
Schimmen in het groen 

Veil igheidsstrategieën 
Het vertoog van de stedebouwkundige Ludwig Hilberseimer kent 
een consistentie zoals men die zelden aantreft. Zi jn fascinatie 
gold de voortgaande moderniser ing en technologiser ing van de 
westerse samenleving. De mogeli jke invloed van deze processen 
op de vorm en samenstel l ing van onze steden was zijn object van 
onderzoek. Op basis van objectiverende analyses stelde hij een 
speculatieve strategie op. Deze strategie had een belangrijk doel: 
wereldverbetering. Dit doel vulde zijn pogingen tot objectivering 
aan met een waardensysteem en zo werd deze strategie zijn 
stedebouwkundig vertoog, zijn wereldbeeld en ideologie 
tegelijkerti jd. 

Hilberseimer is vooral bekend om zijn Grosss/acrt-plannen. 
Deze behelsden rationele blokverkavelingen waarbinnen de 
programma's van de moderne metropool georganiseerd werden. 
De perspectieven van de Hochhausstadt, de zogenaamde necro-
polis van de twint igste eeuw, laten de meest verdichte variant van 
deze organisat ieprincipes zien. Behalve een strenge horizontale 
zonering middels de blokverkaveling en verkeersontsluit ing 
worden de programma's ook verticaal gezoneerd. Het zware 
verkeer, de parkeergarages en de grote bedrijven worden op het 
maaiveld en de eerste vijf lagen gesitueerd. Hierboven bevindt 
zich een laag voor een onafhankeli jk systeem van langzaam 
lokaal verkeer waaraan kleinere winkel- en werkprogramma's 
gekoppeld zijn. De woongebouwen, reusachtige f latgebouwen 
met een corr idor-onts lu i t ing , rijzen in een schi jnbaar eindeloze 
herhaling boven deze metropol i tane congest ie uit. 

Hilberseimer beschouwt deze voorstel len zelf als een 
mislukking, als '(...) een steriel landschap van asfalt en cement, 
in elk opzicht onmenseli jk ' .1 Wel iswaar maakt de stapeling van 
de programma's dat verbindingen zo kort mogeli jk zijn en dat 
verkeersbewegingen tot een min imum gereduceerd worden, 
maar de hoge dichtheid, de slechte l ichttoetreding, de eenvor-
migheid en het ontbreken van natuur worden door Hilberseimer 
in zijn apologie Entfaltung einer Planungsidee onacceptabel 
genoemd. De Hochhausstadt zou slechts een technische 
oplossing vooreen verkeersprobleem zijn. 

Dichtheid neemt een belangrijke plaats in wanneer Hilber-
seimer zijn diagnose stelt van de stedelijke samenleving. In 
combinat ie met economische achterstel l ing zou het leven in 
hoge dichtheden onherroepeli jk leiden tot chaos en misdaad. 
In The nature of cities stelt Hi lberseimer het zelf als volgt: 
It would seem that there is a close relationship between the slum 
which is the cancer of the city and crime which is the cancer of 
society. Within the city, crime is always more prevalent in slum 
areas, decreasing in the outlying, better neighbourhoods. (...) 
Slums do breed crime.2 

Verticale metropool, perspectief van een 
Oost-Weststraat, 1924 

Schema van de 'woonstad', 1923 
A. woonstraat 
B. winkelstraat 
C. verbindingsstraten 
D. spoorweg onder maaiveld 
E. station 
F. warenhuis 
G. school 
H. ziekenhuis 
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passanten in het blauw 

Deze d iagnose word t begeleid met fo to 's van onder meer 
Manhattan, New York. Een van de onderschr i f ten luidt 'D isorder 
and chaos ' . 

In de jaren dert ig zal Hi lberseimer de eerste a lomvattende 
schema's en strategieën ontwikkelen die een antwoord bieden op 
deze tekor tkomingen. Voor Dessau en Berl i jn tekent hij twee 
voorstel len, respectieveli jk in 1932 en 1933, die een decentral ise-
ring en op loss ing van de in de negent iende eeuw gegroeide 
stedel i jke concentrat ies laten zien. Naast de factoren verkeer, 
onts lu i t ing en organisat ie van de stedeli jke programma's , die de 
systematiek van de Grossstadt -p lannen bepaalden, worden nu 
factoren als l icht toetreding tot de indiv iduele won ing en indus-
tr iële luchtveront re in ig ing ingevoerd om tot een gezonde, ratio-
nele verstedel i jk ingsstrategie te komen. 

In 1938 verlaat Hi lberseimer, samen met Mies van der Rohe, 
naz i -Dui ts land voor een professoraat aan het A r m o u r Inst i tute 
of Techno logy in Chicago.3 Daar zal hij de s tedebouwkundige 
pr inc ipes die hij reeds in Dui ts land had ontwikkeld, verder 
radical iseren en onderzoeken in grootschal ige schema's voor 
de Amer ikaanse situatie. In een aantal publ ikat ies l icht hij deze 
voorstel len en hun u i tgangspunten toe: The new city, principles 
of planning (1944), The new regional pattern (1949) en het al 
eerder aangehaalde The nature of cities, origin, growth, and 
decline, pattern and form, planning problems (1955). 

De schema's en strategieën opgenomen in deze publ ikat ies 
ant ic iperen reeds op de post industr ië le stad van het einde van de 
tw in t igs te eeuw. Ze omschr i jven een aantal pr incipes die tot het 
ontstaan van het huid ige suburbane middle landscape hebben 
geleid, een verstedeli jkt landschap dat binnen onze westerse 
samenleving als de dominante leefomgeving beschouwd kan 
worden.4 Deze pr inc ipes hebben betrekking op de massale 
beschikbaarheid van mobi l i te i t , elektr ici teit en te lecommunicat ie. 
Een nieuw type ruimte, het netwerk, kan zo realiteit worden. A l s 
het gaat om associatie tussen mensen, het aangaan van relaties 
en het u i twisselen van informatie, geld en goederen, wordt deze 
ruimte minstens zo belangri jk, zo niet belangri jker dan de tradi-
t ionele, meer fysiek bepaalde ruimtes van straat, plein en markt, 
stad en dorp.5 

De voorstel len van Hi lberseimer laten een op lossen van de 
t radi t ionele stad zien, vanouds een concentrat iepunt van handel, 
arbeid en mil i taire en poli t ieke controle. De auto, de te lefoon en 
de vri je beschikking over energie en grondsto f fen maken een 
deconcentrat ie en verdunning van de stedeli jke agglomerat ies 
mogel i jk. Deze decentral isat ie maakt dat de stad op lost in het 
landschap, en de woon- en werkgebieden tegen een cont inue 
achtergrond van groen kunnen verschi jnen. To t slot maken 
overwegingen van mil i taire vei l igheid en sociale gezondheid 
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deze ontwikkel ing in de ogen van Hilberseimer onvermijdeli jk en 
noodzakelijk. Wonen in het groen, in nederzett ingen geli jkmatig 
verspreid over de nationale, en zo mogeli jk de continentale, 
ruimte en gekoppeld aan de grote infrastructuren die deze ruimte 
omvatten, vormt het ideaal. De spanning, conf l icten en congest ie 
die de oude overvolle metropolen en steden kenmerken zouden 
zo opgeheven kunnen worden. Rust, orde en veil igheid zouden 
weer terugkeren in het leven van de Amerikaanse stedelingen. 

Natuurbeeld 
De verschi jning van het groen in het vertoog van Hilberseimer 
is in de eerste plaats de verschi jning van de natuur, althans het 
beeld daarvan. De natuur neemt als een const i tuerend element 
van de nieuwe, wenseli jke stedelijke condit ie een bijzondere 
posit ie in binnen de rationaliteit van zijn vertoog. In tegenstel l ing 
tot andere elementen als verkeersbewegingen, programma's, 
zonl icht en windr icht ing wordt het groen als programma nauwe-
lijks gekwantif iceerd, laat staan dat er een typologische analyse 
of documentat ie plaatsvindt. Wel worden er uiteenlopende 
argumenten aangedragen waarom het groen een sleutelelement 
vormt binnen de uiteengezette planningsstrategieën. 

Boven alles is het groen, de natuur, de tegenhanger van het 
infrastructurele netwerk dat de nederzett ingen organiseert en 
bij elkaar brengt. Het netwerk met de hieraan gekoppelde 
programma's vormt een ruimte voor een orde van produktie en 
kapitaal. Een eff iciënte uitvoering van een vrije industr iële 
produktie staat centraal in alle voorstel len die Hilberseimer doet 
voor de twint igste-eeuwse stedelijke samenleving. Vandaar dat 
congestie, hoge dichtheden en vervuil ing voorkomen moeten 
worden. Vandaar ook dat alle kruispunten en aantakkingen in het 
netwerk geen intensiveringen van metropol i tane programma's 
laten zien, maar lege ruimtes waar het verkeer zich zo soepel 
mogeli jk doorheen kan bewegen. 

De beweging op het netwerk komt pas tot st i lstand bij de 
individuele cel, de plaats van menseli jke reproduktie. Daar begint 
ook het groen, een ruisend cont inuüm van tuinen en struik-
gewas, weiden en wouden. Het groen vormt de gewenste grens 
aan de orde die het netwerk beheerst. De si tuering van dit 
netwerk in een cont inu landschap zou een urbs in horto mogeli jk 
maken, een verzoening tussen de tegengestelde eisen van een 
vrije en ongehinderde stedelijke groei en een gezond gemeen-
schapsleven.6 Zo wordt in het vertoog binnen de natuurl i jke orde 
een orde van kapital ist ische produktie mogeli jk. In de histor ische 
ontwikkel ing die Hilberseimer schetst van de stedebouw vallen 
deze twee uiteindeli jk zelfs samen in een convergent iepunt dat in 
de toekomst ligt. De produkt ionele orde wordt de natuurli jke 
lotsbestemming van de moderne mens, en daarmee zijn enig 
mogelijke en onvermijdel i jke toekomst. 

Hieruit voortvloeiend vervult het beeld van de natuur een 
tweede funct ie die direct betrekking heeft op het wonen van de 
moderne mens. Het vertoog neemt hier een wending die het 
merkwaardig dicht bij het denken van Heidegger brengt, zonder 
dat er overigens een directe verwijzing gemaakt wordt. Nu is het 
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denken van Heidegger in zijn a lgemeenheid niet instrumenteel of 
direct operat ioneel . Bovendien is een grotere tegenstel l ing 
tussen de technocrat ische utopie van Hi lberseimer en de kritiek 
van Heidegger op een samenleving gedomineerd door techno-
logie nauwel i jks voorstelbaar. Echter, als het gaat om de 
waarden van een Gemeinschaft die in een nieuwe stedebouw 
bestendigd dienen te worden, zijn de overeenkomsten opval lend. 
Heidegger projecteert deze waarden in het f ict ieve verleden van 
de Dui tse boerenhoeve en beschouwt ze als verloren voor de 
moderne mens. Hi lberseimer daarentegen projecteert ze in een 
mogel i jke toekomst en construeer t hiervoor een h is tor ische 
legit imatie. 

Zo moet in zi jn vertoog de grens die de groene ruimte aan de 
orde van het netwerk stelt, ui teindel i jk een verschoning van de 
natuur, haar g ronds to f fen en topograf ie , mogel i jk maken. En zo 
zou ook een wonen kunnen verschi jnen dat zich hecht aan de 
specif ieke topograf ie van een plek, een wonen dat de moderne, 
vervreemde mens een or iëntat ie zou bieden op zijn situatie. Deze 
si tuat ie kan bijna kosmolog isch begrepen worden. De loop van 
de zon en de heersende windr ich t ingen bepalen in zi jn voor-
stel len immers de s i tuer ing van de nederzett ingen en woningen. 
De pos i t ioner ing van de verkeerssystemen en industr ie dienen 
voor deze ideale situatie ruimte vrij te maken. Samen met de 
wens om de verkeersbewegingen te minimal iseren leidt dit tot 
schema's waarbi j deze bewegingen zelf ook gehoorzamen aan 
de parameters die de wind stelt. De beweging van de woon-
gebieden in de r icht ing van de werkgebieden en grootstedel i jke 
programma's is een beweging naar vervui l ing. Deze beweging 
word t zo een beweging met de w ind mee, en omgekeerd, 
de bewegingen naar de schone woongebieden, naar de 
Gemeinschaf t , is een beweging tegen de reinigende, heersende 
winden in. 

In de strategie om een a toomoor log te overleven speelt de 
w ind eveneens een cruciale rol. Binnen de voorstel len van 
Hi lberseimer word t wein ig aan het toeval overgelaten. Het is dan 
ook niet verwonder l i jk dat hij, in de vroege jaren vi j f t ig, ook de 
r is ico 's en over levingskansen bij een atoomaanval kwanti f iceert. 
Rekening houdend met de heersende windr ich t ing concludeer t 
hij dat bij een verstedel i jk ingspatroon met een open ruimte van 
tw in t ig mij l tussen de nederzett ingen, die 45.000 bewoners 
bevatten, gemiddeld 112.500 mensen getrof fen zul len worden,7 

Dit aantal valt uiteraard in het niet bij een mogel i jke aanval op 
een stedeli jke concentrat ie als Chicago. 

Deze rekensom brengt Hi lberseimer ertoe om een radicale 
verspreid ing van de Amer ikaanse bevolking over de beschikbare 
nat ionale ru imte voor te stellen. De mensen zul len in opt imale 
vei l igheid in nederzett ingen, zogenaamde stad-aggregaten, in 
het groen wonen. Ook tussen de kleinere eenheden van deze 
stad-aggregaten vormt de groene ruimte een ruimte van overle-
ving. Deze ruimtes vormen zogenaamde fire breaks in geval van 
een totale aanval. Ook deze worden gekwant i f iceerd. 
Wash ing ton kri jgt de breedste brandgangen in Hi lberseimers 
voorste l tot replanning van de Amer ikaanse hoofdstad: zo'n vier 
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tot vijf mij l tussen de communities. De ministeries worden daarbij 
alle verspreid over deze eenheden. 

Naast de meer ideologische inzet van de groene ruimte als de 
ruimte van verschoning van de natuur en aarde, de habitas van 
de mens, vervult deze ruimte zo tegeli jkerti jd een programmati-
sche funct ie van tussenruimte of buffer, tussen nucleaire fall-
out, brand en overleven, tussen de vervuil ing van de grootstede-
lijke programma's en verschoning van de woongebieden. Er zijn 
meer programmatische funct ies toebedeeld aan het groene 
cont inuüm, en ook deze meer kleinschalige funct ies zou je 
binnen de schema's kunnen lezen als onderdelen van een 
parallel symbol isch programma. 

Het groen is ook de ruimte van de wandelaar en recreant. 
Ongestoord door het motor isch verkeer dat doelgericht stroomt 
binnen de ruimte van het netwerk, kan hij in gepeins verzonken 
dwalen in de schaduw van het lommer, niet wetend wat hij op 
zijn weg kan tegenkomen. Een ander belangrijk programma-
onderdeel wordt gevormd door de scholen. Zij vormen het hart 
van de gemeenschap en zijn midden in het groen gesitueerd. In 
de st i lstand van het groen groeien hier de kinderen op. Het groen 
is een voorruimte voor hun deelname aan het leven binnen de 
produktionele orde. Het groen kan zo gelezen worden als een 
kinderwereld vol connotat ies naar discipl iner ing en fantasie, 
naar de alledaagse, kleine ervaringen van kinderen die tegelijk 
gruweli jk en fantast isch kunnen zijn. En tot slot heeft het groen 
zijn eigen produkt ionele functie. De reproduktie van de werkende 
mens, de homo faber, was al genoemd. In aanvull ing hierop 
zorgt de natuur ook voor zijn dagelijks voedsel: tuinen, 
volkstuinen, kleine collectieve boerderi jen of grotere landbouw-
eenheden krijgen allemaal een plaats in de zee van groen die 
Hilberseimer voorstelt. 

Echter, alle verschil len tussen de genoemde programma-
onderdelen verdwijnen volledig in de presentatietekeningen en 
maquette-foto's. Het groen verschijnt overal, alti jd, als beeld van 
de natuur, een ruisend woud dat het wonen van de moderne 
mens omgeeft. 

De wil tot orde 
Je kunt je afvragen of het aanbrengen van de grens aan het 
moderne produktiesysteem zoals Hilberseimer die aanbrengt 
voldoende of adequaat genoeg is. Naar zijn idee zou binnen deze 
grens een nieuwe orde van veil igheid en hygiëne verschijnen. 
Deze nieuwe orde zou aan de eigenti jdse, onthechte mens, 
vervreemd van zijn natuurl i jke omgeving, weer een plaats terug-
geven binnen een door god geschapen harmonie. De ruimtes 
van de verschi l lende netwerken lijken echter een onomkeerbaar 
proces van onthecht ing van het individu uit zijn fysieke en 
sociale omgeving ingezet te hebben. Deze onthecht ing van het 
individu resulteert in een fragmentatie van lokale samenlevingen 
die zich organiseren middels nabijheid en fysieke stedelijke 
ruimtes. Op deze manier ondermi jnt deze fragmentatie het 
anti-stedeli jk ideaal van de Gemeinschaft. Tegeli jkert i jd roept 
deze resulterende fragmentatie de vraag op of het beeld dat 
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Hilberseimer oproept van de ongedi f ferent ieerde, naar misdaad 
neigende massa's die in de metropolen een erbarmeli jk leven 
leiden, correct is. 

Voor Hi lberseimer was dit geen vraag. Fragmentat ie en 
di f ferent iat ie bestaan niet b innen zijn vertoog. De indiv iduele 
mens is ook geen u i tgangspunt bij Hi lberseimer. De mens die 
leeft in famil iale en sociale verbanden staat centraal. En ondanks 
de u i tgangspunten van massamobi l i te i t reiken deze verbanden 
niet verder dan een overzichtel i jk ter r i tor ium, waarvan de grenzen 
bepaald worden door de act ieradius van de wandelende mens. 
Deze mens is iedere mens. Deze mens kent behoeftes die alle 
mensen hebben en voor deze geli jke behoeftes ontwerpt Hi lber-
seimer zijn steden en won ingen. Iedere stad is dan ook dezelfde 
stad, en iedere won ing is dezelfde won ing , gehoorzamend aan 
de wetten die wind, zon, produkt ie, vervui l ing en verschoning 
stel len. De verschi jn ing van deze zelfde mens, dezelfde won ing 
en dezelfde stad is het nagestreefde doel. A l leen in de verschi j -
ning van hetzelfde, het geli jke, zouden de zuivere f iguren kunnen 
verschi jnen. 

Het denken van Hi lberseimer zou je kunnen typeren als een 
voorbeeld van eenheidsdenken.8 Het essentiële staat in dit 
denken centraal. Het essent iële maakt het mogel i jk om in uiterl i jk 
verschi l lende verschi jn ingen het geli jke te herkennen. Een werk-
wijze van analyse en reduct ie zoals Hi lberseimer hanteert wordt 
zo mogel i jk. Homogen iser ing is het resultaat. Binnen dit denken 
is het niet mogel i jk d i f ferent ies als u i tgangspunt te nemen. Na 
analyse en reduct ie bestaan verschi l len alleen als overeenkomst 
öf als tegenstel l ing. Het gaat erom hele en zuivere elementen te 
isoleren die ons dagel i jkse leven en de manier waarop zich dit 
aan ons oog voltrekt, zouden st ructureren en die een onder l ig-
gende, universele orde zouden vormen. De wereld van Hi lber-
seimer is één wereld en in deze wereld woon t s lechts één mens 
die een hele en volmaakte mens is. Er bestaat geen andere mens, 
een mens die verschi l t of zou wi l len verschi l len. Een mogel i jk 
verschi l dat zou kunnen bestaan naast deze hele mens is ook niet 
acceptabel b innen het vertoog zelf. De hele wereld zou dan 
immers in oppos i t ies uiteenvallen. Het paradi js zou opn ieuw 
verloren zi jn. 

Dit denken gaat terug op de Platoonse ideeënwereld waar de 
abstracte or ig inelen verbl i jven van de sch immige verschi jn ingen 
die ons dageli jkse leven vormen. Deze verschi jn ingen staan in 
een hiërarchisch ondergeschik te posi t ie ten opzichte van dit, 
goddel i jke, or igineel. Een belangri jk idee dat hiermee direct 
verbonden is, is het idee van anamnese. Di t is de veronderstel l ing 
dat leren een zich her inneren is. A l leen middels het geli jke 
zouden we in staat zi jn om deze verschi jn ingen te herkennen. Dit 
betekent dat wi j zelf deel moeten hebben aan dit geli jke. A l leen 
iemand die moedig is kan werkel i jke moed van lafheid onder-
scheiden, al leen degene die deel heeft aan schoonhe id , kan 
schoonheid herkennen. Wat van ons verschi l t , waar wi j geen 
deel aan hebben, is niet kenbaar. Sterker nog, dit verschi l wordt 
geradical iseerd tot een onoverbrugbare tegenstel l ing, zodat de 
eigen zuiverheid behouden kan worden.9 
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Deze twee punten, de hiërarchisch ondergeschikte posit ie 
van origineel en afbeelding en de radical isering tot opposit ies, 
zijn de directe aanknopingspunten voor een politieke kritiek 
vanuit het zogenaamde differentiedenken. Deze kritiek richt zich 
op de hypocrisie van een egalitaire, democrat ische samenleving 
waarbinnen bepaalde originelen dominant zijn. Zij vormen voor-
beelden, rolpatronen en modellen waarnaar men zijn leven dient 
in te richten. Naast of boven de dominante originelen, bi jvoor-
beeld die van de man, van het blanke ras of van de heteroseksu-
aliteit, worden binnen deze kritiek de nieuwe originelen van de 
eigen culturele minderheid geplaatst, in de genoemde gevallen 
die van de vrouw, van het zwarte ras of van de homoseksuali teit . 
Weliswaar kan een emancipat iestr i jd zo tamelijk succesvol 
gevochten worden, in feite wordt het dominante eenheidsdenken 
niet doorbroken, maar juist bevestigd. Het gevolg is veeleer dat 
de stedelijke samenleving atomiseert. Iedere groep mensen 
streeft zo haar eigen zuiverheid na om deze tegenover die van de 
ander te kunnen stellen. De ander vormt een bedreiging voor de 
eigen zuiverheid. De ander verschi jnt zo alti jd als het kwaad. De 
socioloog Richard Sennett beschri j f t dit proces van uiteenvallen 
van de democrat ische gemeenschap in zijn boek The fall of public 
man.'10 Met name in de Amerikaanse situatie is een atomisering 
van de steden in getto 's het gevolg. 

Welnu, in plaats van een nieuw origineel, rolpatroon of gods-
beeld voor te stellen is het ook mogeli jk om een dominant origi-
neel niet te denken. Zo zou wel l icht een ruimte kunnen ontstaan 
om het verschil te denken in plaats van het gelijke. A l s god dood 
zou zijn, of als in ieder geval de goddeli jken niet meer onder ons 
zijn, dan is het wel l icht onnodig wanhopig de blik voortdurend 
omhoog op de hemel gericht te houden, wachtend op Zijn 
verschijning. Misschien is het t i jd om ons oog meer op het 
menselijke en het imperfecte en onzuivere te richten. 

Fire wa lk wi th me 
Begin jaren negentig maken Mark Frost en David Lynch de 
televisieserie Twin Peaks. Twin Peaks zou je kunnen beschouwen 
als spiegelbeeldig ten opzichte van de ideeën van Hilberseimer. 
Hilberseimer kijkt vooruit, ver de toekomst in. Lynch kijkt terug 
en een vervormd toekomstbeeld van een opt imist isch Amerika 
verschijnt. Een vergeli jking tussen de verbeelding van Twin Peaks 
en de modelmatigheid van de strategieën van Hilberseimer, hoe 
verschil lend ook, brengt een aantal interessante verschil len en 
overeenkomsten aan het l icht. 

Aan deze curieuze soap-opera werkte een heel team van 
schrijvers en regisseurs. Lynch wordt echter in het algemeen 
beschouwd als de genius achter deze TV-produkt ie . Zelf regis-
seerde hij zes van de 22 afleveringen, waaronder de eerste afleve-
ring van het eerste en tweede seizoen en de laatste aflevering. 
Net als in zijn andere werk laat deze serie een fascinatie zien 
voor het duistere en fantast ische van de gothic story en de opti-
mistische jaren-vijftig-///es/y/e waarbij de waarden van gezin en 
gemeenschap en een nieuwe consumpt iecul tuur hand in hand 
gaan.11 

10 
Richard Senett, The fall of public man, New 
York, 1977. Zie voor een vertaling van het 
hoofdstuk 'Communi ty becomes uncivi-
lized1 OASE, 1994, nr. 37/38, pp. 80-92. 

11 
Zie onder meer: John Alexander, The films 
of David Lynch, Londen. 

Schema van een verticale metropool met een miljoa 

Voorstel voor de constructie van een stad, toegepasU 
vluchtperspectief (fotomontage), axonometrie, 1911 

Gemeenschap rondom een meer 



ca. 1925 

phltiende-eeuwse centrum van Berlijn, vogel-

i Gedeelte van een gemeenschap 

De personages in Twin Peaks zi jn geen hele mensen zoals in 
het ver toog van Hi lberseimer. Integendeel, elk personage lijkt 
geheime, donkere zi jdes te bezitten die in de loop van het verhaal 
on thu ld worden. Afgezet tegen het ideaal van de Amer ikaanse 
droom, een ideaal van onschu ld en famil ieleven dat door elk 
personage word t opgehouden, verschi jnen deze zi jdes als be-
dreigend en kwaadaardig. De gemeenschap van Tw in Peaks is 
een voorbeeld waarin de ander alleen als het kwaad kan 
verschi jnen. De d room bli jkt vervolgens rot als een mispel, 
ondermi jnd door boosaard igheid en perversie. In Tw in Peaks 
word t de Noordamer ikaanse idylle van een landeli jke gemeen-
schap bruut verscheurd. Deze gemeenschap word t opgeschr ik t 
door de mysterieuze moord op de 17-jarige Laura Palmer. De 
loved one word t naakt, in plastic verpakt, aan de rivieroever 
gevonden. Het verhaal dat volgt is rondui t anekdot isch. De onbe-
r ispel i jke FBI-agent Dale Cooper komt naar het stadje om de 
moord op te lossen. A l gauw bli jkt dat de voorbeeld ige Laura een 
schaduwleven leidde, waarin drugs en ongewone seksuele 
ver langens een belangri jke plaats innamen. De intr iges nemen 
vervolgens wend ing na wend ing en maken dat de kijker al gauw 
het zicht verl iest op de mogel i jke schuldenaars en de waarschi jn-
li jke en logische verklaringen van de fatale reeks van gebeurte-
nissen. De geheime parallelle levens die elk personage lijkt te 
leiden, doen ieder mensel i jk vert rouwen verdwi jnen. De regis-
seurs laten dit vermoeden van onvei l igheid genoegl i jk bewaar-
heid worden. Suspense en vernauwing van blikveld door de 
cameravoer ing maken van iedere lokatie een mogel i jke nieuwe 
scene of the crime en elk personage word t een mogel i jke dader. 
Detective Cooper raakt het spoor bijster. 

Wanneer het gaat om de rol van de inf rastructuren laat Lynch 
een samenleving zien die nauwe overeenkomsten vertoont met 
het beeld dat Hi lberseimer zich voorste lde van een toekomst ige 
organisat ie van een gemeenschap. Deze zou omschreven 
kunnen worden als een gemeenschap van passanten, een open 
samenleving waarin mobi l i te i t en te lecommunicat ie het contact 
en de acties tussen mensen reguleren. Lynch schi ldert enkele 
decennia na de speculat ieve strategieën van Hi lberseimer een 
portret van zijn t i jd, waarin de associat ies tussen mensen daad-
werkeli jk via deze netwerken plaatsvinden. W ie er deelneemt aan 
deze acties is nauwel i jks te contro leren, ju ist vanwege de t rans-
parantie van de inf rastructuren. De posit ie van de deelnemers, 
hun lokatie, is in pr inc ipe niet bekend. Ze zijn onderweg of, als ze 
van de weg afstappen of hun te lefoon neerleggen, verdwi jnen ze 
in de 'zwarte gaten' tussen deze netwerken. Te le foon en auto 
spelen dan ook een hoofdro l in de serie. Zonder deze zou Twin 
Peaks überhaupt ondenkbaar zijn. In de eerste aflevering 
verschi jnt de te lefoon dan ook minutenlang in close-up, de hoorn 
bungelend van de haak, met als enig geluid het angst ige gehui l 
van Laura's moeder dat uit de hoorn komt. 

Op deze manier li jken de voor tgang van de acties in Twin 
Peaks, de aankondig ing van gebeurtenissen, de wendingen in het 
verhaal, al lemaal op het te lefoonnet of langs de weg te gebeuren. 
Het verl ies van contro le en overzicht op de posi t ies van de deel-

IWaaiervormige gemeenschap 



nemers, waardoor het verborgene aan ruimte wint, èn de 
openheid van het systeem, waardoor iedere weerstand, drempel 
of grens tegen indr ingers oplost, maken het voor de regisseur 
mogeli jk om een uiterst realist ische vertell ing van het kwaad voor 
te schotelen. Dit kwaad dat niet kenbaar is en dat buiten de idylle 
bestaat, kan tenslotte alleen opgevoerd worden als een geestes-
verschi jning: Bob. Op deze manier komt het kwaad van binnen, 
komt het van buiten en lijkt het overal aanwezig. Bob neemt bezit 
van gewone, fatsoenli jke burgers. Hij laat deze een monsterl i jke 
metamorfose ondergaan en brengt duistere verlangens en driften 
in hen naar boven, alsof een Dionysische razernij over hen komt. 
Onschuld ige meisjes in de knop van hun leven zijn de belang-
rijkste slachtoffers. Zo is de kijker getuige van de metamorfose 
van Leiand Palmer, de vader van Laura. Van een l iefhebbende 
vader verandert hij in een afzichteli jk bloeddorst ig monster. 
Bob is in hem gevaren. Zelf is hij niet in staat dit monster te 
beheersen. Nadat Leiand zichzelf van het leven berooft, verdwijnt 
Bob niet uit Twin Peaks. De geest Bob is een zwerver, hij 
beweegt zich van personage naar personage, van dader tot 
dader. En uiteindeli jk neemt hij bezit van detective Dale Cooper. 
De onbreekbare en onbuigzame die de orde en rust moet 
herstellen, blijkt niet bestand tegen pervertering. Kijkend in de 
spiegel ziet Cooper niet zichzelf, maar zijn tegenstander. 
Bob is nu in hem. 

Twin Peaks is geen dorp of stad, geen Gemeinschaft . Twin 
Peaks is een verzameling plekken, situaties en gebeurtenissen 
die zoals gezegd met elkaar verbonden zijn door de snelweg 
of het telefoonnet. Dit Twin Peaks wordt omgeven door een 
donker woud. Dit woud vormt net als bij Hilberseimer de tegen-
hanger van de ruimte van de netwerken. Er is één groot verschil. 
Zou de natuur bij Hi lberseimer een geordende gemeenschap 
mogeli jk maken, een gemeenschap ingericht naar rationele en 
verlichte maatstaven, in Twin Peaks heet de natuur Ghostwood. 
Ghostwood is het niet kenbare. Het monster dat hier huist zou 
zich tegen de gemeenschap keren en de ruimte van de rede 
overmeesteren. 

Kosmos 
De projectie van het kwaad buiten de eigen orde kan ook omge-
keerd worden. Het derde verhaal binnen deze tekst, of misschien 
inmiddels het vierde, lokaliseert in dit streven zelf een mogeli jke 
monsterl i jkheid. De wil tot orde, in de woorden van de Poolse 
auteur Gombrowicz niets minder dan de vorming van de 
werkeli jkheid, is het ideematige onderwerp van de roman 
Kosmos. Deze wil, obsessief nagestreefd, zou zich volgens het 
verhaal van Gombrowicz eenvoudig tegen zichzelf kunnen keren. 
Een fatale reeks gebeurtenissen is het gevolg. 

Gombrowicz publ iceerde zijn roman Kosmos in 1965. Zi jn 
dagboeknoti t ies zeggen er het volgende over: 
Wat is een detective-roman? Een poging de chaos te organiseren. 
Dat is de reden waarom ik Kosmos, dat ik graag 'een roman over de 
vorming van de werkelijkheid' wil noemen, een soort detective zal 
zijn. (1962) 

'Replanned' Chicago 

Chicago, stad van de misdaad, 'replanned' 

_ 

Ontwerp voor het Marquette Park, na 1945 



Plan voor Chicago, bestaande spoorwegen en 
schema, 1948 
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en: 
Ik n e e m t w e e u i t g a n g s p u n t e n , twee a b n o r m a l e ve r sch i jn se l e n die 
ve r v a n e lkaar a f s t aan : a. een o p g e h a n g e n m u s ; b . de associat ie v a n 
de m o n d van Ka tas i a en de m o n d v a n L e n a . D e z e twee p r o b l e m e n 
b e g i n n e n o m een z in te v r agen . Beide d o o r d r i n g e n elkaar en b r e i d e n 
zich u i t t o t de to ta l i te i t . Z o b e g i n t een p r o c e s van v e r o n d e r s t e l -
l ingen , associat ies , n a s p e u r i n g e n , er gaat z ich iets c reë ren , m a a r he t 
is e e r d e r een m o n s t e r l i j k e m b r y o , een m i s b a k s e l . . . en di t du i s t e r , 
o n b e g r i j p e l i j k e raadsel roep t o m een op los s ing . . . zoekt een I d e e die 
ve rk laa r t , d ie o r d e s c h e p t . . . ( i 9Ó3) ' 2 

In zi jn roman roept Gombrowicz een vraag op die naast de wi l tot 
orde van Hi lberseimer en het tonen van opgeroepen dr i f ten van 
Lynch gelegd kan worden, een vraag die betrekking heeft op de 
innerl i jke en uiterl i jke logica van de dingen, hun mogel i jke 
verb inding, maar vooral op de onverdraagl i jke mogel i jkheid van 
een onmogel i jk geachte verbinding, een logische absurditeit die 
de gebeurtenissen laat escaleren. Voor een korte uit leg wi l ik me 
nu alleen concentreren op de opgehangen mus en de fatale reeks 
van gebeurtenissen die volgt op de vondst van het dode diert je. 

Twee mannen, de hoofdpersoon en zijn vriend Fuks, verlaten 
voor een paar dagen de zomerhete stad om wat uit te rusten in 
een landeli jk pensionnet je. Voor ze arriveren belanden ze toeval-
l igerwi js in het st ru ikgewas langs de weg. Daar, in de schaduw, 
v inden ze een opgehangen musje. Verwonderd over de wreed-
heid ervan (wie zou dat gedaan hebben?) komen ze aan bij hun 
logeeradres. Het pension word t geleid door het echtpaar Woj tys , 
Lena is hun dochter en Katasia is hun huishoudster . Beide 
mannen zijn behept met een obsessieve wens om alles met alles 
in verband te brengen. Zelfs het plafond boven de eettafel met 
alle s t ruc tuur t jes en bobbel t jes vormt voor hen een verzameling 
aanwi jz ingen waarachter zich een klein universum schu i lhoudt , 
en na lang turen vinden ze een pijl in al die aanwi jz ingen van het 
p lafond. De pij l wi jst naar bui ten en de r icht ing van de pij l 
vo lgend komen ze bij de schuur en vinden in een nisje een opge-
hangen stokje. Deze samenloop van omstand igheden bevalt de 
hoo fdpersoon al lerminst , eerst een opgehangen mus en nu een 
opgehangen stokje. Hij vermoedt een sinistere samenhang. Deze 
moet worden onts lu ierd. De roman komt dan op een keerpunt. 
In een woedeaanval doodt de hoofdpersoon de kat van het huis, 
zomaar, zonder enige reden. Er is een aantal aanleid ingen als 
f rustrat ies en kleine ergernissen, maar die hebben niets met de 
kat te maken. Vervolgens voegt hij zich in de fatale reeks van de 
mus en het stokje: hij hangt de kat op op de veranda waar het 
beest de volgende dag gevonden wordt . De consternat ie is alom 
in het pension (wie zou zo wreed kunnen zijn?). Tenslot te, om 
deze vervelende gebeurtenis en andere kleine persoonl i jke irrita-
t ies in dit kleine hu ishouden met gasten te ver lucht igen en het 
vergeten makkelijker te maken, gaat het pensiongezelschap erop 
uit om een picknick in de natuur van de bergen te houden. Na het 
eten en een wandel ing wordt een van de deelnemers, Ludwik, 
dood aangetrof fen, hangend aan een boomtak. Zel fmoord? 
Moord? Wie zou zo wreed kunnen zijn? En wat is het verband 
tussen de vier ophangingen? 



Er ontstaat nu een verleidel i jke analogie: de s tedebouwkun-
dige als de l i teraire f iguur van de detective. Net als bij een detec-
tive verwacht het publ iek van de s tedebouwkund ige dat deze uit 
het woud van aanwi jz ingen, in zi jn geval de programma's , verlan-
gens, si tuaties, budget ten enzovoort , een orde laat verschi jnen, 
een orde die de stedeli jke gebeur tenissen zoals deze zich aan 
ons voordoen, een log ische plaats geven. Men verwacht een 
verklarende samenhang die betekenis geeft aan de genoemde 
verlangens en hun mogel i jke real isering. Mies zei het in het 
voorwoord van The new city als volgt: 
H e [ H i l b e r s e i m e r ] also k n o w s t h a t t he ex i s tence of m a n y a n d 
d iverse f ac to r s p r e s u p p o s e s t h e ex i s t ence of s o m e o r d e r w h i c h gives 
m e a n i n g to these a n d w h i c h ac ts as a m e d i u m in w h i c h t hey can 
g r o w a n d u n f o l d . 

Een aantal vragen dr ingt zich nu op, hoe oneigenl i jk ze 
misschien ook zijn: plaatst Hi lberseimer zich met zijn zucht tot 
orde eveneens in een fatale reeks van geweld? Lokken zijn open 
schema's geweld uit? In hoeverre zouden deze schema's 
misdadig gedrag mogel i jk maken? Of hebben ze daar helemaal 
niets mee te maken? De suggest ie dat oor log, misdaad en stede-
bouw causaal zi jn verbonden is over igens van Hi lberseimer zelf. 
Zi jn de schema's van Hi lberseimer alleen maar een uitvloeisel 
van ontwikkel ingen die al aan de gang waren en heeft hij s lechts 
- zoals Mies beweert - de daaronder l iggende orde herkent? 
Versterkte hij deze dan vervolgens, of l iep hij vooru i t op deze 
ontwikkel ingen en lokte hij zo een perverter ing uit, zoals Lynch 
die bi jvoorbeeld verbeeldt? En als laatste: als Hi lberseimer de kat 
nu zou hebben opgehangen, zou hij dan ook iets met die andere 
ophang ingen te maken kunnen hebben? 

Voor deze vragen stelt Gombrowicz in zi jn roman een niet te 
ont lopen valstrik op. Hiervoor stelt hij, net als Hi lberseimer, de 
eigen heelheid centraal. 'Men is die men is', brabbelt de pension-
houder. En op deze manier conc ludeer t de hoo fdpersoon dat hij 
zelf de ophang ingen is: 
D e m u s h ing . H e t s tok j e h i n g . D e ka te r h i n g (voorda t h i j b e g r a v e n 
werd ) . L u d w i k h ing . O p h a n g e n . Ik was he t o p h a n g e n . Ik bleef zelfs 
s taan bi j de g e d a c h t e da t t och i ede reen zichzelf wil z i jn , d u s ook ik 
wil mezel f z i jn , wie b i j v o o r b e e l d h o u d t er van syfi l is , n i e m a n d 
n a t u u r l i j k , en toch wil ook een syf i l i s l i jder z ichzelf z i jn , d .w .z . een 
syf i l i s l i jder , h e t is gemakke l i j k gezegd 'ik wil g e n e z e n ' , m a a r he t 
kl inkt vals, alsof m e n zeggen wi lde ' ik wil n ie t z i jn wie ik b e n ' . 

M u s . 
S tokje . 
Ka te r . 
L u d w i k . ' 3 

Niet zi jn wie je bent, is dat mogel i jk? In ieder geval ziet detective 
Dale Cooper aan het eind van de Twin-Peaks-sene niet zi jn 
ver t rouwde spiegelbeeld meer wanneer hij voor de spiegel staat, 
maar de ander, Bob, het kwade zelf. Op deze manier beschouwd 
blijkt Cooper ook niet in staat het kwaad onschadel i jk te maken. 
Hij is dat ook nooi t geweest. Immers, wanneer we de idee van de 

Rockford, van stilstand naar beweging 

Hyde-Park-project, Chicago 
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eerder genoemde anamnese strikt volgen, kan alleen diegene die 
deel heeft aan het misdadige, effectief de misdaad bestri jden. 

Een selectief geheugen als methode 

Hilberseimer. 
Plato. 
Dale Cooper. 
Ophangen. 

Hoe correct moet een geschiedschri jv ing zijn? Misschien is dit 
niet de goede vraag en moet de vraag luiden: hoe selectief mag je 
zijn? Welk bewijs laat je zien, welk laat je weg? 

De aan het begin van deze tekst genoemde publikaties van 
Hilberseimer - er zijn er nog veel meer - zijn samenvattende 
overzichten van zijn eigen ideeën. Deze overzichten vormen zijn 
geschiedschri jv ing en bewijsvoering van de mogeli jkheid van een 
rationele stedebouw gebaseerd op gemeenschapswaarden, van 
de vroege oudheid tot aan een toekomst voorbi j de twint igste 
eeuw. In de opeenvolging van deze publikaties en binnen de 
ijzeren consistent ie van zijn vertoog is een aantal verschuivingen 
waar te nemen. Zo is er de verschi jning van de natuur. Zo is er 
ook het argument van oorlogvoering, een argument dat welis-
waar een zeer belangrijke plaats inneemt in de histor ische legiti-
matie van zijn vertoog, maar dat volkomen afwezig is als het gaat 
om de eigenti jdse situatie in de jaren veertig. Dit argument komt 
echter nadrukkelijk naar voren in de jaren vijft ig bij het ontwerpen 
van een strategie om een atoomaanval zo goed en zo kwaad als 
mogeli jk te overleven. In zijn nabeschouwing Entfaltung einer 
Planungsidee, dat in 1963, vier jaren voor zijn dood verscheen, 
verdwijnt het argument van oorlogvoering weer volledig en wordt 
er geen woord meer aan vuil gemaakt. Terugbl ikkend benoemt 
Hilberseimer de groene tussenruimtes niet langer als fire breaks, 
maar als freier Raum. 

Deze verschuivingen in zijn vertoog bieden een mogeli jkheid 
om te ontsnappen aan de geslotenheid en lineariteit ervan. De 
conclusies die hij trekt worden minder evident dan hij ze presen-
teert. Het onderbreken van de lineariteit van een aantal van zijn 
voorstel len is wel l icht ook een goede manier om de waarde van 
zijn ideeën voor een huidige ontwerpprakti jk in te schatten. 
Hilberseimer heeft verschil lende scenario's ontwikkeld voor de 
oplossing van grote en kleine stedelijke concentraties. Wanneer 
we dit gefaseerde proces van een verstopte, vervuilde stad, naar 
een verdund en vloeibaar suburbia tussent i jds stopzetten, 
verschi jnen er bastaardvormen die laten zien hoe een fragment 
van een superstructuur zich zou kunnen verhouden tot een 
bestaand weefsel. Met name het project voor Hyde Park in 
Chicago uit 1956 is in dit opzicht een interessant praktijkvoor-
beeld. De goddeli jke standaard is weliswaar nog herkenbaar, 
maar de utopie van een totale orde bli jft op een afstand. De 
bestaande situatie veroorzaakt vervormingen en verschuivingen 
die het dominante model uiteen doen vallen. 


