
5/ Het retorisch complot

De geschiedenis van de suburbanisatie in de moderne tijd, beschreven in het vorige hoofdstuk, behelst de aanpassing van het
stedelijk organisme aan een veranderd sociaal-cultureel programma. Bij de wending van een agrarische naar een industriële
maatschappij hoorde een herinrichting van het toneel waarop zich het dagelijks leven afspeelde. In plaats van de boerderij,
utopisch ijkpunt in het bestaan van de Amerikaanse pioniers, kwam de cottage, de ideale behuizing voor het gezin die een
plaats kreeg in een landschappelijke omge-ving die stad noch land was op de traditionele manier.

De stad conformeerde zich aan het nieuwe programma door uit te dijen en zichzelf in zekere zin opnieuw uit te vinden, een
proces dat in hoge mate ‘automatisch’ verliep. Wat de markt dicteerde kreeg een ruimtelijke afspiegeling, waarbij gemaakte
keuzes aanvankelijk door niet veel meer werden ingegeven dan door grondprijzen en de beschikbaarheid van nieuwe
transportinfrastructuur. Steden met een overzichtelijke maat, ‘wandelsteden’, werden metropolen.

Pas in tweede instantie werd de suburbaniserende realiteit van de negentiende-eeuwse stad geassimileerd door het domein
van de architectuur en het stedelijk ontwerp. In het werk van Andrew Jackson Downing zagen we een nog prille verkenning
van het programma van de stad in haar nieuwe samenstelling, maar een halve eeuw later was de karakteristiek van de nieuwe
stad zodanig doorvorst dat pogingen werden gewaagd om een ruimtelijk geïntegreerde orde te bereiken tot op de schaal van
de regio, steunend op een multidisciplinaire basis van onderzoeksgegevens. Het regionale plan voor New York uit de jaren
twintig was een hoogtepunt van maximale planningsambitie op grond van de nieuwe complexiteit en de nieuwe schaal van de
stad.

De beheersing van de stad zoals ze omstreeks de vorige eeuwwisseling ontstaan was, berustte niet alleen op de ordening
van alle onderdelen van de technische infrastructuur. Er werd meer nodig geacht dan alleen een samenhangend systeem voor
het transport van de bevolking en de aan- en afvoer van energiebronnen, grondstoffen, goederen en afval. Ook de identiteit
van dit veranderende domein, een collectief herkenbaar idee van wat de betekenis ervan zou kunnen of moeten zijn, werd
onderscheiden als een serieus te nemen vraagstuk. Wat brachten de gebouwen en openbare ruimtes van de door hevige
groeiverschijnselen bezochte stedelijke woonplaats in cultureel opzicht tot uitdrukking? Was dat genoeg om de maatschappij
niet alleen ruimtelijk te organiseren, maar ook een gezicht en een culturele coherentie te geven? Konden misschien nog
publieke boodschappen worden toegevoegd aan wat vanzelf, als effect van de werking van de markt, al ontstond? Moest er
een maatschappelijke gezagsstructuur afleesbaar zijn aan de positie, het formaat en de uitmonstering van gebouwen?

In deze vragen is het centrale motief te vinden voor dit vijfde hoofdstuk, dat gaat over het karakter van de collectieve
culturele identiteitsvraag in de moderne tijd, voorzover die betrekking heeft op de vorm van de stedelijke ruimte. Op sommige
momenten en plekken wordt de vraag naar de betekenis van deze ruimte met meer dan gewone belangstelling gesteld,
klaarblijkelijk omdat er een bepaald gemis gesignaleerd wordt in de dagelijkse werkelijkheid. De identiteitsvraag resoneerde
honderd jaar geleden in de Verenigde Staten, maar weerklonk net zo goed op andere plekken en andere tijdstippen en vormt, zo
zal blijken, nog steeds een levend thema, zij het met een inmiddels sterk gewijzigd idee over de inhoud van de over te dragen
boodschap.

De stad kan het toneel zijn van voorstellingen die met een retorische bedoeling worden aangemaakt, wat inhoudt dat het
ruimtelijk domein ostentatief ingericht wordt als een ‘vertelling’ met een navolgbare, zo al niet opzichtig didactische
boodschap. Dergelijke voorstellingen ontstaan niet vanzelf; ze worden geforceerd door het inbrengen van vreemde elementen.
Het retorisch complot dat aan de stad een synthetische orde oplegt van begeerde eigenschappen ontstaat gewoonlijk door
ontvoering en vervorming van motieven van elders.

Op weg naar de vorming van de twintigste-eeuwse Amerikaanse metropool ontstond een karakteristiek voorbeeld van zo’n
retorisch complot, dat hier gemakkelijk als uitgangspunt kan dienen. De plaats was Chicago, gelegen in een vlak landschap aan
het Lake Michigan, een stad die aan het einde van de negentiende eeuw doorging voor typisch Amerikaans omdat ze vanaf
haar ontstaan, zestig jaar eerder, geprogrammeerd was door een regime van laissez-faire. Veel opzichtige cultuur had de stad
niet. Verwijzingen naar Europese historische modellen ontbraken bijvoorbeeld. Op het gebruikelijke grid waren door
commerciële impuls gebouwen terechtgekomen, in afnemende dichtheden om een met vroege wolkenkrabbers ingevuld
centrum; hieraan was in de loop van de tijd een complex van infrastructuur toegevoegd. Omstreeks de eeuwwisseling stond de
stad onder de druk van toenemende bevolking en bedrijvigheid. In de tweede helft van de negentiende eeuw nam de stad toe
van dertigduizend naar twee miljoen inwoners, voornamelijk door Europese immigratie.1

Chicago 1893

In de periode tussen 1855 en 1900 was Parijs liefst vijf keer de locatie geweest voor een wereldtentoonstelling. Overal waar ze
gehouden werd was de wereldtentoonstelling een economische en culturele climax, maar in de context van de dramatische



veranderingen die Haussmann in de Franse hoofdstad aan het doorvoeren was, versmolten alle aspecten van het evenement
tot een machtig geheel. Het nieuwe Parijs en de wereldtentoonstelling waren voor elkaar geschapen, zo leek het. Toch werd de
combinatie één keer naar de kroon gestoken. Dat was bij gelegenheid van de World’s Columbian Exposition, die in 1893 in
Chicago werd gehouden.2 De Chicago-versie was niet alleen groter dan de Parijse, ze was ook zeker zo indrukwekkend. Veel
meer dan om een aantal losse hallen ging het hier om een zelfstandige stad met de kwaliteiten van een archetype. In de directe
nabijheid van de betrekkelijk ongearticuleerde stedelijke realiteit verrees in drie jaar tijd een tegenbeeld met een ideale
substantie, dat althans een seizoen lang voor het centrum van de wereld zou moeten kunnen doorgaan.

De nederzetting werd gebouwd in overwegend één stijl en één tint, en werd ter zake White City gedoopt. White City kwam
te liggen in het Jackson Park, tegen het Lake Michigan aan. De keuze voor die plek was ontstaan uit de samenspraak van twee
aangetrokken adviseurs, die de ontwerpopdracht ook samen zouden uitwerken: Daniel Burnham en Frederick Law Olmsted.3

Burnham vormde met zijn partner John Root, die tijdens de voorbereidingen van de Fair zou komen te overlijden, een
succesvol ontwerpbureau, werkend in de experimentele stroom van de Chicago School, maar bij dit project zou hij vooral
worden aangesproken op zijn gevoel voor de stedelijke schaal en als organisator.4 Was Burnham verantwoordelijk voor het
arrangement van de gebouwen, Olmsted, wiens werkdomein na de aanleg van Central Park in New York was gegroeid van het
park in beperkte zin naar het omvattende systeem van de stad, werd bij het ontwerp betrokken voor de landschappelijke uitleg.
Uit de combinatie van de twee kwam een eenvoudige maar effectieve verzameling motieven voort. Het duidelijkst sprong de
sterk axiale uitleg in het oog, die door een bijpassend strenge architectonische regie werd benadrukt. In het platte vlak was er
voornamelijk een overvloed aan water als compositorisch bindmiddel. Met vrij geënsceneerd groen werd de axiale formaliteit
plaatselijk gecontrasteerd.

Veel van de bezoekers aan de wereldtentoonstelling werden vanuit het oosten aangevoerd, over het water. Via een pier
kwamen ze aan land, waarna over een bewegend trottoir een peristilium bereikt kon worden. Staande onder de zuilenrijen kwam
de imponerende hoofdas in beeld: de Court of Honor, bestaande uit een waterpartij met aan weerszijden classicistisch
gestileerde expositiegebouwen van een flinke maat. Deze gebouwen waren ontworpen door een aantal van de meest
vooraanstaande Amerikaanse architecten van het moment, die onder andere door Burnham waren uitgekozen op hun
bekendheid met het repertoire van de Beaux Arts, dat hier als stilistisch bindmiddel werd gebruikt.5 De bezoeker die vanaf deze
plek, tussen de zuilen, het tafereel in zich opnam kan nauwelijks hebben geloofd dat dit complex een paar jaar eerder nog niet
eens op papier bestond. Net zomin straalde het tafereel uit dat het bedoeld was om maar een half jaar in gebruik te blijven. Dit
leek de stad van alle tijden, in de grootschalige beheersing van zowel de tweede als de derde dimensie.

De as van de Court of Honor liep uit op een administratiegebouw dat duidelijk genspireerd was op het Capitool in
Washington, het stadsgezicht op die manier ook aan de nationale geschiedenis verbindend. Achter het administratiegebouw
ging een kopstation schuil, dat door de per trein komende bezoekers van landzijde werd gebruikt. Halverwege de hoofdas
kruiste een tweede as van water, die White City in het stramien bracht van het omliggende Chicago. Deze as leidde in
noordelijke richting naar de landschappelijke weelderigheid van de Lagoon en het Wooded Island en verderop naar een wat
vrijer arrangement van paviljoens die gebruikt werden voor de presentaties van de landen en de Amerikaanse staten. De
ontwerpers en inrichters daarvan werden aangemoedigd in hun paviljoens hun koloniale verleden tot uitdrukking te brengen,
ofschoon al te pittoreske effecten liever te vermijden waren.6

In het bijzonder de gebouwen grenzend aan de Court of Honor waren architectonisch duidelijk Europees van afkomst.
Burnham, die de uitgenodigde architecten als een veldheer aanvoerde en in zijn bewind zelfs ‘feodale neigingen’
tentoonspreidde, legde een Romeins en Frans geïnspireerd classicisme op, waarvan het monumentale effect door een
voorgeschreven kroonlijsthoogte en traveemaat werd opgevoerd.7 De keuze voor classicisme was omstreden, onder meer
omdat Burnham zelf niet per se een Beaux Arts-architect was, maar daarnaast ook ideologisch geladen: ze illustreerde een
zelfbewuste relatie met een Europees verleden en vertrouwen in gevestigde culturele patronen.8 Classicisme hield ook een
consistent systeem in dat efficiency bevorderde bij ontwerp en bouw. Dat laatste was beslist nodig, meende Burnham, die
gedurende de opbouw van de Fair permanent domicilie hield in een bouwkeet op locatie om alles van zeer nabij te kunnen
volgen.

Gelet op het functieprogramma en de extreem korte ontwikkelingsperiode van het hele project konden de bouwwerken
onmogelijk meer worden dan overigens nauwgezet gedetailleerde kopieën van overzeese voorbeelden. Inderdaad stonden op
het expositieterrein in Chicago bij nadere beschouwing niets anders dan decors, ofwel ‘architectural sketches, carried out with
sufficient elaboration and finish to give an effect of solidity and magnificence’, zoals Burnham zei.9 De latere criticaster van
het project Lewis Mumford sprak van architectuur met de diepte van ‘fineer’.10

De buitenkant was een jas van pleisterwerk, de binnenkant een eenvoudige constructie van hout of of staal: ‘the building
spoke one language and the “architecture” another’, sputterde Mumford, die zich vooral ergerde aan de onmogelijkheid in dit
geval om een gebouw nog als anatomisch volwaardig object te kunnen beschouwen. Wat hem betreft bood de tentoonstelling
aftreksels van gebouwen, niets meer. Voor latere generaties – en zeker voor een generatie die in de tweede helft van de



twintigste eeuw vertrouwd is geraakt met het decorated shed-concept van Robert Venturi, waarin constructie en jas principieel
van elkaar zijn losgemaakt zonder dat dat als een probleem wordt gezien – is het gemakkelijk om de schouders op te halen over
Mumfords beklag, maar dat maakt de dubbelzinnigheid die hij in de architectuur bespeurde niet minder waar. Er was hier
zonder enige twijfel een belangrijk onderscheid tussen de taal van buiten en die van binnen en dat onderscheid werd op
verschillende fronten verder doorgezet.

Een lucratieve, drievoudige
boodschap

Ondanks de gesuggereerde connectie van het exterieur met ‘eeuwige’ architectuur was het programma van de tentoonstelling
zelf bedoeld als een hectares omspannende aankondiging van de technologische revolutie die de wereld drastisch zou
veranderen. Het ene gebouw toonde nieuwe elektrische apparaten, het volgende gebouw zat vol nieuwe transporttechnologie.
Het was hier dat er voor het eerst een automobiel te zien was in Amerika, al werd de revolutionaire strekking van die vinding
nog niet helemaal beseft werd: de meerderheid van de exposanten gokte voor de toekomst op publieke transportvormen.11

Bij wijze van contrast met de recentste transportuitvindingen werd het water van de expositie bevaren door historische
bootjes uit verre streken: Japanse pramen, Venetiaanse gondels en zeilboten, kajaks met eskimo’s aan het roer.12 Exotische
cultuur zorgde voor een folkloristische achtergrond, een prettige ruis van minder geciviliseerde of zelfs wilde herkomst
waartegen zich de verworvenheden van de technologie des te fraaier aftekenden.

Speciaal met het oog op het arrangement van de enorme diversiteit aan programmaonderdelen hadden Burnham en Olmsted
de locatie getrapt ingedeeld.13 Het Court of Honor was bedoeld als een zuiver architectonische zone met gebouwen in een
waardige stijl. Ter zijde hiervan kon de architectuur wat minder formeel zijn, waar bijvoorbeeld Louis Sullivan met zijn
Transportation Building, dat zowel in kleur als stijl dissoneerde, van profiteerde. Nog iets verder ter zijde bevond zich het
bonte vermaak van de Midway Plaisance, het zeer populaire niet-officiële gedeelte van de tentoonstelling. Hier stond het
onvermijdelijke reuzenrad, maar men kon ook in de hitte eskimo’s een demonstratie zien geven met hun husky’s. Ook een
groep indianen had gevraagd om deel te mogen nemen aan de wereldtentoonstelling, maar hun bijdrage liep uit op een
onwaardige voorstelling in Midway, bestaande uit een nagebouwd indianendorp dat niet op de meest fijnzinnige wijze
geëxploiteerd werd door een stelletje dubieuze artiesten. Daarnaast waren er attracties als een straat uit Caïro, een Algerijns
dorp, een Perzisch paleis, een Wild East Show, een moors paleis en een Turks theater.

Vulgaire en hoogstaande onderdelen waren in het arrangement van Burnham en Olmsted versmolten tot een dream city
voor zeer velen. De Fair trok meer dan 21 miljoen bezoekers en hun waarneming van het festijn werd tot in het detail gestuurd.
Burnham was tot en met de vormgeving van de entreekaartjes bezorgd over de samenhang van de geënsceneerde ervaring.14

Zelfs de herinnering aan de tentoonstelling werd geregisseerd. Het was particulieren verboden foto’s te maken; alleen de
officiële foto’s, gemaakt door C.D. Arnold, konden door het publiek worden betrokken.15

Hoe totalitair het ontwerp ook was, in de samenstelling van het hele pakket aan ingrediënten dat White City vormde zat op
zichzelf weinig nieuws ten opzichte van de Parijse wereldtentoonstelling. Zelfs Burnham bevestigde dat: ‘There was nothing
original in it except the introduction of the canal, the lagoons and the wooded island; the grand court being the same
arrangement as at Paris, with a waterbasin in the center and a dome at one end, in front of which was to be the great
fountain.’16 Door de Amerikaanse context werd White City echter tot een belangrijk moment met een veel verder strekkende
betekenis dan de vergelijkbare gebeurtenis in de oude wereld.

Het hele evenement had als thema meegekregen de herdenking van de ontdekking van het continent door Columbus vier
eeuwen eerder en dat was overduidelijk verwerkt in het beeldenprogramma. De doorgang in het peristilium vanaf de oostzijde
was een waterdoorgang, bekroond door een felrealistisch beeld van de ontdekkingsreiziger, heroïsch in de weer met het
bedwingen van de vier paarden die hem per kar voorttrokken. Aan het tegenoverliggende eind van de Court of Honor stond
de Columbian Fountain, temidden waarvan het ‘schip van staat’ schitterde dat het land met hulp van kunsten, wetenschappen
en ambachten door de turbulenties van de tijd had weten te loodsen. Tussen de fontein en de per kar aanstormende Columbus
in stond het Statue of the Republic, een kolossale, met goud bedekte vrouwenfiguur, die in haar ene hand een lans droeg en in
de andere een wereldbol met daar bovenop een zijn vleugels uitslaande adelaar. Zij verbeeldde de eenheid van de Amerikaanse
natie en de kracht van de republiek. Elders, bij het administratiegebouw, was een versteende Columbus inmiddels zover dat hij
met zwaard en vlag voetzette op Amerikaanse bodem.

Op dat cruciale moment in de Amerikaanse geschiedenis, de aankomst van Columbus, was de kolonisatie van het enorme
continent begonnen, met verkenningen die de frontier telkens een stukje verder deden opschuiven. Het leidde uiteindelijk, in
de negentiende eeuw, tot de in het vorige hoofdstuk beschreven ontdekking van het borderland dat stad noch platteland
was, waarin een nieuw cultureel programma gestalte kreeg. Aan die conclusie ging echter een uitputtend langzaam verlopend
proces van kolonisatie en civilisatie vooraf. Nog aan het begin van de negentiende eeuw vond Thomas Jefferson het nodig



een expeditie te ontketenen naar het even onafzienbare als onbekende gebied ten westen van de Mississippi.17 Over het
gebied werd veel gespeculeerd, maar veel kennis over de hoogte van bergformaties, mogelijke doorgangen naar de Pacific
enzovoorts, was er nog altijd niet voorhanden. Wat men wist was voornamelijk afkomstig van verspreide verhalen van
handelaren die de moed hadden gehad in het onbekende Westen te infiltreren. Een tot op de dag van vandaag zeer aan de
Amerikaanse nationale trots appellerende expeditie onder leiding van het duo Meriwether Lewis en William Clark moest nadere
gegevens aan het licht brengen. De tocht vergde jaren. Indianen waarop de expeditie stuitte kregen in een van tevoren
zorgvuldig voorbereide toespraak te horen dat de natie van de great chief in Washington kon bogen op steden ‘as numerous
as the stars of the heavens’, maar dat was zuivere bluf. Omstreeks 1800, feitelijk aan de vooravond van het ontstaan van de
verstrooide stad, woonde twee derde van de bevolking binnen vijftig mijl van de Atlantische Oceaan, er waren nauwelijks
steden en nauwelijks wegen.18

In de loop van de negentiende eeuw groeide de nationale eenheid en raakte in relatief hoog tempo een nieuw cultureel
patroon gevestigd in het grensgebied tussen stad en land, naar het voorbeeld van Andrew Jackson Downing en andere
verkenners van een nieuwe levensstijl. Ook werd een zeer drastische verkorting bereikt van de gemiddelde reisduur over het
continent van goederen en mensen: tussen 1800 en 1860 met een factor twintig.19 Niettemin was er nog geen hechte
samenleving ontstaan, laat staan een stedelijke samenleving met een gedeelde burgerlijke traditie. Nog maar dertig jaar voor de
festiviteiten in Chicago werd het land verscheurd door de burgeroorlog. Ook was er de chronische strijd met de autochtone
inwoners van het continent, culminerend in de slachtpartij die het leger in 1890 aanrichtte onder de natives in Wounded Knee.
Zo was er veel meer dat pretenties omtrent een stabiele orde twijfelachtig maakte. ‘In 1893 Americans stood lost on the edge of
their new urban wilderness in a mood of uncertainty and doubt’, schrijft Christine Boyer in haar studie naar het begin van de
Amerikaanse stedebouw.20

Tegen de achtergrond van een snelle verstedelijking, die het voorlopige slotstuk was in een langlopend proces van
kolonisatie, kon de wereldtentoonstelling uitgroeien tot een politiek en sociaal-cultureel instrument van belang. De keuze voor
Chicago, boven bijvoorbeeld New York, als locatie voor de expo was in dit opzicht al relevant. Behendig speelde Chicago’s
burgemeester het argument uit dat de keuze voor zijn stad een grote onbekende zone in een keer op de kaart van de wereld
zette: ‘Remember the thousands of square miles that lie on the other side of the Alleghenies; remember the great chain of
lakes; remember St. Louis, the mistress of the world’s greatest rivers; remember all these things; and let New York with her
greatness always in the fore, not forget that she is circumscribed, and that she must depend for her future progress and her
greatness – not altogether, gentlemen, but largely – on those fertile miles and acres in the West.’21

Dan was er in het verlengde van dit argument de kwestie van de culturele status van het land, vooral ten opzichte van
Europa. De frontier, waar de Amerikaanse bevolkingsgroei tot ver in de negentiende eeuw automatisch naar toe was afgeleid,
had opgehouden te bestaan. Het ging nu om de civilisatie van het in beslag genomen gebied. Dat was ook in Chicago aan de
orde. Er lag, na het oplossen van de frontier, een breed opvoedingsprobleem en dat betrof zowel de economische en sociale
als de culturele orde.

De wereldtentoonstelling bood de Amerikanen de kans in deze kwestie een grote sprong voorwaarts te maken en een
poging te wagen langszij te komen met de oude wereld. Door de lokale zakenelite werd dat scherp doorzien. Ze bracht zonder
morren een groot deel bijeen van de tien miljoen dollar die nodig was om de Fair naar Chicago te krijgen.22 Dat was een
verstandige investering. Als een beknopt didactisch embleem maakte de expo namelijk een veelomvattend statement. White
City bood een geciviliseerd alternatief voor de dagelijkse jungle van een kunstloze stad vol nieuwe Amerikanen, door
verschillende afkomst steeds verwikkeld in Babylonische spraakverwarring. De nieuwste technieken en vormen werden hier
bekleed met de ceremoniële waardigheid van tijdloze architectonische essentialia. Vanwege die eigenschappen werd het
evenement letterlijk opgevat als een ‘les in democratie’, die orde en verhevenheid bracht waar chaos en vulgariteit was: ‘It is
the high function of architecture, not only to adorn this triumph of materialism, but to condone, explain and supplement it, so
that some element of “sweetness and light” may be brought forward to counterbalance the boastful Philistinism of our times’,
merkte een van de deelnemende architecten, Henry Van Brunt, op.23

De omschrijving van Van Brunt illustreerde hoezeer de cultuur over de volle breedte van haar facetten, van ordinair tot
hoogstaand, was ontdekt als een geïntegreerd veld. In de verbondenheid van de cultuur liepen de belangen van
stadsplanners synchroon met die van de fabrieksdirecteuren. Stedelijke orde hoorde bij technologische vernieuwing hoorde
bij sociale orde – en precies deze lucratieve drievoudige boodschap bracht White City voor het voetlicht. De Fair had een
ernstige inborst (uitgedrukt door de Court of Honor), maar bood net zo goed lichtzinnig vermaak (de Midway Plaisance).

Juist door deze dubbelzinnigheid was ze niet alleen een aansprekend antwoord op de ongevormde status quo van de
Amerikaanse negentiende eeuw, maar evenzeer een voorbode van de succesformule van de consumptiecultuur die in de
nieuwe eeuw zou aanbreken.24 De wereldtentoonstelling was als een extreem geordend fragment in een ongeordende context
geplaatst, waarvan het de betekenisvolle tegenhanger was. Zonder dat de twee nog afzonderlijk herkenbaar waren, was de
zaak van de openbare ruimte in dit gecultiveerde fragment verbonden geraakt met het commerciële belang. Er was een



droomlandschap ontstaan, encyclopedisch samengesteld uit bestanddelen van de collectieve voorstellingswereld. In deze
meervoudige definitie anticipeerde de Fair onmiskenbaar op de ‘multidimensionale collages’ waarop veel later Walt Disney
zich zou gaan toeleggen in zijn themaparken.25

Van White City naar City Beautiful

White City is wel het tegendeel van een stad die we zouden kunnen opvatten als een structuur die direct in het verlengde ligt
van de organische constitutie van het landschap. Ze is een volkomen artificiële constructie, een retorisch complot – en als
zodanig is ze van een zuiver ‘memetische’ orde, om Richard Dawkins’ in hoofdstuk 2 behandelde eenheid van culturele
overdracht nog eens terug te laten komen. Inhoud en vorm kwamen voort uit een specifiek didactisch doel, dat exclusief
gesteld werd in de termen van de cultuur.

Doordat White City volledig langs kunstmatige weg werd geforceerd, was het mogelijk om met de uitgekozen decorstukken
in relatief zeer korte tijd een overtuigende voorstelling te maken. Even vlug was het weer afgelopen. Vandalisme, brand en
sloop zorgden er na de sluiting van de Fair voor dat ze in materiële vorm vrijwel direct van de aardbodem verdween. Maar het
effect van deze gesimuleerde stedelijke orde was nog lang niet uitgewerkt. Daniel Burnham bijvoorbeeld deed ogenblikkelijk
zijn voordeel met het succes van zijn schepping in Chicago. Zijn loopbaan nam een grote vlucht en zijn bureau werd een van
de grootste van het land. Hij recruteerde geschikte architectuurstudenten van de École des Beaux Arts, die het leeuwendeel
van het kleinschaliger ontwerpwerk op zich namen, terwijl hij zichzelf steeds nadrukkelijker als stadsontwerper opstelde.26

Zestien jaar na de wereldtentoonstelling, in 1909, voltooide hij het stedebouwkundig plan voor Chicago, dat hij zelf in de
slipstream manoeuvreerde van wat hij met White City had weten te bereiken. De Fair was het begin geweest, niet alleen voor
Chicago, maar voor het hele land, van ordelijk gegroepeerde openbare ruimte en gebouwen, zo betoogde Burnham. Hij trok een
rechte lijn van White City naar de zogenaamde City Beautiful-beweging uit de vroege twintigste eeuw, waarin het
stedebouwkundige en architectonische programma van de wereldtentoonstelling dienst deed om de dagelijkse plunje van de
stad te veredelen.27

Was die lijn inderdaad zo mooi recht? Nee, dat was hij niet. Burnhams analyse is een mooi geval van een ten eigen voordele
geconstrueerde geschiedenis, is in een recente studie door William Wilson naar de City Beautiful naar voren gebracht.28 Een
direct verband tussen tentoonstelling en stroming werd alleen al gerelativeerd door de tijd die verstreek tussen beide. De term
City Beautiful viel voor het eerst zes jaar na de tentoonstelling, in 1899, en de eerste bijbehorende stedebouwkundige plannen
werden werden pas na de eeuwwisseling getekend.29 Toch had White City wel een aantal eigenschappen die haar wel degelijk
tot een compacte voorafspiegeling maakten van de latere City Beautiful-cultuur.30 Ze was, zo meende ook Burnhams latere
biograaf Thomas Hines, een ‘microkosmos’ van wat later volgde, een ‘gecontroleerd experiment’ om op relatief kleine schaal
de mogelijkheden te testen.31

Voorbeeldig aan White City was de in sanitair opzicht perfecte conditie, waarmee ze hevig contrasteerde met de smerige
dagelijkse praktijk van de stad. Schone straten, drinkwater dat ook echt te drinken was, een werkend riool waren even
ongewoon als een openbaar domein dat bewaakt werd tot en met de met dollars gevulde achterzak van bezoekers en
gecontroleerd tot en met de reclameborden van deelnemende ondernemers. Net zo uitzonderlijk waren de verschillende
railtransportmiddelen en gimmicks als het bewegende trottoir. Tot slot maakte de stilistische coherentie van de Court of Honor
en de manier waarop architectuur, sculptuur en schilderwerk elkaar aanvulden in een landschappelijke enscenering de
wereldtentoonstelling tot een wonder dat de planners van de stad stimuleerde hetzelfde na te streven.

Het was vooral dit laatste complex van eigenschappen dat de Fair tot een belangrijk vervolg maakte op Central Park, waarin
Olmsted al een betere afstemming had nagestreefd tussen het park en het stedelijk systeem. Een deel van het belang van wat
in Chicago in 1893 werd aangericht, zo bevestigt de Italiaanse architectuurhistoricus Mario Manieri-Elia in zijn studie naar de
Amerikaanse stad, is dat het een gemeenschappelijk werkterrein bood aan architect en landschapsarchitect.32 Het werkterrein
van de architect, bij Burnham overigens duidelijk gekleurd door anachronistische en formalistische voorstellingen, werd
gecombineerd met dat van de landschapsvormgever en op die manier was men beter in staat om de concrete problematiek van
de stad tegemoet te treden. Op het raakvlak van de belangstelling van Burnham en die van Olmsted zou uiteindelijk in de
cultuur van City Beautiful een vruchtbare wisselwerking ontstaan tussen architectuurfaçades, parken, boulevards en
parkways, functionerend op een basis van een stevige technische infrastructuur.

Deze wending in de Amerikaanse planning, voorbereid aan het begin van de eeuw, betrof niet uitsluitend een methodische
omslag op grond van een veranderd stedelijk concept. Met de opkomst van de City Beautiful-beweging was ook een sociaal-
culturele verandering aan de orde. Gelijk opgaand met de uitbreiding van het werkterrein van het ruimtelijk ontwerp,
evolueerde de maatschappelijke structuur naar een meer wijdvertakte betrokkenheid van burgers bij het publieke domein.33

Illustratief was dat naast de traditionele landschapsarchitectuur in de late negentiende eeuw de term outdoor art in zwang
raakte, als een tamelijk contourloze omschrijving voor het onafzienbare gebied om het traditionele park heen, een gebied dat



toegankelijk was voor allerlei vormen van filantropie. Die term kwam terug in de professionele organisatie die in 1897 werd
opgericht voor ontwerpers en bevorderaars van de landschapsarchitectuur: de American Park and Outdoor Art Association
(APOAA). William Wilson schrijft in zijn studie over de City Beautiful: ‘By 1903... the idea of landscape design had stretched
to include the aesthetic development of ordinary residential streets, of home grounds as modest as a cottage plot, and of
public buildings. Outdoor art – a phrase once restricted to architecture, landscape design, sculpture, and horticulture – had
expanded nearly to meaninglessness. It included the beautification of school grounds, the school garden movement, forestry,
scenic preservation, and all the miscellaneous efforts to control urban ugliness.’34

Dat de zaak van het ruimtelijk ontwerp zo vervloeide met randgebieden als het sanitaire programma van de stad, had alles te
maken met de sociaal-culturele inbedding van een organisatie als de APOAA. Om de sterk toegenomen burgerlijke interesse in
de verbetering van de eigen woonomgeving kracht bij te zetten, schoten de filantropische organisaties als paddestoelen uit de
grond. Een voorloper op de schaal van de kleinere nederzetting was de village improvement movement, die zich inspande om
de cohesie van de gemeenschap te vergroten, onder andere door verbetering van de fysieke omgeving. Die beweging sloeg
omstreeks de eeuwwisseling over naar de grote stad en zette ook op deze gecompliceerdere schaal met succes de waarden van
de middenklasse op de politieke agenda.35

Belangrijk voor de inhoud en de richting van het nieuwe stedelijke reformisme was de verschijning in 1901 van Charles
Mulford Robinsons boek The Improvement of Towns and Cities, dat alle componenten van de stad beschreef als potentiële
dragers van schoonheid. Ook in bruggen, zelfs in het bovengrondse net van elektriciteitsleidingen, was een geschikt
aanknopingspunt te vinden voor een esthetisch programma.36 Robinson was begonnen als een journalist, maar het succes
van zijn publicaties over stedelijke vernieuwing, waarin ook hij een stimulerende impuls onderscheidde in de Fair van 1893,
maakte hem tot een algemeen gerespecteerd deskundige, wiens standpunten door een breed publiek verder werden
gedragen.37 Hij brak in zijn publicaties een lans voor een evenwichtig en genuanceerd ruimtelijk systeem, waarin behalve voor
de boulevard ook plaats was voor het park, als een organische tegenhanger. Daarnaast vergde de functionele balans een
bewuste programmatische ingreep. Robinson pleitte voor een civic center, met gebouwen voor bestuur en cultuur, om zo de
eenzijdig commerciële ontwikkeling te compenseren van de Amerikaanse stad.38

Omstreeks 1903 lag er, mede door Robinsons boek, een min of meer compleet pakket van ideeën onder de City Beautiful-
beweging, die, ondanks de sterk artificiële stedelijke orde die ze inhield, ‘van onderuit’ gevormd werd, dat wil zeggen: door het
lokale activisme van de bevolking zelf, in het bijzonder vanuit de middenklasse en boven-middenklasse. De ingenomen
stellingen hadden een basis in de praktijk van de planning, maar combineerde informatie uit die hoek met gegevens uit andere
wetenschappelijke bronnen, waaronder sociologie, psychologie en biologie.39

Kenmerkend voor de City Beautiful-plannen die concreet op de bouwplaats verrezen is de ostentatieve zichtbaarheid van
de politieke orde, door de centralisatie van stedelijke en bestuurlijke functies. De stad werd met een paar overduidelijke assen
georganiseerd in het platte vlak. In de derde dimensie werd ze als esthetische compositie voltooid, door goed bijgehouden
bloementuinen en parken, fraai straatmeubilair en monumentaal gegroepeerde publieke gebouwen in een samenhangende
Beaux Arts-stijl. Het was een stedelijk archetype dat hier werd geconstrueerd, in een handvol essentiële eigenschappen, en
daarmee werd een glanzend alternatief geboden voor een contemporaine toestand die als karakterloos en chaotisch werd
ervaren. Door de toevoeging van een paar klassieke begrippen aan de architectuur – proportie, harmonie, symmetrie, schaal –
werd het archetype waar mogelijk ook stilistisch op smaak gebracht.40

Het klassieke alternatief voor de stad die beschaving ontbeerde werd niet zonder politieke bijbedoelingen aan de man
gebracht; de onuitgesproken bedoeling van City Beautiful zou men kunnen beschrijven als het kalmeren, voor eens en altijd,
van de verwilderde onderklasse uit de negentiende-eeuwse stad.41 In dat opzicht vertegenwoordigde de City Beautiful-orde
beslist een normatief, behaviouristisch concept, opgesteld vanuit de waarden van de middenklasse.42 De ruimtelijke orde was
hier een sociaal-cultureel instrument bij uitstek geworden. Vanuit deze intentie redenerend waren ook ogenschijnlijk ‘zinloze’
uitgaven voor bijvoorbeeld een park verdedigbaar als verstandige investeringen. Dat daardoor bovendien de grondprijzen
positief werden beïnvloed, was mooi meegenomen voor de sociale groepen die de belangrijkste stem hadden wanneer het
aankwam op politieke beslissingen.

Washington

Een van de vroegste plannen die bij de omschrijving paste van City Beautiful werd in de eerste jaren van de eeuw gewijd aan
Washington, waarmee een halve eeuw eerder ook Andrew Jackson Downing zich had beziggehouden. Het was in 1901 Daniel
Burnham die, nog profiterend van zijn succes in Chicago, door een senaatscommissie werd aangezocht: ‘The dream city on
Lake Michigan, people said, should take on enduring form in the capital of the nation’, stelde hij zelf vast.43 Zijn plan liet het
concept van City Beautiful zien in de meest monumentale gedaante, als een klapstuk van grandeur, waartegen de bestaande
stad, met onder andere het Witte Huis, nauwelijks leek te zijn opgewassen. In feite was het plan een opgewerkte versie van wat



ruim een eeuw eerder getekend was door Pierre l’Enfant, een uit Frankrijk afkomstige ingenieur: ‘The result was the original
l’Enfant concept, writ large’, in de omschrijving van Peter Hall.44 De Fransman had destijds het stedelijk grid doorsneden met
brede diagonalen, die telkens uitzicht boden op de monumentale hoogtepunten van de stad. Maar van zijn voorstel om The
Mall, een strook van ruim honderd meter breed bij anderhalve kilometer lang tussen de rivier de Potomac en het Capitool, in te
richten als een park, was niets terechtgekomen.45 De Europese afkomst van de oorspronkelijke ontwerper hielp Burnham zijn
eigen ambities af te leiden van de bakermat van de cultuur: ‘As Haussmann aimed in large part to carry out the work that had
been planned by the architects of Louis XIV, so the Senate Park Commission sought to re-establish and reanimate the plans of
l’Enfant, which had the sanction of Washington and Jefferson.’46

De Europese referenties lagen voor het oprapen bij deze opdracht. Burnham verleidde de commissie dan ook tot een
maandenlange tournee langs Europese hoofdsteden, om zo inspiratie op te doen, waarbij vanwege de imperiale associaties
vooral in Rome een groots voorbeeld werd herkend, meer dan het Parijs van Haussmann.47 Het programma van het
Washington zoals Burnham dat voor zich ging zien concentreerde zich, niet geheel onvoorspelbaar, op monumentale
architectuur, ingebed in een groen decor. Wat dat laatste betreft: de ideeën die l’Enfant al had gehad over The Mall werden
eenvoudig verdubbeld van omvang en op die manier uitgevoerd. Het station en de spoorbaan die hier in de negentiende eeuw
terecht waren gekomen werden door Burnham verdreven door ferme onderhandelingen, die hem de onvermijdelijke bijnaam
General Burnham opleverden.48

Vanwege de status van locatie en programma, was dit niet de plek om tegemoet te komen aan de dagelijkse wensen van de
middenklasse, zoals Robinson ze in programmatische zin aan de orde had gesteld. Sommige auteurs namen daar later aanstoot
aan, Peter Hall bijvoorbeeld: ‘It was an exercise in pure Beaux Arts design. Behind it, appalling slums continued to
proliferate.’49 Net als destijds White City was dit nieuwe Burnham-project echter wel een effectief medium om een opvatting
over althans het uiterlijk van de stad gevestigd te doen raken: ‘the cities throughout the country began to ask why they
should not achieve whatever of beauty and convenience their situation and their civic pride would allow’, schreef Burnham,
andermaal zijn eigen bijdrage aan de geschiedenis niet wegcijferend.50 In de overzichtelijke voorname orde van het plan, dat in
de erop volgende decennia langzamerhand werd uitgevoerd, werd de gegroeide nationale belangstelling voor het verbeteren
van de sociaal-culturele orde aangevuld op een retorisch heldere manier.51 De nationale hoofdstad kreeg een gezicht dat paste
bij de wereldmacht die langzamerhand ontstond.

Kansas

Burnhams Washington gaf het nieuwe stedelijke ideaal een krachtig beeld, al was het plan in programmatische zin tamelijk
beperkt. Elders was al voor de eeuwwisseling de activistische stemming merkbaar geworden die aan de realisering ten
grondslag lag van menig City Beautiful-plan en die het een veel meer sociale inhoud gaf. Een goed voorbeeld leverde Kansas
City.52 De impuls tot actie was hier afkomstig van de lokale elite, die omstreeks 1870 in stedelijke vernieuwing een van de
middelen had herkend om de concurrentie met andere steden te kunnen overleven. Denkend in de termen van de door Olmsted
succesvol gemaakte formule, zocht men het in een parken- en boulevardplan. Het bijbehorende bestuurlijke middel om dat plan
uitgevoerd te krijgen was een park board , die buiten de eigenlijke politieke gezagsorde om, maar met inbreng uit de top van de
lokale samenleving, het voorbereidende werk zou moeten doen, zowel wat het ontwerp betreft als de implantering.

Typerend genoeg lag de nucleus van de campagne voor een dergelijke organisatie niet zozeer bij het politieke
machtscentrum, alswel bij de plaatselijke krant. De Star vocht voor het idee met een aanhoudende stroom van berichten over
hoe de stad verbeterd zou kunnen worden door de aanleg van park en boulevard. Voorbeelden van andere steden zetten het
journalistieke pleidooi kracht bij. De oppositie, aangevoerd door de in de krant hardnekkig bestreden Taxpayer’s League, had
een lange adem en wierp alle bestuurlijke vernuft in de strijd, maar telkens met de portemonnee van de burger als laatste
retorische wapen. De partijen van de campagne waren aan elkaar gewaagd, niet in de laatste plaats doordat het ging om
hetzelfde genre van notabelen, met alleen een fundamenteel verschil van inzicht over de maatschappelijke orde: bestond er een
nastrevenswaardige algemene zaak naast het strikt fysieke en economische utilitarisme, of moest het maar blijven bij een zeer
beperkt publiek domein?

De park board  slaagde er ondanks het verzet aan het begin van de jaren negentig in om vaste grond onder de voeten te
krijgen, onder leiding van de zakenman-miljonair August R. Meyer en, als landschapsarchitect, George E. Kessler. Allebei
waren ze rechtstreeks van Duitse afkomst. Het duo wierp een geslaagde mix in de strijd van ideële en praktische argumenten.
Tot de eerste groep hoorde de redenering dat het aantrekkelijk maken van de stad hielp bij de wederzijdse affectie van
bevolking en woonplaats. Maar zonder het van Olmsted geleende, uiterst nuchtere argument dat met de aanleg van parken de
prijs van onroerend goed werd bevorderd, ging het niet. Meyer wierp het met succes in de strijd. Boulevards kregen eenzelfde
soort onweerlegbare nuttigheid in de campagne, door Meyers stelling dat ze hielpen om woonzones in de stad te fixeren en
daarmee ook structuur aanbrachten in de rest van de stedelijke ontwikkeling. De board kreeg in 1893 het recht om obligaties



uit te geven en in 1895 volgde bij gemeentelijk amendement, bekrachtigd door een speciaal referendum, het recht om belasting
te heffen.

Zo raakte een extern initiatief geleidelijk aan gelegaliseerd en opgenomen in de algemene zaak. Toen Meyer en Kessler in
1896 een groot parkterrein in de schoot geworpen kregen door een rijke kluizenaar die alleen vernoeming als tegenprestatie
vroeg, werd de laatste fase van hun campagne ingeluid, die nog vier jaar vergde voordat uitvoering van hun plannen zeker
werd. De tegenstanders van de stedelijke vernieuwing hadden aan het kortste eind getrokken, met een programma dat
hoofdzakelijk uit ‘nee’ had bestaan. Ze verloren hun campagne vol procedurele obstructie niet zozeer uit gebrek aan
hartstocht, alswel omdat de andere partij erin geslaagd was stemming te maken met ideële argumenten – en daarmee
uiteindelijk voordeel wist te behalen.

Na het eindeloze gedelibereer voor of tegen kwam de bouwplaats in zicht. Kern van Kesslers stadsplan werd de Paseo, een
dubbele boulevard van noord naar zuid. Bij kruisende straten vormde de boulevard een klein park, telkens anders van
compositie. Verder waren er toegevoegde ornamenten als fonteinen en terrassen. Samen vormde het een kleurig patroon van
wisselende scènes.

Seattle

In de City Beautiful-voorstelling die in Kansas City overeind werd getrokken waren programma’s van verschillende herkomst
geleidelijk aan met elkaar versmolten geraakt. Bedrijfsleven, politiek en ruimtelijk ontwerp stevenden af op een haalbaar
compromis en werkten dat vervolgens om naar de realiteit. Het kon ook anders. In Seattle, waar de stedelijke vernieuwing wat
later op gang kwam, zat er meer spanning tussen de verschillende actoren.53 John Charles Olmsted, stiefzoon van de grote
Frederick Law Olmsted, stapte hier aan het begin van de eeuw, in 1903, binnen op het moment dat er al tien neighborhood
improvement clubs actief waren om de stad mooier te maken. Het standpunt van deze gezelschappen leidde tot pressie op de
planvorming om een kleinschaliger beginsel te kiezen. Met name van de zijde van de blauwe boorden werd bepleit om het
groen eerder in de afzonderlijke buurt te introduceren dan als het grootstedelijke motief dat op Amerikaanse bodem voor het
eerst in Central Park werd uitgeprobeerd. Het beïnvloedde het plan op een negatieve manier, ook omdat de juridische status
onder het voorgestelde plan aan de wiebelige kant bleef, in tegenstelling tot de vrij stabiele situatie die uiteindelijk in Kansas
was ontstaan. Het moment van fusie, dat de verschillende belangen programmatisch op een lijn zou kunnen brengen, bleef hier
dan ook uit. Olmsted moest toezien hoe de ruimtelijkheid van de boulevards die hij had voorgesteld bij de uitvoering smoorde
in bijvoorbeeld kwesties van grondeigendom. Een volgend plan voor Seattle, daterend uit 1911, dit keer niet gemaakt door
Olmsted maar door Virgil G. Bogue, leed op een andere wijze aan problemen van programmatische spanning.54 In kringen van
City Beautiful was steeds gepleit voor het toepassen van professionele ruimtelijke expertise op de stad, maar juist dat werkte
hier contraproductief. Het plan sneuvelde bij het eerste het beste referendum, in 1912. Hoe prachtig en ambitieus het plan ook
was, het leed aan twee zware mankementen. Een misschien nog te overwinnen bezwaar was dat het ontwerp in alle formaliteit
volledig ongevoelig was voor de topografische eigenaardigheden van de locatie; de tolerantie was niet veel groter dan dat het
water toegestaan werd bergafwaarts te stromen.

Ernstiger was de politieke ongevoeligheid die met het plan beleden werd. Wilde een ontwerp een kans maken in de
plaatselijke machtsafweging, dan was het verstandig er een lokker in op te nemen, zoals een plein of een park waar aanzienlijke
delen van de bevolking al lange tijd naar hadden uitgekeken. Het slagen van een plan had alles te maken met actieve public
relations, zoals ook in Kansas was gebleken, waar de plaatselijke krant een frontpositie koos in het debat. Ook was het voor de
kansen van een ontwerp zaak om zo min mogelijk deelbelangen te schaden en zo veel mogelijk individuele nadelen om te
buigen tot collectieve winst.

Juist in deze opzichten echter waren Bogue en zijn medestanders geen uitblinkers. Op wetenschappelijke afstand van de
dagelijkse realiteit kozen ze de controle van een tabula rasa-ontwerp en vroegen, toen dat eenmaal op papier was gezet, om
volmachten waarmee het uitgevoerd kon worden. Dat bleek een brug te ver. De opzichtige kostbaarheid van het civic center
dat in de plannen voorzien werd, bood media en publiek een gemakkelijk te verschalken prooi. Het plan was kansloos en
verdween van tafel. Toen de lucht weer was opgeklaard, was er bij wijze van anticlimax gelegenheid voor iets met minder
pretenties. Men koos voor een landschappelijk genuanceerd ingepast park- en boulevardsysteem.

Chicago 1909

Ondertussen voegde Daniel Burnham op het moment dat City Beautiful als stroom in de Amerikaanse stedebouw haar vitale
spanning al aan het verliezen was nog een paukenslag toe aan zijn staat van dienst: het indrukwekkende plan voor Chicago uit
1909. Het initiatief hiervoor werd niet genomen op het niveau van wijk of buurt, maar door de zakenelite. In 1906 veegden de
leden van de Merchants Club zonder probleem de 20.000 dollar bij elkaar die nodig was voor de vorming van een



onderzoeksfonds om de toekomst van de stad in beeld te brengen. Burnham liet zich verleiden de opdracht aan te nemen. Hij
schermde er aanvankelijk mee zo ziek te zijn dat hij nog hooguit drie jaar te leven had, maar daarin zag de president van de club,
Charles D. Norton, nog geen afdoende argument: ‘But Mr. Burnham, that is just enough; it will take only three years.’55 Dat
bleek een correcte schatting – en Burnhams laatste drie levensjaren zouden pas na voltooiing van het werk echt beginnen.

City Beautiful was bij de opstelling van het Chicago-plan een gearriveerde ideologie geworden. Omtrent een kwestie als de
institutionele verankering van het stadsontwerp, die een paar jaar eerder de plannenmakers nog had gedwongen tot
campagnes vol trial and error, was nu een reeks van park- en boulevard-precedenten beschikbaar, behalve uit Kansas en
Seattle afkomstig uit steden als Denver, San Francisco, Baltimore en Philadelphia. In het juridische nawoord bij de publicatie
van Burnhams ontwerp werd daarover vastgesteld: ‘Parks, boulevards, and places of recreation, are now universally
recognized as legitimate objects of public concern, for which the power of eminent domain may appropriately be exercised; and
it seems clear that if private property can be taken to create such utilities, it may also be taken for the purpose of realizing the
full benefit of these works by adequate control of surroundings.’56

Er kon, kortom, inmiddels tamelijk eenvoudig onteigend worden, ook in dit land vol vrij ondernemerschap, en er konden
eveneens regels worden opgelegd. Het hele begrip publiek belang was door de inspanningen van City Beautiful zodanig
opgerekt dat het cultuurbegrip er zonder meer door werd ingesloten: dat was een hele stap voorwaarts na het primitieve klimaat
van de frontier-maatschappij.

Voor Burnham was het andermaal niet moeilijk om zijn plan vast te maken aan een sterke traditie, met een alleszins
legitimerend effect. Allereerst stelt hij een oorsprong vast: ‘City planning, in the sense of regarding the city as an organic
whole and of developing its various units with reference to their relations one to another, had its origin in Paris during the
Bourbon period.’57 Dan de volgende stap: ‘It remained for the third Napoleon, however, to accomplish the great work of
breaking through the old city, of opening to light and air, and of making it fit to sustain the army of merchants and
manufacturers which makes Paris to-day the center of a commerce as wide as civilization itself. In 1853, Georges Eugène
Haussmann became prefect of the Seine (...). Immediately Haussmann began a career which has established for all time his
place among the city-builders of the world.’58 En dan tot slot: ‘The task which Haussmann accomplished for Paris
correspondends with the work which must be done for Chicago, in order to overcome the intolerable conditions which
invariably arise from a rapid growth of population.’59 Het moderne Parijs was het grote voorbeeld, niet alleen functioneel en
programmatisch, maar ook vanwege de economische en financiële impuls die uit was gegaan van de uitvoering van
Haussmanns plan.60

Zoals het historische verhaal inmiddels gevormd was tot formules van een kloeke ideologische enkelvoudigheid, zo was het
ook met Burnhams strategie om kostbare onderdelen van zijn ontwerp aannemelijk te maken voor iedereen die beschikte over
een stok om tussen de spaken te steken. Steeds nam hij de moeite om te vertellen dat het scheppen van pleasing conditions
niet zozeer een kwestie van geld uitgeven was, maar van thoughtful cooperation. De onroerend-goedhandelaar moest
bijvoorbeeld kunnen inzien dat het hem uiteindelijk niet schaadde om ruimte te laten voor een publiek domein, wanneer hij de
bouwkavels aan het verdelen was.61 Het leverde hem geld op wanneer hij bereid was om te denken in termen van algemeen
belang, want voor iets beters wordt meer betaald. Zo was het ook met de aanleg van een kostbare parkway: ‘What will it do
for us in health and happiness? After it is finished will the people of means be so ready to run away and spend their money in
other cities?’62 En zo was het ook met de architectuur, die wat Burnham betreft niet weggecijferd hoefde te worden als een
overdreven luxe: ‘The attainment of harmony, good order, and beauty is not a question of money cost, for in the end good
buildings are far cheaper than bad buildings.’63 Met deze retorische verleidingstactiek trachtte Burnham zo veel mogelijk
steun te mobiliseren, met als lokkend perspectief een ‘Paris by the Lake’, zoals in een krant de contouren van het plan uit 1909
werden omschreven.64

De inspiratie voor Burnhams voorstelling van het toekomstige Chicago was te herleiden op het klimaat dat door de Fair van
1893 bewerkstelligd was, maar het plan was ook de logische verzameling van deelinitiatieven die nadien genomen waren.
Burnham zelf had in de jaren na de wereldtentoonstelling de mogelijkheden van een park en boulevard onderzocht die het
expo-terrein zouden moeten verbinden met de centrale stad. Zijn studie zou, na de aanvankelijk lauwe ontvangst, geïntegreerd
worden in het plan van 1909.65 Bovendien was er in tussentijd door verschillende overheidsorganen onderzoek gedaan naar
deelproblemen van de rijzende metropool Chicago, uiteenlopend van de huisvestingsproblematiek, het parksysteem, de
transportkwestie en de inrichting van het openbaar gebied tot de havenontwikkeling. Waar het paste met zijn eigen ambities
probeerde Burnham deze initiatieven in zijn eigen plan terug te laten komen.66 In de eerste jaren van de eeuw was hij ook,
samen met de zonen van Olmsted, betrokken geraakt bij het ontwerp en de aanleg van een serie kleine parken in de armere
zones van de stad, die bedoeld waren als een positieve sociaal-culturele interventie op het niveau van de buurt.67 De
verheffende toevoeging, die op de schaal van de hele stad bereikt werd met een civic center en een stadspark, kon op de
kleinere schaal de gestalte krijgen van een parkje, dat zowel tuin als speelplaats was en dat, wat de Olmsteds betreft,
nadrukkelijker dan de landschappelijke ensceneringen van een groot park onderworpen zou moeten zijn aan een formele stijl.



Esthetische en sociale ambities vonden elkaar in deze fascinerende parkenserie en het was die combinatie die ook in het
plan voor de hele stad uit 1909 gethematiseerd werd en daar verbonden raakte met het commerciële belang. Burnhams plan
nam een gebied in overweging met een actieradius van maar liefst zestig mijl vanaf de oude kern. Hij ging dit vrij aanzienlijke
territorium te lijf met de drie standaardmotieven uit het repertoire van City Beautiful: ten eerste het park en de parkway, ten
tweede het circulatieplan (de boulevards en andere verbindingen), en ten slotte de publieke architectuur.

Wat de parken betreft omringde Burnham de stad met een serie groene zones, verbonden met het netwerk van
verkeersassen. Hoogtepunt in deze categorie was de manier waarop het waterfront in een langgerekt park was veranderd, dat
nader gearticuleerd werd door een serie lagoons, een jachthaven en andere ontspanningsfaciliteiten. Natuurlijk bracht
Burnham ook bij dit onderdeel geld in als argument ten faveure: ‘This park may be built almost without cost to the people of
Chicago, by making use of the excavated material and general wastage from the city.’68

De naturalistische dotten groen in het ontwerp van het nieuwe Chicago werden gekoppeld door een delicaat
gedifferentieerd, maar zeer gedisciplineerd web van verkeerswegen, waarbij Burnham elementair onderscheid maakte tussen
spoor- en overige verbindingen. Het spoor werd in drie, telkens iets wijdere loops door de stad geleid, en dit ringsysteem werd
via radialen naar buiten toe afgeleid. Voor de overige verbindingen gold een simpele hiërarchie in drieën. Ten eerste, de laagste
categorie, was er de eenvoudige straat, opgenomen in het grid, die met een profielmaat van ongeveer dertig meter het laatste
stadium in de verkeersafwikkeling mogelijk maakte. Daarboven in de hiërarchie viel de avenue: de brede verkeersstraat, zowel
voor particulier als openbaar vervoer, die de verbinding maakte met bestemmingen verder weg. Op geregelde intervallen werd
het grid doorsneden door een avenue, die bovendien als diagonaal functioneerde in het stedelijk systeem van radialen. Aan de
top van de circulatiehiërarchie bevond zich de boulevard: een parkway waarvan het zware verkeer geweerd zou moeten
worden, een rijk gestoffeerde, vrijwel statische verkeersruimte, met de beste architectuur, met kinderspeelplaatsen, fonteinen
en beelden, hier en daar verbonden met de kleinere parken.

Op het punt waar alle radialen bij elkaar werden getrokken tekende Burnham het civic center. Voor deze climax bracht hij het
zwaarste geschut in stelling, ook bij wijze van referentie: ‘It would be what the Acropolis was to Athens, or the Forum to
Rome, and what St. Mark’s Square is to Venice, – the very embodiment of civic life.’69 Het centrum was gedacht als de
verzamelplaats voor collectieve functies met enig niveau. Het stadhuis kreeg er vanzelfsprekend een plaats en het
gerechtsgebouw, maar daarnaast was er plek voor meer afgeleide functies als het archief, om zo een nog wat imposantere
bouwmassa te kunnen vormen. Voor het civic center was een architectonische definitie gepast die meer dan gewoonlijk een
esthetische samenhang binnen bereik bracht, maar ook de hogere hiërarchische regionen van het circulatieplan, met name de
avenues en boulevards, vroegen om wanden waar van stedebouwkundige zijde nog wel iets meer over te zeggen was.
Burnham zocht niet onder alle omstandigheden naar uniformiteit, liet met andere woorden de invulling van zijn stramien over
aan de wens van de individuele bouwer, maar hij vroeg in de meer bijzondere zones wel om ‘a constant display of teamwork, so
to say, on the part of the architects’.70

Het sociale geweten van City Beautiful

Hoe gecompliceerd en omvangrijk Burnhams plan voor Chicago ook was, veel ervan werd uitgevoerd in de periode tot aan de
depressie van 1929.71 Dat illustreerde de enorm toegenomen effectiviteit van planningsinitiatieven die als betrekkelijk simpel
uitgangspunt een onderzoeksopdracht hadden, afkomstig van de lokale elite. Niet gerealiseerd werd echter het civic center.
Leunde Burnham bij veel andere onderdelen van zijn plan op wat eerder en door anderen bedacht was, in dit geval was het zijn
persoonlijke vondst geweest, zoekend naar een symbolisch plot voor zijn ontwerp. Het typeerde zijn benadering van de stad,
waarvan hij de complexiteit wilde fixeren in wat in essentie een ‘architectenplan’ bleef.72 Het plan vatte het programma van de
fysieke omgeving samen in een vorm en was minder geconcentreerd op het proces van de stedelijke evolutie, waaraan ruim
een decennium later Thomas Adams zich zou wagen in zijn plan voor New York. Ironisch genoeg werd uitgerekend op de plek
die Burnham had vrijgehouden voor zijn civic center een gigantisch verkeersknooppunt opgericht van verscheidene
verdiepingen.73

Ondanks de architectonische benadering van de opgave was het aanmerkelijk meer dan een overzichtelijk zakencentrum dat
ontworpen en gerealiseerd werd; het Chicago-plan was het eerste dat een omvattend systeem aanbood voor de tot regio
uitgedijde stad.74 Dat Burnham in zijn ontwerp wel heel elementaire categoriseringen gebruikte, met niet al te veel nuances
daartussen, doet aan de kwaliteit niets af, integendeel: het leek juist daardoor des te beter te werken in de praktijk. Zoals de
fundamentele eenvoud van het plan bijgedragen kan hebben aan de effectiviteit ervan, zo was het ook met de strategische
positie die ermee ingenomen werd ten opzichte van de bestaande status quo en bestaande initiatieven. Burnham maakte niet
iets wat tot in het detail nieuw was, maar combineerde een collage van eerdere voorstellen met eigen bedenksels, en dwong het
geheel de richting in van zijn eigen specifieke City Beautiful-programma.75 Ten slotte was Chicago 1909 ook een climax door
de evocatieve kwaliteit van zowel het model zelf als, in het bijzonder, de bijgeleverde perspectivische voorstellingen, gemaakt



door de illustrator Jules Guerin. De hele presentatie van het plan, op een zorgvuldig gekozen moment (Onafhankelijkheidsdag,
4 juli), met een verleidelijke publicatie, een tentoonstelling, een lezingenserie en zelfs een film, wekte de indruk alsof met
magische krachten orde werd geschapen in de chaos.76 Het was duidelijk dat het eerdere werk aan de Fair zijn sporen had
achtergelaten.

Toch kent het verhaal een andere kant, dat wil zeggen: hetzelfde majestueuze plan blijkt in sommige beoordelingen achter de
Beaux Arts-façades te lijden aan een slecht geweten. Peter Hall bijvoorbeeld beschouwt het plan als een staaltje van ‘superb
public relations’, om zich vervolgens af te vragen: ‘But, finally, for whom?’77

Wat is er met het ontwerp aan de hand en daarmee met de hele ideologie van City Beautiful? Het plan was, zoals Hall het
omschrijft, ‘centrocentrist’, wat inhoudt dat het weliswaar betrekking heeft op een groot gebied, maar in programmatische zin
hooguit aandacht besteedt aan de dragers van het City Beautiful-model. Het gaat over het zakencentrum, het burgerlijk
centrum, over het verkeerssysteem en over parken, maar nauwelijks over de woonzones die buiten dit repertoire vallen en even
weinig over de bedrijvigheid buiten het centrum.78 De enige definitie die in deze zones geldt zijn de lijnen van het grid en de
daar weer overheen getrokken diagonalen.

Op deze wijze zou men kunnen denken dat City Beautiful de sociale kwestie negeerde, of die althans niet als direct
stedebouwkundige opgave erkende. Feitelijk werd de stad in Chicago afgestemd op de belangen van de sociale groep die in
eerste instantie over het kapitaal beschikt: de zakenelite. Die elite legde met het plan ‘een morele orde’ op, meent James Gilbert
in zijn boek over het Chicago van omstreeks de eeuwwisseling, waardoor het gedrag van de burger in de richting wordt
gedreven van aanvaardbaar gedrag.79 Voor Burnham had een dergelijke bedoeling echter allerminst repressieve connotaties,
alsof hij erop uit zou zijn geweest de eenvoudige mensen in de samenleving dociel te houden. Zijn referentiekader was dat van
de ‘conservatieve liberaal’, meent zijn biograaf Thomas Hines: hij ging uit van een gradueel, maar toch nog enigszins flexibel
klassenonderscheid in de maatschappelijke orde en zag in de verbetering van het lot van de onderste klassen een edele
plicht.80 Van Burnham uit gezien was dit de context om zijn plan te kunnen beoordelen, ook als een opgave van de moraal.

Maar Peter Hall dacht sceptischer over de bevoogdende strekking van Chicago 1909 en zijn mening voert terug naar een
uiteenzetting die wortelt in de jaren twintig. Het was toen Lewis Mumford die probeerde City Beautiful te ontmaskeren als een
bedenkelijke stroming, in zijn uit 1924 daterende essay The Imperial Façade. Mumford beschreef de wereldtentoonstelling van
1893 als het begin van een streven naar één stijl, één kleur en één effect, waarmee de negentiende-eeuwse pluriformiteit het
zwijgen moest worden opgelegd.81 De wortels daarvan vond ook hij natuurlijk in Parijs, bij baron Haussmann, maar vandaar
gooide hij een lange imperialistische culturele lijn uit naar een verder verleden, uitkomend bij het Romeinse rijk. Ook onder dat
regime ging het om concentratie en uniformiteit. ‘In government, in industry, in architecture, the imperial age was one’, schreef
Mumford.82 De onderdelen van de culturele orde spanden hier zodanig samen dat de frase ‘alle wegen leden naar Rome’ tot
een zowel letterlijke als figuurlijke waarheid was geworden. Van die waarheid dacht Mumford ook in zijn eigen tijd de tekenen
te kunnen bespeuren en hij diagnostiseerde ze met een mooie, ofschoon vrijwel paranoïde redenering.

Het was, aldus Mumford, geen toeval dat de Amerikaanse architectuur van omstreeks de eeuwwisseling haar grootste
triomf beleefde in stationsgebouwen. De beste in het genre waren het Union Station (1903) in Washington en het
Pennsylvania Station (1910) en het Grand Central Station (1913) in New York, en de bijbehorende ontwerpers waren Daniel
Burnham, wie anders, en Charles McKim, ‘who worshiped most whole-heartedly at the imperial shrine’.83 Juist het station was
symbool van het nieuwe imperialisme, omdat met dit middel de belangrijkste steden aan elkaar vast werden geknoopt, omdat
het bovendien diende ‘to drain the products of rural regions into the metropolis’ en aldus de machtsverhoudingen met een
enkel gebaar fixeerde en uitlegde.84 De trein met bijbehorend station was een instrument dat de maatschappelijke orde op een
ongewenste wijze was gaan beïnvloeden, en daaraan lag een misverstand ten grondslag omtrent de compositie van de stad:
‘by pouring more feeder lines into the central district of New York, Boston, Chicago, or where you will, rapid transit increased
the housing congestion at one end and the business-congestion at the other’.85

Naast het station onderscheidde Mumford nog een gebouwtype dat bij uitstek de imperialistische neigingen zou illustreren,
die ten lange leste ook in Amerika de kop hadden opgestoken: het museum. ‘If the imperial age was foreshadowed in the
World’s Fair, it has received its apotheosis in the museum.’86 En dan bedoelde hij niet de lokale musea die hij in Europa nog
wel eens aantrof, die niet veel meer waren dan een uitgebreid rariteitenkabinet rechtstreeks in het verlengde van de
gemeenschappelijke cultuur, maar iets anders: ‘the imperial museum is essentially a loot-heap, a comprehensive repository for
plunder. (...) Into the museum come the disjecta membra  of other lands, other cultures, other civilizations. All that had once
been a living faith and practice is here reduced to a separate specimen, pattern or form. For the museum, the world of art has al-
ready been created: the future is restricted to a duplication of the perfected past.’

Het station was representatief voor de krachtsverhoudingen van het stedelijk systeem dat door Burnham cum suis
gerealiseerd werd. Het museum leerde iets over de kwaliteit ervan, in die zin dat het stond voor de willekeurigheid, de
kunstmatigheid en het nabootsende van de gekozen beginselen.



Moraal of evolutie

Mumford rekende af met City Beautiful op een scherpzinnige manier, maar niet helemaal rechtvaardig. Dat kon ook nauwelijks
anders, want hij was al schrijvende in 1924 niet bepaald een gedistantieerde observator. Als medeoprichter van de Regional
Planning Association of America (RPAA) werd hij, zoals in het vorige hoofdstuk gereleveerd is, omstreeks 1920 een van de
belangrijkste pleitbezorgers van de gedachte dat de regio de stad ondergeschikt zou moeten maken, in plaats van andersom,
een gedachte die ontleend werd aan Patrick Geddes. Denkend vanuit het net gevormde concept van de regionale stad waren er
een paar principiële eigenschappen die Mumford niet bevielen aan het Chicago van Daniel Burnham.

Wat Mumford betreft sneed het ontwerp ten minste twee hoopgevende richtingen van de stedelijke ontwikkeling al bij
voorbaat de pas af. Ten eerste zag hij dat het plan weliswaar een groot gebied beschreef, maar niet zonder het centralistische
ordeningsbeginsel op te geven. Alles zat uiteindelijk vast aan de spil van het civic center en nergens was de uitdijende stad
gevormd tot een volwaardige regio, in de zin van een gedecentraliseerde entiteit met eigen bestaansvorm. Bovendien was er de
sociale kwestie. De regionale stad bood, zo stelde de RPAA, de mogelijkheid om het probleem van werk en huisvesting van
alle bevolkingsgroepen op te lossen in de ruimte zelf, zonder middelpuntzoekende kracht, maar het op het zakelijke en
burgerlijke centrum gerichte repertoire van City Beautiful negeerde dit gecombineerde vraagstuk van werken en wonen. Het
verleidde Mumford tot een moment van kettingzaagretoriek: ‘Historically, the imperial monument and the slum-tenement go
hand in hand.’87

Met name die beoordeling was malicieus, al moet gezegd worden dat Burnham en zijn medestanders uit opportunistische
overwegingen inderdaad een uitspraak uit de weg gingen over de sloppen en andere aspecten van de sociale kwestie,
overigens net als Thomas Adams anderhalf decennium later zou doen. Hun opdrachtgevers hadden eenvoudig niet gevráágd
om een ontwerpantwoord op bijvoorbeeld de woningbehoefte, en daarom volstonden ze met de lijnen van en over hun grids
en hun parken ten algemene nutte. Hooguit werd door opdrachtgever en ontwerper, vanuit het onmiskenbare filantropische
elan van deze periode, het woningvraagstuk beschouwd als een door ieder individu afzonderlijk te voltooien afgeleide van het
collectieve City Beautiful-programma.

De in vitriool gedrenkte opinie van Mumford over City Beautiful zette de toon voor lang en klinkt door tot in het vrij recente
handboek van Peter Hall. Het ‘moderne project’ volgt wat hen betreft veeleer de lijn van de regionale stad en daaraan ten
grondslag liggende geëngageerde, humanistische denktrant van Ebenezer Howard en Patrick Geddes. Steden met
monocentrische en monumentale eigenschappen kunnen daaraan niet tippen: als uitingsvorm van economische dan wel
politieke verwording horen ze op een regressief zijspoor.

Gelet op de negatieve waardering van alles wat naar City Beautiful zweemde, was het geen wonder dat Burnham op de
Town Planning Conference in Londen van 1910 een volkomen marginale figuur was, ondanks zijn aanzienlijke staat van
dienst.88 Datzelfde overkwam trouwens de eveneens aanwezige Charles Mulford Robinson. Op deze in de
stedebouwgeschiedenis legendarisch geworden bijeenkomst werden voornamelijk de heerlijkheden van de tuinstad gevierd.
Om bij de presentatie van zijn plannen ruzie met zijn geëngageerde collega’s uit Mumfords ideologische kring te voorkomen,
sprak Burnham veiligheidshalve niet over de retorische en stilistische strekking van zijn werk en concentreerde hij zich op de
onderliggende structuur van richtinggevende, maar op zichzelf vormloze, uitgangspunten.

Inderdaad school in de retorische vorm het verschil, niet in de onderzoeksgegevens en het programma. Iederéén worstelde
met de nieuwe, regionale afmetingen van de stad. In de dagelijkse werkelijkheid van de doorgroeiende stad was de
cultuurschok tussen City Beautiful en opvolgende stromingen, die steeds meer op de regio gericht raakten, dan ook veel
minder groot en veel minder principieel dan alleen op grond van Mumfords geharnaste typeringen mogelijk lijkt te zijn. Veeleer
was een evolutionaire verschuiving van belangstelling aan de orde, gelijk opgaand met het fysieke uitdijen van het fenomeen
stad, waardoor het klassieke middelpuntzoekende archetype steeds minder vanzelfsprekend werd.

Zoals eerder, in de negentiende eeuw, Olmsteds ontdekking van de landschapsarchitectuur geleidelijk aan geïntegreerd
raakte in het onderzoek naar de stad als stenen complex, zo werd nu, in de nadagen van City Beautiful, een nieuwe stap gezet
die evenmin volledig als een autonome revolutie in ontwerpideologie moet worden verklaard. Het was net zo goed de stand
van het veranderingsproces van het landschap: op de eerste verkenningen van het landschap volgde de ontdekking van de
stad, en na de ontdekking van de stad volgde de ontdekking van de regio als stedelijke zone. Het ontwerpantwoord
veranderde mee. Ingeleid door de interesse die in de eerste jaren van de eeuw in Chicago en elders ontstaan was voor
kleinschalige buurtvoorzieningen en voor elementaire infrastructuur ging City Beautiful geleidelijk over in City Practical of
City Functional.89 Burnhams plan voor Chicago droeg, naast de anachronistische accentuering van het civic center en de
monumentale architectuur, al veel van de kenmerken van het toenemende praktische realisme.

De koerswijziging betrof een groeiende specialisatie en professionalisering van de stedebouwkundige discipline, met een
bijbehorende groei in het bureaucratische apparaat, om in de pas te blijven met de toenemende complexiteit van de stad.90 Het
monumentale effect legde het in dit programma af tegen efficiency en praktische inrichting, maar dat was zelfs voor de echte



City Beautiful-adepten geen probleem, wat nog eens de betrekkelijkheid van Mumfords venijn illustreert: ‘Most defenders of
the City Beautiful offered little resistance to the onslaught and soon joined their attackers’ ranks.’91 Voor hen was er niet
zozeer een gewichtige ideologische omschakeling aan de orde alswel een veranderde context, die voornamelijk neerkwam op
méér stad en dus mínder centrum. Die andere context vroeg om andere accenten in het ontwerp.

De retorische functie van het archetype

In de geschiedenis van de verrijzende Amerikaanse natie was de samenleving van de frontier vanaf het midden van de
negentiende eeuw geleidelijk aan geweken voor een meer geciviliseerd, en vooral, een meer stedelijk model, waarvoor de
ingrediënten werden aangevoerd uit het continent van herkomst overzee. In Chicago was het begonnen, met een evenement
dat in Mumfords opvatting weliswaar alleen maar de stevigheid had gekregen van ‘fineer’, maar dat niettemin een compacte,
overdraagbare voorstelling had opgeleverd van hoe een stad eruit kon zien als geloofwaardige sociaal-culturele orde.
Iconografisch bezweek de voorstelling bijna onder de educatieve bedoelingen: de stad was hier een medium geworden om de
bevolking te stichten, tot goede burgers te maken en – niet in de laatste plaats – tot betrouwbare werknemers.

In hetzelfde Chicago was met dezelfde ingrediënten anderhalf decennium later een climax bereikt, met een overdonderend
stadsplan dat zonder al te veel coupures op de bouwplaats terechtkwam. Burnham beriep zich voor onderdelen van zijn
complex zonder blikken of blozen op de grote voorbeelden uit oudheid en Middeleeuwen in Athene, Rome en Venetië. Dat
hield echter niet in dat hij naar de geest ingevoerd was in de rituele, mythische rijkdom van de klassieke stad. Hij gebruikte zijn
bronnen als formeel repertoire met bruikbare anekdotische verwijzingen naar een imposant burgerlijk verleden, maar diende
daarmee een eigentijds, inderdaad zeer door commerciële belangen getekend, programma, waarmee de lokale elite zichzelf
feliciteerde.

Burnham gebruikte, kortom, boven iedere kritiek verheven archetypes om er een retorisch complot mee te smeden. Dat dat
complot geen papier hoefde te blijven maar concreet op de bouwplaats verrees, was meer dan een wonder; het bewees de
contemporaine relevantie van het City Beautiful-gedachtegoed op deze plek, in deze sociaal-culturele omstandigheden.

De retorische functie die het stedelijk archetype vervulde in de context van de City Beautiful-beweging, maakte ook elders
opgang. Peter Hall schrijft: ‘It manifested itself, over a forty-year period, in a great variety of different economic, social,
political and cultural circumstances: as a handmaiden of finance capitalism, as an agent of imperialism, as an instrument of
personal totalitarianism of both the right and left varieties.’92 Met dat laatste bedoelde Hall de terugkeer van City Beautiful
naar Europa, waar onder anderen Hitler en Stalin een zwak bleken te hebben voor de ceremoniële mogelijkheden van brede
boulevards en monumentale architectuur. Albert Speer, Hitlers lijfarchitect, bleek een bewonderaar van Daniel Burnhams
werk.93

Hall schreef uitdrukkelijk van een return  van het City Beautiful-gedachtegoed in Europa, en dat impliceert de beëindiging
van een blijkbaar tijdelijke afwezigheid.94 Misschien dat die afwezigheid, en derhalve de noodzaak tot heruitvinding, de
groteske dimensies verklaart waarmee de monumentale stad in Europa weer het toneel werd opgereden. Wat Speer tekende,
wat Stalin liet bouwen, was iets anders dan een voortgezette traditie. Het was de herontdekking van een min of meer uit het
verleden bekend repertoire, maar met andere, letterlijk massieve accenten en met een andere ideële boodschap.

Dat de heruitvinding van een archetype gepaard ging met soms heel curieuze karaktermutaties was ook al aan het Chicago
van Daniel Burnham af te lezen. David Johnson schrijft daarover: ‘Burnham’s plan was extraordinary, a strange combination of
metropolitan regionalism and baroque splendor, more European than anything in Europe.’95 (cursivering BC)

Koloniale extremen

Klaarblijkelijk is architectuur een geschikt medium wanneer men voor een bepaald retorisch doel cultuurgoed van de ene plaats
naar de andere wil verschepen, al kunnen inhoud en vorm onderweg ten prooi vallen aan onberekenbare processen. Vanwege
haar rijke retorische mogelijkheden kan architectuur bijvoorbeeld een betekenisvolle steunpilaar zijn onder kolonialistische
cultuurpolitiek, waarbij ook hier moet worden aangetekend dat de volledige overdracht van authentieke cultuurcomponenten
naar de nieuwe context niet onder alle omstandigheden gegarandeerd kan worden. Een goede illustratie van dit fenomeen is te
vinden in het India van het begin van deze eeuw.

In 1913 zette het gelegenheidsduo Herbert Baker en Edwin Lutyens de eerste lijnen op het papier van het ontwerp van de
nieuwe hoofdstad Delhi. In de zeventiende eeuw was de koloniale stad in India gearriveerd, door de bouw van onder meer de
havensteden Calcutta en Bombay.96 Eind negentiende eeuw begon de aanleg van een tweede door de Britten bedachte serie
steden, die zou moeten culmineren in een monument van macht en orde. Delhi moest de jewel in the crown worden van het
imperium: ‘It must not be Indian, nor English, nor Roman, but it must be Imperial. In 2000 years there must be an Imperial
Lutyens tradition in Indian architecture... Hurrah for despotism!’97



Wat er uit de samenwerking van Baker en Lutyens voortkwam was een keurig formeel City Beautiful-plan, een ruimtelijke
verzameling zes- en driehoeken en cirkels die in dit geval diende om een volledig gesegregeerde sociale orde in stand te
houden en te markeren.98 Maatschappelijke rang was niet alleen bepalend voor de plaats in het vlak van de plattegrond,
Lutyens maakte hem ook ruimtelijk zichtbaar, door huizen voor lagere klassen letterlijk lager te maken en te positioneren dan
die van hogere klassen. Zowel retorisch als technisch was Delhi bedoeld om de bevolking te tonen tot welke prestaties de
westerse beschaving in staat was, door de stedelijke ruimte net zo zorgvuldig in te richten als het interieur van een cottage of
een Engelse tuin.99

De Engelsen vermeden in het dagelijks leven de autochtone stad van India en kozen in de negentiende eeuw voor de
systematische aanleg, verspreid over het land, van een serie van meer dan 170 kantonnementssteden, ingebed in een eigen
geografie van wegen, spoorwegen en telegrafie.100 Eenzelfde autonome cultuur werd geschapen op het platteland, waar de
Engelsen een nieuwe countryside vol heimwee voor zichzelf inrichtten, met rozentuinen, Tudor bungalows, hekjes en poortjes,
alles naar het model van thuis.101

Niet iedereen echter dacht volgens de vanzelfsprekende codes van het koloniale imperialisme. De manier waarop Lutyens
zich in Delhi opstelde, stond in flagrant contrast met de houding van Patrick Geddes, die ongeveer terzelfdertijd door India
doolde en hier en daar rapporten achterliet over de manier waarop een gebied zou moeten worden aangepakt. Geddes, in 1911
op uitnodiging van de gouverneur van Madras naar India gereisd en door de meeste Engelsen wellicht getolereerd maar zeker
niet gewaardeerd, dacht niet in termen van een van buitenaf opgelegd regime, maar sprokkelde zijn ideeën bijeen uit de
concrete context die hij aantrof.102 Aan de formele oefeningen die in de koloniale steden werden uitgevoerd door de
ingenieurs en architecten had hij geen boodschap en hij trok er in zijn rapporten en mondelinge adviezen daadwerkelijk tegen
ten strijde.103 Ter plekke aan het werk zijnde Britse ingenieurs sprak hij aan op hun preoccupatie met kwesties als
watertoevoer en -afvoer, die er toe leidde dat er wc’s werden gebouwd die twee keer zo duur waren als de woningen waarbij ze
werden opgericht. Volgens hem was die verhouding scheef. Aansluitend begon hij ze dan nog te vertellen dat het misschien
minder zinvol was om in dit land steeds maar de wegen te verbreden en krotten op te ruimen.104

Het maakte hem niet populair, ook niet bij Lutyens, die hooghartig sprak van ‘a certain Professor Geddes (...) A crank who
don’t know his subject.’105 Hoewel de koloniale ergernis over Geddes’ wijsneuzigheden goed voorstelbaar is, bracht hij op
zijn beurt wel zo’n overvloed aan intelligente observaties en voorstellen mee, dat het gemakkelijk is om sympathie te krijgen
voor zijn stellingen. Geddes vormde in India de loepzuivere tegenpool van het City Beautiful-standpunt van Lutyens.

Voor Geddes gold er, werkend in bijvoorbeeld Indore in 1918, geen stedebouwkundig plan als een voltooid concept.106 Het
uitgangspunt van de stad definieerde hij als een ‘labyrint’ en de taak van de planner was niet zozeer om dat om te vormen tot
een hermetische orde, maar om van het labyrint verzeild te raken op het ‘schaakbord’. Het schaakbord werd bespeeld via het
‘survey’: het geduldige bestuderen van mogelijke zetten, daarbij profiterend van de interactie van alle deelnemers. De planner
doet de eerste zetten; daarna volgt de rest. Door de ontkenning van het idee van het voltooide ontwerp, is het ontwerpdoel
dubbelzinnig: het geduldige proces leidt naar een mogelijke stedelijke orde, maar betreft met even grote nadruk de
ontwerpinstrumenten zelf: de positie van politiek, de invloed van samenwerkingsvormen, de methode van financiering.

Twee hoofddoelen bracht Geddes van zijn kant in op het schaakbord. Ten eerste zocht hij ernaar om te doorbreken wat hij
aanduidde als de vicieuze cirkel van verspilling, waarmee hij pleitte voor een zekere efficiënte autarkie. Ten tweede, met het
voorgaande samenhangend, streefde hij naar de herinterpretatie van het concrete en ideële erfgoed ter plekke, zo de
continuïteit van de generaties ondersteunend. ‘Conservative surgery’ was daarbij het sleutelbegrip. Geddes was voor de
correctie die hij zocht in de stad minder geneigd om te beginnen bij de overduidelijke monumenten dan bij de technische
infrastructuur: in Indore probeerde hij via de collectieve watervoorziening de hele sociale structuur te raken, tot en met de
religieuze codes.

Op deze manier werkend ontstond voor Indore niet een enkelvoudig te interpreteren stadsplattegrond, geregeerd door een
paar cruciale burgerlijke monumenten. Het plan – vijfhonderd bladzijden, tien grote kaarten – is een gang door de stad, een
sequentie die de aard van iedere plek beschrijft en de mogelijkheden tot veranderingen poneert. Omdat het plan keuzes
voorstelt, maar uit zichzelf niks oplegt, was het in de Indiase context een penetrant antikoloniale uitspraak.

Tegenover het retorisch complot van het City Beautiful-concept plaatste Geddes een instrumenteel krachtenveld: aan de
ene kant werd dat veld beheerst door oude sociale verbanden – onder druk staand, maar nog niet bezweken – aan de andere
kant door een scherpe tendens tot modernisering, geforceerd van overzee. Over het bijbehorende beeld van de stad sprak hij
zich niet uit. Hij had dat niet in de hand.

De imperialistische avant-garde

Lutyens volgde in Delhi precies dezelfde Beaux Arts-codes die ook door Burnham werden omarmd en spitste ze toe op het
koloniale programma. De retorische doelen die in sommige periodes en op sommige plekken met architectuur en stedebouw



worden nagestreefd worden echter niet uitsluitend door dit repertoire van betekenisgevers belichaamd. Niet per se steunt een
retorisch stedelijk programma direct zichtbaar op de motievenverzameling van Daniel Burnham, die begint bij het Romeinse rijk
en eindigt bij het Parijs van Haussmann. De diepere ambitie die met het retorisch complot in het geding is, het verwerkelijken
van een cultuurpolitiek programma door middel van architectonische middelen, bleek ook te verbinden met gelijktijdige
stromingen, die op het eerste gezicht geen ruimte lijken te laten voor Burnhams Chicago of Lutyens’ Delhi. Een van de
aanvoerders van de avant-garde, Le Corbusier, wiens architectuur archetypisch ‘modern’ is, dacht in stedebouwkundige zin
echter precies als Daniel Burnham en precies als Edwin Lutyens – en zeer beslist niet als Patrick Geddes.

In de avontuurlijkste hoogtijdagen van de nieuwe architectuur, tussen 1922 en 1933, legde Le Corbusier zijn belangstelling
voor de stad vast in drie ideaalplannen: Ville Contemporaine (1922), Plan Voisin (1925) en Ville Radieuse (1933). Ze waren op
een aantal belangrijke punten familie van City Beautiful en de voorafgaande ‘imperialistische’ traditie. Zoals Burnham ooit een
stad ontwierp die als Europeser dan Europees kon worden opgevat, zo tekende Le Corbusier nu voorstellingen die in veel
aspecten meer City Beautiful lijken dan City Beautiful zelf. Ten eerste hadden zijn plannen een ostentatief gebrek aan respect
voor de aangetroffen stad als organische structuur.

Een klassiek City Beautiful-plan legde over de bestaande stad een grid met een paar monumentale diagonalen. Le Corbusier
ging nog wat verder. Het Plan Voisin, zo luidde twintig jaar geleden het commentaar van Manfredo Tafuri en Francesco Dal
Co, ‘absorbeert’ de ‘flarden’ en ‘snippers’ van de oude stad in de ‘continuteit van de nieuwe structuur’.107 Le Corbusier liet
geen ruimte om de oude fragmenten een ‘crisis’ of ‘contradictie’ te laten veroorzaken in de synthese van het nieuwe stadsplan.
Een volgende overeenkomst lag in de nadruk op open ruimte en het verkeer als structuurdragers. Bij een City Beautiful-
ontwerp hoorde een park, en liefst nog een paar, in combinatie met avenues en boulevards. Le Corbusier leverde de
overtreffende trap: de héle stad is in beginsel opgevat als park, doorsneden door snelverkeer en gearticuleerd door verticale
bouw. Vooral dat laatste accent op hoogbouw – een specifieke obsessie van de modernistische stroming in de architectuur –
voegde aan het voorstel een prettige schijn van vooruitstrevendheid toe. Die schijn werd nog wat aangezet door het
verminderen van de hiërarchie die de Ville Contemporaine nog had, als was het een exacte kopie van een City Beautiful-plan,
ten gunste van de ‘klassenloze’ Ville Radieuse met een theoretisch onbegrensde vorm.108 Ten derde vergde de abstracte
coherentie van Le Corbusiers voorstellen een even coherente, dus volkomen geprofessionaliseerde implantatie, om alles tot en
met het detail op de bouwplaats te krijgen.

In beschrijvingen van de aan City Beautiful voorafgaande ‘imperialistische’ traditie, gonst vanwege dit aspect van controle
en daadkracht voortdurend de naam van Jean Baptiste Colbert, de uitvoerende arm van Lodewijk XIV, die beschikte over een
absolute controle, ook over de ruimte. Het was dan ook ook precies deze krachtpatser door wiens geest Le Corbusier zich
achtervolgd wist.109 Met name zijn Ville Radieuse kan, om Manfredo Tafuri te parafraseren, beschouwd worden als de
‘vervulling’ van de droom van de volledig gereglementeerde maatschappij, vanaf de negentiende eeuw nagestreefd in het
milieu van de verstrooide stad.110 Het is deze context, waarvan de controlerende mechanismen diepgaand werden
geanalyseerd door Michel Foucault, die het stedebouwkundige werk van Le Corbusier bepaalt. Wat Tafuri betreft is dat een
anachronistische context: ‘Toutes les préoccupations de Le Corbusier sont en fait anachroniques: délimiter, classer,
différencier, typifier sont autant d’opérations qui préludent à l’absolu de l’unité planifiable.’111

Le Corbusier als City Beautiful-adept, Le Corbusier als ‘imperialist’: het leek nog eens bevestigd te worden toen hij in de
jaren vijftig de kans kreeg om eindelijk een stad te bouwen, waar hij daarvoor telkens zijn neus had gestoten met zijn plannen.
Le Corbusier ging naar Chandigarh in India en ooggetuigenverslagen tonen hem als de grand seigneur die in een
handomdraai een vorm voor de stad vindt:

‘Corbusier held the crayon and was in his element. “Voilà la gare” he said “et voici la rue commerciale”, and he drew the
first road on the new plan of Chandigarh. “Voici la tête”, he went on, indicating with a smudge the higher ground to the left of
Mayer’s location, the ill effects of which I had already pointed out to him. “Et voilà l’estomac, le cité centre”. Then he
delineated the massive sectors measuring each half by three quarters of a mile and filling out the extent of the plain between
the river valleys, with extension to the south.’112

Chandigarh kreeg op deze manier een plan dat sterk leek op wat Lutyens in Delhi had getekend. In het platte vlak was het
even enkelvoudig modulair en even hiërarchisch, in die zin dat de stad van noord naar zuid steeds ‘armer’ en informeler werd.
Bij nader inzien liggen de zaken in Chandigarh echter minder eenvoudig in lijn met City Beautiful en Lutyens. Le Corbusier
beschouwde het maken van de plattegrond van de nieuwe stad als een zuiver technische opgave en nam er zelfs genoegen
mee te werken op een bestaande onderlegger, gemaakt door de Amerikaanse architect Albert Mayer.113 Hij bekommerde zich
voornamelijk om de vaststelling van de basismaat in het stramien (die moest ruimer) en om de toevoeging van een imposante
verkeersstructuur aan wat al in getekende vorm voor hem klaar lag toen hij in India arriveerde voor een vierdaagse
ontwerpsessie.

Zijn grootste belangstelling lijkt echter uitgegaan te zijn naar de architectonische uitwerking van het plan, in het bijzonder
van het Capitool, dat de kwintessens van het totaal moest worden. Op het Capitool werden drie monumentale complexen



samengebracht: het hooggerechtshof, het parlement en het secretariaatsgebouw.114 Door de verregaande sculpturaliteit van
de vormenverzameling die hier werd aangelegd en het ‘brute’ materiaalgebruik maakte Le Corbusier deze plek tot een
buitengewoon dramatische illustratie van de architectuur waartoe hij na de Tweede Wereldoorlog in staat was. Maar het
Capitool was meer dan alleen een climax in een persoonlijk oeuvre.

Tafuri zag in de dramatische articulaties van het Capitool een opzettelijk veroorzaakt contrapunt ten opzichte van de
conventionele, op Mayer gebaseerde onderlegger.115 De plattegrond leverde het uitgangspunt voor de toevoeging van een
‘theoretisch corpus’, meent hij, en in dat corpus kreeg een uit spanningen en tegenstellingen opgebouwd verhaal gestalte. De
thematiek van het Capitool wortelt in de Atheense Akropolis, maar heeft daarvan niet de voltooide, harmonische orde. De drie
reuzen die het Capitool bevolken, worden, in Tafuri’s interpretatie, door niets verenigd; ‘Rien, ni routes, ni allusions
perspectives, ni allusions formelles n’aide l’oeuil à situer ces trois “personnages” qui dialogues sans que l’oreille humaine
n’en perçoive rien, sinon de faibles échos déformés. (...) L’observateur entre dans un espace composé d’absences et de
parcours impossibles, un espace qui le met à distance.’116

Op deze wijze geïnterpreteerd, wordt in Chandigarh het kolonialistische repertoire, waarmee Le Corbusier zijn vertrouwdheid
bewees in de Ville Radieuse, verrijkt met gecompliceerde, hier en daar zelfs wringende compositiebeginselen. Die
compositiebeginselen zijn niet uitsluitend bedoeld om een vreemde en artificiële orde te vestigen, maar vooral om een
poëtische relatie aan te kunnen gaan met het aangetroffen landschap. Tafuri schrijft: ‘Le Corbusier cherche à Chandigarh à en
atteindre l’essence, en unissant les figures de la technique – diffraction, espacement, pluralité – à la poiesis de l’origine.’117

Chandigarh was, met al haar compositorische en retorische complexiteit, de uitkomst van de nationalistische wens om na de
afkondiging van de onafhankelijkheid het nieuwe India een eigen gezicht te geven. Jawaharlal Nehru, de eerste premier na het
vertrek van de Britten, prees de locatie die voor de stad was uitgezocht, vierhonderd kilometer ten noorden van Delhi, omdat er
geen historische hindernissen in het landschap te vinden waren. De leegte was ‘symbolisch voor de vrijheid van India’, stelde
hij.118 Veel meer dan in de autochtone stedelijke traditie zocht het nieuwe regime de toekomst van het land in de oprichting
van nieuwe ‘conceptsteden’ naar het voorbeeld van Chandigarh, maar dan uitgevoerd door geringere talenten.119

Le Corbusier maakte met zijn plan voor Chandigarh het imperialistische vocabulaire geschikt voor nieuwe retorische
toepassingen, met in dit geval een postkoloniale en postimperiale thematiek. De politieke betekenis van een nieuw opgelegde
stedelijke orde draaide dus volledig om. Chandigarh droeg niet langer een boodschap van kolonialisme uit maar gaf een
expressief gezicht aan de bureaucratische begeleiding van een nationale ontwikkeling in onafhankelijkheid. Toch was de
compositorisch onderlegger wezenlijk dezelfde gebleven: Chandigarh ligt letterlijk en figuurlijk vlak bij Delhi.

Het rijk van de zonde

Zelfs een plan van Le Corbusier kon relaties onderhouden met imperialistische retoriek. Met de uiterlijk schijn van een
architectuur die alleszins voldeed aan de naoorlogse standaard van de avant-garde kon blijkbaar pressie worden uitgeoefend,
althans een stedelijk systeem worden opgelegd dat in zekere zin ongepast was: het was gedacht in de termen van de Europese
overheerser, die niet de lokale termen waren; het was voor auto’s ontworpen, terwijl de meeste aanwezigen nog niet over een
fiets konden beschikken.120 Als ter plaatse vreemd lichaam was het Corbusiaanse Chandigarh net zo’n retorisch complot als
de stad Rome ten tijde van het imperium, waarvan de echo doorklonk tot in Versailles, White City, het Chicago van Daniel
Burnham en het Delhi van Edwin Lutyens. Toch belette dat niet een voorbeeldrol en een lang en gelukkig leven – want het
systeem van Chandigarh bleef herkend worden als een hoopvol onderdeel van de onafhankelijke ontwikkeling van India, zoals
bijvoorbeeld Stanislaus van Moos vaststelde.121

De imperialistische associatie blijft echter. Is een plan met zo’n associatie in morele zin verwerpelijk? Van Peter Hall is eerder
een fragment aangehaald waarin hij stelt dat de City Beautiful-gedachte zich over een periode van een jaar of veertig onder
gevarieerde omstandigheden heeft gemanifesteerd, waarbij hij er expliciet intenties aan verbindt van een kapitalistische, dan
wel imperialistische strekking. Hij voegt daar dan nog de volgende schuldigverklaring aan toe: ‘What these manifestations had
in common, with some qualifications and exceptions, was a total concentration on the monumental and on the super-ficial, on
architecture as a symbol of power; and, correspondingly, an almost complete lack of interest in the wider social purpose of
planning. This is planning for display, architecture as theatre, design intended to impress. Only the audience differs: nouveaus
riches in search of dissipation and titillation; cowed colonial subjects and haughty rullers of minor principalities; peasant
migrants to the great city; depressed or dispossessed bourgeois families recalling past glories. All, with luck, will like the
show; for many, rather like the Hollywood of the 1930s, it will take their minds of the grim reality outside.’122

In deze heikele interpretatie van een stedebouwkundig jargon – in het voetspoor overigens van Lewis Mumford – lijkt een
hele serie formele beginselen terecht te komen aan de verkeerde kant van de politieke moraal. De volgende eigenschappen uit
de City Beautiful-school lijken daarbij met name in het geding, als zorgwekkend politiek signaal: tendensen van concentratie en
axialiteit, monumentale centra, classicisme, een duidelijk formeel systeem tussen het geheel en de delen, enzovoorts.



Maar dit zijn dan toch geen eigenschappen die als zodanig tot het rijk van de zonde gerekend kunnen worden. In
verbinding met bedenkelijke episodes uit de geschiedenis kunnen ze wellicht bezoedeld raken door negatieve, lang naijlende
connotaties, maar het hele idee van bijvoorbeeld concentratie of van axialiteit is op zichzelf vatbaar voor vele andere
interpretaties, niet in de laatste plaats voor een positieve. De retorische draai die in India gemaakt werd, van koloniaal naar
postkoloniaal, tussen de periode-Lutyens en de periode-Le Corbusier bewees de flexibiliteit van de boodschap.

De retoriek van de ghostwriter

Op het moment dat stedelijke projecten met trekken van de City Beautiful-retoriek verlost worden van een bij voorbaat dubieus
politiek stempel, wordt het mogelijk hun actuele legitimiteit te onderzoeken zonder vooropgestelde morele zorg. Op de keper
beschouwd, los van eventueel politiek misbruik, kunnen het elan van Daniel Burnhams werk, Le Corbusiers Schwärmerei met
Versailles, en zelfs de koloniale impuls van Edwin Lutyens ingedikt worden tot een fenomeen dat als strekking heeft de
concentratie van stedelijke energie in veranderingsprojecten met een duidelijk retorisch doel.

Een van de belangrijkste hedendaagse vertolkers van het retorische standpunt is Rem Koolhaas, die daarbij echter nog veel
grondiger dan Le Corbusier in Chandigarh de mogelijkheden verkent van de contrapuntische bewerking van het stedelijk
oppervlak. Koolhaas acht zichzelf expliciet een ghostwriter.123 Het is toepasselijk, gelet op de personen die eerder gestalte
gaven aan de City Beautiful-traditie, dat Koolhaas zijn betoog over de omgang met de stad vorm geeft over de rug heen van
collega Le Corbusier. Die architectuurhistorische held is onderwerp van Koolhaas’ spot, maar tegelijk is hij een brother in
crime, waaraan hij zich spiegelt. Wat Koolhaas in Le Corbusiers bezigheden terug denkt te kunnen vinden, is een klassieke
eigenschap van City Beautiful: de omarming van een van buitenaf opgelegde, volkomen artificiële orde, die als koloniserend
medium van het ene continent naar het andere wordt gesleept. Le Corbusiers passie ging in het interbellum uit naar de
uitvinding van de moderne stad, in volkomen nieuwe vormen. Dat verlangen werd echter gefnuikt, zo stelt Koolhaas in
Delirious New York  (1978), door een probleem: de stad die hij zocht bestond al, en wel in de Verenigde Staten. Manhattan
belichaamde in de extreme, mechanische eenvoud van het stadsplan en vooral in het extreme bouwtype (de wolkenkrabber)
alles waar Le Corbusier naar zocht. Wat stond hem te doen? Het grote voorbeeld erkennen en er aansluiting bij zoeken? Dat
was wel het laatste waaraan hij dacht. ‘Le Corbusier’s task is clear: before he can deliver the city with which he is pregnant, he
has to prove that it does not yet exist.’124 Dat laatste doet hij door het bewonderde voorbeeld te belasteren, waarbij hij vooral
de Amerikaanse wolkenkrabber onder vuur neemt: ze staan te dicht op elkaar, want er is nauwelijks groen overgebleven, en ze
zijn te lelijk, want ze leunen volledig op een historisch architectonisch repertoire, met basement en top en al.

Op deze manier, door de diskwalificatie van het voorbeeld, maakt hij ruimte voor zijn eigen concept: ‘When he finally
“introduces” his anti-Skycraper, he is like a prestidigitator who accidentally gives his trick away: he makes the American
skyscraper disappear in the black velvet pouch of his speculative universe, adds jungle (nature in its purest possible form),
then shakes up the incompatible elements in his Paranoid-Critical top hat and – surprise! – pulls out the Horizontal Skycraper,
Le Corbusier’s Cartesian rabbit. In this performance both the Manhattan Skycraper and the jungle become unrecognizable: the
Skycraper turns into a Cartesian (= French = rational) abstraction, the jungle into a carpet of green vegetation that is supposed
to hold the Cartesian Skyscrapers together.’125

De wolkenkrabber wordt vermomd, in dit geval door hem uit te kleden – de jas die zijn verticaliteit accentueert en die hem
bindt aan de architectuurgeschiedenis verdwijnt. In zijn naakte essentie is hij geschikt voor ontvoering, want hij moet mee
terug naar Europa, om daar in de ruimte van het park heropgericht te worden: ‘Le Corbusier dismantles New York, smuggles it
back to Europe, makes it unrecognizable and stores it for future reconstruction.’126 Die reconstructie is Le Corbusiers eigen
Ville Radieuse, een plan dat door de eraan ten grondslag liggende methodiek van ontdekking, vermomming en ontvoering de
lading krijgt van een meer dan geraffineerd complot.

Koolhaas verwijlt niet eens zo lang bij het retorische doel van het complot, maar wel bij de gevolgde methode. Hij duidt die
aan als – de term viel al in zijn beschrijving van Le Corbusiers werkwijze – de ‘paranoïde-kritische methode’ (PCM), die werd
ontleend aan Salvador Dali. Deze methode wordt gepresenteerd als een wapen om langs kunstmatige weg betekenissen te
fabriceren voor een wereld die in toenemende mate gaat leiden aan Reality Shortage.

Koolhaas’ onderzoeksdomein is de metropool en wat daar te vinden is aan natuurlijke en artificiële ankerplaatsen lost op
onder de intensiteit van voortdurend gebruik door ontelbare mensen: ‘As the big toe of a saint’s statue gradually disappears
under the onslaught of his devotees’ kisses, so the Big Toe of reality dissolves slowly but inexorably under perpetual
exposure to the continuous Kiss of mankind. The higher the density of a civilization – the more metropolitan it is – the higher
the frequency of the Kiss, the faster the process of consumption of the reality of nature and artifacts. They are worn out so
rapidly that the supply is depleted.’127

Paradoxaal genoeg lijkt de schaarste aan realiteit die Koolhaas in de metropool onderscheidde eerder veroorzaakt te worden
door een overvloed dan door een tekort: een overvloed aan tekens, objecten en evenementen, die echter niet zonder meer tot



een betekenisvolle orde te groeperen zijn. In een scherpzinnige analyse die de criticus Hans van Dijk aan de begrippen wijdde
die door Koolhaas in Delirous New York werden gelanceerd, is daar meer over te lezen.128 Het ‘eigenlijke onderwerp’ van
Koolhaas’ boek, stelt Van Dijk, ‘is het exploiteren van de fantasie als een strategie, waartoe men in de metropool haast
genoodzaakt is.’ Men kan, zoals Louis Sullivan en Frank Lloyd Wright wilden, de metropool trachten te ontlopen, stelt Van
Dijk, maar men kan zich haar ook toeëigenen. Dat laatste kan door de feiten van de erin waargenomen werkelijkheid te
hergroeperen en er betekenislagen aan toe te voegen. Precies dat laatste gebeurde in Delirious New York , waarmee bedoeld
werd het ‘onbewuste verleden’ van de stad aan het oppervlak te brengen: de ervaring van het boek lijkt nog het meest op het
procédé dat door de psychoanalyse gevolgd wordt, meent Van Dijk.

PCM zoals Koolhaas dat in navolging van Dali wenst te bedrijven is een reeks van psychische manoeuvres, te vergelijken
met de grillige bewegingen uit het schimmenrijk van de paranoia, die een nieuw licht werpen op een aangetroffen
uitgangssituatie. Dat is wat Le Corbusier deed met zijn ‘ontvoering’ van de Amerikaanse stad, maar het is net zo eenvoudig om
de retorische machtsgreep van Daniel Burnham, waar Chicago ‘Europeser dan Europees’ van werd, in dit licht te bezien. Voor
Koolhaas staat het zelfs vast dat íeder proces van kolonisatie verklaard kan worden uit de wetten van PCM, omdat er een
complex proces van verandering, vervorming en verplaatsing van cultuurgoed mee in het geding is.129

Icoon in het luchtledige

Koolhaas zelf heeft zich in zijn eigen ontwerpwerk vanaf het begin aan de zegeningen van PCM gewijd. Zijn Exodus-project uit
1972 is een stedebouwkundige allegorie die tot in de perversie de uitersten onderzoekt van de synthetische stedelijke ruimte,
die door de paranoïde-kritische methode te veranderen blijkt te zijn in een veld met een onbeperkte tolerantie voor ongewone
en absurde vormen met een even merkwaardige betekenis.130

Exodus is een door muren geflankeerd architectonisch tapijt dat onverbiddelijk is uitgerold over het oude Londen en dat
gevuld is met een programma voor ‘the voluntary prisoners of architecture’. Dat programma wordt – we volgen zo veel
mogelijk de terminologie van het gepubliceerde plan – aangeduid als een architectonische kruistocht tegen ongewenste
omstandigheden, zoals die in een gewone stad bestaan. Daarvoor in de plaats (de bestaande stad wordt onder het tapijt
verpletterd) komt een landingsbaan voor een nieuwe architectuur van collectieve monumenten, waarvan de klassieke inhoud
opgewerkt is langs paranoïde-kritische weg. Een park is hier bijvoorbeeld niet een kalme enscenering op de manier van
Olmsted. Bij Koolhaas is het opgedragen aan de vier elementen, die ieder afzonderlijk een vierkant tot hun beschikking kregen.
‘Air’ bestaat uit een paar verzonken paviljoens, overgroeid door een netwerk van verbindingen die aromatische of zelfs
hallucinogene gassen verspreiden. ‘Desert’ is een compacte reconstructie van het Egyptische landschap inclusief piramide en
oase. ‘Water’ is een meer waarvan het water langs kunstmatige weg opgestuwd wordt tot ruw zee-effect. ‘Earth’ wordt
ingevuld door een ‘vagelijk bekende’ berg waarvan de top net het maaiveld bereikt. Boven op die top is permanent een groepje
beeldhouwers aan het overleggen welk aanzienlijk persoon een buste verdient – maar aangezien in de verhevigde atmosfeer
van hun vrijwillige gevangenschap geen reputaties mogelijk zijn die beklijven, weten ze nooit een conclusie te bereiken.

Een volgend programmaonderdeel van de ‘landingsbaan’ is het Square of the Arts, dat is opgedragen aan de materiële
cultuur. Maar wie verwacht hier verzeild te zijn geraakt in het conventionele celebreren van heilige objecten komt bedrogen uit:
‘The old building contains erased pictures of the past’, terwijl de andere twee gebouwen in deze sector gevuld zijn met
attracties als een bodemloos interieur en museumzalen in permanente staat van aanbouw.

Dan zijn er, behalve het park en het Square of the Arts, nog de baden: een social condenser waar ieders diepste fantasieën
tot wasdom kunnen komen om vervolgens geconsumeerd te kunnen worden in een milieu dat zowel de volledige beslotenheid
kent van een cel als de exhibitionistische kansen van een arena. Het Institute of Biological Transactions is gethematiseerd
rondom de fysieke en mentale crises van de vrijwillige gevangenen. Gedrapeerd op de lopende band van een medical
boulevard  trekken de zieken, omringd door verpleegsters in doorzichtige uniformen, in processie voorbij aan de doktoren, die
ieder in hun eigen paviljoen hun specialisme uitoefenen. In een soortgelijk patroon worden geesteszieken tentoongesteld in
een enscenering, waar ieder zijn of haar gelief-de rol mag spelen: ‘an infinite number of Napoleons, Florence Nightingales,
Einsteins, Jesus Christs, and Joans of Arc, all in their custom-made uniforms.’ Het Park of Aggression is een speelveld waarop
een reeks van beeldende manieren agressieve neigingen gecelebreerd en gekanaliseerd worden tot ze de vorm aannemen van
een ritueel.

Het extreme collectivisme van al deze programmaonderdelen van Exodus wordt gecompenseerd in de woningen van de
gevangenen: huizen in zeer kostbare materialen (marmer, chroom, staal), ieder op een eigen stukje grond. Hier heerst een
ononderbroken vacuüm: kranten komen hier niet voor, de radio geeft nooit thuis, elke verwijzing naar een buitenwereld wordt
opgeslokt door de geduldige toewijding waarmee ieder zijn stukje grond bewerkt.

Aldus in grote lijnen het programma van Rem Koolhaas’ eerste grote werkstuk, dat één groot retorisch complot is. Ten
opzichte van het typische City Beautiful-vocabulaire is er veel verwantschap, vooral in de neiging om de ruimte per onderdeel



te thematiseren tot een specifieke sociale orde, maar er is een opmerkelijke afwijking in de volkomen afwezigheid van iedere
binding met een buitenwereld. Het verkeer ontbreekt als een belangrijke constituerende factor – de dynamiek van de stad is
volledig introvert. De stad van Exodus houdt zichzelf in stand als een perpetuum mobile, waaraan men zich niet schijnt te
kunnen onttrekken. Dit is een icoon, met de hedonistische zeden en gewoonten van de metropool als beeldend uitgangspunt.

Het fabriceren van een identiteit

Exodus brengt het programma van de stad in verbinding met een min of meer schokkende voorstelling van de hedendaagse
condition humaine. Vorm en een verondersteld gedrag zijn aan elkaar gekoppeld. Kunnen we hierna de banale vraag
opwerpen of de genadeloos openhartige vertelling waarmee Koolhaas aankomt ook een realistische waarde heeft in de
dagelijkse praktijk van de stad? Met andere woorden: is er een concreet draagvlak voor de retorische parabel Exodus? Dat is
inderdaad het geval, al gaat bij de omzetting naar de werkelijkheid wel het een en ander verloren van de subversieve intensiteit
van het icoon. Het is Koolhaas zelf die een goede neus blijkt te hebben voor het diagnosticeren van het juiste moment en de
juiste plaats voor de implantatie, zoals Daniel Burnham aan het begin van de eeuw erin slaagde zijn parabel White City tot
prototype te maken van zijn omvattende stadsplan voor Chicago.

Allereerst ontwaarde hij in de tweede helft van de jaren tachtig in verschillende landen van Europa een ontvankelijkheid om
het vraagstuk van de eigen multinationale samenstelling tot een opzwepend uitgangspunt te nemen voor een campagne tot
stedelijke vernieuwing. Koolhaas identificeerde dit als het startsein voor de ‘fabricage’ van een nieuwe identiteit.131 In Lille
kreeg zijn bureau in deze periode de opdracht voor de stedebouwkundige aanpassing van de stad aan de komst van een TGV-
station: het project Euralille. Juist in deze opdracht werd het fenomeen van een gefabriceerde identiteit direct op de spits
gedreven. Op zichzelf is er weinig bijzonders aan het project: een programma van een station met bijbehorende commerciële en
culturele functies is vaker vertoond, en ook de uiteindelijk ontstane architectuur onderscheidt zich door de bank genomen niet
wezenlijk van wat elders gebouwd wordt. Wat wel uitzonderlijk is is de manier waarop het project als een retorisch kanonschot
op de culturele kaart werd gezet, nog voor het goed en wel gerealiseerd was.

Centraal daarin stond de geopolitieke impuls die Euralille werd toegedicht: door de plaatsing van het TGV-station zou Lille
op slag op ‘het kruispunt van Europa’ belanden, hetgeen in simpele illustraties (gethematiseerd op afstand en reistijd) op de
kinderlijkste wijze zichtbaar werd gemaakt. Gestimuleerd door deze onzichtbare, zuiver retorische centrumfunctie werd Euralille
net als Exodus ontworpen als een ‘eiland van moderniteit’.132 Het eiland is volkomen ‘synthetisch’ en de relatie met de
concrete locatie is dan ook volkomen toevallig, op de ijle hypothese omtrent het centrum van Europa na. ‘It has not been
spawned by Lille; it has landed there.’133

Dit is de eerste, redengevende component van het in de actualiteit werkzame retorische complot: een kunstmatige opzet,
gebaseerd op een aansprekende, niet zelden geopolitieke hypothese. Daarna volgt de uitvoering. De realisering van een
artificieel plan als dat voor Euralille is, net als destijds bij omvattende City Beautiful-concepten als dat van Daniel Burnham,
afhankelijk van de effectiviteit van een professionele en gecentraliseerde organisatie. In de Franse context is er in dit opzicht
een hoge mate van coherentie en efficiency, en dat zorgde in dit geval inderdaad voor een razendsnelle opeenvolging van
plannenmakerij tot en met de realisering op de bouwplaats.134

Dan volgt de derde component van het retorisch complot, en de enige die vrijwel volledig in handen ligt van de ontwerper:
het vertalen van de hypothese in de semantische karakteristieken van een ruimtelijk plan. Voor Koolhaas zijn daartoe niet
langer de eerder aangehaalde imperialistische associaties relevant die Lewis Mumford onderkende in het iconografisch
programma van de Amerikaanse treinstations van de late negentiende eeuw, noch de latere Corbusiaanse versies daarvan die
door Peter Hall op de hak werden genomen. Zíjn context ligt een paar evolutionaire stadia verder. Het is de laat-twintigste-
eeuwse stad, die aanhoudend bezocht is door ‘the issue of quantity’ en anderszins versnipperende tendensen, zonder dat de
postmoderne stedebouw iets anders heeft aangedragen dan oplossingen voor fragmenten.135 Vandaar dat wat hem betreft de
opgave duidelijk is: het herstel van complexiteit op een zo groot mogelijke schaal.136 Die complexiteit is minder afhankelijk van
de specifieke gedaante van de architectuur – daarom kon Koolhaas de uitwerking van dit aspect in Lille moeiteloos overlaten
aan andere ontwerpbureaus – dan in de definitie van niveaus, doorsneden, verhoudingen en overlappingen – en dit had dan
ook de specifieke belangstelling van OMA, het bureau van Koolhaas zelf.137

Op drie verschillende fronten wordt de complexiteit van Euralille expressief gemaakt.138 Ten eerste is het aan en af rijden
van de treinen hier geen toevallig bijverschijnsel naast de architectuur: het is geënsceneerd en met name vanaf het
stationsplein zichtbaar gemaakt. Ten tweede is er de Espace Piranésienne, die de in de grond uitgeholde infrastructuur
exposeert: ‘an absence of building reveals the highway, railway, three levels of parking, and the metro, which dives
underneath the whole complex, in one overtly metropolitan moment’.139 Ten slotte is er nog de retoriek van het tonen van,
overigens zuiver denkbeeldige, congestieverschijnselen, door boven op het station een paar kantoren en een hotel te
posteren.



Authentiek tabula rasa

Euralille is een voorbeeld van stadsvorming onder hoge druk, met de speurtocht naar identiteit als leidend beginsel. Maar wat
Koolhaas betreft liep de geforceerde schepping van identiteit in Europa al spoedig averij op en hij verlegde in de jaren
negentig, na een paar forse aanvaringen met de weerbarstige realiteit, veel van zijn aandacht naar Azië.140 Het is interessant
dat deze multicontinentale manoeuvres hem niet naar de voorspelbare conclusie hebben gedreven dat de wereld aankoerst op
een volkomen homogeen ruimtelijk programma, zonder dat daarin nog culturele verschillen doorklinken. Tegelijk werkend op
allerlei ver van elkaar af gelegen plaatsen blijkt dat er wel degelijk aanzienlijke verschillen zijn. Op ieder van die plaatsen luidt
wat hem betreft de opgave: ‘generating new authentities’. ‘Even if you can scrape the earth,’ zegt Koolhaas, ‘the slate will not
be absolutely clean, because there is previous history, the people who lived there once, who will live there in the future and
the new communities that will bring specifities.’141

Dat er verschillen blijven tussen de waardenstelsels zorgt er allereerst voor dat een specifieke vorm niet overal op dezelfde
manier begrepen wordt. Een wolkenkrabber betekent, volgens Koolhaas, in Londen iets heel anders dan in Hongkong. In het
eerste geval is hij een ‘epitome of gloom’, in het tweede het begin van nieuw leven.142 Daarnaast blijkt het begrip tabula rasa
niet identiek te zijn aan een blanco uitgangspositie, maar onvermijdelijk een semantische kleur te hebben. Koolhaas illustreert
dit thema aan de hand van zijn geliefde voorbeeld Singapore, waar om de andere generatie een heel nieuw type stad over het
voorgaande heen gelegd wordt in een continue proces van vernieuwing. Enerzijds is de radicaliteit van dat proces existentieel
ontwrichtend: ‘The curse of the tabula rasa is that, once applied, it proves not only previous occupations expendable, but also
each future occupancy provisional too, ultimately temporary. That makes the claim to finality – the illusion on which even the
most mediocre architecture is based – impossible. It makes Architecture impossible.’143 Anderzijds echter blijkt de betekenis
van radicale veranderingen betrekkelijker dan op het eerste gezicht het geval lijkt te zijn: ‘There is no newness in a pure form
(...). Singapore was an island with a hill in the centre, and now is an expanded piece of land: they cut down the hill to dump the
earth around the island and gain land from the sea. Then they “themed” the large scale planning concept of the island by
importing the Dutch Randstad directly. Then they built all these housing estates, following the most modern western models.
And yet, you see them now and the entire ground, supposedly laundered and neutered, is already inhabited in an anti-manner.
When you enter you see the fluorescent lighting and the platform has been completely filled with eateries, laundries... It is
already as if the old city has come and asserted itself in the old way on the new territories.’144

De oude, verdwenen gewaande stad krabbelt dus weer onbekommerd overeind, temidden van een vernieuwde context.
Aldus blijkt Koolhaas’ passie voor het volkomen neutrale begin, zoals hij dat bijvoorbeeld herkent in Singapore of in Le
Corbusiers Plan Voisin, bij nader inzien opgezadeld te zijn met een complicatie die de totalitaire aspiraties van het retorische
complot bij voorbaat saboteert. Er is klaarblijkelijk een laag onder de tabula rasa, een laag die op de meest fundamentele wijze
raakt aan zeden en gewoonten, en van daar uit aan concreet gedrag, en die laag houdt stand tegen welke imperialistische list
dan ook.

‘The inert can never outrun the semantic’, stelt Koolhaas. Die mysterieuze conclusie geeft aan overmoedige stedelijke
veranderingsoperaties een beperkende bepaling mee, zelfs wanneer ze gestuurd worden door begaafde retorici als Daniel
Burnham, Edwin Lutyens, Le Corbusier of Rem Koolhaas. Steeds zal de formele gedaante van een stadsplattegrond begroeid
raken met een ongeleide pluriformiteit aan semantisch te duiden verschijnselen en die houden wellicht eerder verband met een
vórig stadsplan dan met het huidige. Dit is de diepere waarheid van het retorisch complot: de stedelijke energie wordt
gebundeld tot een machtige prestatie ten dienste van een even machtig programma, dat ieder idee van Reality Shortage doet
vergeten, maar dat niettemin geen enkele stabiliteit geeft omtrent de identiteit van de stad. De zoektocht naar een nieuwe,
betere identiteit is een bij voorbaat verloren avontuur, maar biedt voor het moment grootse vergezichten.


