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Congestie in suburbia 
en het hip-hop perspectief 

'The only real system ... is becoming the 
planetary metropolitan network.'1 

De post- industr iële maatschappi jvorm - waarin waardesystemen verande-
ren, de def in i t ies van economie en produkt ie zijn gewijzigd en een groot 
potentieel aan internat ionale t ranspor t - en communicat ienetwerken ter 
beschikking staat - heeft de huidige ontwikkel ingsvorm van de 
Amer ikaanse metropolen bepaald. Deze actuele s i tuat ie leidt echter mondi-
aal tot vergeli jkbare vormen van verstedel i jk ing en li jkt daarmee ongeacht 
specif ieke plaats en cul ture le context van kracht. Vergeli jkbare nat ionale 
polit iek in markteconomie, industr iële technolog ie en de noodzaak van een 
zo groot mogeli jke - en dus internat ionale - afzetmarkt voor massapro-
dukten bepalen de gel i jkenissen in de stedeli jke effecten van deze factoren. 
A l s we de mechanismen van stedeli jke ontwikkel ing van na 1945 in de 
Noordamerikaanse, Europese en Japanse metropol i ta ine gebieden 
beschouwen, zijn de overeenkomsten opvallend.2 Vooral de spreiding van 
stedeli jke funct ies over het landschap vormde een ontwikkel ing, die zich 
tegel i jker t i jd in meerdere landen voordeed. 'De tendens van de suburban 
sprawl is niet alleen een specifiek Amer ikaans fenomeen maar een complex 
probleem voor alle samenlevingen in de moderne wereld', constateerde 
Krieger terecht.3 Het metropol i ta ine ter r i tor ium groeide de laatste decen-
nia omvangri jk in alle westerse landen. 

Harveys 'global vi l lage' vormt momenteel de belangr i jkste aanleiding 
voor een steeds verdergaande invasie van het grondgebied.4 Na de invloed 
van de mobi l i te i t van het individu op de fys ieke vorm van de metropool , 
bepaalt nu vooral de mobi l i te i t van het kapitaal de t ransformat ies van de 
metropol i ta ine gebieden. Een mobi l i te i t , die per def in i t ie afhankeli jk is van 
de techno log ische netwerken en de bestaansvoorwaarde vormt voor de 
' in format ion city'.5 Iedere stad of ieder stadsdeel kan op deze manier deel 
ui tmaken van verschi l lende netwerken van informatie, maar ook van ver-
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schi l lende systemen van produktie.6 De ontwikkel ing van de in format ie tech-
nologie formeert hiermee ook veranderingen in de machtsst ructuren van de 
stedeli jke gemeenschap. De 'power-el i te ' wordt gevormd door een steeds 
kleinere groep mensen binnen een steeds p lura l is t ischer sociaal raamwerk. 

De specif ieke kenmerken van elk stedeli jk gebied - ten gevolge van 
geograf ische verschi l len, gedecentra l iseerd poli t iek beleid en cul turele 
eigenaardigheden - staan op deze wijze onder sterke druk van een zich 
wereldwijd ontwikkelend netwerk van economische condi t ies. In het 
verlengde van de retor ische proclamat ie van een arch i tec ton ische 
' in ternat ional style' - door het i l lustere duo Johnson/Hi tchcock - maken 
deze parallellen in in ternat ionale vormen van stedeli jke ontwikkel ing het 
verleideli jk te spreken van een ' in ternat ionaal metropol isme'. 

De s i tuat ie in de VS kan hierbij als i l lustrat ief voorbeeld gezien worden voor 
zowel patronen van sociale, pol i t ieke en economische ontwikkel ing, als voor 
de vormen van ruimtel i jke nederzett ingen daarvan. De Amer ikaanse stad 
heeft in veel ontwikkel ingsfasen navolging gekregen. De processen van 
verstedel i jking in de VS vormden veelal een voorbode voor vormen van 
urbanisat ie in metropol i ta ine gebieden in de gehele westerse wereld. 

De actuele tendensen in de metropol i ta ine gebieden van de VS moeten 
vooral op deze wijze begrepen worden, hoewel hier de relat ie tussen de 
ontwikkel ingen in de Amer ikaanse metropool en de Europese niet verder 
ui tgediept zal worden. Interpretat ie van de fenomenen die de oorsprong van 
de actual i te i t bepalen, vormt hier de basis voor de beschr i jv ing van een 
perspect ief van de contemporane Amer ikaanse metropool en haar wijze van 
t ransformat ie. Zoals de stad per def in i t ie een ca le idoscoop van inherente 
paradoxen vormt, zal hier de interpretat ie van haar historie zich baseren op 
het idee van de contradic t io in termin is . De verschi l lende fenomenen kunnen 
op deze manier zowel zelfstandig maar vooral ook als complex van onder-
l inge samenhang begrepen worden. 

Pastora l isme 'In the beginning, all the world was America'1 

In deze nogal provocerende ui tspraak van John Locke wordt op pregnante 
wijze de ontwikkel ing van de Amer ikaanse cu l tuur als vrijwel absolute 
maatstaf gebru ik t voor die van de 'rest van de moderne wereld' en daarmee 
de centrale thematiek van d i t essay onderstreept. 

6 
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De uitspraak kan echter ook op een meer directe wijze begrepen worden 
in relatie tot de histor ische context van de 'ontdekking' van Amer ika. De 
pol i t iek-f i losoof Locke begreep de 'state-of-nature ' als een s i tuat ie van 
maatschappel i jke chaos; een wi ldernis, die door een sociaal contract tussen 
haar bewoners beheerst zou moeten worden. A l s referentie aan Genesis 
verwijst di t gezegde naar de religieuze t rad i t ie van Amer ika, die bestaat 
vanaf het moment dat de eerste pioniers naar de 'n ieuwe wereld' kwamen. 
De vormen van gemeenschap die zij ontwikkelden waren sterk gebaseeerd 
op een gevoel van col lect iv i te i t door religie. De mythe van de verovering van 
de wi ldernis speelde hierbij een belangri jke rol. Verandering van de wilder-
nis in een 'pastoraal ' landschap was niet alleen een onvermi jdel i jke nood-
zaak maar vooral een morele taak. Sterk gest imuleerd door de ideeën van de 
Ver l icht ing vormde 'pastoral isme' het menseli jke contact met de natuur. Het 
refereerde aan elementaire, sociale waardes en vormde een op t im is t i sche 
bron om de dreig ing van zowel een natuur l i jke als een stedeli jke wi ldernis te 
pareren. Het ideaal van het tot stand brengen van een pastorale omgeving 
voor de menseli jke beschaving is een bepalende factor gebleven in de 
ontwikkel ing van de Amer ikaanse stad. Het idee van 'pastoral isme' wordt 
daarbij zowel gebaseerd op de ver l icht ing en de morele voordelen van een 
landeli jk bestaan als op de voordelen van een techno log ische voorui tgang.8 

T h e Dream 'Amerika is droom noch realiteit, zij is 
hyper-realiteit (...) omdat het een utopia is 
dat vanaf het begin af aan als gerealiseerd 
ervaren is.'9 

Als referentie aan de abstracte pr incipes achter de organisat ie en ervar ing 
van de Amer ikaanse samenleving, is de Amer ikaanse Droom veel minder 
aan mater ia l i te i t gerelateerd dan haar Europese alter-ego: Die Deutsche 
Seele. De droom drukt de mythe van utopia op een nogal i ronische wijze uit, 
want alleen door erin te geloven, kan zij de werkel i jkheid binnentreden. 
Haar ident i te i t is complex. 

Pastoral isme maakt een essent ieel onderdeel uit van de Droom en is al 
beschreven als de inherente paradox van een romant isch realisme, als 
gecul t iveerd pr imi t iv isme of intel l igente onschuld. Het is een real i te i t met 
zowel een myth ische als terr i tor ia le connotat ie. Het verbond met de natuur 
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en het landschap mag in werkel i jkheid een hard bestaan opleveren, het 
mythische idee compenseer t d i t lijden met de belof te van religieuze harmo-
nie en geestel i jke rust. Het pastorale landschap heeft te kampen met een 
andere paradox; de combinat ie van stedeli jke nederzett ing en ongerepte 
natuur, civi l isat ie en arcadië. 

Een zeker 'col lect ief indiv idual isme' werd geïncorporeerd in de vorm, die 
de pastorale nederzett ing kreeg. Thomas Jefferson propageerde een geli jk-
matige verdel ing van land in individueel eigendom. Met de individuele tu in 
en het 'gr id- i ron' als belangri jkste instrumenten zou een eindeloos u i tbre id-
baar 'middle- landscape' ontstaan. Deze term werd geïntroduceerd door Leo 
Marx om het zoeken naar een synthese tussen een ruraal en een stedeli jk 
bestaan uit te drukken.10 De individuele tu in verbeeldde hierbij de aanwezig-
heid van Gods wet in de natuur en werd daarom als zodanig gekoesterd. 
Het grid funct ioneerde als een rationeel raamwerk voor de verzameling van 
deze eenheden individueel eigendom; het grid was de vorm voor de logica 
van de democrat ie. Het vr i jstaande huis gold als tegenwicht voor de stad als 
arena van snelle verandering; de essent iële arch i tec ton ische vertal ing van 
het concept 'wonen' en ' thuis ' . De arch i tec ton ische expressie hiervan lag 
daarom vooral in col lect ief symbol ische i l lusies zoals conventie, t rad i t ie en 
permanentie. In de verdel ing van het ter r i tor ium ging pragmat isme van 
landpol i t iek hand in hand met religie en organisat ie van het sociale col lect-
ief. A l s concept van nat ionale poli t iek voorzag het de gedecentral iseerde 
gemeenschappen niet alleen van instrumenten om een 'middle- landscape' te 
creëren maar tevens een 'middle-cul ture ' , die geregeerd werd door de 
onzichtbare krachten van een immer aanwezige 'moral majority'. 
Het pol i t ieke concept van pastoral isme bemiddelde in de paradox tussen 
individual isme en col lect iv isme. 

'Nostalg ie van het n ieuwe' vormt een andere belangr i jke condi t ie voor de 
Droom. Zowel de gewelddadig ui tgeroeide ind ianencul tuur als de cul turele 
achtergronden van de 'enige echte' bewoners van de 'n ieuwe wereld' 
werden ondergeschikt aan de maatstaven van een ongeremde vooru i tgangs-
cul tus. De nosta lg ische honger naar de cul ture le ' roots' van het Europese 
cont inent heeft nooit de overhand gekregen over een fasc inat ie voor de 
eeuwige belof te van 'het nieuwe'. 

Zo vormde zich een cul tuur , die begrepen kan worden als een hyperreal ist-
isch pragmat isme. De moderne techno log ische or iëntat ie en de weelde van 
gemak door de materiële welvaart die hierdoor bereikt werd, bepaalden de 
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pragmat ische tradi t ie. In 1907 beweerde James al dat de waarheid 'datgene 
is wat werkt ' en zelfs - naar het schi jn t - 'datgene wat betaalt'.11 

Pragmat isme op basis van logica, het fundament van wetenschap en 
bli jkbaar ook van de economie. A l s Koolhaas Manhat tan beschr i j f t als een 
'berg van evidentie zonder manifest ' verwoordt hij precies de fasc inat ie voor 
het groteske produkt van een pragmat ische cul tuur , die op een bepaalde 
wijze zo onbegri jpel i jk is dat zij als vanzelf ' the real th ing ' overtref t . Extreem 
en naakt pragmat isme, dat leidt tot een puur es thet ische emotie; fasc inat ie 
voor hyperreali teit.12 

Exodus 'The true symbol of suburbia is not the 
single-family detached house but the car in 
its drive.113 

Henri Ford meende ooit, dat het 'probleem van de stad' opgelost zou worden 
door haar gewoonweg te verlaten, en deze profet ische uitspraak van de 
belangri jkste automobiel - industr ieel van zijn t i jd is niet uniek maar wel i l lus-
trat ief voor de wisselwerk ing tussen de t ransformat ies van de stad en de 
toenemende mobi l i te i t van het individ u. Rond 1970 sloeg de balans van het 
proces van verstedel i jk ing dan ook om. De metropol i ta ine regio's groeiden 
minder snel in bevolking dan de nat ie als geheel. De omvangr i jke 
volksverschuiv ingen stonden in directe relatie met de toenemende capaci te i t 
van de bouwindustr ie en de werkgelegenheid die hierdoor ontstond. De 
bouw van de suburbs vormde de motor van de nat ionale economie en het 
belangri jkste Amer ikaans massaprodukt van de jaren vi j f t ig. Het privé-bezit 
van een huis vormde het symbool voor de democrat isch verworven vri jheid 
van het individu, dat vanui t rel igieuze achtergronden vooral in fami l iever-
band woonde. Na de ver t icale explosie van de stad volgde nu dus ook haar 
horizontale. Door toenemende mobi l i te i t van de bevolking, st i jgende grond-
prijzen en congest ie in de stedeli jke centra van de metropolen onts tond de 
'suburban sprawl' voornameli jk als plaats van resident ie voor een blanke 
middle-class bevolking in tegenstel l ing tot 'downtown' als arbeidsplaats en 
andere, oudere distr ic ten die als woonplaats in verval raakten. 

Suburbanisat ie was het produkt van een nat ionaal proces bepaald door 
sociale waarden, pol i t ieke s t ructuur en de behoef tes van een economische 
organisat ie en technologie.1 4 
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Mel t ing pot? '(In 1970) ... whites ruled the wealthy 
suburban fringe while blacks wrestled with 
problems of these troubled central cities. '15 

De heterogeni te i t van de Amer ikaanse stad werd in het begin van deze 
eeuw bepaald door de vrijwel cont inue instroom van immigranten. Door de 
massale volksverhuizing van de gepriv i legieerde 'middle-c lass ' naar de 
suburbs ontstond niet alleen daar een homogene bevolk ingssamenstel l ing 
maar ook in de woonbuurten, die door hen verlaten werden: 'black s lums' 
als ongewenst produkt van een 'whi te exodus'. Deze fys ieke scheid ing van 
bevolk ingsgroepen droeg opnieuw bij aan een steeds verdergaande segre-
gat ie van de Amer ikaanse samenleving, die in de jaren zestig al snel tot felle 
confrontat ie leidde in regelrechte rassenrellen. 

Deze 'homogene' bevolk ingssamenstel l ing van de stad - in economische 
en raciale zin - komt nu onder druk te staan. Suburbia van 'main-stream' 
Amer ika (demagogisch ook wel moral majority genoemd) krijgt momenteel 
een 'r i jker' geschakeerd stedeli jk leven dan haar lief is. De suburbs zijn niet 
langer str ikt de woonplaats van de middle-class Amer ikaan, nu ook andere 
bevolk ingsgroepen hun weg vinden naar deze 'bevoorrechte ' p laatsen van 
vest ig ing. De voormal ige onevenwicht igheid van de popula t ies t ruc tuur van 
de steden li jkt zich op deze wijze weer te stabi l iseren. De sociale patronen 
- die in eerste instant ie samenvielen met de patronen van nederzett ing -
wijzigen zich en de bestaande raciale en economische homogeni te i t wordt 
doorbroken. De voormal ige 'voorsteden' worden geconfronteerd met 
aspecten van het sociale leven, die eerder alleen tot 'centrale distr ic ten' 
en 'get to 's ' leken voorbehouden; confrontat ie en confl ict, c r imina l i te i t en 
geweld.16 

Dit proces leidt onherroepel i jk tot n ieuwe tendensen van polar isat ie. 
Protect ionisme vormt de structurele weerstand tegen integrat ie van bevol-
kingsgroepen. Een nieuwe exodus komt vanzelf op gang, zodra de mobi l i te i t 
van de meerderheid van de bevolking het ontv luchten van de plaatsel i jke 
omstandigheden toestaat. De 'urban melt ing pot' bestaat s lechts voor de 
minder mobiele populat ie, die de negatieve kenmerken van hun woonplaats 
niet kunnen ont lopen. 'Hun stad' is al t i jd de plaats van (raciaal) contrast en 
confl ict. 

De stad is daarom niet alleen een plaats van synthese en sociale 
homogeni te i t , maar tevens een arena voor de cont inue vorming en 
ontkracht ing van een nieuwe sociale orde. De orde van een p lura l is t isch 

15 
Citaat in: J.C. Teaford, The twentieth century american 
city, problem, promise and reality, Baltimore/Londen, 
John Hopkins University Press, 1986, p. 153. 
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Deze tendens werd onlangs nog beschreven in het 
plaatsje Silver Spring, suburb van Washington. Zie 
M. Huygen, 'De voorstad brandt', in: NRC-Handelsblad 
van 29 februari 1992. 
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waardesysteem en de snelle opkomst van een heterogene samenleving; een 
cul tureel mozaïek. 

De interferent ie tussen sociale groep en fysieke s t ructuur van de stad is 
daarin een dynamisch gegeven en wi jzigt zich met de t i jd. De semiot ische 
relat ie er tussen zal echter a l t i jd bestaan en de 'onzichtbare grenzen' in het 
stedeli jk landschap markeren. 'Van nu af aan, lopen de staatsgrenzen dwars 
door de stad', verklaarde de burgemeester van Phi ladelphia toen de rassen-
rellen begin jaren zestig in volle gang waren. De openbare ruimte wordt 
doorkruist met betekenissen, die binnen het sociaal 'col lect ief ' gevormd 
worden. Zo wordt het cul turele mozaïek van de openbare stedeli jke ruimte 
vooral bepaald door onzichtbare grenzen en integrat ie of segregat ie van 
bevolkingsgroepen. 

Urban v i l lages 'Railway-begotten giant cities are in all 
probability ... destined to such a process of 
dissection and diffusion as to amount almost 
to obliteration ... within a measurable further 
space of years.' H.G. Weils, /9PO17 

De dynamiek van de sociale patronen is vergeli jkbaar met die van de 
fysieke vorm van de stad. Het proces van suburbanisat ie verl iep globaal van 
deconcentrat ie van woongelegenheid, via de aantrekking hierdoor van 
voorzieningen tot een deconcentrat ie van werkgelegenheid.18 Een verande-
ring in de moderne nat ionale economie naar service en hooggeschoold 
werk, verschi l len in grondpri jzen en moderne t ranspor t - en communicat ie-
middelen maakten di t mogeli jk. 

De monocentr ische ontwikke l ingsfase van de metropool - een gecon-
centreerde nucleus en een homogene spreiding van vr i jstaande woningen 
langs de nat ionale free-ways - werd daarmee def ini t ief verleden t i jd. Ook de 
huisvest ing van economische act iv i te i t spreidde zich over de immense 
gebieden van suburbia uit.19 De concentrat ie van menseli jke act iv i te i t die 
kenmerkend is voor de notie van centra l i te i t bracht de balans van een 
pragmat ische economie tot het punt waarop deze concentrat ie vermeden 
werd. De ruimtel i jke deconcentrat ie van de stad in de vorming van suburbs 
heeft echter ook de basis gelegd voor een nieuw fenomeen van concen-
trat ie; ' the urban vi l lage'. Concentrat ie van werkgelegenheid en voorzienin-
gen in de suburbs of perifere locat ies van het verstedel i jk t ter r i tor ium, die 

17 
Ci taat in B.J.L. Berry, 'The counterurbanizat ion 
process: Urban Amer i ca since 1970', in: B.J.L. Berry 
(red.), Urbanization and counterurbanization, Urban 
af fa i rs annual reviews vol. 11, Beverly Hi l ls/Londen, 
Sage, 1976, p. 24. 

18 
Vergeli jk Abbo t , a.w., p. 275. 

19 
Voor 1980 had het totale aandeel van de suburbs 
in het kantoorv loeropperv lak van A t l a n t a al de 50% 
overschreden. 



de polynuclear i te i t van de huidige metropool bepalen. De subcentra 
hebben hun eerste groei fasen doorlopen en vormen een gel i jkwaardig 
al ternat ief voor de voormal ige centra. Suburbia verkeert nu op alle f ronten 
in concurrent ie met downtown en met zichzelf. 

De polynucleaire metropol i ta ine gebieden kennen door cont inue overbe-
last ing momenteel een toenemende vergrot ing van de stedeli jke infra-
structuur. Desondanks stopt de c i rcu lat ie van de free-ways regelmat ig en 
stokt het mechanisme van de stedeli jke mobi l i te i t . Hetzelfde fenomeen van 
congest ie als in downtown gaat zich nu opnieuw voordoen. Bij n ieuwe 
concentrat ie in een 'urban vi l lage' st i jgen de land- en onroerend-goedpri jzen 
snel, nemen de reisafstanden voor forenzen toe en is goedkope arbeids-
kracht hierdoor moeil i jk te vinden. A ls er congest ie optreedt in een 'urban 
vi l lage' reageert de hyper-mobiele, economische act iv i te i t echter direct door 
uit te wijken naar andere locat ies waar de condi t ies van vest ig ing opt imaler 
zijn. Door de accuratesse van deze reacties groei t het metropol i ta ine gebied 
steeds sneller en dreigt een oneindige herhal ing op te treden van hetzelfde 
fenomeen in een spiraal van vergrot ing.2 0 Het kan echter ook leiden tot een 
nieuwe verstedel i jk ing van landschappel i jke gebieden of de karakter ist iek 
van een c i rcula i re beweging krijgen, waarbi j stedeli jke funct ies de urban 
vi l lage verlaten om zich opn ieuw te vest igen in een volledig 'upgraded 
downtown' . 

' P ragmat isch ideal isme' 'The true molders of the twentieth 
century city were not Franklin Roosevelt, or 
Daniël Burnham, but Al Capone and the 
Levitt brothers,'21 

Uit deze mechanismen bli jkt duideli jk het ongeremd pragmat isch karakter 
van de leidende krachten in de Amer ikaanse samenleving. Het waren 
daarom vooral de pragmatic i , die deze samenleving haar vorm hebben 
gegeven. Zij accepteerden de algemene economische context en de wensen 
van een meerderheid van de bevolking om er vervolgens produkt ief op te 
reageren en individueel van te profiteren. De Amer ikaanse Droom werd 
hiermee een paradox rijker: produkt ief en pragmat isch idealisme. Dit indivi-
dueel ideal isme stond in sterk contrast met het hervormend idealisme, dat 
t racht te n ieuwe vormen op te leggen aan een samenleving met een t radi t ie 
die hier haaks op stond. 

20 
Een heldere uiteenzetting van dit fenomeen wordt 
gegeven in: C.B. Leinberger en C. Lockwood, 'How 
bussiness is reshaping America' , in: The Atlantic 21 
Monthly, oktober 1986, p. 51. Teaford, a.w., p. 153. 
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De verschi l lende histor ische plannen voor de t ransformat ie van de stad 
zijn vooral uit d i t hervormend idealisme ontstaan. De kanal isat ie van de 
verstedel i jking van het landschap en de bestr i jd ing van ruimtel i jke chaos 
door middel van een plan betekenen impl ic iet de beheersing van de 
dynamiek van de moderne maatschappi j . Dit vond echter zelden plaats 
vanui t een fundamentele acceptat ie van de beperkte inst rumenta l i te i t van 
het plan ten opzichte van een pragmat isch funct ionerende werkel i jkheid en 
leidde daarom veelal tot een onoverbrugbare kloof tussen deze twee. In di t 
opzicht l i jkt Broad-acre City van Frank Lloyd Wr igh t een ui tzonder ing; de 
stad die overal en nergens zou zijn, die de natuur zou omarmen, de 'natuur-
lijke stad'. Het voorstel gaf vorm aan een synthese van stad en land, een 
'pastoraal ' ver langen naar een welzijn van de mens door zijn relatie met 
'de natuur ' en hernieuwd begrip van de wereld binnen de acceptat ie van de 
dynamische krachten, die de ontwikkel ing van de metropool bepalen. 

In de actuele s i tuat ie vindt ook een bepaalde synthese van stad en land 
plaats, maar deze ongeremde invasie van het natuurl i jk landschap door 
verstedel i jk ing vindt niet plaats binnen een arch i tec ton isch raamwerk. Het 
centrale stadsmodel moest zich aanpassen aan de pragmat ische noodzaak 
tot groei en een bepaalde vorm van 'growth management ' is noodzakeli jk 
om constant nieuwe evenwichten te formuleren binnen deze dynamiek van 
groei. Het probleem ligt daarom vooral in het verkri jgen van grip op een 
fenomeen, dat zich per def in i t ie aan regulat ie ont t rekt ; de belangri jkste 
vraag is op welke wijze 'growth magagement ' mogeli jk is. A l s het karakter 
van de stedeli jke t ransformat ies zo sterk geworteld is in de fundamentele 
organisat ie van de maatschappi j , is het confl ict van elke p lanningsregulat ie 
met de 'bussiness that is reshaping Amer ica ' onvermijdel i jk. De ant i -growth 
movement li jkt een hypocriet en conservat ief s tandpunt in te nemen. Zo lang 
groei van de stad plaatsvindt op 'veil ige' afstand van de eigen woonplaats is 
het bli jkbaar in orde: NIMBY-policy.22 

De vorming van ideeën voor de toekomst ige ontwikkel ing van de stad zal 
zich daarom moeten baseren op vormen van een pragmat isch idealisme. 
Markteconomie regeert de nat ionale t ransformat ies van de stad en daarom 
is een gecoördineerde planning, die binnen de cri ter ia van d i t complex 
inpasbaar is, noodzakeli jk. De vrije profielen waar de markteconomie cont inu 
naar zoekt, zullen beperkt moeten worden op een niveau als dat van de 
grote p lanningstradi t ie . Dit kan een doors laggevend prakt isch probleem 
worden wanneer de planning gedecentra l iseerd wordt, want de Amer ikaan-

22 
NIMBY = Not In My Back-Yard. 

23 
Leinbergeren Lockwood, a.w., p. 51. 
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se lokale overheden zijn momenteel - naar zeggen - 'negent iende-eeuwse 
instant ies die proberen om te gaan met verstrekkende eenentwint igste-
eeuwse problemen'.23 

Sartre constateerde het onderscheid in betekenis van de begrippen 'home' 
en 'house' in Amer ika. Het eerste wordt bepaald door de individuele, private 
aspecten van het wonen; het tweede is hiervoor s lechts het omhulsel . 
'Home is where the heart is' maar het huis kan overal staan en werd daarom 
'mobiel ' gemaakt; de 'mobi le home'. De Europese stad is vooral verleden en 
vormt een 'home'; de Amer ikaanse stad is vooral toekomst en een 'middle-
landscape' als drager van t i jdel i jke vormen van nederzett ing. Begrip van d i t 
aspect van t i jdel i jkheid van de stedeli jke vorm is van fundamenteel belang. 
Een specifiek nieuwe ident i te i t van de metropool zal de relatieve afwezig-
heid van central i te i t vormen. Het omvangr i jke stedeli jk landschap zal 
bepaald worden door groepen van relatief autonome 'urban vi l lages' in een 
verstedeli jkte omgeving met een relatief lage d ichtheid, waar in landschap-
pelijke f ragmenten geïntegreerd zijn. De voormal ig 'centrale' d ist r ic ten zijn 
daarin niet langer centraal, maar vormen met de suburbs een gel i jkwaardig 
f ragment van de metropool. 'There was no longer any dominant economic, 
intel lectual or cul tura l center to the metropol is. Instead there were many.'25 

De stad zal zo bevest igd worden in haar ident i te i t als plaats van 
maatschappel i jke dynamiek en generator van mogeli jkheden. Een hetero-
gene revisie van no-stop city, waar in het p lanningsconcept van het grid nog 
steeds een individuele d ivers i te i t reguleert en een absoluut f lexibele basis 
biedt voor stedeli jke groei en verval: het u l t iem synthet isch model. Een 
polynucleaire metropool, waar in verschi l lende centra in wisselwerk ing 
verkeren in een cont inu en tegel i jker t i jd heterogeen landschap: een 'hip-hop 
landscape'. De tweel ing-fenomenen sprawl en congest ie, deconcentrat ie en 
concentrat ie, opkomst en verval zullen hierin in een dynamische balans 
verkeren. Het verstedel i jkte landschap zal zo in zijn verschi jn ingsvorm 
overeenkomen met het cul tureel mozaïek, dat hierbinnen gevest igd is en 
zich telkens opnieuw aftekent. 

Hip-hop city 'Na een paar dagen in dit land begreep ik, 
dat de Amerikaanse stad oorspronkelijk altijd 
een kamp in de woestijn is geweest. '24 

24 
J.P. Sartre, 'Villes d'Amérique', in: Idem, Situations III, 
Parijs, 1949, p. 231. 

25 
Teaford, a.w., p. 153. Vergelijk ook de soortgeli jke 
conclusies van Berry, a.w., en D.R. Goldfield, Urban 
America: from down-town to no-town, Boston, Houghto 
Mifflin Comp., 1979. 



De huidige s i tuat ie kan verschi l lende scenario 's oproepen. Een negatief 
scenario voor de toekomst ige vorm van de metropool dat ui tgaat van een 
onvermijdel i jk moreel verval in een ontwikkeld stadium van stedel i jkheid, 
li jkt een n iet - real is t isch en fa ta l is t isch concept dat het succes van moderne 
ontwikkel ingen volledig ontkent. Een neutraal scenario zou elke mogel i jkheid 
tot beïnvloeding van de s i tuat ie uit handen geven. Een posi t ief scenario 

voor toekomst ige ontwikkel ing zou gebaseerd kunnen zijn op het idee van 
dynamiek en 'cr is is ' als een permanente, impl ic iete factor van moderni te i t , 
die nooit de werkel i jke ontwikkel ing van toenemende - hoewel teveel gecon-
centreerde - welvaart en individuele vri jheid heeft kunnen stoppen. 

In elk geval moet het fenomeen van opkomst en verval van de 'urban 
vi l lages' gezien worden als een serieuze u i tdag ing voor intel lectuelen in 
diverse discipl ines. Een u i tdag ing tot het adequaat reageren op tendensen 
die de moderne massamaatschappi j genereert en de fys ieke vormen die 
deze aannemen. ' Imagineer ing' zal daarom de belangri jkste taak voor 
archi tecten en planners worden om vervolgens deze geestverru imende 
verbeelding van een toekomst ige metropool te combineren met een 
s lagvaardig, pragmat isch idealisme.26 

In the end, all the world might be Amer ica. 

26 
Walt Disney heeft deze term gebruikt om de activiteiten 
van zijn medewerkers in Disneyland en -world mee te 
benoemen. 


