
Samenvatting

De stad is niet meer wat ze eens was. Van een orde die zowel ruimtelijk als sociaal-cultureel samenhang vertoonde, werd ze een
brokkelige en geparticulariseerde lappendeken. In deze verandering van vorm en inhoud is het motief te vinden voor het
proefschrift De verstrooide stad, dat de weerslag is van een onderzoek naar de betekenis van urbane patronen die in West-
Europa en Noord-Amerika ontstaan zijn vanaf ongeveer het midden van de negentiende eeuw. In plaats van het thema
geconcentreerd, vanuit een enkel gezichtspunt, te behandelen, wordt in het boek een ‘cognitieve verzameling’ aangelegd, die
disciplinair grensoverschrijdend is. Het is niet een zuiver stedebouwhistorisch boek en evenmin is de gekozen invalshoek
onversneden stadsgeografisch of stadssociologisch, zoals de behandeling van het onderwerp ook niet uitsluitend betrekking
heeft op het interessegebied van de filosofie van bouwen en wonen. Daarentegen gaat het om een mengvorm, een onderzoek
dat min of meer eclectisch verbanden legt waar ze van toepassing schijnen en, vooral: waar ze helpen om een geïntegreerd
beeld te schetsen van de programmatische reikwijdte van de verstrooide stad.

Een dergelijke opzet kent wetenschappelijke risico’s. Niet voor niets immers heeft het toenemen van de complexiteit van
kennis in de verschillende disciplinaire velden geleid tot een steeds verder uitwaaierende specialisatie van expertise. Toch
spiegelt de auteur van dit boek zich aan de ambitie van de vermaarde Schotse landschapsonderzoeker Patrick Geddes, iemand
die niet bepaald kieskeurig was in het afperken van het wetenschappelijk terrein waarop hij zich bewoog. In een verlaten
observatorium in Edinburgh, de Outlook Tower, verzamelde Geddes ongeveer een eeuw geleden alle kennis die hij nuttig
achtte om de ruimtelijke orde te begrijpen – en die kwam van veel kanten. Met behulp van geheimzinnige diagrammen,
thinking machines genoemd, smeedde hij de brokstukken aaneen, waarbij hij vooral naar het verband zocht tussen de fysieke
eigenschappen en de culturele functie van een plaats.

De wetenschappelijke status van Geddes was al tijdens zijn leven omstreden. Te gemakkelijk werden in zijn theorieën en in
de onderzoeksprojecten die hij op verschillende plekken van de wereld uitvoerde kwesties op elkaar betrokken waartussen
geen causale relatie bestond. Maar dat doet aan aan zijn succes eigenlijk weinig af. Het opmerkelijke is dat Geddes, ondanks
zijn onredelijk wijde blik en zijn idiosyncrasieën, als een van de vaders wordt beschouwd van het idee van de regionale stad,
een van de belangrijkste ruimtelijke concepten die ontstonden toen de stad in de negentiende eeuw begon aan een geweldige
schaalsprong.

Geddes cultiveerde een betoog dat het uit het concrete landschap aangevoerde materiaal tot steunpilaar maakte van een
stelling over de cultuur in bredere zin. Een soortgelijke connectie wordt met dit onderzoek geambieerd. Alle gevallen en
voorbeelden, bijeengesprokkeld uit een verscheidenheid van academische bronnen, die in dit boek worden beschreven, zijn
gekozen om samen een programma te vormen. Dat programma houdt in dat de verstrooide stad niet een redeloos complex is
dat alleen op het schaalniveau van het detail kan worden begrepen, maar een zich systematisch gedragende ruimtelijke vorm.
De verstrooide stad is in één moeite door een morfologisch genre, een stedebouwkundig concept en een filosofische
uitspraak, zoals het ook de ruimtelijke contramal is van de manier waarop de maatschappij functioneert.

Het eerste hoofdstuk, Herinneringen aan een heel verleden, concentreert zich op de stad van nu. Zo dicht mogelijk bij de
feiten en de over het algemeen zeer recente bronnen blijvend, beschrijft het een organisme dat met recht verstrooid genoemd
kan worden, waarvan de lokale identiteit in steeds sterkere mate geconfronteerd wordt met een nieuw cultureel programma. De
reikwijdte van dat programma wordt steeds minder beheerst  door het klassieke regime van stad, regio of natie en steeds meer
door een nieuwe, grensoverschrijdende sociaal-economische orde, die haar macht uitoefent via eigen netwerken, al dan niet
van elektronische aard, met eigen centra en subcentra. Aan de orde is hier het proces van globalisering dat, paradoxaal
genoeg, vergezeld gaat van een hernieuwde oriëntatie op de wortels van specifieke plekken, die geforceerd zichtbaar worden
gemaakt in stedelijke herinrichtingsoperaties. In het bijzonder is dat het geval in de contemporaine Amerikaanse stad, maar ook
de Europese stad gaat de effecten vertonen van een ingrijpende culturele verandering.

Welke trekken de stad op de lange duur onder invloed van de globalisering zal verliezen, welke ze zal behouden en welke ze
zich zal aanmeten, is onvoorspelbaar, maar er zijn een paar fenomenen die een voorafspiegeling lijken te geven van wat in
aantocht is. Recente begrippen als de ‘periferie’ en ‘cybercity’ en, in het bijzonder, het door Manuel Castells briljant
geanalyseerde concept van de ‘space of flows’ horen bij een universum dat in het gunstigste geval een verknipte structuur
heeft, waarvan de onderdelen gekarakteriseerd worden door een sterk wisselende lokale gebondenheid en programmatische
lading.

In veel recente literatuur wordt de stad van vandaag beschreven in uitsluitend negatieve termen: als iets dat even leeg als
hol is en dat het moet stellen zonder identiteit. Wat binnen het stedelijk milieu nog bewaard wordt aan historische fragmenten
met een ooit scherp gearticuleerde betekenis, raakt in hoog tempo gecommercialiseerd en versleten. Wanneer dit slijtageproces
nog even doorzet, houden we niet veel meer over. De stad is dan niet meer dan een zeer elementair toegerust artefact, een plek



met de infrastructuur om fysiek te kunnen overleven – de rest is imago, en dat wisselt in de huidige culturele dynamiek, die
iedere stijl tot een vervliegend modeverschijnsel maakt, ieder jaar. Het hoofdstuk geeft hoofdzakelijk een aantal Amerikaanse
voorbeelden, waaronder commerciële ontwikkelingen in New York als South Street Seaport, projecten uit de context van het
New Urbanism en het fenomeen van de edge cities, maar signaleert in Europa vergelijkbare tendensen. Loopt de stad door de
oppermacht van het vluchtige imago per se uit in een diffuus organisme dat geen enkel vermogen meer heeft om een stabiele
identiteit te verwerven? Deze in het eerste hoofdstuk opgeworpen vraag bepaalt de opgave die voorligt in de rest van het
boek.

Hoofdstuk 2, De stad van Darwin, biedt het tegenbeeld van het eerste, waarbij een toepasselijke verbreding van het
gebruikte bronnenmateriaal hoort. Onbelangrijk zijn in dit hoofdstuk de uiterlijke verschijning van de hedendaagse stad en de
eerste laag van denkbare interpretaties. Het gaat hier niet om de descriptieve vaststelling van feiten, maar om de constructie
van een nieuw intellectueel skelet waaraan de rondzwevende onderdelen van de verstrooide stad zich kunnen hechten.
Grondslag daarvoor is de analyse van relevante theorie omtrent de relatie tussen universum en stad. Aan het begin van die
constructiepoging staat de vraag: de stad van nu zou arm zijn aan identiteit, maar wanneer en hoe was dat dan anders?

Twijfel over de kwaliteit van de stedelijke identiteit is geen zuiver actueel verschijnsel. De moderne metropool is vaker
beschouwd als een existentieel drama. Vroeger zou de stad een omarmend geheel zijn geweest en die heerlijke toestand lijkt
voorgoed te zijn verloren, onder de voet gelopen door moderne cultuurpatronen. Laatstelijk kwam een dergelijke
veronderstelling over de verbroken connectie met een begerenswaardig verleden van de stad naar boven bij de overgang van
de moderne naar de postmoderne tijd. Er ontstond toen een brede, cultuurkritisch geladen, interesse om de omgang met de
historische stad te heropenen. Sommige schrijvers, met de kunsthistoricus en architect Joseph Rykwert als de belangrijkste,
probeerden het ideaal terug te vinden in concreet landschap, daarbij onvermijdelijk verzeild rakend in de regionen van de
klassieke stad. In methodisch opzicht freudiaans te werk gaand, meende hij aan de plattegrond en opstand van die stad een
onverbrekelijke kosmische orde af te kunnen lezen. De stad uit de Oudheid is in zijn visie het volmaakte compromis van
praktische en metafysische intenties. Wanneer de kracht van dit, in de stedelijke orde metaforisch uitgedrukte, compromis
omstreeks de Verlichting is uitgewerkt, glijdt de stad langzaam af naar een steeds banaler wordend programma, zo is de
veronderstelling.

Rykwerts redenering is herkenbaar voor de latere consument van literatuur over cybercity en soortgelijke fenomenen. Zijn
idee dat het paradijs in opeenvolgende stadia van achteruitgang wijkt voor een steeds hollere werkelijkheid, ligt ook ten
grondslag aan menige recente diagnose van de toestand van de stad, die haar lokale identiteit zou verliezen onder het geweld
van nieuwe mondiale netwerken.

Is dat waar? Het gemak waarmee de nul wordt bereikt in de verschillende redeneringen is te groot om de conclusie zonder
meer te kunnen aanvaarden. Misschien is de stad nog altijd drager van waardevolle betekenis. Om die stelling te onderzoeken
wordt in de loop van het tweede hoofdstuk geprobeerd om een alternatief te bieden van de metafysische ondergrond van de
verstrooide stad. De relatie tussen stad en het universum dat men zich voorstelt verandert wel, zo blijkt uit deze poging om de
boog opnieuw te spannen, maar lost allerminst op. Een bijzondere rol is daarbij weggelegd voor de grootste wetenschappelijke
revolutie van de negentiende eeuw: het darwinisme. Het darwinisme, besproken aan de hand van recente neo-darwinistische
literatuur, wordt aan het slot van hoofdstuk twee opgevoerd als een kader dat helpt om de eigenschappen van de verstrooide
stad te kunnen begrijpen. Aannemend dat de theorie van het darwinisme vatbaar is voor culturele extensies – overigens een
tot op de dag van vandaag controversiële veronderstelling – kan ook de definitie van het stedelijk domein profijt trekken van
nieuwe interpretaties, die bijvoorbeeld Rykwerts apocalyptische uitleg kunnen relativeren.

Een paar van die nieuwe interpretaties worden opgesomd. De stad van Darwin is allerminst te herleiden op een heerlijke
oersituatie, een omarmend geheel van vroeger. Ze is niet zozeer een gefixeerd domein alswel een instabiel proces. Dat proces
geeft de stad een verband zowel in ruimte als in tijd. De stad van Darwin is minder een autonoom artefact dan een landschap.
Ze is minder een in één keer voltooide vorm dan een zich evoluerend, dus historisch fenomeen.

Hoofdstuk 1 en 2 vormen de basis van dit onderzoek, het eerste in concrete termen, het tweede in filosofische. Het eerste
hoofdstuk is een verslag, het tweede schetst er een theorie van metaforen overheen. De instabiliteit van de  stedelijke
concepten van vandaag, zo wordt uiteengezet, hoort bij een op darwinistische grondslag functionerend universum. Om
realiteit en metafoor bij elkaar te brengen: de verstrooide stad is de stad van Darwin.

De volgende drie hoofdstukken van het boek zijn gewijd aan de aanduiding van essentiële eigenschappen van deze stad,
met behulp van het instrumentarium uit de stedebouwgeschiedenis en de stadsmorfologische analyse. Wordt de stad van
vandaag steevast aangewreven dat ze geen identiteit of betekenis meer zou kunnen vasthouden, ze blijkt in ieder geval een
geschiedenis te hebben, een geschiedenis van waarachtige evolutie. Welke structurele fenomenen doen zich voor in het
mechanisme van de verstrooide stad? Wat waren hoofdmomenten in haar geschiedenis? Door wat voor impulsen wordt ze
geregeerd?



De verstrooide stad is ten eerste een fysiek territorium, een artefact, en ten tweede de drager van een cultureel en
maatschappelijk programma dat door de politieke orde kan worden versterkt of afgezwakt. In die volgorde wordt ze nu ook
beschreven. Allereerst wordt, in het derde hoofdstuk, In de vallei van Geddes, geanalyseerd hoe het artefact van de stad zich
gedraagt in tijd en ruimte en hoe menig theoreticus en praktiserend stedebouwkundige uit dat fysieke gedrag aanwijzingen
afleidde voor een verdere bewerking van het stedelijk oppervlak. Vooral in Europa bestendigde zich een tijdruimtelijk
continuüm. Dat maakte het voor onderzoekers mogelijk een eeuwen overspannende analyse te maken van de relatie tussen de
constituerende delen van de ruimtelijke orde. De ene historische periode van de stad, zo bleek in voorkomende gevallen, ging
langs min of meer navolgbare tussenstadia over in de volgende.

De navolgbaarheid van het proces impliceerde een regulerend organisme dat instructies geeft omtrent het gedrag van de
stedelijke vorm door de tijd heen. Dit doet zich automatisch voor, als een impliciet cultureel fenomeen dat zich ook voltrekt
zonder politieke aansturing, alleen door de optelling van alle individuele gedragingen. De evolutionaire patronen van de stad
werden echter ook herkend als een aanleiding voor stedelijk ontwerp en daarmee voor een expliciete culturele uitspraak,
teweeggebracht door een politieke impuls. Allebei, zowel de automatisch optredende voortzetting van de aanwezige stedelijke
vorm als de in culturele termen geëxpliciteerde stedelijke continuïteit, komen in het derde hoofdstuk aan bod.

Ter illustratie van de eerste categorie presenteert het hoofdstuk een wetenschappelijke stroom die de stad volgt in haar
vanzelfsprekende morfologische gang door de geschiedenis, met alle ‘jaarringen’ en fractale verschijnselen die bij complexe
groei horen. Deze wetenschappelijke stroom wordt besproken aan de hand van de bevindingen van de in Berlijn opgeleide,
maar in Engeland werkzame geograaf M.R.G. Conzen en zijn navolgers. Daarnaast worden, ter illustratie van de tweede groep,
de gecultiveerde stedelijke ingrepen geplaatst, die in de continuïteit van de ruimtelijke textuur hun eerste thematische
aanleiding vinden. Ze werden en worden gepleegd door met de bestaande stad geëngageerde stedebouwers en architecten op
zoek naar richtinggevende beginselen in de ruimtelijke orde zelf: kunstenaars als H.P. Berlage en Aldo Rossi. Voor beiden was
het ontwerp een manier om de continuïteit van de stad te bestendigen, zelfs onder twintigste-eeuwse omstandigheden, waarin
de urbane orde fundamenteel bedreigd werd door het proces van modernisering.

De ontwrichtende kracht van de moderniteit bevestigde Berlage en Rossi in hun engagement met de bestaande stad. Dat
engagement was ook van betekenis in het Amsterdamse werk van Cornelis van Eesteren en in de virulente discussies die
gevoerd werden in de kringen van Team Ten, waarvan hoofdstuk 3 een uitvoerige analyse biedt. In de marge van de Team
Ten-discussies over de contemporaine betekenis van de historische stad tekende zich ook een alternatieve denkrichting af. Op
het moment dat het geweld van industrialisering en ontembare verstedelijking ieder idee van continuïteit bij voorbaat leek te
saboteren, ontstonden er facsimile’s, waarin de permanente aanpassing en groei van de traditionele stad binnen de relatief
compacte vorm van een megastructuur wordt gesimuleerd. In dit verband komt bijvoorbeeld het werk van Archigram aan de
orde. De leden van dit collectief hielden zich bezig met de ontwikkeling van reageerbuis-versies van het ouderwetse stedelijke
organisme, uit kennelijke twijfel omtrent de overlevingskansen van het origineel.

Met deze facsimile’s is de belangstelling voor het concrete landschap echter niet definitief op dood spoor beland. Met
name in Italië is er in de recente tijd een levendige belangstelling ontstaan voor de aanduiding van de betekenis van nieuwe
stedelijke zones, doorgaans gelokaliseerd in de periferie van de oude steden of in tussengebieden waar zich de invloed van
verschillende steden tegelijk doet gelden. De constanten die zich ook hier weer laten traceren, bewijzen dat het fenomeen van
de stedelijke continuïteit een permanent thema is op de culturele agenda.

Hoofdstuk 3 is gewijd aan de ruimtelijke orde van de stad zelf. In de twee er op volgende hoofdstukken gaat het om de
analyse van de wisselwerking tussen die orde en het maatschappelijke programma waarin ze functioneert. Suburbia, het
onderwerp van Steden in evolutie, het vierde hoofdstuk, berustte als sterk middelpuntvliedende en verstrooiende ruimtelijke
tendens op de inwerking van een nieuw cultureel patroon van verregaande individualisering. De opkomende burgerij werd
ruim voor het midden van de negentiende eeuw door de markt ontdekt als doelgroep voor een nieuw soort woonplaats buiten
de oude stad, te bereiken door recentelijk uitgevonden transportmiddelen als de stoomtrein. De suburbane woonplaats kreeg
vorm door het ‘zinken’ van het gedachtegoed dat een eeuw eerder rondom de landschapstuin ontstaan was. Daarbij was de
verbreiding van op gewone burgers gerichte handboeken en tijdschriften, in Engeland met name die van John Claudius
Loudon en overzee van Andrew Jackson Downing, van grote betekenis.

Werd in die boeken en tijdschriften voornamelijk het landschap behandeld en het territorium in en om de burgerlijke
woning, binnen een halve eeuw waren er samenhangende en navolgbare ontwerpbeginselen als de neighborhood unit
ontstaan. Bij de overgang naar de twintigste eeuw werd de nieuwe suburbaniserende stad herkend als een machtige
planningsopgave op de schaal van de regio. In het uitvoerig behandelde regionale plan voor New York, gemaakt in de jaren
twintig onder leiding van Thomas Adams, bereikte deze opgave al direct een maximale complexiteit, zowel wat de analyse van
de ruimtelijke orde betreft als van het verloop in de tijd.



Ondanks het streven naar een houdbare, realistische basis voor een plan als dit, liep de ontwikkeling van suburbia na de
Tweede Wereldoorlog in grote delen van de Verenigde Staten uit op een amorfe verstrooiing die schijnt te ontsnappen aan
enig overkoepelend idee, behalve dan het idee van de onschendbaarheid van alleen de kleinste kern: het huis.

Het suburbane concept begon zijn gang door tijd en ruimte als het alternatief voor de verloederd gewaande orde van de
traditionele stad. In het verloop van de twintigste eeuw echter zijn kernen en subkernen met elkaar gefuseerd tot één stedelijke
zone. Programmatisch leunt deze op de heterogeniteit van de tradionele stad en compositorisch op de informaliteit van het
voormalige zelfstandige suburbia. De uitgedijde stad van kern, subcentra en perifere snippers vormde zich alsnog tot een
geheel, misschien anders functionerend dan de traditionele stad die tot in de negentiende eeuw bestond, maar niet minder een
conceptueel geheel.

Het hoofdstuk over de nieuwe woonvorm van de opkomende burgerij toont de uitwerking op de ruimtelijke orde van een
nieuw cultureel patroon, veroorzaakt door nieuwe sociaal-economische omstandigheden die de westerse wereld snel
veroverden. Voor het gevestigd raken van dat patroon was geen politieke uitspraak nodig. Het ontstond uit de rechtstreekse
interactie tussen de vraag van de consument, op zoek naar een zelfstandige pastorale, en het antwoord van de producent die
spoorlijnen, automobielen, vrijliggende woonhuizen en een reeks van overige noodzakelijke voorzieningen aanbood.

Het volgende hoofdstuk, Het retorisch complot, gaat verder, in zoverre dat het de verstrooide stad beschrijft als het toneel
van signalen en tekens die expliciet bedoeld zijn om het onderliggend cultureel programma een pregnant gezicht te geven. De
stad is hier niet alleen een ruimtelijk artefact en een impliciete illustratie van de culturele realiteit, ze is bovenal de vertolker van
een politieke, althans doorgaans van bovenaf opgelegde uitspraak omtrent het karakter van de maatschappij. Als ijkpunt in dit
hoofdstuk dient de artificiële, gemakkelijk
afleesbare orde van het City Beautiful-concept, zoals dat zich in de Verenigde Staten manifesteerde in het vervolg op de
beroemde wereldtentoonstelling in Chicago van 1893.

City Beautiful droeg tekens aan van een maatschappelijke ordening die in menig opzicht contrasteerde met de rommelige
actualiteit van de laat-negentiende-eeuwse Amerikaanse stad. Door middel van een expressief ontwerp werd die stad
gecorrigeerd in haar automatismen en kreeg ze een drastisch afwijkende nieuwe vorm, die begrijpelijk was voor alle inwoners.
Een duidelijk gestructureerd openbaar domein ritualiseerde daarbij het idee van maatschappelijke samenhang. Behalve met de
Amerikaanse situatie van omstreeks 1900 wordt dit fenomeen ook geïllustreerd met de koloniale en post-koloniale stedebouw
in India, in het bijzonder aan de hand van werk van Edwin Lutyens en Le Corbusier.

Het retorische alternatief voor de onaantrekkelijke realiteit heeft doorgaans eerder het karakter van een stedelijk archetype
dan dat het aansluit bij de ter plaatse aangetroffen morfologie. Vandaar dat het retorisch complot in de stad vaak leunt op
tabula rasa. Het wordt geënsceneerd vanuit een nulpositie, helemaal of goeddeels bevrijd van de zichtbare historische erfenis,
maar dat neemt niet weg dat onuitroeibare zeden en gewoonten erin kunnen slagen toch de kop op te steken, om in een
vernieuwde stedelijke context andermaal hun opwachting te maken. In een spannende interactie met het automatische gedrag
van de stedelijke orde bleven de politieke signalen van een reeks van retorische samenzweringen gedurende de hele evolutie
van de verstrooide stad krachtig hoorbaar, opmerkelijk genoeg laatstelijk bij de visionaire stadsprojecten van Rem Koolhaas
en zijn Office for Metropolitan Architecture.

De hoofdstukken 3, 4 en 5 laten de verstrooide stad zien als een getrapt opgebouwde orde. De verstrooide stad is een
tolerant kader, de behuizing voor automatische ruimtelijke gedragingen, aangevuld door de neerslag van een impliciet cultureel
programma, aangevuld met de tekens van een expliciete retorische orde. In de realiteit van de moderne stad zijn al deze facetten
doorgaans complementair aanwezig: menig suburb werd feitelijk gevormd met verwerking van harde City Beautiful-elementen.

Het zesde en laatste hoofdstuk, Geluiden uit de derde wereld, is het meest programmatische onderdeel van het boek. De
strekking van alle naar voren gebrachte ideeën wordt hier geëvalueerd en vooral: gebruikt voor het in kaart brengen van wat
de opdracht van vandaag zou kunnen zijn. Wat kan er gedaan worden met de cognitieve verzameling die over de verstrooide
stad in de eerdere hoofdstukken werd aangelegd? Wat moeten we beginnen met deze complementaire orde van automatische
gedragingen en al dan niet geëxpliciteerde retorische signalen?

De verzameling feiten en deelconclusies is nader te definiëren in een dialectisch domein met twee krachtvelden: dat van de
stad zonder eigenschappen en dat van de intentionele stad. De eerste staat voor een stad die het product is van haar eigen
automatismen en die zonder verdere culturele tussenkomst wordt afgeleid van impulsen van buitenaf, met name afkomstig van
de economische orde. De tweede staat voor de gecultiveerde orde van de stad, die onderhouden wordt vanuit een autonome
theorie en die gevoed wordt door retorische uitspraken. De eerste definieert een orde van onderop, vanuit het directe
particuliere belang. De tweede is een orde die duidelijk ‘politiek’ is. Voor het optrekken van de retorische façades is een
collectieve actie nodig en bovendien zijn ze uitdrukkelijk bedoeld om een collectieve kwaliteit zichtbaar te maken.

Beide krachtvelden, zowel de automatische als de intentionele, zijn duidelijk merkbaar, als de constituerende energieën,
aanwezig in de verstrooide stad. Ze definiëren een toepasselijk darwinistisch mechanisme, dat tal van uitgangspunten biedt
voor een retorisch programma voor de stad van vandaag. Waarin vindt een dergelijk programma een fundament? Hoofdstuk 6



introduceert het Popperiaanse begrip van de third world als bruikbaar uitgangspunt. De ‘derde wereld’ wordt, aldus Popper,
bevolkt door het totaal van theoretische systemen, problemen en probleemsituaties, argumentaties en daarnaast door de
complete inhoud van kranten, boeken, bibliotheken en andere media. De ‘derde wereld’, zo vulde Popper het beeld verder in, is
een natuurproduct van de diersoort mens, vergelijkbaar met een spinnenweb. Tegelijk is ze autonoom, dat wil zeggen, ze
bestaat ook zonder dat we ons met haar bemoeien. Toch is het door de interactie tussen de mens en het domein van de ‘derde
wereld’ dat de objectieve kenis toeneemt. Kennis neemt toe zoals een plant of een dier groeit; de wetten van de evolutie zijn
dan ook op haar van toepassing. Alle producten van de menselijke geest horen tot het domein van de ‘derde wereld’. Expliciet
onderscheidde Popper huizen, instrumenten, kunstwerken, taal, wetenschap.

Met de geaccumuleerde kennis die de ‘derde wereld’ ook met betrekking tot de urbane cultuur bevat, de verzamelde kennis
over het fenomeen ‘stad’, kan tegenwicht worden geboden tegen de space of flows, die de stad van vandaag tot een willoos
slachtoffer lijkt te maken van externe impulsen. Cultuurpolitieke interventies kunnen de stad een uitgesproken retorisch gezicht
geven, al kan het culturele programma voor de verstrooide stad redelijkerwijs nergens anders op leunen dan op de
werkelijkheid van een heterogene, zo al niet verbrokkelde, structuur. Dit is de basiskwaliteit van een cultuur die gebaseerd is
op burgerlijke vrijheid. Maar er zijn retorische toevoegingen denkbaar, die bijvoorbeeld een collectief afleesbare typologische
orde heen leggen over de individualistische beeldruis van de hedendaagse stad: museum, station en vliegveld zijn daarvoor in
het verleden al herhaaldelijk naar voren geschoven. Ook levert de context van het bestaande landschap of de bestaande stad
specifieke aanleidingen op voor een toegevoegde bewerking: íedere context is het resultaat van een eigen evolutionaire
sequentie en die sequentie kan naar believen worden voortgezet, aangepast of afgebogen. Iedere keuze op dit vlak is een
politieke keuze, die een relevante aanvulling is op de individualistische basis van de verstrooide stad.

Het laatste hoofdstuk besluit met het dilemma dat opgeworpen wordt door het bepalen van de verhouding tussen
‘automatische’ en ‘intentionele’ componenten van de stedelijke orde en door de keuze van de meest toepasselijke retorische
middelen. De stad van vandaag stelt een pluralistische opgave, waarin ruimte is voor verschillende zienswijzen en
bestaansvormen naast elkaar. Maar de definitie van een aanvaardbaar pluralisme kan niet zonder de kanttekeningen die Isaiah
Berlin bij dit begrip plaatste. Pluralisme kan niet worden nagestreefd zonder de verplichting tot een serieuze, wederzijdse
empathie.

Summary

The city is not what it was. From an order that was fairly coherent both physically and socio-culturally, it has become into a
fragmented and individualised patchwork. This change of form and content provided the motivation for this book, The
Dispersed City, which resulted from a study of the significance of urban patterns originating in Western Europe and North
America from about the middle of the nineteenth century. Rather than dealing with this theme in a concentrated fashion, from a
single point of view, the book assembles a ‘cognitive collection’ that crosses the borders between disciplines. This is not a
purely historical study of urban design, nor is the approach purely that of the urban geographer or sociologist, and the
treatment of the subject is not related solely to the philosophy of building and dwelling. It is a mixed form, a study which
makes more or less eclectic connections where they appear to apply and, above all, where they help to give an integrated
picture of the programmatic range of the dispersed city.

There are risks with this kind of approach. Not for nothing has the increasing complexity of knowledge in the various
disciplines led to ever greater specialisation of expertise. But the author has taken as his example the aspiration of the
celebrated Scottish landscape researcher Patrick Geddes, who was little concerned about defining the scientific field in which
he worked. In a disused observatory in Edinburgh, the Outlook Tower, a century ago Geddes collected all the knowledge he
considered useful for understanding environmental planning order – and it came from many sources. With the aid of
mysterious diagrams, known as ‘thinking machines’, he welded the fragments together, while searching above all for the link
between the physical properties of a place and its cultural function.

The scientific status of what Geddes put forward was already controversial in his lifetime. In his theories and the research
projects he carried out in various parts of the world questions were too easily connected without there being any causal
relation between them. But in fact this detracts little from his success. The remarkable thing is that, despite his unreasonably
wide view and his idiosyncrasies, Geddes is seen as one of the fathers of the idea of the regional city, among the most
important concepts to arise when in the 19th century the scale of the city vastly increased.

Geddes developed an argument that made the material derived from the actual landscape the basis for a thesis about culture
in the broader sense. It is hoped to make a similar connection in this study. All the cases and examples gathered from a range
of academic sources and described in this book were chosen so that together they would form a programme. This programme



implies that the dispersed city is not a meaningless complex understandable only at the level of the detail, but a spatial form
exhibiting systematic behaviour. The dispersed city is at once a morphological genre, an urban planning concept and a
philosophical statement, as it is also the physical counterpart of the way in which society functions.

The first chapter, Memories of a Whole Past, concentrates on the city now. Sticking as closely as possible to the facts and the
by and large very recent sources, this chapter describes an organism that can rightly be termed dispersed, whose local identity
is increasingly confronted by a new cultural programme. The range of that programme is less and less governed by the classic
regime of city, region and nation and more by a new, cross-border socioeconomic order which exercises its power through its
own networks, electronic or otherwise, with its own centres and subcentres. What is at work here is the process of
globalisation which, paradoxically, is accompanied by a renewed orientation towards the roots of specific places which are
made visible in a contrived way in urban restructuring schemes. This is particularly the case with the contemporary American
city, but the European city is also showing the effects increasingly clearly of a radical cultural change.

Which traits the city will ultimately lose as globalisation proceeds, and which it will retain or acquire, is impossible to
predict, but there are a few phenomena that seem to offer a foretaste of what lies ahead. Recent concepts such as the
‘periphery’ and ‘cybercity’ and, especially, the ‘space of flows’ so brilliantly analysed by Manuel Castells, belong to a
universe with at best a fragmented structure, whose components are characterised by a very variable local allegi-ance and
programmatic content.

In a great deal of recent literature today’s city is described exclusively in negative terms, as something that is both empty
and hollow and must get by without an identity. What is preserved within the urban environment by way of historical
fragments which once had a sharply defined meaning is rapidly becoming commercialised and threadbare.

If this process of wearing goes on much longer, little will be left. The city will then be no more than an artefact equipped
only at the most elementary level, a place with the infrastructure for physical survival – the rest is image, and image changes
every year in the present cultural dynamic, which turns every style into an instantly evaporating fashion. The argument of this
chapter rests on a number of mainly American examples, including commercial development schemes in New York like South
Street Seaport, projects in the context of ‘New Urbanism’ and the phenomenon of ‘edge cities’, but similar tendencies in
Europe are pointed out. Does the supremacy of the ephemeral image necessarily mean that the city must become a dispersed
organism with no ability to acquire a stable identity? This question raised in the first chapter determines the task lying ahead
in the rest of the book.

Chapter 2, The City of Darwin, presents the counterpart of the first chapter, with a suitable broadening of source material
employed. In this chapter the outward appearance of the contemporary city and the first layer of interpretations to which it can
give rise are unimportant. What matters is something different to the descriptive recording of facts, namely the construction of
a new intellectual framework to which the wandering components of the dispersed city may be able to attach themselves. The
foundation for this is the analysis of relevant theory on the relation between universe and city. At the start of this attempt at
construction the following question arises: today’s city is said to lack iden-tity, but when and how was that ever different?

Doubt as to the quality of urban identity is not just a contemporary phenomenon. The modern metropolis has more than
once been seen as an existential drama. In the past the city was supposed to be a welcoming entity, and this delightful state of
affairs appears to have been lost for good, trampled underfoot by modern cultural patterns. Recently this kind of assumption
about the past and present of the city was evident during the transition from the modern to the postmodern age, when there
was broad, critically charged, interest in reopening dealings with the historical city. Some authors, the most important being
the art historian and architect Joseph Rykwert, tried to rediscover the ideal in actual landscape, thereby inevitably ending up
in the environs of the classical city. Working in a Freudian fashion methodologically, Rykwert believed that an inseparable
cosmic order could be read from the city’s ground plan and eleva-tion. In his interpretations the city of classical antiquity is
portrayed as the perfect compromise between practical and metaphysical intentions. When the effect of this compromise,
which is metaphorically expressed in the urban order, is exhausted around the Enlightenment, the city gradually declines into
an increasingly banal programme – so runs the argument.

Rykwert’s reasoning will be familiar to the later reader of the literature about the cybercity and similar phenomena. His
argument, whereby paradise is assumed to give way to an ever more hollow reality in successive stages of decline, also forms
the basis for many recent diagnoses of the state of the city, which is said to be losing its local identity because of the impact
of new global networks.

Is this right? The ease with which zero is reached in the various scenarios is too great for the conclusion to be immediately
accepted. Perhaps the city can still be the bearer of valuable meaning. To investigate this thesis, an attempt is made in the
course of this chapter to offer an alternative outline of the metaphysical basis of the dispersed city. The assumed relation
between city and universe does change - this much is clear from this attempt to re-examine the validity of the thesis – but is far
from dissolving. Here there is a special role left for the greatest scientific revolution of the nineteenth century, Darwinism.



Considered mainly in the light of recent neo-Darwinist literature, Darwinism is put forward at the end of Chapter 2 as a
paradigmatic context which helps us to understand the properties of the dispersed city. Assuming that the theory of
Darwinism can be extended to culture – still today a controversial notion – the definition of the urban domain can also profit
by new interpretations, which can for example put Rykwert’s apocalyptic explanation in perspective.

A few of these new interpretations can be listed. Darwin’s city cannot possibly be traced back to a delightful archetypal
situation, a wel-coming entity in the past. It is not so much a fixed domain as an unstable process. That process gives the city
a context in both space and time. Darwin’s city is less an autonomous artefact than a landscape. It is less a form completed in
one go than an evolving, and thus historic, phenomenon. Chapters 1 and 2 make up the basis of this study, the first in
concrete terms, the second in philosophical terms. The first chapter is a report, the second sketches a theory of metaphors
over it. The instability of today’s urban concepts, it is explained, is inherent to a universe that functions on a Darwinist basis.
To bring reality and metaphor together: the dispersed city is Darwin’s city.

The next three chapters are devoted to setting out the essential properties of this city, with the aid of the instruments
provided by the history of urban planning and morphological analysis of cities. The city of today may be regularly accused of
no longer retaining any identity or signi-ficance, but at least it turns out to have a history, one of true evolution. What
structural phenomena occur in the mechanism of the dispersed city? What were the crucial points in its history? By what
impulses in the environmental order, deliberately or accidentally brought about, is it governed?

The dispersed city is in the first instance a physical territory, an artefact, and in the second the bearer of a cultural and social
programme that can be strengthened or weakened by the political order. It will now be described in that order. First, Chapter 3,
In the Valley of Geddes, analyses how the artefact of the city behaves in time and space and how many a theorist and
practising urban planner has derived pointers from that physical behaviour as to further treatment of the urban surface. It was
mainly in a European context that a time-space continuum became permanent, making it possible for researchers to analyse the
relation between the constituent parts of the environmental order over centuries. One period of the city’s history, it appeared
in such cases, passed by way of more or less imitable intermediate stages into the next.

The fact that the process could be tracked implied a regulating organism that gave instruc-tions as to the behaviour of the
urban form over time. This branch of regulation occurs automatically, that is to say as an implicit cultural phenomenon which
also takes place without political direction, simply through the sum of all the individual behaviours. However, the evolutionary
patterns of the city were also recognised as a reason for urban design and hence for an explicit cultural statement, brought
about by a political impulse. Urban changes were seized on for a cultivated deflection of the ineluctable logic of time. Both of
these, the automatically occurring continuation of the existing urban form and the urban continuity made explicit in cultural
terms, are discussed in Chapter 3.

To illustrate the first category, this chapter presents a school of thought which follows the city in its natural morphological
progress through history, with all the ‘annual rings’ and fractal phenomena that go with complex growth. This school is
discussed on the basis of the findings of the geographer M.R.G. Conzen, who was educated in Berlin but worked in England,
and his followers. Placed alongside this, to illustrate the second group, are the cultivated urban interventions, which are first
prompted thematically by the continuity of the spatial texture. They were and are carried out by urban designers and architects
engaged with the existing city and looking for guiding principles in the environmental order itself – artists such as H.P. Berlage
and Aldo Rossi. For both design was a way of making the continuity of the city permanent, even under twentieth-century
circumstances in which the urban order was fundamentally threatened by the process of modernisation.

The disruptive power of modernity confirmed Berlage and Rossi in their engagement with the existing city and this
engagement was also significant in the Amsterdam work of Cornelis van Eesteren and in the heated debates in the circles
around Team Ten, which are analysed in detail in Chapter 3. On the margins of the Team Ten discussions about the
contemporary meaning of the historic city, an alternative school of thought arose. At a time when the impact of
industrialisation and uncontrollable urbanisation appeared to sabotage in advance any idea of continuity, ‘facsimiles’ were
created in which the permanent adjustment and growth of the traditional city within the relatively compact form of a
megastructure was simulated. The work of Archigram, for example, is considered in this context: the members developed test-
tube versions of the old-fashioned urban organism because of doubts as to the original’s chances of surviving. These
facsimiles did not, however, leave interest in the actual landscape at a dead end. In Italy especially, there has recently been
growing interest in interpreting the meaning of new urban zones, generally localised in the periphery of old cities or in
intermediate areas subject to the influence of several cities. The constants that can again be detected here prove that the
phenomenon of urban continuity may be accounted one of the permanent themes on the cultural agenda.

Chapter 3 deals with the ordering of the city itself. The next two chapters are concerned with analysing the interaction
between that order and the social programme to which it must conform. Suburbia, the subject of Cities in Evolution, the fourth
chapter, was based as a strongly centrifugal and diffusive tendency on the effect of a new cultural pattern of far-reaching
individualisation. Well before the middle of the nineteenth century the rising middle class was discovered by the market as a



target group for a new kind of domicile outside the old city, to be reached by such recently invented means of transport as the
steam train. The suburban domicile took shape through the ‘sinking in’ of the ideas that had arisen a century before around
the landscape garden. The wide circulation of handbooks and magazines aimed at ordinary citizens, in England those of John
Claudius Loudon in particular and overseas those of Andrew Jackson Downing, played an important role.

These publications dealt mainly with landscape and the territory around the home, but within fifty years coherent and
imitable design principles such as the ‘neighbourhood unit’ had been developed. At the turn of the century the new
suburbanising city was recognised as a huge planning task on the scale of the region. The regional plan for New York,
devised in the 1920s under the direction of Thomas Adams, is discussed at length. In it this task immediately reached the
maximum complexity, in the analysis of both the planning and its development over time.

Despite attempts to have a tenable, realistic basis under this kind of plan, the development of suburbia after the Second
World War resulted in many parts of the United States in amorphous diffusion which appeared to elude any overall idea,
except the idea of the inviolability of the smallest core – the house.

The suburban concept began its progress through time and space as an alternative to the supposed decay of the traditional
city. In the course of the twentieth century, however, cores and subcores began to fuse into one urban zone, which leaned
programmatically on the heterogeneity of the traditional city and compositionally on the informality of previously independent
suburbia. The expanded city of core, subcentres and peripheral fragments formed an entity nonetheless, one which functioned
differently perhaps from the traditional city that survived into the nineteenth century, but was no less of a conceptual whole.

The chapter about the new housing of the rising middle class discusses the effects on the environmental order of a new
cultural pattern caused by new socioeconomic conditions sweeping across the Western world. No political pronouncement
was required for this pattern to become established. It sprang from the direct interaction between the demand of the consumer,
in search of an independent pastorale, and the answer of the producer, who supplied railways, cars, free-standing houses and
a series of essential services.

The next chapter, The Rhetorical Conspiracy, goes a step further in the sense that it describes the dispersed city as the
stage for signals and signs explicitly intended to be the meaning-ful appeareance of the underlying cultural programme. Here
the city is not only a spatial artefact and an implicit illustration of cultural reality; it is above all the exponent of a polit-ical
pronouncement, or at least one generally imposed from above, about the nature of society. What serves as a benchmark in
this chapter is the entirely artificial, politically easy-to-read order of the City Beautiful concept, as manifested in the United
States in the wake of the famous world exhibition in Chicago of 1893. City Beautiful provided signs of a social order that
contrasted in many ways with the messy reality of the late nineteenth-century American city. By means of pregnant design, so
this movement demonstrated, a status quo regarded as unattractive can be diverted in a drastically different direction that is
understandable for all the inhabitants. A clearly structured public domain, intended as the conspicuous ending of literally
dispersed spatial characteristics, ritualised the idea of community or a political ideal fanning out in another direction. Apart
from in the American situation around 1900, this phenomenon is also seen in colonial and postcolonial urban planning in
India, especially in the work of Edwin Lutyens and Le Corbusier.

The rhetorical alternative to unattractive reality tends to be of the nature of an urban archetype, rather than fitting in with
the morphology found locally. This is why the rhetorical conspiracy in the city generally has a strong foundation in the form
of a tabula rasa. It is put in place from zero, completely or largely liberated from the visible historical heritage, although
ineradicable customs and habits may nonetheless manage to wriggle out from under the tabula rasa and again put in an
appearance in a redesigned urban context. In a tense interaction with the automatic behaviour of the urban order, the political
signals of a series of rhetorical conspiracies remain powerfully audible throughout the evolution of the dispersed city, most
recently, remarkably enough, in the visionary urban projects of Rem Koolhaas and his Office for Metropolitan Architecture.

Taken together, Chapters 3, 4 and 5 present the dispersed city as an order built up in stages. It is a tolerant framework,
accommodating automatic spatial behaviour, supplemented by the sediment from an implicit cultural programme, plus the
signs from an ostentatious rhetorical order. In the reality of the modern city all these facets are generally present in a
complementary fashion: the design of many a suburb in fact incorporates hard City Beautiful elements.

In Chapter 6, Sounds from the Third World, the various lines thrown out are tied together in the most programmatic section
of the book. The import of all the ideas put forward can be evaluated here and, above all, used to explore what today’s task
might be. What can be done with the cognitive collection about the dispersed city brought together in the earlier chapters?
What are we to do with this complementary order of automatic behaviours and rhetorical signals, whether explicit or not?

The collection of facts and partial conclusions can be further defined in a dialectical domain with two force fields: that of the
city without qualities and that of the intentional city. The first represents a city that is the product of its own automatisms
and is derived without the intervention of culture from outside impulses, principally from the economic order. The second
stands for the cultivated order of the city, which is maintained on the basis of an autonomous theory and fed by rhetorical



statements. The first defines an order from below, from direct private interest. The second is an order that is clearly ‘political’.
Collective action is required to raise the rhetorical facades and they are explicitly intended to make a collective quality visible.

Both force fields, the automatic and the intentional, are clearly present, as constituent energies, in the dispersed city. They
define an appropriately Darwinist mechanism which offers numerous starting points for a rhetorical programme for today’s
city. What would be the foundation of such a programme? Chapter 6 introduces Popper’s concept of the ‘third world’ as a
useful point of departure in this context. According to Popper, the ‘third world’ is populated by the total of theoretical
systems, problems and problem situations and arguments and, in addition, the entire contents of newspapers, books, libraries
and other media. The third world, Popper added, is a natural product of the human species, comparable to a spider’s web. At
the same time it is autonomous, that is, it exists with or without our involvement. Yet it is through the interaction between man
and the domain of the third world that objective knowledge increases. Knowledge increases as a plant or an animal grows;
indeed, the laws of evolution apply equally to it. All the products of the human mind belong to the domain of the third world.
Popper explicitly distinguished houses, instruments, artworks, language and science. With the accumulated knowledge which
the third world has, including that about urban culture, and the knowledge gained about the phenomenon of the city, it is
possible to counterbalance the ‘space of flows’, which seems to be turning today’s city into a helpless victim of external
impulses. Cultural policy interventions can give the city a pronounced rhetorical appearance, although in all fairness the
cultural programme for the dispersed city can rest on nothing else than the reality of a heterogeneous, if not fragmented,
structure. This is in fact the essential quality of a culture rooted in civil liberty. But rhetorical additions are conceivable which,
for example, lay a collectively readable typological order over the individualist static interference of the contemporary city:
museum, station and airport have been repeatedly proposed in the past. The context of the existing landscape or city also
offers starting points for an added treatment: every context is the result of a particular evolutionary sequence and that
sequence can be continued, adapted or diverted as desired. Every choice in this field is a political choice, which is a relevant
addition to the individualistic foundation of the dispersed city.

The last chapter concludes with the dilemma involved in deciding the proportions of ‘automatic’ and ‘intentional’
components in the urban order and choosing the most suitable rhetorical means. The city of today sets a pluralist task, in
which there is room for different visions and ways of life side by side. But an acceptable pluralism cannot be defined without
considering the observations about this concept made by Isaiah Berlin. Pluralism cannot be aspired to without an obligation
to serious, reciprocal empathy.


