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Gouden tijden en plaatsen
Dromen van een ideale maatschappij zijn van alle tijden. In vroege culturen en religies
werd ze geprojecteerd op imaginaire plaatsen of eilanden. In de joods-christelijke cultuur
wordt het aardse paradijs genoemd in boek Genesis. Na de uitdrijving van Adam en Eva is
het een plaats geworden waar iedereen naar terugverlangt, die iedereen zou willen
terugvinden. Ook in veel andere religies is sprake van zo’n verloren gegane plaats waar
men bij het ontstaan van de wereld in een staat van gelukzaligheid en onschuld leefde. In
veel gevallen wordt die voorgesteld als een voorkamer van het hemels paradijs. In het
jaïnisme, hindoeïsme en boeddhisme vinden we de berg Meru waar zich het verblijf van de
goden en het oude vaderland van de mensheid bevinden. In het epos Mahabharata bouwt
de god Indra de zwevende stad Indra-loka, die veel gemeen heeft met de Hof van Eden.
Ook in Egyptische mythen wordt gerept van een gelukkig tijdperk, het paradijs van de
Sumeriërs heette Dilmun, een plek waar ziekte en dood niet bestonden. Voor het taoïsme
was het Kunlun-gebergte de plaats van het aardse paradijs. De Grieken en Romeinen
hadden hun fantasieën over een gouden tijd en de gelukkige koninkrijken van Kronos en
Saturnus. Pindaros schrijft over de Fortuineilanden waar de rechtschapenen zouden leven.
Zowel bij Homerus als Vergilius vinden wij beschrijvingen van de Elyseese velden waar
de gelukzaligen wonen. In de Koran heeft het hemelse paradijs min of meer dezelfde
kenmerken als de verschillende paradijzen in de westerse traditie.

Aardse paradijs. Wereldkaart van Ebstorf, ca. 1234

Al in de 8ste eeuw vóór Christus schreef Hesiodus over de diverse fasen van het menselijk
bestaan. Hij was ervan overtuigd dat de mensheid in een oorspronkelijke en lang vervlogen
tijd leefde als bijna gelijk aan goden, maar in zijn eigen tijd was gedoemd tot ellende en
misère. Hij duidde dat symbolisch met metalen die successievelijk minder waarde maar
grotere hardheid bezaten, van goud tot ijzer. De Gouden Tijd is het enige tijdperk dat binnen
de heerschappij van Kronos valt. Geschapen door de onsterfelijken die op de Olympos leven
zoude deze mensen te midden van de goden verblijven. Vrede en harmonie heersten in deze
tijd. Mensen hoefden niet te werken om te eten, de aarde voorzag in overvloed. Zelfs op zeer
oude leeftijd hadden zij nog een jeugdig voorkomen.
De Griekse filosoof Plato was, voor zover bekend, de eerste die over Atlantis schreef. In zijn
Timaeus en vooral in Critias schrijft hij uitgebreid over een eiland ‘groter dan Noord-Afrika
en Klein-Azië bij elkaar’, waarvan de bevolking in overvloed en weelde leefde, zo’9600
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vóór Christus. Poseidon heerste over het eiland. Atlantis zou verwoest worden door de
vroege Grieken van Athene dat beheerst werd door Hephaestos en Athena. Verloedering en
immoraliteit dreef Zeus ertoe Atlantis te vernietigen en in de oceaan te doen verdwijnen.
Voor Plato was het Athene van Solon de ideale staat, zoals hij die beschreef in zijn ‘de
Republiek’. Plato idealiseerde een mythische stadsstaat en vergeleek deze met het in zijn
ogen verloederde Athene van zijn eigen tijd. Athene was volgens hem door de
democratische ontwikkelingen verzwakt en had daardoor de Peloponnesische oorlogen
verloren. De mythische stadsstaat van Plato was een ideaalbeeld, dat door de kleinste
afwijking van het oorspronkelijke model kon worden geschaad. Plato prees de stilstand, en
was overtuigd dat slechts een kleine elite dit begreep. Tot deze elite behoorden de filosofen
die de maatschappij in akkoord met de goddelijke wetten konden maken. De scheppers zijn
daarom vormgevers die zich aan quasi mathematische wetten te houden hebben. In feite is
mathematica noodzakelijk om de betekenis van de wetten in het universum van Plato te
kunnen begrijpen.

Lucas Cranach d. O., de Gouden Tijd. 1530

Lucas Cranach d. O., Atlantis. Na 1537

Volgens Plato was de oude hoofd- en havenstad van Atlantis een streng geometrisch
uitgebouwd systeem van concentrische cirkels met om beurten een ommuurd eiland en een
kanaal, en met een totale diameter van 22,5 km. Het hoofdeiland was helemaal ingesloten
door een cirkelvormig kanaal, 190-200 meter breed. Daaromheen was opnieuw een
ringvormig eiland, 380-400 meter breed. Deze laatste was gescheiden door een breed kanaal
van de derde buitenste landring. De buitenmuur lag op een afstand van 10 kilometer van de
grootste ring.

Atlantis, fictieve tekening
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Er zijn talloze hypotheses over Atlantis opgesteld over ligging en oorzaak van verdwijnen.
Geopperd is een interne oorlog in het oostelijk Middellands Zeegebied, de vulkanische
uitbarsting op Thera (Santorini) of het einde van de Bronstijd door de komst van de
Zeevolkeren. Over de ligging zijn de meningen nog meer verdeeld: Middellandse Zee,
Atlantische Oceaan bij de Zuilen van Hercules, of zelfs de Noordzee. Het is echter de vraag
of Plato een specifiek land op een bepaalde plek bedoeld heeft.
De invloed van Plato’s Atlantis zou zeer groot blijken en door de eeuwen heen nieuwe visies
op ideaalbeelden van steden voortbrengen. In elke periode werden theologieën, filosofieën
en andere denkbeelden geprojecteerd op nieuwe ideeën van ideale maatschappijen, ideale
steden. Per slot van rekening is de vormgeving stad bij uitstek de uitdrukkingsvorm om
maatschappelijke denkbeelden zichtbaar te maken in een alledaagse realiteit.

Olof Rudbeck toont Atlantis. 1679

In de filosofie van Plato betekent ‘idea’ datgene wat niet door fysische, maar geestelijke
ogen wordt waargenomen. Plato bedoelt met ‘idea’ vooral een algemene of ideale vorm: het
absolute patroon, de eeuwig bestaande en zuiver intelligente essentie van de zinnelijke
waarneembare dingen, die hun bestaan alleen aan deze archetypische dingen te danken
hebben.
Deze platonische betekenis van het begrip ‘idee’ vormt het uitgangspunt van veel van de
ideale steden. De ontwerpers en scheppers van deze ideale steden meenden tot de
uitverkorenen te behoren die dit patroon in de kern te begrijpen en daarom bij de schepping
van hun steden de meeste dichte benadering van de volkomen harmonie te realiseren. Men
zou dus kunnen zeggen dat ideale steden in deze zin vooral in de verbeelding van mensen
bestaan en ons als bijna volkomen worden gepresenteerd.
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Idealen en oudste steden
In Voor-Azië, van de kust van de Middellandse Zee tot de Indus, zijn de oudste steden
teruggevonden. In het 9de en 8ste millennium vóór Christus vestigden zich jagers als boer in
het Midden-Oosten. Opgravingen in Jericho duiden op vroege permanente bewoning. De ca.
2000 inwoners van Jericho beschermden zich door een ommuring, waarvan een negen meter
hoge ronde toren teruggevonden is. Een ontwikkeling van stadscultuur is echter op meer
plaatsen aangetroffen, zoals in Beidha in Jordanië, iets ten noorden van Petra.
De belangrijke neolithische vindplaats Catalhöyük (6500-5720 vóór Christus) in OostTurkije is één van de oudste steden van de wereld. Het geheel bestaat uit twee heuvels die
ingeklemd liggen tussen de rivier de Carsamba Suyu en een irrigatiekanaal. De totale
oppervlakte is 13 ha. In dubbelheuvel is 17,5 meter hoog onderscheidt men tien belangrijke
niveaus. De huizen in de stad stonden tegen elkaar, hadden soms een binnenhof. Het verkeer
vond plaats over de daken. Op die manier was een ommuring ter verdediging overbodig.
Eén op de drie gebouwen was een cultusplaats met gipsen reliëfs, muurschilderingen, stenen
sculpturen en kleiplastieken. Religie en godenverering waren in alle delen van de stad
geïntegreerd. Overleden bewoners werden onder de vloeren van de huizen begraven. Leven
en dood, aardse en bovennatuurlijke wereld vormden een harmonisch samenstel.

Catalhöyük

In het 4de millennium vond in Mesopotamië een revolutionaire stadsontwikkeling plaats. De
maatschappij die tot die tijd werd bepaald door familiaire relaties, werd nu politiek
georganiseerd door territoriale principes. De maatschappij werd in klassen verdeeld, en
bestuurd door een religieuze, politieke of militaire elite. Deze elite werd rijk door
belastingen en tributen en kon zo openbare monumentale gebouwen oprichten. Er
ontstonden ook een professioneel vakmanschap en handelsactiviteiten. Daarnaast werd
schrift ontwikkeld, wetenschap en representatieve kunst.
De eerste belangrijke stad was Uruk. De stad had een oppervlakte van 400 ha, en was
voorzien van een ommuring toegeschreven aan koning Gilgamesj. Twee belangrijke
religieuze tempelcomplexen met vroege vormen van een ziggurat domineerden het centrum
van de stad. De godenwereld kreeg nu een belangrijke fysieke plek in het centrum van de
maatschappij. Een andere belangrijke stad met soortgelijke kenmerken uit deze vroege
periode was Eridu.
Tegen het midden van het 3de millennium vóór Christus had de bevolking van het Indusgebied geleerd de grillen van de rivier te beteugelen, met name de grote overstromingen en
de regelmatige verplaatsingen van de rivierbedding. Een groot deel van de vlakte werd in
cultuur gebracht, wat resulteerde in een grote voedselproductie, maar ook in de bouw van
grote steden. Een van deze steden was Harappa, aan de oevers van de rivier de Ravi gelegen.
Het hoogtepunt van deze cultuur was tussen 2300 en 1800 v. Chr. De bekendste steden zijn
© Posterheide Brabant, Helmond
6

Mohenjodaro en Harappa in Pakistan en Lothal en Dholavira in India. In totaal zijn
tegenwoordig zo’n 40 steden bekend.
Ondanks de grote afstanden tussen de plaatsen, blijken de steden veel overeenkomsten te
hebben, zoals de plattegrond, de bouwwijze van huizen en de watervoorziening. Daaruit valt
af te leiden dat er sprake was van een sterk centralistische politieke en bestuurlijke structuur.
Mogelijkerwijs was er sprake van een theocratie, waarbij het bestuur in handen was van een
priesterkaste of een goddelijke macht.
Harappa en Mohenjodaro hebben dezelfde schaakbordpatronen in de stadsaanleg, waarbij de
straten van noord naar zuid en west naar oost verlopen. De huizenblokken waren bijna
rechthoekig. In Mohenjodaro was een bevestigde citadel op een kunstmatig platform
gebouwd. Het stadsoppervlak van zo’n 1,6 vierkante kilometer met zo’n 40.000 inwoners.
De huizen hadden meerdere verdiepingen, en lagen rond om een binnenhof. In het interieur
waren badkamers met stromend water en toiletten, verbonden met een afwateringskanaal.
De hoofdstraten waren tot 9 meter breed, en voorzien van een waterkanaal-systeem.
Publieke bronnen zorgden voor de watervoorziening. Rond de belangrijkste gebouwen stond
een beschermmuur. Opmerkelijk is het grote bassin, 12 x 7 meter groot, en met bitumen
bekleed zodat geen water kon weglopen.

Uruk, reconstructie

Mohenjo Daro, waterleiding

Toen rond 3000 vóór Christus zich de eerste stadsstaten in Mesopotamië vormden, werd ook
Mari aan de Eufraat een belangrijk stads-en handelscentrum. De West-Semitische Amurru
vestigden in Mari een dynastie. Tijdens het bewind van Zimri-Lim (ca. 1900 vóór Christus)
werd het beroemde paleis van Mari gebouwd, dat al tijdens het leven van de vorst werd
geprezen als een wereldwonder. De economische positie van Mari was toen uiterst
belangrijk: handelsrelaties tot in Anatolië, Middellandse Zeegebied, Perzische Golf en Iran.
Deze periode van bloei werd abrupt afgebroken door de verwoesting van de stad door
Hammurabi. Het paleiscomplex met meer dan 300 vertrekken is rond een centrale binnenhof
aangelegd. In het zuiden is een audiëntieruimte gevonden met aanwijzingen voor een sterk
ontwikkelde heerserscultus. Bijzonder is de ronde vorm van de stad met min of meer radiaal
aangelegde straten. Een dubbele ommuring zorgde voor een veilige verdediging.
De ontdekking en opgraving van Troje kan beschouwd worden als één van de belangrijkste
gebeurtenissen op archeologisch gebied. Schliemann vond in een heuvel maar liefst negen
steden die boven elkaar werden gebouwd, de ene steeds op de puinhoop van de voorganger.
De onderste en oudste burcht dateert van ca. 3000 v. Chr., de jongste en bovenste uit ca. 300
v. Chr. De stad waarover Homerus zijn lange gedicht schreef had een paleis in het centrum
en bebouwing rondom versterkt door muren, poorten en torens. De stad had een oppervlakte
van 20.000 vierkante meter.
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De belangrijkste Assyrische steden ná 1000 vóór Christus waren Ashud, Nimrod, en
Niniveh, alle gelegen in het dal van de Tigris. In de 8ste-7de eeuw vóór Christus was Niniveh
de grootste stad van de wereld, en had ca. 120.000 inwoners. De stad had in deze tijd een
oppervlakte van 7 vierkante kilometer. In de stadsmuren waren 15 grote poorten. Er was een
watersysteem van 18 kanalen waarmee water uit de heuvels de stad in werd gevoerd.
Sennacherib maakte van Niniveh een grootse stad, en liet nieuwe straten en pleinen
aanleggen en het beroemde paleis met een oppervlak van 503 x 242 meter.
Khorsabad was de Assyrische hoofdstad ten tijde van Sargon II. De gehele stad was
gebouwd in een tiental jaren vóór 706 v. Chr. Na de dood van Sargon werd de hoofdstad
verplaatst naar Niniveh.

Mari, reconstructie

Homerische Troje, reconstructie

De stad had een rechthoekige plattegrond, met een oppervlak van drie vierkante kilometer.
Maar liefst 157 torens waren in de ommuring opgenomen. Zeven poorten boden toegang tot
de stad. De tempels en het paleis waren gebouwd op een ommuurd terras.

Babylon, plattegrond

Firuzabad

Babylon werd gebouwd aan de Eufraat en in haar bloeitijd lagen er zowel delen of wijken
van de stad op de linker- als op de rechteroever. Er waren hoge dijken om de jaarlijkse vloed
te keren. De oppervlakte van de stad was 890 hectare, alleen Rome en Carthago zouden in
de oudheid grotere steden worden. Waarschijnlijk was het de eerste stad met meer dan
200.000 inwoners. Het centrum werd gedomineerd door het grootse tempelcomplex met de
Toren van Babylon, ter verering van de stadsgod Marduk. Het paleis lag strategisch aan de
noordzijde op en tegen de immense stadsmuren.
De beste voorbeelden van ronde steden dateren uit de Parthische en Sassanidische tijd. In
Irak is Hatra uit de 1ste-2de eeuw het meest bekend, en ander voorbeeld is Firuzabad in Iran,
een Sassanidische stad met een diameter van 3 kilometer en daterend uit de 3de eeuw.
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De Griekse polis als ideale samenleving
In de Atheense Constitutie, toegeschreven aan Aristoteles, wordt het politieke systeem van
Athene beschreven. Uit deze bron blijkt hoe uniek de ordening van de samenleving was
georganiseerd. Met het verdwijnen van de monarchie slaagde de archont Draco er met zijn
rigoureuze wetgeving in 624 vóór Christus erin om staatsgrepen van de oude adellijke
families onmogelijk te maken. Korte tijd erna in 594 vóór Christus vaardigde Solon zijn
timocratische staatsregeling uit waardoor alle mannelijke burgers stemrecht kregen en de
hoogste macht bij de volksvergadering berustte. Daarmee kreeg de staatsvorm van de polis
zijn volle betekenis. Deze staatsvorm zou ontstaan zijn door de stabielere situatie in het oude
Griekenland na de troebelen van rond 1000 vóór Christus. Door de betrekkelijke vrede die
heerste, de onderlinge handel en de bevolkingstoename werd het noodzakelijk om een beter
georganiseerde staatsvorm te ontwikkelen dan de toenmalige op familiebanden gebaseerde
maatschappij.
De term polis is daarom veelomvattend: burcht (akropolis), stad en burgergemeenschap. De
eerste poleis ontwikkelden zich in de Griekse kolonies aan de Klein-Aziatische kusten. De
kolonisten gingen zich daar verenigen rond een stedelijke kern om zich beter te kunnen
verdedigen tegen de autochtonen. Dit is te verklaren uit de geografische verscheidenheid van
de Klein-Aziatische kust en Hellas, dat door bergruggen en inhammen in kleine, natuurlijke
landschappen was opgesplitst. Door deze geografische verscheidenheid groeiden
verschillende dicht bijeen gelegen nederzettingen aaneen tot één stedelijk centrum. Een polis
was weinig uitgestrekt, waarbij het grootste deel werd ingenomen door het platteland en
haar dorpen. De stedelijke kern ontwikkelde zich rond een gemakkelijk te verdedigen punt,
zoals een akropolis.
De polis was een exclusieve en autonome gemeenschap gevormd door haar burgers, waar de
nadruk lag op alle groepen van burgers, vrije niet-burgers en slaven. Het slaan van munten
was voor een polis zeer belangrijk omdat het een bevestiging was van haar autonomie en
vrijheid. Vermelding van de naam van burgers op munten verduidelijkt uitstekend het feit
dat de burgers de polis vormden.

Munt uit Metapontion met belangrijkste bron van inkomsten voor de polis, gerst

Elke polis streefde naar twee zaken, onafhankelijkheid van andere poleis en soevereiniteit.
Voor het goed functioneren van de samenleving (politeia) waren drie instellingen essentieel:
volksvergadering (ekklesia), raad (boulè; democratisch; areopaag; aristocratisch) en
ambtenaren (archont, prytaan). De agora in het centrum van het stadsgebied was plaats van
samenkomst van de volksvergadering. De raden vergaderden in aparte gebouwen zoals het
bouleuterion.
Een polis streefde ernaar de integriteit van het territorium te bewaren. Ze duldde dan ook
geen permanente vertegenwoordiger van een andere macht op haar bodem, noch liet ze zich
een garnizoen opdringen. In de verschillende poleis bestond een sociale geleding die ten
dele was gebaseerd op het onderscheid tussen burgers en niet-burgers, maar ook op dat
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tussen vrijen en onvrijen. In sommige poleis bestonden er speciale sociale groepen, die enkel
in die poleis voorkwamen.
Na de verdrijving van de tirannische Peisistratiden voerde in 508 vóór Christus Kleisthenes
een democratisch bestuur in en ontnam de adel zijn laatste invloed. Zijn schervengericht
bood de gelegenheid om ongewenste staatslieden uit Athene te verbannen.
De organisatie van de oudste Griekse steden was in veel gevallen organisch gegroeid, maar
wel met enkele onmisbare onderdelen. Vaak was er sprake van een akropolis, ter
verdediging of als plaats voor tempels, daarnaast een agora voor de publieke- en
bestuursgebouwen en een theater voor toneel maar ook soms voor volksvergaderingen. Van
een geplande stad met georganiseerde wijken was vaak geen sprake.

Manuscript van Plato’s Politeia. 1401

Na de gouden tijd onder Pericles brak op het einde van de 5de eeuw vóór Christus een
moeilijke tijd aan voor Athene. De Peloponnesische Oorlogen hadden de bijzondere positie
van Athene ondermijnd, haar politiek verzwakt en economie geschaad. Het was in deze
periode dat Plato zijn Politeia (de Staat) schreef en zijn ideeënleer over een ideale stadstaat
verwoordde. Kernthema van zijn visie op de utopische stadstaat is rechtvaardigheid. Voor
Plato houdt rechtvaardigheid in de stadstaat in dat iedereen doet waar hij het best voor
geschikt is. Omdat hij ervan uitgaat dat mensen niet gelijk zijn, is zijn ideale stadstaat dus
geen democratie. De laagste klasse vertegenwoordigen de economische functie. Als
kenmerkende deugd zou zij matigheid moeten betonen. De klasse der soldaten heeft een
beschermende taak en kenmerkende deugd van dapperheid. De leidende klasse bestuurt en
ordent de staat. Hun kenmerkende deugd is wijsheid. Daarom zijn filosofen in zij ogen de
meest geschikte staatsleiders. Elke klasse moet werken voor het welzijn van de anderen.
Rechtvaardigheid is dus volgens Plato de toestand van orde en evenwicht in de staat, die
ontstaat doordat alle delen goed met elkaar samenwerken.
In de opvatting van Plato is de aristocratie de ideale staat, in andere staatsvormen zoals
democratie nemen de gebreken steeds meer toe.
De regering van de Politeia houdt toezicht op culturele aangelegenheden, want de geest van
de burgers moet op een juiste manier gevormd worden. De gangbare verhalen en literatuur
moeten voor het merendeel verworpen worden. Griekse mythologie heeft geen plaats in de
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Politeia, omdat helden en goden zich te buiten gaan aan allerlei wangedrag. Kunst wordt in
de Politeia voorgesteld als een groot gevaar voor de ziel: een kunstenaar richt zich immers
niet tot het verstand, maar tot de emoties en de begeerten. Kunst bevat voor Plato geen
kennis, geen waarheid, geen menselijke kwaliteiten, geen waarde. Muziek heeft wel een
belangrijke plaats in de opvoeding van de Politeia. De maat en toonsoort zijn aangepast aan
wilskrachtige karakters. Eenvoudige snaarinstrumenten zorgen voor gelijkmatigheid. Niet zo
vreemd dat Atlantis voor Plato als een utopisch ideaal gold. Hetzelfde gold voor Athene
onder Solon, een eeuw voor Plato’s eigen tijd.
In de Griekse oudheid bestond een groot aantal poleis. De bekendste poleis zijn die van
Athene, Sparta, Korinthe en Milete. De organisatie van de oudste Griekse steden was in veel
gevallen organisch gegroeid, maar wel met enkele onmisbare onderdelen. Vaak was er
sprake van een akropolis, ter verdediging of als plaats voor tempels, daarnaast een agora
voor de publieke- en bestuursgebouwen en een theater voor toneel maar ook soms voor
volksvergaderingen. Van een geplande stad met georganiseerde wijken was vaak geen
sprake.

Milete, stadsaanleg in schaakbordpatroon

Milete, Grieks theater

Al in 466 vóór Christus had de architect Hippodamos zijn geboortestad Milete ontworpen
volgens een reusachtig schaakbordpatroon van ongeveer 400 blokken, doorkruist door een
net van wegen. Binnen dit stratennet lagen uitsluitend woonwijken, terwijl alle openbare
activiteiten zich afspeelden in een aantal gebouwen en open ruimten die tezamen het
bestuurlijk centrum van de stad vormden. Zijn plannen werden gekenmerkt door orde en
regelmaat die formeel een rationele sociale orde belichamen en verduidelijken. Volgens
Aristoteles was Hippodamos een pionier in stadsplanning, overeenkomstig de filosofische
benaderingen van Plato en hemzelf. Hij bestudeerde de functionele problemen van steden en
verbond die aan het bestuurlijk systeem van de stadstaat. Daarom verdeelde hij de burgers in
drie klassen -soldaten, handwerkslieden en gezinshoofden- en verdeelde het land
overeenkomstig in drie -sacraal, publiek en privé.
Hippodamos ontwierp ook het stadspatroon voor de haven van Athene, Piraeus. Alle straten
volgden een schaakbordpatroon vanuit de centrale agora; het maakte hem zo beroemd dat
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het ontwerp de ‘Hippodameia’ werd genoemd. In 440 vóór Christus vertrok hij naar Magna
Graecia en ontwierp volgens zijn beproefde concept het stadsplan voor de kolonie Thurii.

Piraeus, Hippodamisch stratenplan

Pella, stadsplan

Voor het eerst was een stadsplan ontworpen dat paste bij de praktische toepassing van de
theoretische ideeën over een ideale samenleving en stad. Politieke denkbeelden kregen een
passend fysiek uniform. De invloed zou groot en langdurig blijken. Het best bewaarde
Griekse voorbeeld uit iets later tijd, 4de-3de eeuw vóór Christus is Priene aan de westkust van
Turkije, toen herbouwd als een ideaal voorbeeld van een Griekse polis. Ondanks zijn ligging
op een aantal terrassen tegen een steile helling werd de stad aangelegd volgens een strak
geometrisch raster. Met zijn 4000 inwoners was Priene niet meer dan een klein stadje, maar
de stadsplanning en monumentale gebouwen was er een sprake van stedelijke cultuur die
niet anders dan ideaal genoemd kan worden.
Naarmate de Griekse cultuur zich verspreidde in de laat-Griekse en Hellenistische tijd reisde
het Hippodamische model mee en werd een groot succes. Vooral bij nieuwe stichtingen of
wederopbouw na verwoesting van steden sinds Philippus van Macedonië en Alexander de
Grote bleek het Griekse stempel van een ideaalbeeld een krachtig statement. Zo diende de
nieuwe aanleg van de stad Olynthos in het noorden van Griekenland model te staan voor de
Macedonische koningsstad Pella. Ook het door Alexander de Grote gestichte Alexandrië is
aangelegd op basis van het schaakbordpatroon. Met zijn veroveringen verspreidde het model
zich zelfs over Azië en was doeltreffend middel in de politiek van hellenisering: Apameia en
Dura Europos in Syrië, Taxila in de Punjab.

Apameia, hoofdstraat van Hellenistisch stadsplan
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Romeinse idealen
De woorden ‘city’ in het Engels en ‘cité’ in het Frans zijn te herleiden tot het Latijnse woord
civitas. Oorspronkelijk betekende civitas een verbond van diverse stammen en hun
ondergeschiktheid aan gemeenschappelijke politieke en religieuze instellingen. In de
klassieke oudheid betekent zowel ‘polis’ als ‘civitas’ de stadsstaat, dus zowel een
organisatie van de stad als de politiek. Het was het sociale weefsel van burgers die
verbonden waren door wetgeving, ofwel het contract dat burgers aan elkaar bindt. Deze
tweeduidige betekenis is van groot belang. Immers, het concept van de ideale stad berust op
de oude overtuiging dat de materiële vormgeving van de stad het functioneren van een
samenleving en het gedrag van burgers niet enkel weerspiegelt, maar ook beïnvloedt.
Met hun openbare gebouwen, basilica’s en tempels, geplaatst in een streng symmetrisch
kader van monumentale pleinen of fora, hun brede straten met woonkazernes, winkels en
kantoren, met hun pakhuizen en uitgebreide rioleringssystemen, brachten de Romeinse
steden een tot dan toe ongekende stedenbouwkundige ontwikkeling op gang.
Systematisering van de bouwnijverheid en de introductie van nieuwe bouwtechnieken in
beton maakten grootschalige stadsontwikkeling mogelijk. Daarmee werden de steden een
realisatie van de idealen van de politieke macht. Bijna nergens ter wereld heeft de
architectuur van de stad zo rechtsreeks in dienst gestaan van de keizerlijke politieke idealen
als in het Romeinse keizerrijk. De monumentale architectuur hoorde bij de visie op de ideale
stad. Axialiteit, symmetrie, theatrale effecten hoorden bij deze visie, evenals imposante fora
en zuilengalerijen. Met gebruikmaking van een Grieks idioom wisten de Romeinen hun visie
op de stedenbouw te maken tot instrument van de ideale civitas. De grote uniformiteit van
stadsplanning in het gehele rijk versterkte niet alleen de saamhorigheid, maar was vooral een
teken van het succes van de keizerlijke politiek van de Pax Romana.

Rome, keizerfora

Tempels en heiligdommen onderstreepten de grote rol die goden en de goddelijke keizer
voor de burger speelden in de bescherming van zijn plaats in de ideale stad: zij dienden als
fysieke aanwezigheid van bescherming, vrede en welvaart. Zo kon er ook plaats en ruimte
zijn voor comfort: amfitheaters, thermen, winkelcentra of goed functionerende
watervoorzieningen. Het was deze mix van ingrediënten die de Romeinse stad tot symbool
van de civitas-idealen maakten.
Naarmate het keizerrijk in omvang toenam werd een systeem ontwikkeld om inwoners van
de provincies de status te geven van autonome gemeenschappen. Er bestonden drie
categorieën: de civitates foederati met onafhankelijke en gelijke steden, de civitates liberae
met specifieke privileges, en de civitates stipendariae die met behoud van hun eigen
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wettelijke autonomie verplicht waren om belasting te betalen. De nieuwe Romeinse steden
van deze clientenstammen werden ook civitates genoemd. Het keizerlijke politieke systeem
werkte in de hand dat de nieuwe steden een verkleinde kopie werden van Rome, als
statussymbool voor de regio en lokale (vaak ook inheemse) autoriteiten. Ook in de
provincies symboliseerde de stad de ideale civitas. Tacitus beschrijft hoe de Britanni het
concept van de nieuwe stadscentra omarmeden: ‘Zij spraken over dergelijke nieuwe zaken
als ‘beschaving’, terwijl het in feite slechts een kenmerk was van hun slavernij’.
De hoogste status van provinciale steden was die van kolonie. In de vroege keizertijd waren
kolonies enkel bestemd voor militaire veteranen en waren hoofdzakelijk verantwoordelijk
voor de romanisering van de regio. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat veel steden in hun
aanleg zijn afgeleid van Romeinse legerkampen. De rigide indeling die paste bij de
militaristische mentaliteit sloot naadloos aan bij de Griekse modellen van het Hippodamisch
systeem. Omdat veel kolonies op de tekentafel werden ontworpen, waren de
architectonische bouwstenen nog beter in te passen in een ideaalbeeld.

Xanten, model Romeinse stad

Timgad, Romeinse stad

In de Romeinse provincies lijkt het concept van de ideale stad daarom vaak beter geslaagd
dan in steden als Rome waar een eeuwenlange organische groei de mogelijkheden beknotte.
Zo was het stratenplan van Ostia een voortzetting van dat van het castrum dat Rome er tegen
het einde van de vierde eeuw vóór Christus had aangelegd: het centrum bestond uit een
ommuurd plein met twee straten die elkaar in een rechte hoek kruisten. Op dit kruispunt
werd het forum aangelegd. Het Romeinse Colchester werd aangelegd met een regelmatig
stratenplan. Het Romeinse York is ontstaan uit een legerkamp. Trier ontwikkelde zich als
een klein Rome met alle pracht en praal van een civitas, en in een harmonisch patroon van
elkaar kruisende straten. Er zijn voorbeelden van een ideale stadsindeling te over: Arles,
Mérida, Verona, Gerasa of Dura-Europos. Alle gebouwen voor cultus of propaganda staan
op een prominente plaats, voor de burgerij zijn overal voorzieningen van comfort aanwezig.
Wellicht is het meest klassieke voorbeeld van een ideaal Romeins stadsplan dat van Timgad
in Algerije. De stad werd door keizer Trajanus gebouwd voor veteranen uit het leger. Het is
een perfect voorbeeld van een schaakbordpatroon in een volmaakt vierkant. De entree naar
het strakke stratennet is een imposante triomfboog, de publieke gebouwen liggen op een
prominente plek in het centrum waar de twee hoofdstraten op uitkomen. De woonblokken
zijn absoluut regelmatig in vorm en aantal. Ideale vormen van de bestonden zolang het
inwonersaantal niet spectaculair groeide. Zoals in meer gevallen noopte de groei van de
bevolking op termijn tot uitbreiding buiten de regelmatige grenzen. Wanneer de stad in zo’n
geval overkookte, was dat meestal minder georganiseerd en verbleekte het ideaalbeeld aan
de rafelranden.
Bijzonder is het verschijnsel dat naarmate de Romeinse keizerlijke wereld meer
militaristischer werd in de laat-Romeinse periode idealen van stadsplanning vat kregen op
die van paleizen. Zo voldoet het paleis van Diocletianus in Split aan de rigide eisen van een
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Romeins legerkamp. Zelfs het paleis van keizer Galerius in Thessaloniki lijkt door dezelfde
opvatting geïnspireerd te zijn.
Voor veel Romeinse burgers kreeg het idee van de ideale stad zeker een extra betekenis door
de mogelijkheid van de bouw van villa’s met tuinen in de stad. Het versterkte het idee dat
degenen die succes hadden in hun civitas zichzelf als een kleine koning of keizer konden
wanen in hun luxe onderkomen. In het verleden was dit enkel mogelijk geweest voor de
machtigen, koningen en vorsten. In de Hellenistische tijd konden rijken en machtige
personen zich in Klein-Azië huizen als paleizen met tuinen permitteren. Nu kwam het ook
binnen handbereik voor velen in de Romeinse steden.

Split, paleis van Diocletianus

Pompei, tuin in Casa dei Vettii

In de rijke Romeins huizen werden tuinen aangelegd, maar ook wandschilderingen als illusie
aangebracht met voorstellingen van exotische parken. Daarin waren talloze toespelingen op
koninklijke Perzische tuinen of die van hellenistische koningen te vinden. Zo kon de
eigenaar van zijn eigen paradeisos genieten, de fictie van een utopie. De tuin van het huis
van Loreius Tiburtinus in Pompeï was met zijn waterkanalen en aankleding een waar
paradijs in miniformaat. In de steden rondom de Vesuvius was in de meeste huizen minstens
één tuin aanwezig, maar in sommige gevallen ook wel drie of vier. Tuinen konden met
eethuizen, scholen of winkels verbonden zijn, maar ook tempels en palaestra waren met
tuinen omgeven.

Rome. Villa van Livia. Tuinmuur met illusionatisch park
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Een ideale stad voor God
Na het langzame verval van het West-Romeinse rijk in de 5de eeuw bleef maar weinig over
van de oude stadscultuur uit de klassieke oudheid. In vroegchristelijke tijd zag men in Rome
en veel provinciale steden dat de oude tempels verdwenen of door kerken werden
vervangen. Daarmee veranderde het stadslandschap, rondom de stadskerken ontstond een
quartier chrétien. Uiteindelijk groeiden rondom de kerken zelfs kerkhoven, soms al in de 6de
eeuw. De heilige wetten van de scheiding van de stad der levenden en die van de doden in
de Romeinse cultuur was daarmee definitief doorbroken.
Augustinus schreef in het begin van de 5de eeuw zijn befaamde De civitate Dei. Hij wilde
daarin de relatie van het christendom met concurrerende religies en filosofieën en haar
relatie met het Romeinse bewind uitleggen. Het boek werd geschreven kort nadat Rome in
410 door de Hunnen was geplunderd. Augustinus stelde dat zelfs als het aardse bewind van
het keizerrijk averij opliep, de Stad Gods uiteindelijk zou triomferen. In zijn ogen moest het
christendom meer bezig zijn met de mystieke hemelse stad dan met aardse politiek.
De menselijke geschiedenis is volgens hem een conflict tussen de Stad van de Mens en de
Stad Gods. De Stad Gods wordt bevolkt door mensen die aardse plezieren zijn vergeten en
zich bezighouden met de eeuwige waarden van God. Hoewel de Stad Gods de christelijke
theologie volgt, komt het hoofdidee van een conflict tussen goed en kwaad voort uit
Augustinus vroegere geloof in het Manicheïsme.
Het boek gaat in het eerste deel in op kritiek op Romeinse cultuur en mores, en heidense
filosofie. In het tweede deel wordt een schets gegeven van de Stad Gods en haar relatie met
de Aardse Stad.

Augustinus en de Hemelse Stad. De civitate Dei, 2de helft 15de eeuw

Jeruzalem is voor Augustinus de stad van de maatschappij der heiligen, Babylon is de stad
en maatschappij van de goddelozen. Zijn civitas Dei is de grenzeloze stad der heiligen,
waarin alle naties verzameld zijn, de civitas terrena is de stad van de niet vromen die uit
eigenliefde leven.
Op zich is de basisgedachte niet nieuw. Het Gilgamesj epos verhaalt al over een reis op zoek
naar het aardse paradijs. De hoofdpersoon moet ervaren dat het eeuwige leven uitsluitend als
een privilege verleend wordt aan de lievelingen van de goden. In de antieke oudheid
vermeldde als eerste Hesiodus in de 8ste eeuw vóór Christus de Gouden Tijd, waarin de
mensen als goden leefden.
Een beschrijving van het paradijs treft men ook in de Griekse Bijbelvertaling van de
Septuagint aan. Het paradijs is daar de hoop op een verzoening van god met de mens. Het
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omvat de hemelse tuin, waarin de gelovige Israëlieten na de dood het gezicht van God
kunnen zien, maar ook de aardse tuin van Eden.
Het land Kanaän gold als een reëel of imaginair doel van een lange spirituele reis. De
precieze beschrijving en vorm van het tabernakel droeg bij tot de idealisering van een
heiligdom. Het ging daarbij vooral om de uitdrukking van een religieus ideaal, waarin zich
harmonie en volkomenheid van god weerspiegelde. Ligging en maatvoering van het
tabernakel beïnvloedden later de vorm van een ideale stad. Die tempel, die het idee van
verlossing en vervulling symboliseert, en de monumentale vorm van het tabernakel
symboliseert, zou in Jeruzalem gestaan hebben. Zo werd Jeruzalem een blijvend symbool
van een ideale stad, het Hemels Jeruzalem als een ommuurde stad met twaalf poorten.
Volgens sommigen was het een ronde, volgens anderen een vierkante stad. Johannes schrijft
dat het Nieuwe Jeruzalem gebouwd is uit kostbare metalen en edelstenen.

Rila, Hemels Jeruzalem. 19de eeuw

Naast deze imaginaire beelden lijkt de middeleeuwse stad met een kathedraal in het centrum
fysiek dicht bij het theoretisch ideaal te komen van een Hemels Jeruzalem op Aarde. In de
gotiek waren de steden relatief klein en compact, de kathedraal leek met zijn hoogte de
hemel te willen raken.
Vóór het ontstaan van middeleeuwse steden zal het klooster beschouwd zijn als een ideale
bestaansvorm. De leefwijze met gemeenschappelijke maaltijden en het gemeenschappelijk
gebed, maar ook het afzien van persoonlijk eigendom, heeft een blijvende invloed
uitgeoefend op het utopisch denken. Het middeleeuwse klooster lijkt op een zelfstandige
stad, waarin gebouwen naar functie en symboliek geordend zijn. De tekening van het 9de
eeuwse klooster van St. Gallen kan men als een blauwdruk voor een ideaal klooster zien. De
meeste gebouwonderdelen zouden in deze ordening bij latere kloosters blijven bestaan. De
kloosterhof in het centrum van het klooster gold als de belangrijkste tuin en een spiritueel
paradijs.
Alle monotheïstische religies kennen de idee van een paradijstuin. Zoals in de klassieke
oudheid bleef in de christelijke en islamitische cultuur het gebruik bestaan om boeken over
land- en tuinbouw te schrijven, te kopiëren en te illustreren. Favoriet was De materia medica
van Dioscurides, oorspronkelijk uit de Romeinse tijd. De prachtigste kopie is de Weense
Dioscurides. Volgens de Bijbelse overlevering in het boek Genesis stelden de christenen de
Hof van Eden als een boomrijk park voor. Meestal bestonden de voorstellingen in het
paradijs uit schematisch-geabstraheerde vegetatie. Veel nadruk werd gelegd op de
vruchtbaarheid. Volgens Johannes’ Apocalyps 22,2 zou de Boom des Levens 12 oogsten per
jaar produceren. Voorstellingen van de paradijstuin komen de gehele christelijke tijd voor.
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Daarnaast kan het paradijs ook als het Hemels Jeruzalem worden verbeeld. Vaak is de
voorstelling in de vorm van een ommuurde hof of stad, waarin bomen en Christus is
afgebeeld. Wachters zijn er ook vaak, engelen. Uniek zijn de 12de-13de eeuwse rotskerken
van Lalibela in Ethiopië die in hun complexe samenstelling het Hemels Jeruzalem
verbeelden. Er is daar zelfs een weg naar de hemel uitgehouwen in de rots.

Sankt- Gallen, Karolingisch klooster

Monreale, kloosterhof

Sommige steden in West-Europa schijnen in de 11de eeuw gepland te zijn als een Hemels
Jeruzalem op aarde, waarbij straten en kerken in een kruisvormig plan werden aangelegd.
Utrecht is het meest geslaagde voorbeeld hiervan. Wellicht dat daarom de Domtoren zo’n
prominente plaats inneemt op het centrale paneel van de Het Lam Gods in Gent. Andere
steden waar een dergelijk plan wordt vermoed, zijn Bamberg en Paderborn.

Lalibela, weg naar de hemel

Stad Gods, Hemels Jeruzalem, Utrecht

Sinds de vroege middeleeuwen worden bij kloosters spirituele tuinen aangelegd, de
kloosterhof. De plattegrond van het klooster in Sankt Gallen toont de oudste, ca. 800.Twee
kruiselings aangelegde paden leiden naar het centrum van de hof. Het was een plaats voor
contemplatie en gebed. De twee paden lijken te verwijzen naar de vier paradijsstromen in de
Hof van Eden. In het centrum van de tuin is vaak een waterput of waterbron. De joodse
wereld kent de Hof van Eden wél, maar beeldt deze niet af. Meestal blijft het beperkt tot een
levensboom, zoals in de Oude Nieuwe Synagoge van Praag.
Omdat in de Islam de moskee wordt gezien als het Paradijs, treft men op de binnenhof
meestal voorstellingen van bomen en planten. Vaak is de binnenhof aangelegd als een
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paradijstuin, een char bagh, met twee kruisende waterkanalen, samen de vier
paradijsstromen. De binnenhof van de moskee van Cordoba werd in 970 aangelegd en is
waarschijnlijk de oudste tuin die nu nog grotendeels ongewijzigd in Europa bestaat. Dit idee
van paradijstuin werd in de Islam op den duur universeel. Zo liggen de mausolea van
Humayun in Delhi en de Taj Mahal in Agra in een indrukwekkende paradijstuin. In Iran ziet
men regelmatig aan de ingangs-iwan van een moskee of medrese aan weerszijden van de
hoofdingang driekwart zuilen van faience met cannelures in spiraalvorm. Deze symboliseren
stromend water, dus ook een verwijzing naar de paradijsstromen en het paradijs.

Amber, char bagh

Babur in de paradijstuin. Baburnama. Eind 16de eeuw
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Renaissance: nieuwe utopieën en idealen
Aan het begin van de 15de eeuw zijn er aanwijzingen dat men de stad als thema van een
systematische beschrijving ging beschouwen. Al in de 14de eeuw was de stad een zelfstandig
onderwerp geworden in de schilderkunst. Het beroemdste voorbeeld is het ‘Goede en
Slechte Bestuur’ van Ambrogio Lorenzetti in het Palazzo Pubblico te Siena, 1337-9.
Leonardo Bruni publiceerde in 1403 zijn Laudatio Florentinae urbis, een lofprijzing op de
stad Florence. Florence was in zijn ogen de perfecte stad, omdat zijn structuur precies die
van een stadsstaat representeerde, voor hem de ideale regeringsvorm. Bruni produceerde met
dit werk de eerste beschrijving van een stad als een objectieve ruimte. Deze nieuwe
waarneming ging hand in hand met de verandering van positie en status van de architect. In
de middeleeuwen waren architecten praktische handwerkers, in de 15de eeuw werd in Italië
architectuur een intellectueel beroep. De architect kreeg sociale status.
Door de verfijning van de tekentechniek en de uitvinding van het perspectief door
Brunelleschi, werden de voorstellingsmogelijkheden voor architecten veel groter. Ook
werden de meetinstrumenten veel preciezer, kwam papier ter beschikking en ontwikkelde
zich de boekdrukkunst. Zo lang de architecten zich echter richtten op de bestaande stad en
de stad nog niet opvatten als een project, was een breuk met het verleden nog niet mogelijk.
De confrontatie met andere, niet-Europese culturen zouden vanaf het begin van de 15de eeuw
de stad in een nieuwe context te plaatsen. Het Oecumenisch Concilie van Florence in 1439
en de val van Constantinopel veroorzaakten de komst van veel geleerden uit het Nabije
Oosten naar Italië. Onbekende Griekse en Byzantijnse teksten werden ontdekt, vertaald en
bestudeerd. Op het einde van de 15de eeuw zorgde de ontdekking van de Nieuwe Wereld
voor het besef van het bestaan van andere bestaans- en levensvormen. Niet dat de kennis van
de Azteken en hun hoofdstad nieuwe alternatieve ideeën opleverde, maar wél als inspiratie
diende om na te denken over eigen idealen.

Piero di Cosimo, bouw van een palazzo

Tegelijkertijd groeide in de 15de eeuw de belangstelling voor het oude Rome. Alberti schreef
zijn Descriptio urbis Romae, in 1486 werd De Architectura Libri Decem van Vitruvius in
gedrukte vorm gepubliceerd. Deze werken leverden echter geen compleet beeld van de
antieke stad op, bovendien waren de meeste gebouwen als ruïne bewaard. De discrepantie
tussen de wetenschappelijke drive en de methodische onjuistheid van deze studie droeg
echter bij tot idealisering van de antieke beschaving. De humanistische architecten
probeerden de grondslagen en regels te begrijpen om zó de architectonische prestaties uit de
oudheid te benaderen, zo mogelijk te overtreffen.
In de Italiaanse renaissance wordt het vocabulaire van de antieke oudheid weer gebruikt en
de mathematische wetten van de Griekse filosofen geanalyseerd en opnieuw ontwikkeld.
Sinds de renaissance begonnen de architecten de eerste plaats van de filosofen te bestrijden.
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Architecten houden zich in deze tijd minder bezig met ideeën met betrekking tot specifieke
situaties, maar geven meer de voorkeur aan abstracte vormgeving van een zuiver
intellectueel architectonisch plan dat in samenspraak is met de mechanische wetten van het
universum.
De humanisten betrokken de principes van het vormvocabulaire waarmee zij nu zelf ideale
steden ontwierpen, uit de kennis van de oudheid. In het oude Griekenland gold het woord
kosmos voor ‘orde’. Makrokosmos en microkosmos bezitten een structuur die opgebouwd is
uit bepaalde vormen en verhoudingen. Plato had de vijf regelmatige lichamen – met vier,
zes, acht, twaalf of twintig zijde - als oervormen van de elementen beschouwd. De
menselijke figuur als middelpunt van de wereld belichaamt de volkomen maten en de
universele principes van de natuurlijke ordening. Piero della Francesca, Alberti of Dürer
onderzochten deze regels in hun werk. Vanaf nu golden de kunsten als wetenschap,
esthetische volmaaktheid was een functie van mathematische volmaaktheid. De
humanistische architecten gebruikten deze regels als grondslag bij ontwerpen van hun ideale
stad. Bovendien vormden zij analogieën tussen de vorm van de stad en de structuur van de
microkosmos (= mens). Zo wordt ook verklaard waarom steeds de onpraktische radiale
vorm van een plattegrond wordt gebruikt.
De eerste belangrijke publicatie over Italiaanse renaissancearchitectuur is van Alberti: De re
aedificatoria. Hierin combineerde hij nog vormen uit de middeleeuwen en de renaissance.
Zo gaat hij nog uit van rechte en kromme straten. Drie anonieme stadsgezichten uit Urbino
van het einde van de 15de eeuw verbeelden het perfecte stadslandschap. Waarschijnlijk
hadden de voorstellingen een symbolische betekenis. Ze benadrukten de sociale functie van
de architectuur en bedienden zich van de klassieke vormentaal om een perfecte maatschappij
voor te stellen.

La cittá ideale, 15de eeuw. Anoniem

Tussen 1457 en 1464 beschreef Filarete in een traktaat de eerste geheel ideale stad van de
renaissance. Zijn ontwerp was voor het eerst gedacht in een ‘ongebruikt’ en onaangeroerd
gebied. Het werk was gewijd aan zijn beschermheer Francesco Sforza. Filarete’s ideale stad
Sforzinda was radiaal aangelegd, het eerste voorbeeld van een stervormige plattegrond. In
het centrum waren drie belangrijke pleinen, één voor de kerkelijke en één voor de
wereldlijke macht, en één voor de markt en kooplui. Verdedigingswerken waren nog op
middeleeuwse voorbeelden gebaseerd.
Pas ná de Franse inval van 1494 ging men ook over vestingwerken nadenken. In 1495
voltooide Giorgi Martini zijn Trattati di architettura, waarin hij radicale nieuwe ideeën met
betrekking tot vestingwerken publiceerde. Ook Leonardo had rond 1500 diverse ontwerpen
voor steden gemaakt. Hij legde de nadruk vooral op technische en functionele maatregelen.
Door uitbraken van de pest op het einde van de 15de eeuw ging zijn aandacht vooral uit naar
hygiëne. Afval was voor hem gelijk aan chaos, hygiëne gelijk aan orde. Hij ontwierp zelfs
een stad die gebaseerd was de scheiding van sociale klassen. Zo kregen de vorstenhuizen in
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Italië in de 15de eeuw tal van ideale stadsvormen aangereikt. De realisatie ervan was echter
vanwege beperkte economische en politieke middelen zeer bescheiden. Vaak bleef het
beperkt tot een enkel gebouw of een klein deel van de stad.

Filarete, ideale stad ‘Sforszinda’

Palmanova

De politieke en militaire ontwikkelingen in Italië in de 16de eeuw zorgden voor een
principiële wijziging van ontwerpen van de ideale stad. Steeds minder heersers of families
kwamen in het bezit van steeds grotere gebieden. Zo werd in 1569 het groothertog Toscane
uitgeroepen, en de Medici werden groothertog. In de 15de eeuwse steden werden
chirurgische ingrepen gepleegd. De bouw van het Uffizi in Florence rond 1560 was niets
meer dan de visualisering van de bureaucratische centrale macht. De uitvinding van steeds
moderner wapentuig maakte nieuwe strategieën van verdedigingswerken noodzakelijk.
Steeds meer werd het concept van de ideale stad door militaire overwegingen bepaald: de
ideale stad werd tot een enorme vesting gereduceerd. De radiale plattegronden waren in de
15de eeuw ideaalbeeld, maar werden nu steeds meer pragmatisch militair ontwikkeld.
Daarbij konden de plattegronden radiaal zijn aangelegd, als een spinnenweb, kwadratisch of
veelhoekig. Ook Albrecht Dürer ontwierp zo plattegronden van ronde of vierkante vorm.
Voor kerken, openbare gebouwen of markten was daarbij steeds minder ruimte Tegen het
einde van de 16de eeuw besloot Venetië haar oostelijke grens beter te verdedigen. Zo werd
Palmanova gebouwd die als meest technisch vooruitstrevende verdedigingsstad werd
beschouwd. De stad is veelhoekig met negen zijden, heeft een zeshoekige centrale piazza,
zes radiale hoofdstraten en drie concentrische straten.

Leonardo da Vinci, ontwerp voor Florence
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In de barok begon men het stadsbeeld als een totaal ensemble te beschouwen. Zo ontstonden
theatrale ruimten met perspectivische trucs. Deze vernieuwing heeft echter veel te danken
aan de monumentale vernieuwing van Rome van paus Sixtus V (1521-90) die Rome tot een
waardige hoofdstad van het christendom wilde maken. Voorbeelden van deze absolutistische
zienswijze ziet men in Freudenstadt, maar ook in de plattegrond van Londen door Sir
Christopher Wren, en de bouw van Koninklijke paleizen in Karlsruhe en Versailles.

Versailles

In 1516 verscheen van Thomas More zijn De optimo rei publicae statu deque nova insula
Utopia. Het werk geldt als basiswerk voor het genre van utopieën. More reageerde met zijn
werk op principiële veranderingen in Engeland. Het feodale systeem verslechterde, met veel
werklozen boeren en soldaten, maar ook een groeiende kloof tussen de nieuwe rijke klasse
van kooplui en de arme klasse van dagloners. In het eerste deel van zijn werk geeft hij
kritiek op regering en instellingen van het moderne Engeland. In het tweede boek geeft hij
een modelvisie van een verandering van de maatschappij en de stad. Hij beschrijft daarin het
halvemaanvormige eiland Utopia, de geografie, de steden, de bevolking en de daar
heersende wetten.

Hans Holbein, Thomas More

Zijn ideale eiland is in grootte te vergelijken met Engeland. Op zijn imaginaire eiland
bevonden zich 54 nagenoeg identieke steden, waarin alle idealen van de ideeën van Plato
zijn verwerkt. Hier wordt voor het eerst de genadeloze dominantie van één enkel
maatschappij- en stadsmodel voorgesteld. De ideale stad was geometrisch van plattegrond
en omvatte een stadsstaat. Dit laatste werd vooral uitgewerkt in plannen van ná Thomas
More. Het bekendst daarbij is wel Civitas Solis van de dominicaan Tommaso Campanella,
waarin een ideale stad wordt beschreven met een radiale vorm, ononderbroken straten en
huizen die omzoomd zijn door muren. Sinds het verschijnen van ‘Útopia’ is het werk een
bron van inspiratie en hartstochtelijke disputen. De titel is een fantastische combinatie van
het woord ‘topos’ en het voorzetsel ‘ou’ of ‘eu’. Het woord kan dus ‘geen plaats’ of ‘goede
plaats’ betekenen.
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De Nieuwe Wereld: proeftuin voor oude utopieën
Na de ontdekking van Amerika door Columbus hielden de Europeanen geen enkele rekening
met de bestaande steden en beschouwden het land als maagdelijk gebied waar dromen
konden worden waargemaakt die in Europa mislukt waren. Dit gold zeker voor de aanleg
van steden en de stadsplanning. Men sprak van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, van
Bijbelse voorstellingen van de Hof van Eden of de wereld tijdens de Gouden Tijd.
Voorstellingen van dorpen en steden in Amerika combineerden de werkelijkheid met de
Europese idealen. Nederzettingen werden over het algemeen beschreven als cirkelvormige
dorpen met een omheining. De hoofdstad van de Azteken, Tenochtitlan, maakte veel indruk
op de conquistadores; beroemd is de houtsnede van de stad in de publicatie van Hernan
Cortez. Verrassend is de overeenkomst met de voorstelling van de ideale stad 3 jaar later.
Ook de Inka-stad Cuzco werd in 1597 afgebeeld als een indrukwekkende, zeer regelmatig
aangelegde en ommuurde stad. Het precolumbiaanse Hochelaga op de plaats van het huidige
Montreal werd ook als een ideale ronde ommuurde stad voorgesteld.

Tenochtitlan, Hernan Cortez, 1524

Cuzco, plan door Georg Braun en Franz Hogenberg.1597

Blijkbaar zagen de Europeanen Amerika als een paradijs op aarde, waar de mens zijn eigen
paradijzen moest scheppen. Wat het intellect of de traditie van de inheemse bevolking ook
was, volgens de Europeanen kon zij profiteren van de aanwezigheid van de kolonisten.
Inheemse vormen van nederzettingen en steden, vol spirituele en culturele betekenis voor de
inheemsen, moesten wijken voor de rasterpatronen die de Europeanen uit de oudheid hadden
overgenomen en inmiddels waren verwerkt in het gedachtegoed van de renaissance.
De stad Santo Domingo op het eiland Hispaniola is gesticht door Columbus, en werd de
langst bestaande stad in Amerika, die door Europeanen was gesticht. Het plan bestaat uit een
regelmatig aangelegde structuur met huizenblokken en in het centrum de plaza mayor met
kerk. Volgens dit schema werden bijna alle Spaanse stadsstichtingen in Amerika aangelegd.
Na Ferdinand V in 1513 lieten Karel V in 1521 en Filips II in 1673 regels uitvaardigen
waaraan steden in Amerika hadden te voldoen. Straten moesten regelmatig aangelegd zijn,
een centrale rol was voor plaza en kerk weggelegd.
Bij de aanleg van Mexico stad door de Spanjaarden werd de aanleg van de oorspronkelijke
Azteekse goeddeels bewaard. Voor de Inca stad Cuzco gold dat niet. Het bleef onder de
Europeanen geen hoofdstad meer en het centrale plein werd in drie kleinere opgedeeld.
Daarnaast werden er talloze kerken en kloosters op vaak oude cultusplaatsen gebouwd.
In 1535 werd de nieuwe hoofdstad Lima gesticht. Pizarro zou zelf het plan hebben
ontworpen met de centrale Plaza de Armas en de 117 regelmatig aangelegde woonblokken.
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Asunción en Buenos Aires werden later in de 16de eeuw ook op dezelfde grondslagen
aangelegd.
Het schaakbordpatroon symboliseerde de dominantie van de koloniale macht en garandeerde
de bewaking van de bevolking. Muren waren er niet, omdat de steden op de groei waren
gebouwd. De plaza mayor was de plaats van politieke, militaire en religieuze macht.
Europeanen woonden gewoonlijk gescheiden van de inheemse bevolking.
Een omstreden methode van de Europeanen was het dwangmatig onderbrengen van
inheemse bevolking in nieuwe dorpen, dit alles om hen ‘beschaving’ bij te brengen en te
kerstenen. Daarbij speelde Thomas More’s Utopia een rol: Utopia lag in de Nieuwe Wereld,
het gebied waar de ideale christelijke staat kon worden gesticht. Een sleutelrol daarbij
speelde de vrome leek Vasco de Quiroga. De meest bekende nederzettingen zijn echter de
reducciones van de Jezuïeten. Deze reducciones waren volgens strenge regels georganiseerd.
In Noord-Amerika werd ook het schaakbordpatroon gebruikt bij de stichting van steden,
maar enkel uit praktische overwegingen, en zonder koninklijke verordeningen zoals in het
zuiden. De meest effectieve methode was hier grondbezit te verkopen en te verdelen. Zo
ontstond een naar alle richtingen gelijke kadastrale indeling. Deze grondpolitiek leidde tot
de verbreiding van het schaakbordpatroon in de steden.

Robert Montgomery, plattegrond van Azilia

Thomas Jefferson, oorspronkelijk plan Jeffersonville

De plattegrond van Washington D.C. door Pierre-Charles L’Enfant laat tal van diagonalen in
het stratenplan zien, beïnvloed door de plannen van Karslruhe en Versailles.
Thomas Jefferson was oorspronkelijk ook zeer overtuigd van het schaakbordpatroon bij zijn
ideeën over stadsplanning. Dat blijkt uit zijn tekening voor Carollsburg. Het plan van
Jeffersonville, genoemd naar zijn ontwerper, werd uitgevoerd in een perfect rasterpatroon.
De bebouwing verliep echter moeizaam en zo wisselden bebouwde en onbebouwde pleinen
elkaar af. De onbebouwde stukken werden publieke groenvoorziening en door diagonale
straten doorsneden. Het schaakbordpatroon zou uiteindelijk zegevieren dankzij de Land
Ordinance van 1785.
De quaker William Penn werd gouverneur van Pennsylvania. In 1681 kreeg hij van koning
Karel II van Engeland een enorm gebied in handen in New Jersey in handen als
schadeloosstelling van de kroon aan hem. Zo kon deze overtuigde aanhanger van
geweldloosheid en gedachtevrijheid zijn heilig experiment uitvoeren een republiek van
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koningen te stichten, met als uitgangspunt dat de zoektocht naar de koning in het binnenste
van iedere mens tot vernieuwing van de gehele mensheid zou leiden. Het ontwerp van de
stad Pennsylvania beantwoordde aan deze ideeën. Een stad, waar de straten gelijkmatig van
de grenzen naar het water lopen met in het centrum opslagplaats, markten en
bestuursgebouwen. De huizen werden in rijen gepland. Dit plan lijkt op wat Richard
Newcourt voor Londen ontwierp.

plan Philadelphia

Salt Lake City, plan 1920

New Ebenezer werd in 1736 gesticht als stad voor burgers uit Salzburg. William Byrd
ontwierp de stad op regelmatige grondslag in de hoop de immigranten aan te spreken op hun
religieuze gevoelens en utopische aspiraties.
Ook de mormonen ontwikkelden grote steden. De belangrijkste stad is ongetwijfeld Salt
Lake City, gesticht in 1848. De stad had een schaakbordpatroon, en was omgeven door
landbouwgebieden. Dit ontwerp ging echter vermoedelijk terug op Bijbelse beschrijvingen
van de steden van de Levieten.

Reduccion San Javier de Mocobies (paraguay). 1770-80
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Ideaalbeelden in het industriële tijdperk
De meeste utopische teksten na die van Thomas More uitten nog maar zelden kritiek op
situatie van dat moment. Zij beperkten zich veel meer tot het ontwikkelen van alternatieve
ideeën. De vele natuurwetenschappelijke ontdekkingen in de loop van de 18de eeuw
zorgden voor een andere kijk op de toekomst. Als de toekomst in het verleden als
bedreigend werd gezien, vanaf nu betekende toekomst een betere wereld. De Revolutie van
1789 in Frankrijk werd gezien als de eerste van een serie opstanden in naam van een betere
wereld.
Op het einde van de 18de eeuw vonden maatschappelijke revoluties plaats in Amerika en
Frankrijk. Ook op wetenschappelijk gebied vonden aardverschuivingen plaats, niet in de
minste plaats door de gepubliceerde wet van Newton van de universele zwaartekracht. De
tijd van de Verlichting rekende af met de onwetendheid van de mensheid,
wetenschappelijke waarnemingen en experimenten demystificeerden de gekende wereld.
De wetenschappelijke kennis werd vastgelegd in encyclopedieën. Door de vertrouwdheid
met andere ‘heidense’ religies en culturen rezen ook steeds meer vragen over het westers
christendom. In de ogen van verlichte geesten was de wetenschap en het verstand in staat
om de gegeven omstandigheden van de mensheid te verbeteren en het lot en de toekomst
zelf in handen te nemen. Met het idee van de vooruitgang veranderde echter ook de
waarneming van tijd. De toekomst werd vanaf nu meer gezien als een toestand van
constante verandering. De meeste utopische denkbeelden gingen dan ook niet meer uit van
de plaats, maar van de tijd, vooral in de toekomst.
Uitgangspunt van veel geschriften was dat de mens van nature goed is, en slecht wordt
door allerlei schadelijke effecten van de beschaving. Diderot prees de primitieve
rechtschapenheid van de Tahitianen, die pas door de komst van de Fransen werd
bezoedeld. Ook Montesquieu schreef in dezelfde zin, bijv. in zijn Perzische Brieven. De
belangrijkste verdediger van de natuurlijke aard van de mens was echter Jean-Jacques
Rousseau. Hij zocht naar een nieuwe staatsvorm waarin de moraal bovenaan stond. Zijn
ideeën zouden van grote betekenis worden voor de Franse Revolutie. Deze lawine van
ideeën vormde de achtergrond van de architectuurontwikkelingen in die tijd.

Claude-Nicolas Ledoux, cenotaaf voor Newton

Architectuur en stadsplanning in de 18de eeuw bewogen zich van de overgang van de barok
naar de verstandige zelfbeperking van het neoclassicisme. Langzaam drong het door dat de
stad niet meer gepland moest worden als een uitdrukking van aristocratische
machtsvervulling, maar als een rationele structuur. Het antieke Rome was niet meer het
bindend voorbeeld voor de esthetiek van een stad. Men leerde de Romeinse oudheid nu pas
kennen als die van ruïnes, niet van ideaalbeelden uit de renaissance. Andere
architectuurtradities werden goedgekeurd, van de Chinese tot de gotiek en de Griekse.
Giovanni Battista Piranesi en Johann Joachim Winckelmann hebben tot deze beeldvorming
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bijgedragen. De klassieke architectuur werd kritisch onderzocht, en was niet altijd meer de
absolute grootsheid.
Bij talloze denkers en architectuurcritici werd de houten hut van de oermens een
ideaalbeeld, vooral door de uiterst functionele vorm en constructie. Vitruvius had dit zelfs
in de Romeinse oudheid al aangekaart. De belangrijkste vernieuwingen op
architectuurgebied waren van de Engelsman Sir John Soane, Etienne-Louis Boullée en
Claude-Nicolas Ledoux. Boullée en Ledoux waren onder de indruk van massieve, zuivere
en gladde oppervlakken. In het ontwerp van de cenotaaf voor Newton plaatste Boullée het
graf in het centrum van de zwaartekracht van een enorme bol, die aan de buitenkant de
aarde en aan de binnenkant het heelal verbeeldde. Licht dringt door via kleine openingen
en verbeeldde de sterren aan de hemel.
Claude-Nicolas Ledoux belichaamde de veelvormige en creatieve geest van de 18de eeuw.
Hij had de Franse Revolutie niet ondersteund, werd zelfs gevangen genomen voor zijn proroyalistische opinie. Toch deelde hij veel verlichte ideeën met zijn tijdgenoten. Zijn meest
beroemde werk is het ontwerp van de Saline Franche-Comté. Hij ontwierp te Arc-etSenans de Koninklijke Zoutwerken, waarbij de gebouwen van dit industrieel complex
ontworpen waren op basis van de filosofie van een rationele geometrie en een
hiërarchische relatie tussen de diverse onderdelen van het project.
Hij ontwierp een plan met vrijstaande bestaande gebouwen die hiërarchisch in een
halfronde elliptische plattegrond waren gepland, gelijkend op een antiek theater. Alles was
omgeven door een ommuring. De bouw duurde van 1775 tot 1778. De ruimtestructuur was
gebaseerd op het aspect van de arbeidsdeling, met de directeurswoning, kapel en
administratie in het centrum, geflankeerd door de grote gebouwen met zoutwaterketels. In
de halve elliptische boog waren de woningen van de arbeiders en hun gezin ondergebracht,
maar ook de hoofdingang, bakkerij, smederij en ruimten voor handwerkers. Het regiem
was streng. Ledoux droomde er echter van in Chaux een complete stad te bouwen, waar de
Salines het industriële hart van moesten vormen.

Claude-Nicolas Ledoux, Arc-et-Senans

Veel plannen van Ledoux hebben een autoritair trekje. Ook bij zijn plannen voor de
Salines was het punt van de visuele bewaking een belangrijke zaak. Ledoux was van
mening dat de architect het menselijk gedrag kon beïnvloeden, en daarmee zeden en
deugdzame wetten van de natuurlijke orde kon controleren. Hij schonk ook veel aandacht
aan levensvreugde en arbeidsplezier in een nauwe sociale gemeenschap. Daarom was het
kubusvormige gemeenschapshuis gewijd aan de deugdzame en universele broederschap.
Spreuken op gebouwen moesten deze ideologie onderschrijven.
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Met de Onafhankelijkheidsverklaring van de Verenigde Staten werd voor het eerst de idee
verkondigd dat alle mensen gelijk geschapen zijn en beschikken over zekere rechten. De
Franse Revolutie van 1789 betekende een definitieve breuk met het verleden. Intussen
begon men de uitwerkingen van de Industriële Revolutie waar te nemen die vooral in de
19de eeuw overal merkbaar werden.
Tot in de jaren ’70 van de 18de eeuw bestonden nog maar weinig grote industriecomplexen.
Daarna verrezen snel in Engeland en daarbuiten ijzergieterijen, textielfabrieken, e.d. Het
aanvankelijke optimisme werd echter snel bekoeld door de slechte arbeids- en
woonomstandigheden van de werkers. De groeiende welvaart leek enkel voor weinigen aan
de top van sociale ladder weggelegd. De machine werd geaccepteerd als onderdeel van de
vooruitgang. Slechts enkelen als Morris en John Ruskin verzetten zich ertegen.
De industrialisatie zorgde voor een grote toeloop naar de steden, met als gevolg dat de
metropolen ongebreideld groeiden. Rond het midden van de 19de eeuw ontwikkelden de
steden zich in een ongekend tempo en ongekende omvang. Er ontstonden talrijke nieuwe
steden, waar de fabriek de klassieke belangrijke gebouwen als kerk of paleis verving. In
grote steden als Londen ontstond een ruimtelijke verdeling van de stad naar sociale lagen.
Gustav Doré, Charles Dickens of Emile Zola observeerden deze onmenselijke situaties,
maar ook werd zij onderwerp van theoretische onderzoekingen zoals bij Friedrich Engels.
Op grond van deze observaties gold de moderne stad als chaotisch, onhygiënisch en
onbevredigend. Daarom voorzag Baron Haussmann in het midden van de 19de eeuw Parijs
van een metamorfose, door de aanleg van de grote boulevards. Zo kreeg Parijs een nieuwe
stadsstructuur die voldeed aan de nieuwe economische situatie. Dat de boulevards een
uitstekend idee waren om de bevolking te controleren en snel politie ter plaatse te hebben,
is een onvoldoende benadrukt effect.
Minstens zo interessant zijn de ideeën van utopisten, vaak socialisten, die de kloof tussen
arm en rijk wilden opheffen door een rechtvaardiger verdeling van grond. De extreme
tegenstelling tussen stad en platteland leek hen het grootste probleem. Zij probeerden het
verschil tussen platteland en stad weer te verkleinen. De meeste utopisten wilden stedelijke
functies weer van elkaar scheiden en dachten aan grote vrijstaande gebouwencomplexen
zoals de Salines van Ledoux.

Phalansterium

Men beschouwde de stad steeds meer als een machine, die zo effectief moest functioneren.
Om de zware sociale wantoestanden in de steden tegen te gaan stichtten sommigen
experimentele gemeenschappen met op een en dezelfde plaats wonen, werken en
dienstverlening. Meestal ging het om industriële nederzettingen, vaak niet verder
ontwikkeld dan als concept, soms gedeeltelijk gerealiseerd en voor korte tijd gebruikt. De
gedachte was dat betere omstandigheden effectievere arbeid mogelijk maakte. Vaak stond
een betere levensstandaard voor iedereen niet op de eerste plaats. Toch was het merendeel
van de 19de eeuwse visionairs filantropisch, die om morele en humanitaire gronden de
omstandigheden van arbeiders wilden verbeteren.
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De Franse socialist Charles Fourier ging bij zijn utopische idealen uit van 12 menselijke
hartstochten, op basis waarvan men mensen in maatschappelijke groepen moest verdelen
om zo tot universele harmonie te komen. Zijn geplande gemeenschappen functioneerden
op basis van collectief bezit, leiding en deling van de winst. Zij woonden in radiaal
aangelegde steden, met in de binnenste ring de eigenlijke stad, in de tweede ring de
voorsteden en grote fabrieken en in de buitenste voorsteden. Deze zogenaamde
Phalansteriums waren strak gepland en regelmatig. In totaal woonden in er tussen 1500 en
1600 mensen. Fouriers’ ideeën kregen veel navolging, o.a. bij zijn leerling Victor
Considérant.
De beroemdste utopische socialist was de Engelsman Robert Owen. In zijn eigen spinnerij
in New Lanark verbeterde hij de werk- en woonomstandigheden. Zijn ideaal was het
stichten van industriedorpen voor 500 tot 1500 inwoners op een gebied van 500 hectare.
Deze primair agrarische dorpen waren ook voorzien van werkplaatsen voor handarbeid.
Het middelpunt van het dorp werd bepaald door de gemeenschapsvoorzieningen zoals
refter, school en bibliotheek. In Amerika ontwierp hij New Harmony in Indiana op deze
grondslag.
Andere initiatieven waren Saltaire door Sir Titus Salt in 1850, Copley door Edward Kroyd
in 1847, en Port Sunlight in 1888 door William Hesketh Lever.
Aan de rand van de stad Guise stichtte Godin, een Franse socialistische filantroop, zijn
Familistère. In 1880 woonden er al 1170 mensen. Het plan lijkt op dat van het
Phalansterium van Fourier en daarmee op het paleis van Versailles. Er waren diverse
sociale voorzieningen, zoals scholen, een theater en een park. Hij beschouwde het als het
‘sociale paleis van de toekomst’.
De beroemdste industriestad uit het einde van de 19de eeuw was de fabrieksstad Pullman,
Pullman City, in een voorstad van Chicago. Pullman City werd aan beide zijden van de
Atlantische Oceaan beroemd. De efficiënte ideeën maakten Pullman City exemplarisch
voor economische rationaliteit van organisatie, ondanks het feit dat de arbeidsvoorwaarden
te wensen overlieten.

Guise, Familistère

Eén van de belangrijkste utopische romans is Voyages et avontures de Lord William
Carisdall en Icarie uit 1839 van Etienne Cabet. In de ogen van Marx was Cabet de vader
van het utopisch communisme. Opvallend in zijn model is de systematische uniformiteit.
De stad Icara is hoofdstad van de commune Icaria met meer dan 1 miljoen inwoners. Het
plan is cirkelvormig, en de straten zijn zuiver en verlicht. Ziekenhuizen, begraafplaatsen en
fabrieken zijn om hygiënische redenen aan de stadsrand gepland. De zestig wijken van de
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stad zijn genoemd naar beroemde steden in de wereld en de bouwstijl in elke wijk is
daardoor bepaald. Zo ontstond een gecomprimeerde visie op de wereld.
John Minter Morgan beschrijft in zijn The Christian Commonwealth uit 1845 een project
waarbij 300 families in een grote vierkante nederzetting wonen. De arts Benjamin Ward
Richardson schreef in 1876 Hygieia, a City of Health, geïnspireerd op Thomas More, maar
als ideale stad voor hygiëne. In 1848 publiceerde Jules Verne Les 500 Millions de la
Bégum, waarin hij een Duitse industriestad uit staal confronteerde met een Franse stad met
ideale hygiënische omstandigheden.
William Morris, Ebenezer Howard en vele andere utopisten werden door John Ruskin
beïnvloed. Hij veroordeelde de materiële en morele ellende van het proletariaat, dat
volgens hem was veroorzaakt door het industriële kapitalisme. Hij hunkerde naar een
middeleeuwse wereld, waar handwerk weer vreugde in het werk gaf. De industriële
productie had volgens hem ook slechte vormgeving en slechte kwaliteit to gevolg gehad.
Hij prees daarom de ‘middeleeuwse steden’ als Venetië, Gent en Keulen, steden met fraaie
architectuur en menselijke maat. Zijn visie was de aanloop naar de idee van de compacte
stad die favoriet was bij de beweging van de tuinstad. William Morris deelde het verlangen
van Ruskin naar een wereld van voor het industriële tijdperk. Hij probeerde echter dit in
een marxistisch raamwerk in te passen. In zijn News from Nowhere ontwikkelde Morris
deze droom, in het Engeland van 2102, in een anti industriële wereld waar het werk plezier
betekent en de mens vrij is. De staat bestaat niet meer, evenals armoede en misdaad. De
verschillen tussen platteland en stad zijn verkleind.
Barcelona is de enige Spaanse stad waar de industrialisatie belangrijke gevolgen had. Na
een opstand in 1854 werden de 18de eeuwse stadsmuren gesloopt. In 1854 was de stad tot
meer dan 150.000 inwoners gegroeid. In een toekomstvisie op de enorme stad maakte de
architect Antonio Rovira y Trias een ontwerp, waarbij de proporties van de stad
beantwoordden aan die van het menselijk lichaam. Vanuit het hoofd, een centraal plein
waar de adel woonde, werd de bourgeois ondergebracht langs radiaal aangelegde
hoofdassen en de arbeiders in de randgebieden bij de fabrieken. Het plan beantwoordde
aan de sociale eisen van de kapitalistische stad. Tegelijkertijd ontwierp Cerda zijn plan
voor de stad van de toekomst, waarin hij een gezond evenwicht bepleitte tussen het streven
van het individu en de eisen van sociale relaties binnen een egalitaire maatschappij. Het
schaakbordpatroon van zijn uitgevoerde Exeimpla hield rekening met diverse aspecten,
zoals de mogelijkheid om uit te breiden zonder het oorspronkelijke plan te vernielen, een
duidelijk onderscheid tussen de privéruimte en het publieke domein, frisse lucht en
gemakkelijker verkeersvoorzieningen. De uitvoering van zijn plannen was echter niet
geheel die van zijn idealen.

Barcelona, Exeimpla
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Arturo Soria y Mata wilde de stad landelijker maken en het platteland meer stads om zo de
voordelen van het platteland en die van de grote stad te verenigen. Hij dacht daarbij aan
een wereldwijd systeem. Twee plannen die in de 19de eeuw in Engeland ontstonden,
zouden deze utopische traditie verder ontwikkelen. In 1849 ontwierp James Silk
Buckingham een ideale stad met de naam Victoria. De architectuur moest de opdeling van
de maatschappij in verschillende klassen weerspiegelen.
In 1898 publiceerde Ebenezer Howard een document met de titel To-morrow: a Peacefulk
Path to Real Reform. Het is de beschrijving van zijn uitvinding, de Tuinstad. Zijn ideeën
zouden een brug slaan tussen de 19de en 20e eeuw, en waren gebaseerd op utopische
socialistische ideeën. De eerste tuinstad werd aangelegd in 1903, Letchword. De nieuwe
organisatie van de fysieke wereld zou een belangrijke stap naar sociale ontwikkeling
mogelijk maken: de coöperatie. Hij wilde een langzame herverdeling van land. De
tuinsteden werden van het begin af aan door welgestelde filantropen ondersteund.
Zijn ideeën betekenden de schepping van nieuwe suburbane steden van beperkte omvang,
en omgeven door een gordel van landbouwgrond. Volgens hem betekende het de perfecte
vermenging van stad en natuur. De steden moesten grotendeels onafhankelijk zijn, geleid
door burgers die een economisch belang bij de stad hadden, en gefinancierd uit renten van
landerijen. Het land waarop gebouwd werd, was in bezit van coöperaties en werd verhuurd
aan de inwoners. Howard illustreerde zijn idee met zijn diagram Drie Magneten, met als
vraagstelling waar mensen naar toe willen: de stad, het platteland of de tuinstad.

Ebenezer Howard, Three Magnets

In 1899 werd de Garden City Association gesticht. In 1903 ontstond de eerste tuinstad,
Letchword City nabij Londen. Hier werden zijn idealen slechts gedeeltelijk vertaald, alleen
al omdat voor de slecht verdienende arbeiders de huurkosten te hoog waren. Bovendien
werd het oorspronkelijk geometrisch model door een sterker organisch plan vervangen.
Daarbij werd het industriegebied door een spoorlijn van de woonomgeving gescheiden. De
ideeën van Howard beïnvloedden de stichting van veel tuinsteden in de 20e eeuw. Dat geldt
echter ook voor veel tuin-voorsteden die niet alle functies van een echte stad vervullen.
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Nieuwe utopieën in de 20e eeuw
In de 18de eeuw was Utopia een echt begrip geworden. Aan het begin van de 20e eeuw
maakte de socioloog Karl Mannheim een onderscheid tussen ideologie en utopie. Als
ideologie definieerde hij die politieke ideeën die door het heersende machtssysteem
gerepresenteerd worden en daarom statisch en reactionair zijn. Als utopie beschouwde hij
die ideeën die daarmee in contrast staan, en daarom dynamisch en progressief genoemd
kunnen worden. Bij utopieën van ideale steden vervagen de grenzen van deze definities
echter soms. Zo worden bij de plannen van de 15de eeuwse Italiaanse renaissance de
‘ideologische ’machtsstructuren nog meer gewicht gegeven. In andere gevallen, zoals de bij
de ontwerpen van de tuinstad van Ebenezer Howard, moesten nieuwe ontwerpen een
maatschappelijke verandering teweegbrengen.
Utopia werd synoniem met 'ideale samenleving'. Vooral vanaf het einde van de 19de eeuw
werden (artistieke) communes opgericht waarbinnen men streefde naar de ideale
samenleving. Op kleine schaal en met gelijkgestemden was dat gemakkelijker te bereiken
dan in de open samenleving. En ondanks dat waren deze communes vaak een kort leven
beschoren. Te denken valt aan de groep kunstenaars van Pont-Aven of de diverse
Sezessionsbewegingen. Zij formuleerden echter hun idealen en utopieën in afgezonderde
plaatsen ver van de echte harde realiteit van de massa’s in de grote steden. Voor de massa
betekende het niet meer dan een ‘utopie in een gouden kooi’.
Aan het begin van de 20e eeuw was de zoektocht naar een nieuwe maatschappijvorm echter
zeer urgent geworden. De wereld was enorm veranderd, maar de structuur van de
samenleving nauwelijks gewijzigd. De industriële revolutie had geen welvaart gebracht voor
alle bevolkingsklassen, de leefomstandigheden van de arbeidersklasse waren juist
verslechterd. Tradities en conventies bleven bestaan in een over het algemeen autoritaire,
materialistische en, in het geval van Duitsland, steeds repressiever wordende staat. Het
drama van de Eerste Wereldoorlog legde de zwakte van het vastgeroeste 19de eeuwse
systeem nog meer open.
Gewelddadige opstanden zouden aanhouden tot de onrust in Duitsland na de Eerste
Wereldoorlog. Langzaam aan groeide de eerzucht om ook utopische ideeën in steeds grotere
omvang te realiseren. Als reactie ontstonden talloze anti-utopische werken van critici. Tot
het midden van de 20e eeuw bleken deze slechts papieren ideeën te blijven, daarna
ontstonden ook echte anti-utopische architectonische werken.

H. Matisse, de Dans

E.L. Kirchner in zijn atelier

In het begin van de 20e eeuw ontstonden er avant-gardebewegingen die met alle geweld de
wereld wilden veranderen: expressionisme en kubisme/constructivisme. Met een ware
missioneringdrang zette men zich in voor de 'nieuwe mens' in de nieuwe samenleving. Er
was sprake van een totaalconcept. Meer dan ooit bestond het geloof in integratie van kunst
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en leven en in de kracht van kunst, vormgeving en architectuur om nieuwe modellen en
patronen voor het leven en de mens te ontwikkelen. Zij maakten de nieuwe levenswijze
aanschouwelijk.
Zowel de utopie van het expressionisme als van het constructivisme, futurisme, e.d. was
erop gericht om revoluties te ontketenen, het verleden af te breken en de toekomst op te
bouwen. Beide gebruikten een volstrekt nieuwe beeldtaal die hoort bij een wereld van de
toekomst. De twee stromingen en opvattingen stonden echter diametraal tegenover elkaar.
Bij het expressionisme staat de vrijheid van het individu centraal, en benadrukt emotie.
Cultuur van de natuurvolkeren stond in het middelpunt van hun belangstelling,
industrialisatie en verstedelijking werden afgewezen. Voor Kandinsky gold de utopie van
een toekomstig nieuw spiritueel tijdperk.
Bij de constructivisten geldt het individu als deel van een groot geheel, en zijn
standaardisatie en universaliteit belangrijke pijlers. Beide opvattingen streefden echter naar
een totale verandering van de maatschappij. De kunstenaars beleefden hun eigen
samenleving als een crisissituatie naar een radicaal keerpunt. Zij hadden het gevoel aan de
vooravond van een nieuw tijdperk te staan.
Rond 1920 ontstond een nieuw tijdsbewustzijn, waarin kunstenaars en architecten de hoop
hadden een nieuwe wereld te 'construeren'. Rationaliteit van de machine, nieuwe
technologie, standaardisatie, universele kunst, en synthese van kunst en leven zijn de
sleutelelementen in de 'constructie' van het Utopia van de constructivistische bewegingen.
Bewegingen als die van het Futurisme, de Russische constructivisten, de Stijl en het
Bauhaus hielden zich volop bezig met het integreren van kunst, wetenschap en technologie.
Het nieuwe ideaal was een nieuwe wereld te construeren met een internationale, abstract
geometrisch gereduceerde vormentaal. Rationaliteit en machine kwamen daarbij centraal te
staan, alle disciplines waren erdoor doordrongen, van beeldende kunst tot planologie, van
theater tot design.

Bruno Taut, Glashaus, 1914

Wenzel Hablik, Cycle's Utopian Architectures, Airplane Towers,
Silos, Artist Apartments. 1921

In 1914 toonde Bruno Taut zijn ‘Glashaus’. Dit gebouw zou het licht van de kosmos
verspreiden en de zuiverste zielen een plaats van vrede bieden. Hij was ervan overtuigd dat
religie onmisbaar was in een ideale wereld. In zijn ‘Stadtkrone’ van 1919 schetst hij een stad
met kleine huizen aan de voet van een heilig glazen paleis, waarin het religieuze leven van
de bewoners onder leiding van een niet- of bovenpolitieke socialistische beweging zou
worden bevredigd. In ‘Aufruf zum Socialismus’ schetste Taut een versmelting van stad en
land in een net van ronde dorpen. Elk dorp moest om een gemeenschappelijke zaal worden
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gepland. Met glas zou het ‘paradijs op aarde’ kunnen worden verwezenlijkt, voor openheid
zorgen en een geestelijke revolutie mogelijk maken. Het licht van de kosmos zou worden
verspreid en de zuiverste zielen werd een plaats van vrede geboden.
De meeste steden waren in het begin van de 20e eeuw gegroeid zonder enig plan. Vanwege
gebrek aan ruimte werden donkere woonblokken en wolkenkrabbers gebouwd. De dynamiek
van de vooruitgang fascineerde velen, maar baarde ook zorgen.
De Eerste Wereldoorlog werd afgewisseld door de revolutionaire onrust in Rusland en
Duitsland. De parlementaire democratie bleek in grote mate ineffectief en achterhaald. In het
begin van de jaren ’20 ontwikkelden zich al de denkstromingen die in Europa totalitaire
systemen mogelijk maakten. In 1921 pleitte Thorstein Vebler in Amerika voor een rationele
leiding in handen van vaklui en specialisten. Zijn ideeën werden tijdens de grote depressie
door Amerikaanse technocraten overgenomen. Zij wilden vaklui bijna dictatoriale
bevoegdheden geven. Saint-Simon in Frankrijk ontwikkelde het idee dat de organisatie van
de industrie de basis van een nieuwe orde was, met industriëlen aan de leiding. Le Corbusier
geloofde dat politieke systemen vervangen zouden worden door een maatschappij die door
managers werd bestuurd. De meeste nieuwe ideeën van architecten stonden ofwel sceptisch
tegenover de industrialisatie of omarmden hem. Volgens Wright en Le Corbusier was de
eerste fase van de industrialisatie voorbij en brak een nieuwe tijd aan die zich zou bevrijden
van het machinetijdperk. De tweede directeur van Bauhaus, Hannes Meyer, was een grote
voorstander van industrialisatie. Toch was de meerderheid van architecten van mening dat
de machine de mens van zijn juk kon bevrijden en sociale gelijkheid kon bevorderen. En
bovenal maakte zij een universele kunst mogelijk. Al met al was deze tijd een periode van
idealisme. In 1927 organiseerde de Werkbund in Stuttgart de Weissenhof tentoonstelling
‘Die Wohnung’. Hier bleek voor het eerst een stilistische gelijkvormigheid die in 1928 door
het CIAM werd onderbouwd. De hoofdopgaven van de moderne stad werden in 1933
geformuleerd: wonen, werken, ontwikkeling van lichaam en geest, en verkeer. De stad
moest in functionele ruimten worden verdeeld, gescheiden door groene zones. La Défense is
gebouwd op basis van deze principes.
Toch waren er ook veel waarschuwingen van anti-utopisten, lang voor de bedreiging van
totalitaire regiems in de jaren ’30. Zij waarschuwden voor de gevaren van standaardisering,
uniformering, e.d. Mensen veranderden zo in mechanische figuren en machines. De
regisseur Fritz Lang schetste onheilspellende stadsvisioenen in zijn film Metropolis (1927).

Modern times

In 1919 werd Bauhaus in Weimar geopend. In het eerste programma werd al verkondigd dat
architectuur de essentie van het ‘Gesamtkunstwerk’ moest zijn. De kunstenaars van De Stijl
geloofden dat een geestelijke vernieuwing een nieuwe wereld met gemeenschapszin
mogelijk zou maken. De kunst moest als harmonisch model voor het toekomstige leven
dienen en een aantal algemeen geldige regels stellen. De Stijl-kunstenaars beperkten zich in
hun vormgeving op verticale en horizontale, als rasters verwerkte lijnen, evenals op
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orthogonale blokken en de kleuren zwart, wit en grijs. Het bleek moeilijk om deze principes
uit te werken voor een gehele stad. Oud erkende dat het enkel mogelijk was in afzonderlijke
gebouwen.
Ell Lissitzky kwam in 1921 van Rusland naar Duitsland. Hij was beïnvloed oor het
Constructivisme en Suprematisme, en speelde een belangrijke rol bij de aanpassing van de
nieuwe formele vormen aan de belangen van de architectuur. Moholy-Nagy onderzocht de
glasarchitectuur als symbool van een transparante, rationeel gebouwde wereld. Ook Mies
van der Rohe was een purist en was ervan overtuigd dat de kunstenaar in staat was orde en
harmonie in een chaotische wereld te brengen. Bauhaus neigde in zijn ideeën steeds meer
naar de eisen van de industrie. Het functionalisme werd het ideologische fundament van
Bauhaus. Na de Eerste Wereldoorlog was het zó mogelijk om met mechanisering van
industriële processen gestandaardiseerde en van tevoren gefabriceerde massabouw en design
te vervaardigen. Bauhaus moest naar Dessau verhuizen vanwege weerstand in het rechtse
Weimar. Onder Gropius’ leiding ontstonden daar twee arbeidersdorpen, Dammerstock in
Stuttgart en Siemensstadt in Berlijn. Hier werd de nieuwe visie van Bauhaus bevestigd.

Jacobus Oud, Kiefhoek

Ludwig Hilberseimer, Hochhausstadt, 1924

In 1928 kwam Ludwig Hilberseimer op de bouwafdeling van Bauhaus. In het begin van de
jaren’20 had hij twee projecten voor ideaalsteden ontwikkeld. In 1929 probeerde hij een
basisconcept toe te passen op Berlin-Mitte (daarvoor moest eerst alles met de grond gelijk
worden gemaakt). In zijn ogen moesten de ideale, rationeel aangelegde grote steden naar
functie worden verdeeld. Daarbij moesten woon- en werkgebieden duidelijk worden
gescheiden en op basis van geometrische principes op een orthogonaal raster worden
gepland. In zijn eerste ontwerp ging hij van serie satelliet- woonsteden uit, aangelegd
rondom een centrale stad. Zijn tweede plan ontstond in 1924 na een bezoek aan het atelier
van Le Corbusier. Het nieuwe plan werd een verticaal geordende torenstad. Het betrof een
rechthoekig plan met woonblokken van elk 15 verdiepingen boven een zakelijk district van
5 verdiepingen hoge gebouwen. Deze onderste gebouwen waren breder en werden
gescheiden door brede wegen voor het verkeer. In 1963 zou hij deze plannen verwerpen als
onmenselijk.
De Italiaanse futuristen leverden een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de ideale
stad, omdat zij de constante verandering en de vierde dimensie invoerden. Zij prezen de
oorlog, het patriottisme, de snelheid, technologie, metamorfose en de moderne metropool.
Antonio Sant’Elia werd de meest prominente visionair met betrekking tot stedenbouw. Hij
legde het zwaartepunt op technologie en dynamiek. Het netwerk van communicatie moest
op de voorgrond staan: hotels, dokken, fabrieken, stations, wegen.
Met de Russische Revolutie in 1917 geloofden de Russen in de geboorte van een geheel
nieuwe wereld. Architecten gingen ervan uit dat zij de verantwoording kregen voor de
vormgeving van stadsstructuren en zó direct aan de vormgeving van de nieuwe samenleving
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bij konden dragen. Geleidelijk aan ontstonden twee denkrichtingen: de urbanisten en de antiurbanisten. Stalin maakte in 1932 echter een einde aan de discussies. Hij verklaarde het
socialistisch realisme tot de enige artistiek geldige stijl en bond de architecten in de Unie
van Sovjet Architecten. Dat betekende dat voor de echte vernieuwende creativiteit van
kubisme, futurisme, rayonisme, suprematisme en constructivisme geen plaats meer was.
Vóór en tijdens de revolutie golden Malevitch en Tatlin als de meest invloedrijke
kunstenaars.

Antonio Sant’ Elia, Citta Nuova

El Lissitzky, wolkenkrabber

De Constructivisten probeerden kunst en techniek harmonisch met elkaar te verbinden en
daarmee binnen de grenzen van het socialisme een nieuwe egalitaire wereld te scheppen.
Tatlin, Popova en anderen vertegenwoordigden samen met Rodchenko de stelling dat het
nieuwe technische tijdperk een kunst van organisatie en reële constructie nodig had. De
Constructivisten bevorderden een productiekunst. Ginzburg beschouwde de architectuur als
de rationele uitdrukking van een systeem van fundamentele wetten. Volgens hem waren met
de industriële revolutie en de politieke revolutie in Rusland de voorwaarden geschapen voor
de geboorte van een nieuwe architectuurstijl die socialistische idealen in een
gemechaniseerde wereld zou belichamen. Hij pleitte voor ‘functionele’ planningsmethoden,
d.w.z. de analyse van gezamenlijke behoeften van de gebruiker. Op deze wijze konden de
architecten de verschillende functies en de optimale vorm van gebouwen vaststellen.
Architectonische
prototypen
konden
dienen
voor
massaproductie
met
standaardcomponenten. Theaterdecors waren een goed medium om de dynamiek van de
moderne ideeën uit te voeren, de kapitalistische citadel versus de dynamische
constructivistische ‘stad van de toekomst’. Popova en Vesjnin maakten diverse decors in
deze trant.
Malevitsch ging zich in de jaren twintig bezig houden met architectuurontwerpen, gebouwen
die zonder zwaartekracht zweven in de atmosfeer. Zij moesten de essentie van een
universele suprematistische architectuur tot uitdrukking brengen. In Rusland groeide in deze
tijd de fascinatie voor wereldruimte projecten. Lissitzky onderzocht de suprematistische
ordening in een serie tekeningen en grafieken, prouns, die in 1923 voor het eerst in de derde
dimensie werden omgezet. In de loop van de jaren twintig kregen architecten steeds meer de
kans om hun projecten ook daadwerkelijk uit te voeren.
Toen in 1928 bij het eerste Vijfjarenplan gesteld werd dat nieuwe industrieën moesten
worden gevestigd met bijna 1 miljoen arbeidsplaatsen, kon men de idealen van voorheen
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niet meer waarmaken en ging de centrale overheid over tot rehabilitatie van de bestaande
steden. Het utopische ideaal was voorbij.
In 1917 publiceerde Tony Garnier zijn plannen voor een ideale stad: Une cité industrielle.
Etude pour la Construction des villes. Het belangrijkste aspect was de opdeling van zijn stad
in functionele zones. Industrieën werden in de buurt van rivieren gesitueerd. Publieke
gebouwen waren van beton en glas en lagen op een hoger punt midden in de stad. De huizen
waren slechts één of twee verdiepingen hoog en waren in een prachtig parklandschap
gepland. Straten waren aangelegd op basis van een grid, de architectuur moest
gestandaardiseerd zijn en zonder opsmuk. Gezondheidszorg moest door de staat worden
geregeld, politie en gerecht waren niet meer nodig.

Tony Garnier, Cité industrielle

Le Corbusier, Ville contemporaine

Le Corbusier was bekend met de ontwerpen van Garnier. Sporen hiervan zijn te vinden in
zijn rationele plannen waarmee hij niet alleen het architectonische, maar ook het sociale
gezicht van de wereld wilde veranderen. Le Corbusier ontwikkelde twee plannen voor de
ideale stad: Ville contemporaine pour trois millions d’habitants en La ville radieuse.
Miljoenen mensen zouden in wolkenkrabbers gaan wonen die in veel opzichten op verticale
phalanstères leken.
Voor Le Corbusier had de Eerste Wereldoorlog een tabula rasa geschapen voor een nieuw
tijdperk, dat klassiek en ordelijk, maar ook in samenspraak met regels van harmonie zou
zijn. Alleen de architect was volgens Le Corbusier in staat om de gevoeligheid van de
kunstenbaar te verbinden met de vooruitgang van het functionele. Architectuur beschreef hij
als een zuivere scheppingsdaad die ons verenigt met het universum. Het geheim daarvan is
de geometrie. Hij ontwikkelde de modulor, een op het menselijk lichaam gebaseerd
proportie-systeem dat in de architectuur moest worden gebruikt. Zijn eigentijdse stad voor 3
miljoen mensen was gebaseerd op een symmetrische plattegrond. Twee grote assen kruisen
elkaar in het centrum, dat gevormd wordt door een verkeersknooppunt van meerdere
verdiepingen. Rondom dit centrale punt zijn hoge gebouwen gepland voor werk en sociale
activiteiten. Deze gebouwen zijn de hersenen van de maatschappij. De maatschappelijke
elite woont in hoogbouw-appartementen met tal van gemeenschappelijke voorzieningen, de
arbeiders wonen in tuinwoningen in satellietsteden. Veel van deze ideeën vindt men op
specifieke plaatsen in steden als Parijs, Barcelona, Algiers of Buenos Aires.
Le Corbusier kwam na enige tijd tot het inzicht dat een nieuwe stadsstructuur ook een
nieuwe sociale structuur vereiste. Allereerst was een nieuwe politieke constellatie nodig. Hij
stelde het autoritarisme voor, en eiste de onteigening van landbezitters. De villa radieuse is
het nieuwe stadsontwerp waar iedereen samen in unités woont. De woningen zijn grote
flatgebouwen met tal van gemeenschappelijke voorzieningen, de grootte van de woning is
geen zaak van welstand maar grootte van gezin. Op het einde van zijn leven kon hij nog zijn
eerste unité in Marseille bouwen, in 1947 en vanaf 1950 bouwde hij Chandighar. Ook deze
ideaaltypen bleken op termijn utopisch.
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In de jaren ’60 manifesteerde zich een maatschappelijk protest tegen de uniformering van
het menselijk leven. De visioenen van de ideale maatschappij en stad hadden hun
verwoestende kanten laten zien. Het bevoogden van de burger moest afgelopen zijn, hij
moest weer baas over zijn eigen omgeving zijn. Een lawine van nieuwe initiatieven was het
gevolg, maar niet altijd met succes en van lange duur: megastructuren, postmodernisme of
de ‘hangende stad’ van Otto Frei en ‘urban architecture’.
Te midden van al deze architectonische hoogstandjes blijken ook utopische visionaire ideeën
aanwezig die hun tijd ver vooruit waren. Paolo Soleri is een sleutelfiguur voor de periode na
de Tweede Wereldoorlog. Hij is sinds de jaren ’70 de schepper van Árcologies’,
megaconstructies voor zeer veel mensen. In Arcosanti ontwierp hij een gebouw voor 5000
mensen, uiterst compact en voorzien van zonne-energie. Menselijke interactie wordt
gemaximaliseerd, water wordt zo weinig mogelijk verspild, energie zoveel mogelijk beperkt.
Verder wordt gebruik van natuurlijke materialen voorgeschreven en zo min mogelijk afval
weggegooid. Hoe 2021!
Al in 1959 presenteerde Constant Nieuwenhuys zijn eerste versie van het project “New
Babylon’. Aanvankelijk verbonden met COBRA richtte hij zich steeds meer op het utopisch
ideaal voor steden van de toekomst waar de mens als homo ludens centraal staat. Primaire
gedachte daarbij is dat de mens steeds meer vrij van arbeid is door de toenemende
mechanisering. In de wereldwijde stad van de toekomst is landbezit collectief, arbeid
volledig gemechaniseerd en de noodzaak om te werken vervangen door een nomadische
levensstijl van creatief spelen.

Constant, New Babylon. Model

Vincent Callebaut, Hyperion. Delhi

De Belgische architect Vincent Callebaut ontwerpt ecologische complexen met grote
aandacht voor hernieuwbare energie, biodiversiteit en stadslandbouw. Voor zover uiterst
actueel en creatief, maar niet utopisch. Zijn ideeën over zélf voedsel produceren,
zelfvoorziening in water en energie leidden wél tot utopische idealen. Zo ontwierp hij voor
de Notre-Dame een ecologisch dakterras waar voedsel kan worden geproduceerd. Voor
toekomstige vluchtelingen vanwege de stijgende zeespiegel ontwierp hij zelfvoorzienende
amfibie-steden in zijn project ‘Floating ecopolis’. De vorm van de drijvende stad is die van
een waterlelie, de constructie bestaat uit twee lagen fiber bekleed met titaniumdioxide. Op
verzoek van het stadsbestuur van Parijs ontwierp hij voor 2050 prototypes van woontorens
voor gemengd gebruik, met alle bio-klimatologische voorzieningen en innovaties. In zijn
ontwerpen is de natuur tot in de hoogste gebouwen geïntegreerd. In zijn ontwerptekeningen
lijkt de stad een Babylon van de 21ste eeuw geworden met een overdaad aan ‘hangende
tuinen’.
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Vincent Callebaut, Paris 2050

Vincent Callebaut, Floating ecopolis
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