van functie
veranderd is het kasteel. Als nieuwe functies hebben zich aangediend een theater, nieuwe straten, nieuwe woningbouw,
spoorweg met station, het gerechtshof en de gevangenis, een museum en het kantoor van de burgemeester.

Het vervolg op de fringe belt

De veranderingen die zich in fringe belt-zones aan het begin van het moderne tijdperk aftekenden, geïllustreerd met de
statistiek uit Bonn, wijzen op een ander soort stad en vooral op meer stad. Volgens de onderzoekers werkend in het voetspoor
van Conzen heeft dat het fringe belt-concept zelfs het leven gekost. Het zou alleen nog bestaan als een artefact uit het
verleden en zich niet meer spontaan vormen. ‘The urbanization of the total habitable area’, schrijft Busso von der Dollen, ‘no
longer allows the formation of urban fringe elements and a genetic approach is therefore necessary to explain fossilized relics.
(..) Conzen’s concepts apply only to the recognition and explanation of relict urban fringe-belts since the totality of urban life-
styles has transformed the countryside into an all-encompassing urban region.’68

De gedachte is blijkbaar dat Conzens wetenschappelijke raamwerk om de stedelijke evolutie te verklaren, althans voorzover
het de fringe belt betreft, niet meer werkt in onze eigen tijd, en alleen nog maar toegepast kan worden om de herkomst en
transformatie van objecten uit het verleden te verklaren. Klopt dit? Is het inderdaad zo dat, wanneer de verstedelijking een
bepaalde kwantitatieve grens overschrijdt ten opzichte van het open land eromheen, de stedelijke evolutie zich naar andere
beginselen gaat gedragen en geen fringe belt-periferie meer vormt? Ja.

Boven een bepaalde stedelijke omvang en complexiteit blijkt het onmogelijk te zijn om de periferie te beschouwen als een
zone die nog vatbaar is voor de concrete samenhang van een assimilerende gordel. Fenomenen als Perimeter Center zijn niet
langer te verklaren vanuit dit soort morfologische concepten, maar worden bepaald door een veel rijker geschakeerde context,
vol variabelen, en hun vorm is navenant meer complex. Maar ook al lang voordat zich de stedelijke patronen voordeden die
karakteristiek zijn voor het laatste kwart van de twintigste eeuw, waren de eenvoudige morfologische en typologische
constanten in het gedrag van de stad al twijfelachtig geworden. Berlage bijvoorbeeld, wiens hiervoor aan de orde gestelde



Plan-Zuid toch direct geïnspireerd was op de historische grachtengordel, zocht de overeenstemming tussen oud en nieuw
geen moment in de navolging van de ringvormige stadsvorm, maar uitsluitend in abstracte beginselen.

Enkele decennia later, namelijk gedurende de Tweede Oorlog, zou de zogenaamde Groep ’32 zich wel wagen aan een
alternatieve oplossing voor de Amsterdamse stadsuitbreiding die de vorm had van steeds wijder om de stad heen getrokken
gordels.69 Maar die oplossing, gepubliceerd in Bouwen van Woning tot Stad (1946), was duidelijk een karikatuur van
stedebouw en had mede daardoor geen enkele praktische betekenis. Boven een bepaalde lengte werd een stedelijke gordel op
de tekentafel even absurd als spanningsloos, laat staan dat ze nog herkend zou kunnen worden als een fenomeen dat zich
spontaan zou groeperen om de stadskern zoals de door Conzen beschreven middeleeuwse fringe belts.

Dat neemt allemaal niet weg dat de eigenschappen die Conzen cum suis aan de fringe belt toedicht, helemaal los van hun
specifieke vorm als gordel, toch van betekenis kunnen zijn in het onderzoek naar meer recente ontwikkelingen in het gedrag
van de stad. Misschien zijn de regelmatigheden die onderkend kunnen worden in de transformatie van moderne suburbane
nederzettingen gecompliceerder en abstracter dan het handzame concept van de fringe belt, dat zou ze nog niet per se minder
overtuigend hoeven maken. In deze context van een mogelijke uitgebreide toepassing van de theorie van de morfogenetische
stadsanalyse is het relevant dat Ed Taverne gewezen heeft op de verwantschap tussen de geografische ontdekkingen van
Conzen en de architectuurtheorie die juist aan het probleem van stedelijke transformaties in de moderne tijd gewijd is. Taverne
noemt Conzens beroemde studie naar Alnwick ‘de geografische tegenhanger van Aldo Rossi’s uit 1966 daterende
L’Architettura della Città’. Die stelling berust niet op een publieke verklaring van beide partijen dat men elkaars werk kent,
maar zuiver op inhoudelijke verwantschap.70

Rossi hielp Conzens idee van de onbewuste en collectieve continuïteit van de stad de drempel over naar de moderne tijd,
dat wil zeggen, hij negeerde eenvoudig de definitieproblemen die de weg versperden aan de geografische wetenschappers. Hij
ging bijvoorbeeld, al dan niet opzettelijk, het onderscheid uit de weg tussen de vermeende automatismen in de transformatie
van het landschap waarover Conzen het had en de ‘wensdenkende’ opgave van het ruimtelijk ontwerp waar bijvoorbeeld
Berlage zich mee bezighield. Voor Rossi was het allemaal, om het oneerbiedig te zeggen, één pot nat – met alle risico’s van
holistische overdrijving, waarin de ontwerper het landschap alleen maar hoefde te voltooien in zijn veronderstelde
‘bestemming’, van dien. Niettemin was het door deze gevaarlijke intellectuele koers mogelijk om de tijdruimtelijke continuïteit
weer zichtbaar te maken als een onderzoeksthema dat ook relevant kon zijn voor ontwerpers. De tijd was rijp voor dat gebaar
van Rossi. In de loop van de eeuw was er immers, zoals we nog zullen zien, een steeds grotere frictie ontstaan in de
verstandhouding van ontwerpers met de geschiedenis, door de vloed van alle moderniseringen en doordat de belangstelling
van de avant-garde vrijwel exclusief naar de eigen tijd uitging.

Aldo Rossi’s onderbroken stad

In de introductie die Rossi schreef op de Amerikaanse editie van L’Architettura della Città, twaalf jaar na de verschijning van
de oorspronkelijke versie, meldde hij dat hij bij het schrijven van het boek geen enkel verband had vermoed tussen de erin
geopperde theorieën en de problematiek van de Amerikaanse stad. Inmiddels echter was hij tot de ontdekking gekomen dat er,
ofschoon zijn boek helemaal bepaald was door de cultuur van de oude wereld, wel degelijk een relatie was.71 Stad en
platteland van Amerika waren bij nader inzien zelfs de ‘beslissende bevestiging’ van het boek. Om te beginnen had hij tijdens
zijn eigen verblijf overzee opgemerkt hoe belangrijk de rol ook in het Amerikaanse landschap was van het ‘pre-existente
element’, een van de basisbegrippen uit zijn boek. Daarmee bedoelde hij dat in de typologieën die in de Verenigde Staten
gebruikt werden vaak nog een Europese afkomst te herkennen was. De vreemde oorsprong was niet meer in een onverdunde
vorm aanwezig, maar aangepast, ‘gedeformeerd’ door een nieuwe context.

Ooit, aan het begin van de jaren twintig, had Adolf Loos een embleem gemaakt van het aanpassingsproces dat hier aan de
orde was. Op de prijsvraag voor een nieuw Chicago Tribune-kantoor had hij een ontwerp ingestuurd van een gebouw in de
vorm van een grotesk verlengde Dorische zuil: het klassiekste motief denkbaar, opgeblazen om in een nieuwe omgeving
wolkenkrabber te kunnen worden. Het was een geëxalteerde versie van Burnhams werk in Chicago – en meteen een van de
schaarse momenten van grote humor in de wereldarchitectuur. Voor Rossi was het ‘the synthesis of the distorting effects of
scale and the application of “style” in an American framework’.72

Met ‘vervorming’ en ‘stijl’ als sleutelbegrippen werd het Amerikaanse landschap in Rossi’s interpretatie een synthetische
compositie, die in de tijd evolueerde volgens een min of meer voorspelbare serie van culturele ingrepen. Conzens ideeën lijken
een vervolg te krijgen in deze interpretatie, een vervolg dat minder beheerst wordt door de verstandhouding tussen open
ruimte en stad die tot in de negentiende eeuw maatgevend was geweest dan door de zelfstandige energie van een urbane
cultuur om van elders vormen aan te slepen om die aan de eigen behoefte aan te passen.

Het begrip ‘stad’ moest bij Rossi gelezen worden als fabbrica della città, en die term biedt een volgende bruikbare inleiding
op de nuances van zijn theorie: ‘fabbrica means “building” in the old Latin and Renaissance sense of man’s construction as it
continues over time. Still today, the Milanese call their cathedral “la fabbrica del dôm,” and understand by this expression



both the size and the difficulty of the church’s construction, the idea of a single building whose process goes on over time.
Clearly, the Cathedrals of Milan and Reggio Emilia and the Tempio Maletestiano in Rimini were – are – beautiful in their
incompleteness. They were and are a kind of abandoned architecture – abandoned by time, by chance, or by the destiny of the
city. The city in its growth is defined by its artifacts, leaving open many possibilities and containing unexplored potential.
This has nothing to do with the concept of open form or open work: rather it suggests the idea of interrupted work.’73

De stad werd hier aangemerkt als een onderbroken werk van cultuur, en juist door het van generatie op generatie
doorgeven van dit chronisch onvoltooide project werd het, behalve in de ruimte, ook in de tijd een collectief domein. Daarmee
stond ze sterk genoeg voor een zelfstandige evolutie. ‘With time, the city grows upon itself’, schrijft Rossi, ‘it acquires a
consciousness and memory. In the course of its construction, its original themes persist, but at the same time it modifies and
renders these themes of its own development more specific.’74 Als het voornaamste communicerende medium in de stad
benoemde Rossi het individuele stedelijke artefact, dat in zijn aansprekende grilligheid een grotere geldigheid heeft dan
‘onbruikbare’ theorieën over een meer abstracte stedelijke orde. De vorm van de stad, stelt Rossi bijvoorbeeld, wordt niet
bepaald door kwesties van infrastructuur, die in de stedebouw zo vaak als richtinggevend worden beschouwd, maar is een
zuiver formele, morfologische en typologische aangelegenheid.75 In de morfologische sequenties die de stad vormt, gaat het
in de eerste plaats om de ‘permanenties’ die erin tot stand komen, de institutionele bouwwerken met een vaak religieuze
achtergrond, die in een stedelijke context sterke, monumentale betekenisdragers kunnen zijn.76

Rossi’s theorie omtrent de stad concentreert zich uiteindelijk op drie heldere principes.77 Het eerste principe is het toelaten
van de dimensie van de tijd in de omgang met de stad: het besef dat er een ‘voor’ en een ‘na’ is, niet alleen maar een ‘nu’. Het
tweede principe is de ruimtelijke equivalent van de eerste aanname: de aanvaarding van de stad als een ruimtelijk continuüm,
met de uitdrukkelijke bedoeling om de kloof te slechten tussen de historische stad en de stad van na de industriële revolutie.
Het derde principe definieert het medium dat in het bijzonder actief is binnen de dynamiek van het continuüm: het idee van het
‘primaire element’, het gebouwde artefact dat de kracht heeft om stedelijke processen te vertragen dan wel te versnellen.

Het totaal van de stad kan, op grond van deze principes, niet teruggebracht worden tot een enkel idee. Ze is daarentegen
‘made up of numerous different moments of formation; the unity of these moments is the urban unity as a whole’.78 Daarin
weerklinkt vrij exact Conzens definitie van de stad als een structuur, veroorzaakt door een aantal los van elkaar staande
‘creatieve fasen’, ieder met een eigen impuls.

Het primaire element functioneert niet zozeer in het totaal van de stad alswel binnen de afzonderlijke constituerende delen.
Rossi omschrijft de delen als study areas, die ieder voor zich staan voor een samenhangende orde, afgepaald binnen een
geografisch ruimer geheel.79 Door een grotere orde, bijvoorbeeld die van het stratensysteem, wordt de study area gekoppeld
aan de andere deelgebieden. De study area valt bij Rossi samen met de gebruikelijke stedebouwkundige categorieën,
bijvoorbeeld met een woonwijk of met de aan de terminologie van Hugo Hassinger ontleende omschrijvingen Altstadt, Gürtel,
Ring, of, ter aanduiding van een randzone, Großstädtisches Weichbild. Die laatste categorie is identiek aan de Conzeniaanse
fringe belt, met wie Rossi ook de concentratie deelt op strikt morfologische factoren in het transformatieproces van de stad,
ten koste van de kwesties van infrastructuur.

Binnen de study area functioneren de primaire elementen als ‘nuclei of aggregation’.80 Ze zijn ‘those elements capable of
accelerating the process of urbanization in a city’, waarvan de traditie teruggaat tot de laat-Romeinse ommuringen van een
stedelijke kern. Omdat bij Rossi de tijd uitdrukkelijk meedoet in de stad, kan het hier niet gaan om artefacten die onbeweeglijk
blijven. Het zijn dynamische elementen die met de stad mee evolueren en daarbij des-noods hun functie aanpassen: met een
paar treffende illustraties uit Arles en Nîmes laat Rossi zien hoe een amfitheater in de loop der tijd verzwolgen kan raken door
de omringende stad, maar toch als globale plattegrondindruk aanwezig blijft. Waar de plattegrond doorgaans bestendiger blijkt
dan het eigenlijke monument, behoort ook die tweedimensionale afdruk tot de primaire elementen van een stad, en wel tot de
meest persistente.81 Ook dat is een vaststelling die we bij Conzen terug kunnen vinden: van de trits grondgebruik, gebouwd
weefsel en stadsplattegrond gaat volgens hem de laatste het langste mee. Aan de harde aanwezigheid van het monument en
de nog hardere aanwezigheid van de plattegrond kunnen bepaalde stedelijke zones, historische centra bijvoorbeeld, het
predikaat ontlenen van een specifieke locus: het bindende element in de evolutie.

In een nadere definitie van locus legt Rossi met name de rol van de architectuur vast als een zich vormende ‘soort’, met
eigen constanten en wetmatigheden. Wanneer gebouwen of objecten gebeurtenissen of herinneringen visualiseren, worden ze
een teken en daarmee worden ze afleesbaar voor een collectief. Ook in dit verband kon Rossi terugvallen op het repertoire van
messcherp getekend beelden van Adolf Loos. ‘Wenn wir im Walde einen Hügel finden würden’, schreef Loos in 1910, ‘sechs
Schuh lang und drei Schuh breit, mit der Schaufel pyramidenförmig aufgerichtet, dann werden wir ernst und es sagt etwas in
uns: hier liegt jemand begraben. Das ist Architektur.’82

Architectuur in deze zin markeert de identiteit van de plek en vestigt aldus de definitie van een locus. Op het moment dat de
architectuur niet alleen een specifiek lokale identiteit verbeeldt, maar de uitdrukking wordt van een omvattende cultuur, is ze in
staat tot een volgende fundamentele stap, namelijk tot een symbiose van de morfologische soort en het stijlbegrip. De



gotische stad, de stad uit de Barok en de neoklassieke stad staan ieder voor zich voor een spectaculair hoogtepunt in
burgerlijke collectiviteit, waarin inhoud en vorm fuseren tot een concept met afleesbare betekenis.83 De stilistische typering
versmelt hier met de morfologische en typologische categorieën en het is wellicht door dit verbrede kader van beoordeling dat
Rossi beter dan Conzen in staat was om de tijdsbarrières in de stedelijke geschiedenis te slechten.

De memetische macht van het teken

Zoals voor Rossi de continuïteit van de stad in de tijd vanzelf sprak, zonder dat hij verder veel betekenis toekende aan de
splijtzwam van alle moderniseringen die vanaf de negentiende eeuw in de stad huishielden, zo werd wat hem betreft ook de
ruimtelijke continuïteit niet principieel verbroken door de enorme schaal van het moderne urbaniseringsproces. ‘The reading of
the city I have proposed here with reference to primary elements, historically constituted urban artifacts, and areas of
influence permits a study of the growth of the city in which such changes of scale do not affect the laws of development.’84

Aldus Aldo Rossi aan het eind van L’Architettura della Città, om daarna zijn standpunt nog te verduidelijken met de
instemmend geciteerde woorden van Giuseppe Samonà, die al evenmin een fundamentele verandering in de stedelijke conditie
herkende: ‘In truth we find ourselves, as at all times, in a situation that, from a general point of view, presents man and his
space in well-balanced proportion, and in a relationship analogous to that of the ancients, except that in today’s relationship
all the spatial measures are greater than were the more fixed ones of fifty years ago.’

Hoe kon Rossi zo simpel de drempel slechten naar de moderne tijd en naar de stad in haar moderne, verstrooide toestand?
Wat maakte dat hij, blijkens bovenstaande aanhalingen, een tijdruimtelijke continuïteit van de stad waarnam, die door de
wetenschap, door Conzen cum suis, níet kon worden waargenomen? Het ligt voor de hand te veronderstellen dat Rossi de
intellectuele ruimte gebruikte waarover de ontwerper beschikt, om via ‘wensdenkende’ formules (de metaforische interpretatie
bijvoorbeeld waarmee Berlage zijn ontwerp voor Amsterdam-Zuid aan de traditie vastmaakte) de stad op een spoor te zetten
dat een continuïteit suggereert die er strikt morfogenetisch gesproken niet meer is. De geografische wetenschap had gelijk
toen ze de fringe belt voor dood verklaarde, want het fenomeen deed zich niet meer automatisch voor in het geürbaniseerde
Westen. Maar Rossi had ook gelijk toen hij de stad desondanks beschreef als een tijdruimtelijk continuüm, want hij kende, net
als Berlage, de memetische macht van het architectonische teken, een macht die zou kunnen uitmonden in de vestiging van
een herkenbare stijl.

Precies doordat Rossi gegrepen was door de functie van de architectuur om als versneller of vertrager actief te zijn in de
ruimtelijke evolutie, kon zijn boek – en konden zijn latere gebouwen – een belangrijke rol spelen in de discussies die in de
architectenvoorhoede na de Tweede Wereldoorlog werden gevoerd over de relatie tussen stad en moderne architectuur.

Die discussie was al uitgebarsten voor Rossi het publieke toneel beklom. Al in kringen van de CIAM – het internationale
architectencongres dat vanaf 1928 tot en met de eerste vijftien jaar na de oorlog een belangrijk discussieplatform was – waren
typerende uiteenzettingen te beluisteren over de onderhavige kwestie. Ze werden voornamelijk veroorzaakt door de jongere
generatie, die zich na de oorlog had gevoegd bij de steeds beroemder wordende CIAM-helden van het eerste uur.85 Bij de
nieuwkomers hoorde het Engelse echtpaar Alison en Peter Smithson en verder onder anderen Ernesto Rogers, Giancarlo de
Carlo, Jacob Bakema, Aldo van Eyck en John Voelcker. Doorgaans wordt het gezelschap aangeduid als ‘Team Ten’, naar hun
opdracht om het tiende CIAM-congres voor te bereiden dat in 1956 in Dubrovnik werd gehouden. Deze nieuwe generatie,
schreef Vittorio Gregotti, zag haar taak niet meer in het verband van de oude animositeit tussen academisme en avant-garde,
die voor de oorlog het voornaamste krachtenveld had gevormd, maar stelde de moderniteit zelf ter discussie in de volle breedte
van haar werking.86 Een van de belangrijkste zaken waar men tegenop liep was de kwestie van de historische context
waarbinnen zich het moderniseringsproces voltrok, meer in het bijzonder de relatie tussen het nieuwe leven en de oude stad.

De discussie tussen de Smithsons
en Ernesto Rogers

De jonge CIAM-leden van Team Ten volgden in hun benadering van dit onderwerp twee verschillende denkrichtingen. Ten
eerste groeide, vooral in Italië, de opvatting dat toevoegingen aan de stad op een concrete, architectonische wijze zouden
moeten communiceren met de oude stad. Ernesto Rogers, vooraanstaand Italiaans architect, in de jaren veertig en vijftig
redacteur van achtereenvolgens Domus en Casabella en de belangrijkste CIAM-gedelegeerde uit zijn land, nam het voortouw
in de discussie. Ondersteund door illustraties van imponerend eigen werk kwam hij met een overtuigende kritiek op de
exclusieve keuze van orthodox-modernisten voor een per se eigentijds vormenrepertoire, op die manier anticiperend op Rossi’s
cultuurkritische alternatief van medio jaren zestig.

Tegenover de Italiaanse opvatting stond een andere benadering, die tot minder afstand bereid was ten opzichte van de
contemporaine ‘taal’ van de avant-garde en die de continuïteit met de historische context eerder áchter de vorm zocht dan in
de vorm zelf, namelijk in het mobiliseren van argumenten van buiten de architectuur, met een niet altijd even duidelijk



omschreven antropologische en sociologische achtergrond. Temidden van deze laatste groep klonk het luidste de stem van de
Smithsons, die zich in hun benadering van de ruimtelijke opgave overigens lieten inspireren door een oude bekende. Ze
herkenden in Geddes’ Valley Section een aanknopingspunt dat bruikbaar was om te kunnen komen tot een ‘hiërarchie van
associatieve elementen’, die als onderlegger zou kunnen dienen bij het ruimtelijk ontwerp.87 Het landschappelijke panorama
van Geddes kwam in nagetekende vorm voor in het zogenaamde ‘Doornse manifest’ uit 1954, een van de collectieve
documenten die de jonge CIAM-generatie produceerde en die in dit geval nadrukkelijk de hand verraadde van Peter
Smithson.88 De compositie die Smithson zelf presenteerde lag in het verstedelijkte verlengde van het Geddesiaanse voorbeeld,
een patroon beschrijvend dat verliep van huis naar straat naar district naar stad.89

Hoewel dit viervoudige model ook geïnspireerd was op een vitaal relatieschema uit de traditionele stad, met name op
empirische kennis omtrent Londense volksbuurten, raakten de gebruikte begrippen bij de uitwerking ervan zodanig
geabstraheerd dat men twijfels kan krijgen over hun reële betekenis als bemiddelend motief in het conflict tussen de
historische stad en de moderne cultuur.90 ‘The problem of re-identifying man with his environment cannot be achieved by
using historical forms of house-groupings, streets, squares, greens, etc., as the social reality they represent no longer exists’,
meldde het echtpaar in Otterlo bij de negende CIAM-bijeenkomst in 1953.91 Het ging dus niet aan om de continuïteit te zoeken
door simpelweg dezelfde vormen te gebruiken als vroeger. Daar voegden de Smithsons nog aan toe dat de associatieve
hiërarchie die gezocht werd allereerst gezien moest worden als een alternatief voor de gewoonte van de eerste generatie
modernisten om de ruimtelijke opgave functioneel te splitsen, wat sinds het beruchte charter van Athene een erkend
geloofsartikel was.

De afkeer van ouderwetse vormen en de voorkeur voor een interne dialoog met een charter uit het eigen avant-garde-
verleden lijkt wezenlijke belangstelling voor wat de stad vertegenwoordigde aan traditionele mechanismen niet te hebben
bevorderd. Er kwam nog bij dat de Smithsons niet alleen met betrekking tot de vorm nadrukkelijk afstand hielden van de
historische stad. De afstand betrof in feite het hele organisatiemodel: ‘the principal aid to social cohesion’, definieerden ze
omtrent het stedelijk organisatieprincipe, ‘is looseness of grouping and ease of communication, rather than the rigid isolation
of arbitrary sections of the total community with impossibly difficult communications’.92

In deze voorstelling tekent zich uitsluitend het eigentijdse programma van de stad af: een stad geregeerd door een hechte
infrastructuur met relatief grote afstanden tussen wat nog aan kernen kan worden onderscheiden. Dit beeld zet zich voort in de
verdere toelichting van wat de associatieve hiërarchie van het huis, de straat, het district en de stad precies moet voorstellen.
De Smithsons stelden dat de elementen van de hiërarchie met elkaar moesten versmelten tot het ‘gemoduleerde continuüm’
van een stad die zich afspeelde op verschillende niveaus tegelijkertijd en die bijvoorbeeld beschikte over opgetilde
woonstraten.93

Om in dit continuüm een ‘begrijpelijke’ gemeenschap te laten ontstaan, was de uitvoering van een zesvoudig programma
noodzakelijk, meenden de Smith-sons.94 Het eerste punt daarvan betreft de aanwijzing van het snelwegsysteem tot het
voornaamste bindende element van de stad, waarvan de beweeglijke en vloeiende karakteristiek door zou moeten dringen tot
in de architectuur. Het is in hun opvatting de infrastructuur die de stad haar economische en sociale cohesie geeft. Er valt bij
de nadere aanduiding van dit aspect zelfs nog een vleugje Geddes op te snuiven: ‘Now, looking at the phenomena of the city’,
stelde het duo, ‘there is only one new phenomenon that offers the possibility of creating that structure on the long-term cycle
and that in our opinion is the road-system, because the roads are on the scale of geography. They are very big, very wide,
and they have the characteristics of a mountain or a river [cursivering BC]; they create social and physical divisions.’95 Op
de benoeming van de snelweg tot het centrale motief van de stad volgt de ambitie om de piramidale hiërarchie van de oude
stad, met centra en subcentra, te breken en te vervangen door ver-strooiing. Dat zet de toon van het programma definitief. Het
derde programmapunt betreft de aanpassing van de ruimtelijke orde aan een technologie die veel snellere wisselingen van
decor toelaat. Ten vierde: de mechanische productiewijze van de nieuwe stad moet ook afleesbaar worden aan de gehanteerde
esthetica. Het vijfde programmapunt gaat over het huis, dat in de moderne tijd zijn overgeleverde feodale trekken zou moeten
afschudden. Ten zesde zouden de in de bouw gehanteerde normen moeten worden aangepast aan de toegenomen dichtheid
van bebouwing, waardoor geluidsoverlast en andere milieuvervuiling worden opgeroepen.

De afbeeldingen waarmee de Smithsons hun dynamische programma ten overstaan van hun CIAM-collega’s illustreerden,
die onder andere betrekking hadden op een grootschalige reorganisatie van het Londense Soho, maakten alleszins waar wat
voorgespiegeld werd. Inderdaad, dit leek op een gemoduleerd continuüm, dat ingericht scheen vanuit een
vogelvluchtperspectief en dat in eerste instantie gedicteerd werd door de route van de snelweg en meanderende
flatgebouwen. Maar was het ook een antwoord op de gestelde vraag met betrekking tot het nauwelijks hartelijke huwelijk van
de historische stad en het moderne leven? Beantwoordde het die vraag ook op een manier die de verwijzing naar Geddes
rechtvaardigde op een meer dan oppervlakkige manier?

Op de laatste CIAM-bijeenkomst, gehouden in Otterlo in 1959, was het Ernesto Rogers die opponeerde. Hij vroeg zich naar
aanleiding van de Soho-plannen van de Smithsons af waaruit de communicatie met het bestaande precies bestond, afgezien



van de richtingen. ‘It seems to me that you are destroying every-thing but the directions’, zei Rogers, ‘If you destroy the
context, the context of Soho, why do you bother to conserve the directions?’96 Het laconieke antwoord luidde: ‘In the end we
would probably destroy everything, stage by stage.’ De bedoeling van de Smithsons was eenvoudig om ‘een groter soort
Soho’ te maken op de plek van het bestaande, met behoud van eigenlijk alleen maar een globaal overeenstemmend
functiepakket.

Rogers kon maar tot een enkele conclusie komen. Hij waardeerde het gevolgde procédé als ‘plaining out’, en stelde verder,
laconiek op zijn beurt, vast dat ‘your contribution to history destroys history completely’. Het was in de Soho-plannen van de
Smithsons niet meer mogelijk om de tijd te volgen als een zich gefaseerd in de ruimte aftekenend fenomeen; dat hoefde wat
Rogers betreft niet in alle gevallen en in absolute zin slecht te zijn, maar wel wanneer er reden was om het historische karakter
van de gevestigde orde serieus te nemen.

Rogers presenteerde op dezelfde bijeenkomst met zijn CIAM-vrienden ook een eigen plan dat, aantrekkelijk genoeg voor de
latere observator, in alle opzichten als de dialectische tegenpool van de Smithson-witwasmethode kan gelden. Het was de
Torre Velasca, een monumentale toren in het centrum van Milaan, die overduidelijk in architectonische zin reminisceerde aan
de middeleeuwse torens waar Italië zo rijk aan is. Rogers gaf voor dit schoolvoorbeeld van intelligent contextualisme een
verklaring die rationele en expressionistische argumenten combineerde. Het gebouw had zes lagen met woningen, op een
hoger basement met parkeerfunctie en kantoren. Op de overgang van kantoren naar woningen kraagde het gebouw uit: dat
werd gemotiveerd door de verschillende maatvoering van de twee programma’s, maar het was ook de belangrijkste veroorzaker
van de middeleeuwse referentie. In de Middeleeuwen motiveerde ruimtegebrek tot de architectonische verovering van de
lucht, nu had een soortgelijke compositie van de toren een achtergrond in de functionele differentiatie van het programma, zei
Rogers. ‘There were people who criticized this building, saying that it was an imitation of the towers of the Middle Ages. I
don’t mind if it is, but I must say, it is only a casual coincidence resulting from needs which are, for different reasons, similar to
those of the Middle Ages.’97 Een imitatie was in dat verband niet aan de orde: het gebouw deed het niet voor minder dan dat
het streefde naar ‘the essence of history’. Die ambitie paste bij Rogers’ interesse voor het ontdekken van environmental pre-
existences: precedenten uit de traditie die via ‘linguïstische transpositie’ opnieuw effectief gemaakt konden worden in een
stedelijke context.98

Rogers streefde met zijn Torre Velasca naar de essentie van geschiedenis en dat hield in dat zijn ambitie verder ging dan
alleen het bereiken van een historicistische referentie aan het verleden. ‘Haughtily rolled up in its materiality, the tower
expanded toward the sky like an energized volcano’, schrijft Manfredo Tafuri in een noodgedwongen gecompliceerde analyse
van het gebouw, ‘assuming the appearance of a medieval tower paradoxically magnified. It stands as a “homage to Milan”,
achieved through means that could not yet be accused of historicism. The Velasca took its place in the city, commenting
lyrically on an urban corpus about to disappear. Once again, the expectation was that a catharsis would emerge from
intentions hidden in the recesses of a single object.’99 Tafuri’s analyse maakt het meesterwerk van Rogers wezenlijk ambigu:
formeel verwant aan een historische typologie, maar door maat en uitwerking daarvan scherp afwijkend, fijnzinnig
gepositioneerd in de context van een oude stad, maar daar toch het einde van afkondigend. In al zijn dubbelzinnigheid is de
Torre Velasca een bouwwerk dat zich zowel aan het verleden hechtte als aan de toekomst, om op die manier min of meer
geruststellend aanwezig te kunnen zijn in de vervreemdend geachte werkelijkheid van de contemporaine stad.100

In de reacties op zijn toren werd Rogers tijdens de Team Ten-bijeenkomst in Otterlo de oren gewassen door zijn avant-
garde-collega’s, waarbij Peter Smithson met gelijke munt terug trachtte te betalen voor de eerder in omgekeerde richting geuite
kritiek. De Torre Velasca was, aldus Smithson, een ‘gevaarlijk’ en ‘onverantwoordelijk’ gebouw, dat een navolging zou kunnen
verwekken die zelfs ‘ethisch verkeerd’ genoemd moest worden.101 Dit was zwaar geschut, alleen uitgelokt doordat het
gebouw een vorm had waaraan, vanwege de middeleeuwse connotaties, eigenschappen werden toegedicht van een ‘gesloten
esthetica’.

Rogers vond dat die veroordeling niet meer substantie bevatte dan de primitieve boodschap ‘you don’t like this building’,
maar zíjn denkraam werd dan ook minder bepaald door een interne discussie over de weg die de avant-garde na het charter van
Athene moest inslaan dan door een morfologische evaluatie van de historische stad en door het programma dat daaruit kon
worden afgeleid. Door die specifieke belangstelling was Rogers’ opstelling in CIAM een mooie voorbode van de latere positie
van Aldo Rossi.

Aldo van Eycks derde weg

Ondertussen werd bij deze fundamentele krachtmeting op het laatste CIAM-congres een alternatief standpunt nauwelijks
gehoord, althans niet opgetekend in het later verschenen verslag. Van de aanwezige Nederlanders werd wel het commentaar
van Jacob Bakema op de Torre Velasca aangehaald, dat keurig spoorde met het standpunt van de familie Smithson (‘You are
resisting contemporary life’, voegde hij Rogers toe), maar Aldo van Eyck zweeg blijkbaar in deze discussie, terwijl hij toch



degene was die serieus gestudeerd had op een derde weg. Zijn standpunt opmakend tussen de beide extremen, legde hij zijn
accenten zodanig anders dat zijn benadering van de kwestie van de historische continuïteit toch vrij radicaal verschilde van
die van zijn geestverwanten, met name waar het ging om de waardering van een bestaande context en de daaruit te trekken
conclusies.

Het minst had hij gemeen met de Smithsons, wier obsessie met de wegeninfrastructuur hij een dwaling achtte. Wanneer er
in een stad ten minste drie soorten ‘bewegingen’ te onderscheiden vielen – menselijke, mechanische en natuurlijke – was het
ongepast om de aandacht te concentreren op een daarvan, namelijk, in dit geval, de mechanische. Bovendien, zo liet hij
broodnuchter weten, ‘Wheels or no wheels man is essentially a pedestrian’.102

Wat Van Eycks opinie over Rogers betreft lagen de zaken aanmerkelijk genuanceerder. In een interview van bijna veertig
jaar na de controverse in Otterlo verklaarde Van Eyck dat hij het destijds voor hem had opgenomen, want hij vond Rogers’
gebouw ‘a bloody good tower’: ‘Hij refereert aan het Palazzo Vecchio en ik vond toen al dat een modern gebouw best
associaties mocht oproepen met een ouder. “Why the hell not?”, heb ik gezegd, “The nice thing is that it is just as good as the
Palazzo Vecchio”.’103

Inderdaad paste een gebouw als de Torre Velasca heel goed bij de definities waarmee Van Eyck omstreeks 1960 probeerde
de ruimtelijke opgave op scherp te krijgen. Na enig verspreid voorwerk in de kolommen van Forum, het tijdschrift waarover
Van Eyck tussen 1959 en 1963 met enkele gelijkgezinden de redactie voerde, kregen die definities een manifest-achtige
uitdrukking in een belangrijk essay uit 1962, ‘De straling van het configuratieve’, naar goed gebruik bij Van Eyck simultaan
gepubliceerd met een afwijkende Engelse vertaling.104 Deze tamelijk magnetiserende uiteenzetting is gewijd aan beginselen die
zouden kunnen helpen om de vormeloosheid en monotonie van eigentijdse stadsuitbreidingen te vervangen door iets anders
met meer substantie. Wat bij de Smithsons de infrastructuur was (namelijk een obsessieve aandachttrekker), is bij Van Eyck de
context. Zijn werk is per definitie contextueel, in die zin dat hij de constituerende delen van de stad vooral wenst te
beschouwen vanuit de betrekkingen die ermee gevormd worden, tussen oud en nieuw, groot en klein, open en dicht
enzovoorts. De fundamenten onder zijn theorie zijn dan ook relativistische begrippen als het ‘tussen’, de ‘drempel’ en het
‘tweelingfenomeen’, en die begrippen plaatsen het vak tot op het zeer concrete niveau van de deur en het venster in het teken
van een eindeloze stroom wisselwerkingen tussen eindeloos veel a’s en eindeloos veel b’s.105

Met zijn afkeer van monosyllabische polariteit en zijn liefde voor alomvattend relativisme kon Van Eyck in ‘De straling van
het configuratieve’ onmogelijk uitkomen bij een urbaan concept dat tot iedere prijs de centrumfunctie van de oude stad moet
bevestigen, noch bij het tegendeel daarvan zonder enig richtinggevend beginsel. Hij koos principieel voor de
gedecentraliseerde stad, geordend tot een ‘configuratie van plekken’, op spanning gebracht door een ‘fugatisch’ procédé. Ter
wille van die spanning moeten elementen die de schaal van het territorium kunnnen verduidelijken over de stad – over oude en
nieuwe delen – worden verspreid. Zo kan een stedelijk patroon gevestigd raken met een begrijpelijke continuïteit:
‘decentralization of important city-scale elements will lead to a greater appreciated overall homogenuity’, schreef Van Eyck.106

Tegelijk dient de distributie van verduidelijkende elementen de zaak van de lokale ‘identiteit’.
Het vraagstuk van identiteit werd door Van Eyck, onder maatschappelijke omstandigheden van kwantitatief geweld en

extreme mobiliteit, uitgeroepen tot de kern van de zaak. Als belangrijkste hulpmiddel daartoe wees hij het identifying device
aan: ‘grote, specifiek eigentijdse structuurbepalende elementen’. Dat kan een gebouw zijn, maar ook kan het gaan om
landschappelijke elementen (een berg, een rivier) die het begin aangeven van wat tot een werkzaam ordeningssysteem kan
uitgroeien. Het ‘identifying device’ is een gecompliceerd, althans lastig vooraf te bedenken begrip: ‘Ofschoon men altijd weet
wat men er aan heeft zodra men er weer is, schijnt dat weten te verdwijnen zodra men voor het vervloekte tekenbord plaats
neemt.’107 Toch moeten ze bedacht worden, want de wereld kan niet eindeloos blijven teren op de erkende wereldwonderen
(Van Eyck noemt onder meer Place Stanislas in Nancy en Princess Street in Edinburgh), temeer niet daar hun betekenis niet
altijd geldig blijft, maar aangetast kan worden door misbruik of verlies van legitimiteit.

Tussen genius loci en universalisme

Het is duidelijk dat Van Eycks perceptie van de stad als een homogeen veld, beheerst door identifying devices, verwant is aan
de manier waarop Rossi even later een tijdruimtelijke continuïteit zou zoeken die zelfs de breuk van de moderne tijd
relativeerde. Bij Rossi heten de sterke vormen die identiteit veroorzaken geen identifying device maar ‘primair element’, hun
functie lijkt echter identiek.

Nadere beschouwing brengt op die conclusie een paar gevoelige nuances aan. De verwantschap tussen beide grootheden
uit de wereldarchitectuur zit in de eerste verkenning van het stedelijk territorium en de daarop van toepassing verklaarde
ontwerpmiddelen. Beiden omschreven een werkveld dat een continuüm is en het daarop losgelaten programma behelsde een
duidelijk articulerende architectonische ingreep. De verschillen komen vervolgens tevoorschijn in de manier waarop de



concepten meer in het detail gestalte kregen, waarop ze architectuur werden en waarop aan die architectuur betekenis werd
toegekend.

Endry van Velzen ondernam een paar jaar geleden een moedige poging om het spanningsveld van overeenkomst en
verschil, opgeworpen door het duo Van Eyck en Rossi, op te helderen. Hij kwam tot de conclusie dat de een (Rossi) met de
bestaande stad communiceerde in termen die uiterst concreet de afstemming naar uiterlijke vorm zoeken, terwijl de ander (Van
Eyck) dacht en werkte in abstracte formules met een breder dan alleen formeel bereik.108

Dat lijkt inderdaad plausibel. Rossi’s stedelijke concept is gebaseerd op de pretentie van een wetenschap van het
gebouwde artefact, een wetenschap die objecten categoriseert volgens hun monumentale en typologische status. In de
dagelijkse werkelijkheid van deze stad communiceren de objecten vooral met elkaar door beeldassociatie. Bij Van Eyck zijn de
identifying devices de spil van een onstuitbaar patroon van relaties die, behalve de concrete vorm, ook meer algemene
kwaliteiten en het functieprogramma betreffen, waarvan de onderdelen steeds op elkaar worden betrokken. De monumentale
status van het losse object legt het bij voorkeur af tegen dit intensieve relatiepatroon.

Het is daarnaast zo dat Van Eycks benadering van het landschap vrij natuurgetrouw de contouren lijkt te volgen van de
Valley Section, terwijl Geddes, met al zijn empathie jegens de natuur en zijn onverschilligheid voor de architectuur als een
formeel teken, voor Rossi hooguit kan hebben bestaan als iemand die hoorde bij een voorstedelijk tijdperk waarmee hij zelf
geen directe affiniteit had. In tegenstelling tot Rossi blijkt Van Eyck steeds geneigd om landschappelijke en natuurlijke
onderdelen van een bouwlocatie tot een bepalend uitgangspunt te kiezen voor zijn ontwerpen, uitdrukkelijk ten koste van het
monumentale effect dat met zijn gebouw aangericht had kunnen worden. Zijn stadhuisontwerp voor Deventer uit de late jaren
zestig bijvoorbeeld wordt, figuurlijk gesproken, gegenereerd vanuit de belendende rivier. In het hiervoor al genoemde
interview zei Van Eyck hierover: ‘Ik zat aan de overkant van de IJssel om de plek te bekijken. En ik zag daar die kerk staan en al
die daken... De IJssel was het eerste iden-tifying device, en dat speelde een grote rol in het ontwerp. Je komt hoog binnen en
daalt met trappen af naar het stadhuis, nog voor je het gebouw benadert. Meestal stijg je naar een stadhuis, maar ik keer de
boel om, ik heb nu eenmaal de neiging om dat te doen. Ik trek het niveau van de IJssel dus helemaal de stad in en ik daal naar
het stadhuis. Zo bereik ik alles... het monumentale van een stadhuis dat je met trappen bereikt, dat speel ik tégen, dubbel tegen
door te dalen... het is niet autoritair. En, dan staat er op dat plein nog een prachtig zeventiende-eeuws gebouw van Vingboons.
Daar ga ik niet mee wedijveren, dat laat ik.’109

De gevoeligheid voor het landschap stimuleerde Van Eyck in het maken van gebouwen die zich opzettelijk onzichtbaar
hielden, wat hem bij uitstek geschikt maakte voor de opgave van het stadsherstel zoals die in de Nederlandse historische
centra medio jaren zeventig werd aangevat. Maar de genius loci speelde ook nog op een andere manier een rol, bij hem en bij
andere Nederlanders. Francis Strauven heeft in zijn Van Eyck-monografie de aantrekkelijke gedachte geopperd dat de
Nederlandse ontwerpers die zich na de oorlog in de CIAM ophielden collectief een ontwerpprofiel vertoonden dat oorzakelijk
verbonden was met de ‘neutrale contextloosheid van de nieuwe polders’.110 Het gebrek aan context van het lege weiland,
wachtend om in bezit genomen te worden, lokte, aldus Strauven, ‘de opbouw van een volledige gemeenschapsstructuur’ uit,
‘geformuleerd in een uitgesproken, universalistische taal.’

Dat universalisme was aan Van Eyck niet vreemd, en zeker niet aan het ontwerp waarmee hij in CIAM-verband zijn
configuratieve discipline placht uit te leggen: de ‘Ark van Noach’ van zijn leerling Piet Blom. Bloms legendarisch geworden
ontwerp had de niet-kinderachtige ambitie om ongeveer een miljoen mensen te huisvesten, met als locatie de zone tussen
globaal Amsterdam en Haarlem.111 De structuur van Blom was een volledig abstract weefsel van in elkaar grijpende clusters,
uiterst complex gearrangeerd met zowel middelpuntvliedende als middelpuntzoekende motieven. Ondanks de geometrische
tour de force die hier gepleegd werd, was het sociale uitgangspunt een dorp: telkens een vlak van zestig hectare, op vijf
verschillende relatieniveaus communicerend met andere vlakken, en dat thema betekende volgens Strauven ‘als het ware de
kiemcel van een enorm kristallijn organisme’. Was dat ook zo? Het plan miste, met al zijn fijnzinnigheden, de specifieke
kwaliteiten van een realistisch landschap met hier en daar een identifying device; het was bedoeld, zo legt Strauven uit, als een
‘grondstructuur’ waaruit de eigenlijke stad nog moest ontstaan.112 Maar de collega’s van de CIAM lazen het niet op die
manier. Ze vonden het plan een even tragische als overmoedige vergissing.113 Een gedachtepatroon was iets anders dan een
ruimtelijk voorstel, betoogden ze niet ten onrechte, en Bloms plan was daarom in hun ogen niets anders dan een dwaalweg die
doodliep in zijn eigen letterlijkheid en tot in het absurde doorgevoerde abstracties. De teleurstelling over de rampzalige
ontvangst van de ‘Ark van Noach’ in het CIAM-gezelschap werd niet alleen door Van Eyck beleefd, maar ook door Blom. Hij
gooide, toen de bespreking van het plan ook in een ander sociaal verband onprettig verliep, een van de uiterst complexe
maquettes waaruit het ontwerp bestond van de trap, en wat er nog over was ging even later het raam uit.114

Dat was goed geregeld op deze manier – al deed Bloms zelfvernietiging nauwelijks recht aan de op zichzelf relevante
connectie tussen het Nederlandse polderlandschap en de abstracte exercities van de door Van Eyck zo bewonderde avant-
garde-kunstenaars. Bij Van Eyck werden stedebouwkundige plannen geritmeerd als een compositie van Lohse (dit gold
bijvoorbeeld voor zijn aandeel in het ontwerp van de poldernederzetting Nagele115), en het streven was steeds om het



figuratieve, metamorfosische domein van Miro (‘is ’t een hond? Miro: Ja. Of is ’t een gans? Miro: Ja. Of is ’t een kind? Miro:
Ja.’116) te paren met de abstracte universalia van Mondriaan.

Juist het mengsel van een Geddesiaanse sensitiviteit voor het landschap en een onwrikbare aanhankelijkheid jegens het
gedachtegoed van de great gang, dat in mysterieuze wederkerigheid zijn artistieke credo vormt, maakte Van Eyck de geschikte
persoon om tot heldere observaties te komen omtrent het Nederlandse landschap. Hij meende al heel jong een directe relatie te
zien tussen de lage horizon en de ‘immateriële’ bodem van het Nederlandse landschap (in het bijzonder zoals het werd
weergegeven door de historische landschapsschilders) en de ambitie van het Nieuwe Bouwen om gebouwen zo licht mogelijk
te maken, alsof ze zweefden.117 Niet zelden werd in zijn observaties de strekking van de boodschap van de vooroorlogse
modernisten op intelligente wijze gerelativeerd – ook Van Eyck onttrok zich namelijk niet aan de neiging tot interne dialoog.
Om nog eens te putten uit het eerder aangehaalde interview: ‘ik heb eens tegen Van Eesteren gezegd “Nederland is niet plat, je
hebt het plat gemaakt.” In plaats van steeds iedere bouwplaats volkomen vlak te maken zou je bijvoorbeeld de wandelpaden
vijftig centimeter hoger kunnen leggen dan het fietspad ernaast. In het weeshuis speel ik met dertig centimeter boven het
maaiveld en dertig centimeter eronder. Dat heeft niets te maken met een hellend terrein. Het heeft te maken met een vlak terrein.
Ik houd het plafond gelijk en ga heen en weer met de vloer. De letterlijkheid van de vlakheid van het Nederlandse landschap is
nonsens. Je kunt net zo goed twee niveaus hebben.’118

De megastructuur

Ieder op hun eigen manier kwamen Ernesto Rogers, Alison en Peter Smithson en Aldo van Eyck in de jaren vijftig tot een
standpunt over de tijdruimtelijke continuïteit van de stad. Die kwestie was een netelig probleem geworden toen de stad
zichzelf in de moderne tijd was gaan verwijderen uit de zone van wat de Franse architectuurhistoricus Bruno Fortier de cultura
della modificazione heeft genoemd.119 Sedert de Renaissance, aldus Fortier, heeft de transformatie van de stad zich steeds
voltrokken als een proces van modificatie, op basis van het bestaande. In de periode van de grootschalige stadsuitbreidingen
uit de twintigste eeuw, op basis van gestandaardiseerde en genormaliseerde woningbouw, is de dialoog met de bestaande
stad echter verloren gegaan. Voor iedere suburb werd een frisse start gemaakt. Op deze manier van perpetuo ricominciamento
waren de delen van het geheel niet meer in staat onderling een agglomeratie te vormen. De stad van nu werd een città senza
agglomerazione, meende Fortier, een chronisch incomplete stad zonder overkoepelend idee. In een reeks van publicaties heeft
Fortier geprobeerd het verloop van de modificaties in de structuur van de historische stad bloot te leggen, bij wijze van
cultuurkritische wenk.120

Rogers zocht het medicijn voor een stad met een tekort aan tijdruimtelijke orde, net als Rossi, in de directe relatie tussen
vormen. Hun bedoelingen concentreerden zich op de eenvoudigst denkbare manier op vorm en context, in wederkerigheid,
waarbij de stad als ‘onvoltooid’ werd omschreven maar nooit als ‘incompleet’. De Smithsons ging het om iets anders, namelijk
om ambities die fundamenteel dubbelzinnig zijn: het probleem van de aansluiting bij de historische stad moest worden
opgelost tegelijk met de uitvoering van een bij uitstek modern programma. De Smithsons herkenden zich in de deterministische
afleidingen die Geddes aan het landschap onttrok, maar ze zochten die afleidingen per se in nieuwe vormen, passend bij het
verstrooide ruimtelijke model dat karakteristiek zou zijn voor de eigentijdse omgeving. Een van beide ambities zou in dit
merkwaardige huwelijk moeten lijden: stellig was het de eerste. Van Eyck belichaamt daarnaast een derde weg, waarin de
gevoeligheid voor context en landschap gepaard gaat met een onwrikbare trouw aan de beginselen van de great gang, zonder
dat dat leidt tot de allesverwoestende ruimtelijke ingreep waar het bij Peter en Alison Smithson nogal eens op uitdraaide,
bijvoorbeeld in hun London Road Plan. Maar Van Eyck kwam dan ook nooit terecht in grootschalige stedebouwkundige
ontwerpopgaven die een veelomvattende uitspraak vergden over oud en nieuw. Hij hield het in zijn eigen oeuvre bij veilige,
kleinschalige stadsreparaties en een serie losse gebouwen op vaak geïsoleerde locaties.

Terwijl van de drie weergegeven standpunten dat van de Smithsons het meest geteisterd werd door ambivalentie,
anticipeerden toch juist zij het nauwkeurigst op een in de jaren zestig populair rakend fenomeen, namelijk de ‘megastructuur’.
De ontdekking van dat begrip lag in het verlengde van de belangstelling voor ‘spontane’ patronen die binnen CIAM al vanaf
het begin van de jaren vijftig merkbaar werd, bij wijze van alternatief voor het meedogenloze regime van het charter van
Athene met zijn gesplitste functies.121 Een tijd lang oefende de megastructuur grote aantrekkingskracht uit op de naoorlogse
avant-garde. Reyner Banham zocht en vond voorlopers tot in de verre geschiedenis: de Ponte Vecchio in Florence
bijvoorbeeld.122 Aan de definitie van de moderne variant werd fundamenteel bijgedragen door Japanners (Fumihiko Maki,
Kenzo Tange) en Britten (Archigram, Reyner Banham, Cedric Price), met aanvullingen uit onder meer Nederland (Nicolaas
Habraken, Constant Nieuwenhuis), de Verenigde Staten (Buckminster Fuller) en Frankrijk (Yona Friedman).123

De megastructuur is een reusachtig en heterogeen samengesteld gebouw, of een systematische verzameling van
gebouwen, met een zodanig autonome werking dat de stad als het ware in zichzelf een apparaat wordt. In de megastructuur gaf
een moderne maatschappij, die over een buitengewoon geavanceerde technologie kon beschikken, haar eigen versie van



spontane groepsvorming, door in een min of meer bestendige gebouwde vorm een artificieel proces van natuurlijke groei en
reconstructie mogelijk te maken.124 Ze was niet bedoeld als een aanvulling op iets bestaands, maar juist als een equivalent op
het thema van natuur en stad, zich uitdrukkend in de termen van een hoogontwikkelde technologie. Dat de megastructuur niet
een verlengstuk was van het bestaande, al dan niet in dialectische zin, maar voortgebracht werd vanuit een kunstmatig
nulpunt, bracht Bruno Fortier ertoe om over de leden van Archigram, het Britse collectief dat zich met provocatieve
verbeeldingskracht op de megastructuur had gestort, op te merken dat ze met hun ontwerpen afdaalden naar de diepten van
een verleden dat zelfs nog vóór de Griekse stad gedateerd moest worden.125

In concreto ging het Archigram, evenals andere bureaus met een soortgelijke obsessie met flexibiliteit in een autonoom
functionerend verband, om ruimtelijke systemen met een permanent ‘frame’, dat als drager zou kunnen functioneren voor een
serie functioneel gedifferentieerde ‘units’, die eenvoudig ‘aangeklipt’ of ‘ingeplugd’ kunnen worden, even eenvoudig weer
verwijderd en steeds aangepast aan de behoefte. Voor iedere binnenvallende schoonmoeder, zo werd aangetekend, moest
terstond logeergelegenheid – nooit een ‘kamer’, altijd een ‘unit’, een ‘capsule’ of een ‘cel’ – gemonteerd kunnen worden.126

Archigrams Plug-in City, daterend uit 1964-1966, biedt van het hele repertoire aan futuristische ideeën over de
megastructuur een coherente verzameling. We zien een stedelijke draag- en montagestructuur waarin permanent aanwezige
kranen steeds actief zijn met het monteren en verwijderen van wooneenheden. In dit geval zijn er ook details met een schijn
van realisme, ter onderscheiding van de pure science fiction van de gemiddelde megastructuur.127 Zelfs zijn er een paar
kaartjes waarop het stramien van Plug-in City over een bestaande stedelijke geografie is heengelegd. Het is alsof zich een
parasiet in een vreemd lichaam vestigt.

Een ander idee omtrent de megastructuur reikte nog verder in het domein van een futuristisch utopia: het idee van een stad
die niet alleen een vreemd lichaam is, maar ook nog eens mobiel. In projecten als Blow-Out Village (een hydraulisch
opvouwbaar ruimtelijk systeem, te verplaatsen met een luchtkussenvoertuig) uit 1966 en Walking City (een gezelschap van
reusachtige ruimteschepen op uitschuifbare poten, die als niet helemaal betrouwbare bezoekers langs en door de oude stad
zouden moeten kunnen schuifelen) uit 1964 kreeg het gestalte.128 Volgens Banham veroorzaakte met name het laatste project
een onbehaaglijke onrust onder het establishment, omdat de stad nu helemaal los scheen te raken van iedere stabiliteit en
binding.129

De megastructuur deed een duidelijk appèl op concrete, dagelijkse thema’s, maar extrapoleerde ze tot in het absurde. Toch
ontbeerde ze geen praktische toepassingsmogelijkheden. Banham onderscheidde met name gebouwcomplexen die een
verkeersfunctie, een snelweg bijvoorbeeld, incorporeerden, of functies met een groot ruimtebeslag die thermisch, akoestisch of
anderszins ge-isoleerd moesten worden, studiocomplexen en dergelijke.130 Voor de institutionalisering van het fenomeen
betekende de Wereldtentoonstelling van Montreal in 1967 niets minder dan een doorbraak: het terrein was één grote
megastructuur, en Moshe Safdies ‘Habitat’-complex gaf niet alleen de combinatie van draagstructuur met aangeklampte
capsules te zien maar wekte ook de wonderlijke associatie met een spontaan gegroeid, vernacular bergdorp.131 Aansluitend
op de expo van 1967 volgde de aanvaarding van de megastructuur voor grote tot reusachtige bouwopgaven, die zich onder
meer voordeden bij universiteiten die voor de uitgedijde academische populatie naar nieuwe onderkomens zochten in een
samenhangende orde.132

Met de technologische kunststukjes die met de megastructuur in het geding waren, werd tegemoetgekomen aan een
wensenpakket dat aan een sterk op afwisseling gefixeerde wegwerpmaatschappij toegedicht werd. Die maatschappij zat,
afgezien van dat ze blijkbaar voortdurend iets nieuws wilde, verlegen om oplossingen met een grootschalig karakter en
beschikte over meer middelen dan ooit om dat soort oplossingen ook binnen bereik te brengen. Tegelijk is de definitie van de
megastructuur, als een combinatie van permanente dragers en flexibele gebruikseenheden, een kraakheldere filosofische
uitspraak met een betekenis die het strikt contemporaine programma verre overstijgt. De megastructuur biedt in haar
samengestelde karakter van bepaald en onbepaald een zuiver facsimile van de darwiniaanse orde, die immers eveneens
gevormd wordt door een gelijktijdige werkzaamheid van constante en historische fenomenen. Daniel Dennett schreef over de
darwinistische gevolgtrekkingen omtrent het verloop van de geschiedenis – zijn woorden werden aan het slot van het tweede
hoofdstuk aangehaald – dat de evolutie gekenmerkt werd door ‘a little bit of Chance’, maar ook door ‘a little bit of Ever’.

In ieder geval Fumihiko Maki, die met zijn Investigations in Collective Form (1964) grote invloed had op de definitie van de
megastructuur, lijkt zich bewust geweest te zijn van dat facsimile-karakter. Hij omschreef de megastructuur als ‘a large frame in
which all the functions of a city or part of a city are housed. It has been made possible by present day technology. In a sense
it is a man-made feature of the landscape. It is like the great hill on which Italian towns were built...’ (cursivering BC)133

Het landschap werd hier uitgeroepen tot de constante drager voor een afwisseling van historische fenomenen: eertijds was het
Italiaanse bergdorp er neergestreken, nu de high technology-megastructuur. Op haar beurt omvatte die megastructuur, binnen
haar eigen contouren en in de vorm van een vaste ‘drager’ en een flexibele ‘unit’, opnieuw de eeuwige darwinistische
uiteenzetting tussen constanten en wisselvalligheden.



Pertinente beschrijvingen

Bij Maki, Archigram en de anderen die zich voor de megastructuur beijverden, werd de stedelijke ontwerpopgave allereerst
bepaald vanuit het programma. Het concrete landschap, met alle geschiedenis die er in de loop van eeuwen was neergeslagen,
viel buiten hun aandachtsveld: het was niet meer dan een neutraal kader, een geschikt decor voor een evolutionaire reeks
waarvan hun eigen darwinistische facsimile het voorlopig laatste deel was. Het zal Alison en Peter Smithson hebben bevallen,
als een correcte toepassing van de manier waarop ook zijzelf het Geddesiaanse gedachtegoed plachten om te zetten in volledig
eigentijdse termen.

Maar de andere denkrichting in en om de naoorlogse avant-garde, die zich onttrok aan de exclusieve concentratie op het
eigentijdse, en die bereid bleek om ondanks de schaalvergrotingen en ondanks de verwoestingen die de moderniteit in de
historische erfenis aanrichtte, in het concrete landschap naar bruikbare aanknopingspunten te zoeken voor een tijdruimtelijke
continuïteit, kwam niet ten einde met de theoretische inspanningen uit de jaren zestig van Aldo Rossi en Aldo van Eyck. In
zijn generatie- en landgenoot Bernardo Secchi trof Rossi iemand die de morfologische en typologische theorie wist te
combineren met de technische en juridische praktijk van de stadsplanning. Bovendien wist Secchi met name in de jaren tachtig
en de vroege jaren negentig de aandacht op zich te vestigen met een stoet aan concrete onderzoeksresultaten, onder andere
met betrekking tot de ruimtelijke orde van Siena.134

Secchi gaat in zijn theoretische en praktische werk op precies hetzelfde kruispunt staan waarop veel eerder ook Geddes zich
had bevonden, met aan de ene kant de zuiver beschrijvende, diagnosticerende weg van de geograaf en aan de andere kant het
door mythes en andere wensbeelden gestuurde verkenningspad van de stedelijk ontwerper. In zijn even bondige als heldere
artikel Urbanistica descrittiva stelt hij als opgave voor de stedebouw om uit de complexiteit van gegevens die op het
onderzoeksobject van toepassing zijn een ‘consensus van waarheden’ af te leiden.135 Doorgaans is het ontwerp niet veel
meer dan een betrekkelijk ongerichte ‘inventaris’, een ‘catalogus’, of een ‘opsomming’ van programmatische mogelijkheden.
Wanneer die gecombineerd worden met gegevens uit de ‘biografie’ van de plek, kan een ‘zin voor detail’ ontstaan, maar nog
niet veel meer. De eenzijdig op de ‘beschrijving’ gerichte energie leidt er wat Secchi betreft toe dat zones die in een
veranderingsproces verwikkeld zijn geraakt, zones als de periferie, wellicht ‘gehomogeniseerd’ raken, terwijl echter niet
onthuld wordt wat potentieel nieuw is aan dit pas ontdekte ruimtelijke genre. Daarin schuilt het tweede deel van de opgave,
dat drijft op theoretische hypothesen, geconfronteerd met de praktische ‘inventaris’ uit de descriptieve onderbouw.

Voor Secchi is de periferie een fundamenteel nieuw begrip. In een ander artikel, ‘La periferia’, beschouwt hij haar als een
gebied waaruit de oude orde zich heeft teruggetrokken waarna een ‘nieuwe ecologie’ haar opwachting maakt, met een
bijbehorend repertoire van representatieve middelen.136 De architectuur is er doorgaans vulgair. Toch worden juist hier
typologische veranderingen in de architectuur duidelijker en eerder zichtbaar dan in de oude stad. Secchi beveelt in de
omgang met dit nieuwe gebied een grotere ‘piëteit’ aan voor haar afwijkende karakter, en een zoektocht naar ‘pertinente
beschrijvingen’ die haar gedaante nader kunnen ophelderen.137

De manier waarop Secchi de stad bekijkt is zeker verwant aan Rossi’s diagnose van de stad als een chronisch onvoltooid
kunstwerk, alleen wordt Rossi’s eenvoudige aanname van tijdruimtelijke continuïteit sterk genuanceerd door Secchi’s
bereidheid om verschillende beginselen te onderkennen in de diverse stedelijke sectoren. De ecologie van de oude stad is
anders dan de ecologie van de nieuwe stad, stelt hij. Rossi onderscheidde tussen de homogene orde van de stad als geheel en
de specifieke kwaliteiten van een locus eigenlijk geen bemiddelende grootheid. In Secchi’s lezing van de periferie lijkt alsnog
iets dergelijks te worden ingevoegd, iets met een eigen ecologie, typologie en representatief repertoire.

In de studie Gli orizzonti della città diffusa  uit 1992 van twee stadsonderzoekers uit de school van Secchi, Stefano Boeri en
Arturo Lanzani, wordt het afwijkende van de verstrooide stad in de periferie nader gedefinieerd, in overigens nogal
schetsmatige begrippen.138 Zij concentreren zich in hun onderzoek met name op het gebied ten noorden van Milaan, dat in de
moderne tijd sterk aan versnippering onderhevig is geraakt door het ongeleide uitdijen van verschillende oude kernen tegelijk.
Om in dergelijk gebied homogene zones te kunnen ontdekken, kan niet terug worden gevallen op de compositiebeginselen van
de klassieke stad. Homogeniteit kan alleen gevonden worden voorzover de bebouwing en de infrastructuur zich in het
landschap gevormd hebben tot patronen met een aanzet van een mozaïek of een netwerk. Verder is er de typologie: een
aanknopingspunt voor orde kan gevonden worden in de ontdekking van een ‘plaatsloze’ typologie, dat wil zeggen,
gebouwsoorten die op meer plekken tegelijk voorkomen. Bovendien kunnen intrinsieke landschappelijke kwaliteiten worden
opgespoord, door de kennis omtrent lokale vestigingspatronen te combineren met algemene, geografische karakteristieken van
het landschap.

Op grond van deze observaties kunnen in het landschap ‘territoriale figuren’ (centralistisch, polycentraal, grid, lineair,
enzovoort) worden onderscheiden, ieder met een eigen herkomst en typologische uitwerking. Op lokaal niveau kan er hier en
daar een ‘discrete situatie’ gegroeid zijn – een marktstraat, een plein – die bijdraagt aan de saamhorigheid van de stedelijke



orde. Meer in het algemeen identificeren Boeri en Lanzani het landschap als een ‘isotoop van expansie-effecten’, in werking
gesteld door de ‘zwaartekracht’ van sommige ‘kernen van orde’.

Fractale definities

In de uitkomsten van de analytische, descriptieve ijver die Secchi, Boeri en Lanzani tentoonspreiden ligt een bruikbaar
uitgangspunt besloten voor het ontwerp. Ze hebben het niet over een stedelijke continuïteit die ontstaat door een lineaire
voortzetting van de termen waarin de traditionele stad zich uitdrukt, maar zijn op zoek naar een getrapte vervoeging, die is
afgestemd op de specifieke geografie en de spontane typologieën van de stedelijke periferie. Die ambitie is evenzeer een
nuttige aanvulling op het Rossiaanse gedachtegoed als een stimulerend vervolg op de descriptieve methode van Conzen cum
suis. Stimulerend is vooral dat via de erkenning van de zelfstandigheid van de periferie het programma van de eigen tijd, dat
door Rossi genegeerd werd en voor Conzen een obstakel opleverde, in het tijdruimtelijke continuüm van de stad opgenomen
kan worden.

Wanneer het vernacular van de periferie onderscheidende kwaliteiten heeft, ligt in het verlengde daarvan een
onderscheidende ontwerpopgave. Deze ontwerpopgave kan de uitvinding van bijpassende stedelijke vormen als onderwerp
hebben, afwijkend van wat gebruikelijk is binnen de ‘oceanische’, aan de traditionele middelpuntzoekende stad reminiscerende
retoriek die voor postmoderne auteurs als Rykwert en Norberg-Schulz (zie hoofdstuk 2) nog zo onmisbaar was. Het ligt voor de
hand dat binnen de afwijkende functionele definities van de periferie de instabiliteit van de hier geldende orde niet
weggewerkt, maar veeleer gethematiseerd wordt. Stellig vergt de verdere exploratie van perifere fenomenen als de ‘discrete
situatie’ of de ‘plaatsloze typologie’ culturele keuzes, in het voetspoor van de op zichzelf scherpzinnige Italiaanse analyse. Tot
dusver is de wereld daarvoor niet rijp, lijkt het, waardoor de identiteit van de periferie doorgaans nog altijd geassocieerd wordt
met negatieve connotaties, die nog niet door de Berlage, de Rogers, de Van Eyck of de Rossi van onze tijd in hun voordeel zijn
gekeerd.

Is de culturele orde van de periferie nog altijd in staat van ontdekking en opbouw, het ‘automatische’, geografische gedrag
van de stad bleef wetenschappelijke aandacht trekken, ook na Conzens problemen met de maat en de complexiteit van de
contemporaine stad. In versnipperd verband werd nader onderzoek gepleegd naar de formele oplossing van de uitdijende stad
in haar eigen periferie.

Recent multidisciplinair Duits onderzoek, uitgevoerd door stedebouwkundige en civieltechnische instituten van de
universiteit van Stuttgart, plaatst de evolutie van de stad onbekommerd in het verlengde van de natuurlijke evolutie, zelfs
zonder dat principieel onderscheid wordt gemaakt tussen een genetisch en een memetisch transformatieproces. ‘Häufig wird
die Stadt mit einem Organismus (z.B. einem Baum) verglichen’, zo schrijft het onderzoeksteam onder leiding van Eda Schaur en
Klaus Humpert. ‘(...) Vielleicht ist es besser, die Entwicklung der Stadt mit der Evolution einer biologischen Art zu vergleichen:
der zufallsgemäßen Veränderung der genetischen Information und dem Opportunismus der biologischen Selektionswirkung
entsprechen die Veränderung und der Opportunismus der Planungsvorgaben, und aus ähnlichen allgemeinen Prinzipien
resultiert in beiden Fällen über lange Zeiträume eine Selbstorganisation.’139

Na de in hoofdstuk 2 aangehaalde uiteenzetting omtrent het fenomeen van de ‘memen’ weten we dat dit in
wetenschappelijke zin een riskante stelling is: een artefact, zoals de stad, werkt niet zonder meer als een natuurlijk lichaam. Dat
neemt niet weg dat er regelmatige ontwikkelingspatronen onderscheiden kunnen worden in nederzettingen die ontstaan zijn
zonder overkoepelend plan, goeddeels door de afzonderlijke initiatieven van de gebruikers van het landschap.

Het spontane gedrag van die gebruikers drukt zich ruimtelijk gesproken uit in met name twee aspecten: in de ontsluiting van
ieders grondstuk en in de manier waarop dat grondstuk wordt afgepaald en in beslag genomen. In het Duitse onderzoek wordt
geponeerd dat de structuur van het landschap in eerste instantie wordt aangegeven door de laatste categorie, door de
bepaling van het grondstuk dus.140 Het wegenpatroon is daarvan een afgeleide: het vormt zich in de ruimte die tussen de
grondstukken overblijft en geeft daarmee de begrenzing aan tussen de bezittingen.

Daarmee is een primitieve biologie aangegeven, nog ongemengd met culturele impulsen om de ruimtelijke orde een
collectieve grondslag te geven en op die manier de route te openen naar de geplande, ommuurde stad die het historische
archetype werd. Aan die compacte stadsvorm kwam omstreeks 1800 de bestaansgrond te ontvallen, met het einde van de
verdedigingsfunctie van de stadsmuur. In het Duitse verslag wordt beschreven hoe de stad zich vanaf dat historische moment
in ‘inktvlekachtige’ vormen binnenstebuiten keerde.141 Door de patronen van deze vlekken op drie aspecten te analyseren,
werd het mogelijk om enkele morfologische evolutieprincipes op het spoor te komen, principes die ongeacht de specificaties
van een stedebouwkundig plan geldig zouden zijn. De eerste vraag die de Duitse onderzoekers opwierpen betrof de
verhouding in de nieuw ontstane patronen tussen het vlak van de stad en haar omtrek. De tweede vraag betrof de diagonaal
van de stad: hoe groot was de maximale afstand tot de stadsrand? Ten derde werd onderzocht hoe binnen het vlekkenpatroon
de percelenstructuur eruit zag.



Het eerste aspect dat geanalyseerd werd, de verhouding tussen vlak en omtrek, leverde het belangrijkste resultaat op. De
onderzochte steden (waaronder Wenen, Pittsburg, Bombay, Parijs, Rio de Janeiro en Caïro) bleken, nadat ze hun eventuele
omwallingen hadden afgeworpen, door hun losse uitbreidingsstructuur onevenredig veel rand te hebben voortgebracht.142

Wat in de loop der jaren ontstond was een patroon van relatief steeds kleinere vlakken, dat zich gedroeg naar beginselen van
de fractale geometrie, waarbij de grootte van het vlak naar nul streefde en de totale omtrek naar oneindig. Het antwoord op de
tweede opgeworpen vraag, naar de maximale diagonaal, vloeide uit de fractale structuur voort. Hoewel de steden steeds groter
werden bleef, door de uitgebreide randvorming, de maximale afstand tot de buitenkant van de stad beperkt. In Los Angeles, de
stad waarop de fractale versnippering in extreme mate vat kreeg, is de maximale afstand van centrum tot rand ongeveer 22,5
kilometer, maar op de meeste plekken bedraagt hij niet meer dan een kilometer of vijf.143 Wat de sortering van de percelen
betreft, het derde aspect, bleken zowel in de Verenigde Staten als in Europa de steden verder opgedeeld te raken in
geparticulariseerde zones naarmate de afstand tot het oude centrum toenam.144 Ook dit onderzoeksresultaat wijst op
morfologische verstrooiing en in zekere zin op terugkeer naar de primitieve biologie van het spontane nederzettingspatroon.
Bij elkaar geeft dit Duitse onderzoek uitkomsten die een universeel basispatroon te zien geven. Overal groeit de stad op min of
meer dezelfde manier.

Met die vaststelling wordt niet het failliet bewezen van bestaande planningsconcepten, maar ze geeft toch een zekere
relativering van de mogelijkheid om iets wezenlijks op te leggen aan de morfologie van de stad in haar transformatieproces.
Tussen het universele gedrag en de planning van de stad is een spanningsveld effectief, dat nog nauwelijks gedefinieerd is,
althans niet in morfologische termen: ‘Wir schließen daraus’, schrijven de Duitse onderzoekers, ‘daß die
Siedlungsmorphogenese einem anthropologische Grundmuster folgt, über das wir noch nicht viel wissen.’145

Zwermen en menigtes

Over de fractale overtreffende trap van het Conzeniaanse onderzoek naar de regelmaat in het veranderingsgedrag van de stad
weten we nog niet veel, dat moet inderdaad worden toegegeven. Wel is het zo dat de ontdekking van dit nieuwe terrein van
stadsonderzoek niet los kan worden gezien van een breder cultureel programma. In de recente architectuurtheorie bijvoorbeeld
wordt naarstig gezocht naar de strekking en geldigheid van compositiebeginselen die duidelijk familie zijn van de fractale
patronen die in de verstrooide stad terug worden gevonden. Een van de architectuurtheoretici die in dit verband een relevante
stelling heeft betrokken is de Amerikaan Stan Allen, die naspeuringen doet naar compositiebeginselen die een alternatief
kunnen zijn voor de klassieke coherentie van het westerse gebouw sinds de Griekse tempel. Met de moskee van Cordoba als
een van zijn voorbeelden breekt hij een lans voor structuren die de onbepaaldheid, de additieve structuur hebben van een
‘veld’, in plaats van de in zichzelf besloten composities van de klassieke architectuur.146

Het idee van een veld wordt door Allen gedefinieerd in een aantal kenmerken. Net als de compositie van het klassieke
archetype brengt een veld losse elementen samen in een bepaalde formele orde, alleen is de verstandhouding tussen deel en
geheel een principieel andere: in de definitie van een veld gaat de identiteit van het individuele onderdeel niet verloren in de
compositie maar beklijft ze. Het geheel levert hier dan ook geen meerwaarde op: het is juist identiek aan de som der delen. De
configuraties die de elementen onderling aangaan zijn poreus en functioneren voornamelijk op lokaal niveau. De totale vorm
en omtrek geven daarom gemakkelijk mee, wanneer er van buitenaf of van binnenuit invloed op wordt uitgeoefend. Ze zijn
beweeglijk en vloeibaar van karakter. De orde functioneert van het kleine naar het grote, bottom-up. Er is wat compositie
betreft verwantschap met de orde van de schilderijen van Mondriaan, zij het dat reductionisme tot een enkelvoudig
uitgangspunt verhinderd wordt door ‘figuratieve’ tekens die lokaal door een grote structuur heen breken.

Het resultaat van alle definities lijkt op een moiré: de combinatie van verschillende interfererende rasters over elkaar heen.
‘Moire effects’, schrijft Allen, ‘are often used to measure hidden stresses in continuous fields, or to map complex figural forms.
In either case there is an uncanny coexistence of a regular field and emergent figure.’147 Allen betrekt de inspiratie voor zijn
verkenningen naar nieuwe architectonische patronen van een breed cultureel terrein. Hij ziet allereerst, zoals zo vaak in de
architectuurgeschiedenis vertoond is, een gelijksoortige tendens in de beeldende kunst. In de overgang van de minimal art
naar post-minimaal werk van kunstenaars als Bruce Nauman en Linda Benglis onderscheidt hij het opgeven van een
uitdrukkingsvorm die tot op zekere hoogte reductionistisch en essentialistisch is gebleven ten gunste van vormen die
gevarieerder of zelfs ‘oneigenlijk’ zijn: woorden, bewegingen, vloeistoffen en andere vreemde media dringen de orde van het
klassieke kunstwerk binnen. ‘Post-minimalism is marked by hesitation and ontological doubt where the minimalists are
definitive; it is painterly and informal where the minimalists are restrained; it remains committed to tangible things and visibility
where the minimalists are concerned with underlying structures and ideas.’148

Behalve in de kunst ziet Allen zijn ambitie om onbepaalde compositiebeginselen te definiëren voor de architectuur ook
weerspiegeld in een onderzoeksgebied dat natuurwetenschap en informatica combineert. Hij baseert zich op de analyses van
Craig Reynolds, die via artificiële intelligentie het gedrag van een zwerm vogels leerde begrijpen. Drie basisregels bleken



cruciaal voor Reynolds om de structuur van een zwerm in computertaal te simuleren.149 Ten eerste is de afstand van het ene
en het andere object zo klein mogelijk: de vogels in de zwerm zoeken elkaar op. Ten tweede passen ze hun snelheid op elkaar
aan. Ten derde bewegen ze in de richting van een vermeend centrum van massa. De zwerm blijkt niet het resultaat van een idee
dat als collectief wordt ervaren, integendeel. De zwerm ontstaat door lokale beslissingen van afzonderlijke vogels, die hun
snelheid afstemmen op directe ‘buren’.

Er was nog een derde onderzoeksterrein, naast de beeldende kunst en natuurwetenschap/informatica, waar Allen
aanknopingspunten verzamelde voor zijn architectuurprogramma: de sociologie. In Elias Canetti’s Masse und Macht vond hij
de menselijke equivalent van het zwermgedrag terug, in de manier waarop Canetti in zeer elementaire definities het gedrag van
een menigte beschreef. Een massa gedraagt zich naar vier basisregels.150 Ten eerste: ‘Die masse will immer wachsen.’ Het is,
op straffe van opstand en uitbraak, niet mogelijk om de groei van een menigte te temmen. Ten tweede: ‘Innerhalb die Masse
herrscht Gleichheit.’ Verschillen tussen intellectuele of praktische vermogens doen in de massa niet ter zake. Ten derde: ‘Die
Masse liebt Dichte’. Het samenvallen van individu en totaal maakt tussenruimte eerder een nadeel dan een voordeel. Ten
vierde: ‘Die Masse braucht eine Richtung.’ De onderlinge gelijkheid in de menigte wordt nog eens onderstreept door een
gemeenschappelijk doel.

Via een paar fundamentele adjectieventegenstellingen krijgt de massa bij Canetti nader reliëf. Er is de open menigte, die
steeds mag groeien, en de gesloten menigte, die in haar groei geleid wordt. Er is de ritmische menigte, die druk bezig is zich in
de gemeenschappelijke richting te bewegen, en de gestolde menigte, die zich in rust voorbereidt op de ontlading. Er is de
langzame  menigte, gedreven door religieuze doelen die zowel in tijd als in ruimte ver weg lijken, en de snelle menigte, die zich
eendrachtig vermeit met politiek, sport of oorlog.

Wat alle voorbeelden van zwermen en menigtes gemeen hebben, volgens Allen, is dat ze zich bewegen op de rand van de
controle, en in die toestand kunnen ze in het domein van de architectuur behulpzaam zijn bij het zoeken naar nieuwe patronen
van ordening. Het ‘veld’ is de via ontwerp gecultiveerde tegenhanger voor zich blijkbaar op een breed front voordoende
maatschappelijke verschijnselen.

Juist omdat de stad, veel meer dan het afzonderlijke gebouw, aan den lijve de lokale interrupties ondervindt die een
bestendige orde van het totale domein in de weg staan, lijken Allens analogieën nog veel relevanter op deze grotere
ontwerpschaal. De karakteristiek van het moiré, als een orde met een zekere tolerantie voor plaatselijke onregelmatigheden,
loopt synchroon met de dagelijkse werkelijkheid van de stad, waar landschappelijke feiten of verschijnselen van voortdurende
renovatie iedere abstracte orde per definitie steeds belagen. Op dezelfde wijze levert ook de zwerm een sprekende analogie op.
In beide gevallen gaat het om een mechanisme dat bottom-up functioneert, en dat een vorm en een omtrek veroorzaakt met een
zekere orde die flexibel blijkt door lokale interrupties. Evenzeer strookt het binnenlaten van vreemde, onmogelijk naar essentiële
archetypes te herleiden media in de kunst na de minimal art met een stedelijke werkelijkheid waarin collectief karakter wordt
ingewisseld voor eigenschappen van verstrooiing.

In de vallei van Geddes

We hebben in dit hoofdstuk een grillig traject afgelegd om verschillende van de complexiteiten en gelaagdheden tegen te
kunnen komen van het proces van ruimtelijke veranderingen door de tijd heen. Die complexiteiten en gelaagdheden zijn in de
moderne tijd vrijwel voortdurend het onderwerp geweest van analytisch onderzoek naar regelmatige patronen. Tussen het
onderzoek van Conzen, met zijn fringe belts, en de fractale patronen die in recente onderzoeksprojecten omhoog worden
gehouden, zit methodisch gesproken maar een korte verbinding. In beide gevallen gaat het om een speurtocht naar de
morfologische constante in de groei van de stad. Maar toch, om van de conclusies van de eerste op die van de tweede te
komen was het onontbeerlijk om een buitengewoon lastig probleem op te lossen: in hoeverre kon in het complex van de
verstrooide stad nog een morfologisch begrijpelijk en navolgbaar genre onderscheiden worden? Ontwerpers hadden, met al
hun beeldende, suggestieve vermogens, aanmerkelijk minder moeite met de overgang naar de moderne stad dan de
morfogenetische stadsonderzoekers, die het spoor enigszins bijster raakten toen álles stad leek te worden. Berlage
bijvoorbeeld liet in zijn Plan-Zuid zien dat stedebouw een medium kon zijn om een nieuwe, welsprekende schakel toe te voegen
aan de geschiedenis van de stad, terwijl hij er tegelijk niet voor terugdeinsde het programma van de contemporaine stad te
omarmen. Rossi was dat, als bewonderaar van wat Berlage in Amsterdam-Zuid bereikt had, met hem eens.151 Ook hij zag in de
kwaliteit van de architectuur als een teken een zodanig machtig wapen dat de kloof van de historische naar de nieuwe stad
voor hem nauwelijks een realiteit was. In de avant-garde van de architectuur daarentegen was het vraagstuk van de
aansluiting tussen de twee helften van de stad na de oorlog een splijtzwam van de eerste orde, waarover in het verband van
Team Ten fundamenteel werd gedebatteerd en gevochten. In het vervolg op deze discussie verscheen in de jaren zestig een
wonderlijk fenomeen op het toneel van de stad: de megastructuur, die een facsimile was van de constante en variabele
bestanddelen van het evolutionaire proces. Ondertussen kreeg ook de beschrijvende tak van het stadswetenschappelijk



onderzoek weer greep op de stad. In Italiaanse academische kringen werd de periferie, zijnde een twintigste-eeuws nieuw
hoofdstuk in de geschiedenis van de stad, onderworpen aan een eerste bombardement van mogelijke definities. Ook in strikt
morfologische zin werd de verstrooide stad voorwerp van onderzoek, dat in eerste instantie voornamelijk fractale
eigenschappen aan het licht heeft gebracht. Aan het slot zagen we dat Stan Allen deze morfologische status quo wist te
verbinden aan een breed cultureel programma, dat van sociologie, tot moderne kunst, tot architectuur in het teken is komen te
staan van bottom up-fenomenen.

Aldus in telegramstijl de inhoud van dit vijfde hoofdstuk. Steeds gaat het om de twee componenten die ten grondslag
liggen aan de transformatie van de stad, die een artefact is in een natuurlijke omgeving. Om te beginnen zijn er de intrinsieke
kwaliteiten van het landschap en de objectieve kenmerken van stedelijk gedrag, die van Conzen tot het recente Duitse
onderzoek naar de fractale vorm van de stad voorwerp van analytische aandacht zijn. Daarnaast, of het is misschien beter om
te zeggen: in aanvulling daarop, is er de subjectieve lezing van het stedelijk landschap op de manier van bijvoorbeeld Berlage,
Rossi, Boeri of Secchi, waardoor specifiek culturele betekenissen aan de transformerende stad worden toegevoegd. Over het
raakvlak tussen beide houdingen hing steeds de schaduw van Geddes en zijn Valley Section, die het embleem is van allebei,
zowel van de subtiele lezing van het landschap als van de stellige bepaling van een toegevoegde identiteit. Het Geddesiaanse
perspectief, met alle ambivalenties van dien, blijft van toepassing, zelfs in de besproken Italiaanse, Duitse en Amerikaanse
interpretaties van recente datum. Het moiré van het stedelijk veld heet weliswaar onbepaald te zijn, maar is niettemin op iedere
plek vatbaar voor een lokale impuls die de vorm en de omtrek van de zwerm kan beïnvloeden.


