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1.11.11.11.1    Inleiding op het onderzoekInleiding op het onderzoekInleiding op het onderzoekInleiding op het onderzoek    

 

 

“Plan making is in the air, we have caught it from our generation.”1  Aldus de  

architect William Langton tijdens een congres in 1905. Hij refereerde aan de populariteit 

van de grote planningsbewegingen van zijn tijd, namelijk de Garden City movement uit 

het Verenigd Koninkrijk en de City Beautiful movement uit de Verenigde Staten. Hoewel 

beide bewegingen van elkaar verschilden in doel en methode, deelden zij enkele 

uitgangspunten, zoals het idee dat vormgeving van de stad een actieve rol zou vervullen 

bij verdere sociaal-maatschappelijke hervormingen. Het contrast tussen ideaal en realiteit in 

de negentiende eeuw leek te worden doorbroken door de visie van de ideale stad. De 

ideale stad zou niet alleen een alternatief zijn, maar tevens een ideale samenleving 

verbeelden. De visie van een ideale stad was een visie van een ideale samenleving. In het 

Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten is deze ontwikkeling zichtbaar en was er 

sprake van concrete plannen van beide bewegingen. 

De plannen van de Garden City movement werden vormgegeven en verwoord 

door Ebenezer Howard. Zijn visie op de ideale stad was het concept van de Garden City, 

een nieuwe stad waar de mens wederom in harmonie met de natuur kon leven. De 

Garden City zou niet alleen de mens van een ideale stad voorzien, maar tevens als 

voorbeeld dienen voor de gehele samenleving. De nieuwe stad was dus tevens een 

sociaal programma, en realisatie van deze nieuwe stedelijke omgeving een maatschappelijk 

proces. In de Verenigde Staten werden deze idealen verwoord door de City Beautiful 

movement. Mede door de wettelijke belemmering een nieuwe nederzetting te stichten, 

was verwezenlijking van de het Garden City ideaal in de Verenigde Staten niet mogelijk. 

Toch zou de City Beautiful movement vorm geven aan de stedelijke hervormingsbeweging 

in de periode tot 1910, waarbij architectonische schoonheid van de stad voorop stond. 

Onderzoek naar de City Beautiful traditie moet daarom in de Amerikaanse geschiedenis 

worden gezocht en voor een historische vergelijking tussen beide bewegingen is 

bestudering van de verschillen en overeenkomsten noodzakelijk. Beide bewegingen 

bezaten immers een utopisch karakter en wilden door middel van een ideale vormgeving 

van de stad, het handelen van de mens positief beïnvloeden. Dit vormt het thema van dit 

onderzoek. 

                                                 
1
 William Langton (ed.), Canadian Architect and Builder, vol.18 (1905) 18. Geciteerd in: Gilbert A. Stelter, 

“Rethinking the Significance of the City Beautiful Idea”, Robert Freestone (ed.), Urban Planning in a Changing 

World: The Twentieth Century Experience (Londen New York 2000) 98, 99. 
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1.21.21.21.2    VraagstellingVraagstellingVraagstellingVraagstelling    

 

Het proces van industrialisatie en urbanisatie in West-Europa en de Verenigde Staten 

tijdens de negentiende eeuw had een enorme invloed op de samenleving. Dit had niet 

alleen gevolgen voor de ruimtelijke indeling, maar ook op cultureel gebied. Dit onderzoek 

richt zich op deze culturele gevolgen en daarmee op de ideeën van de stadsplannen in de 

Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Hiervoor zal een vergelijking worden 

gemaakt tussen de invloed en betekenis van stadsplanning in de Verenigde Staten en 

Groot-Brittannië, in samenhang met politieke en sociale omstandigheden van 1890 tot 

1910. Dit leidt tot de volgende vraagstelling:  

Waarin verschilden de Garden City movement en de City Beautiful movement in 

ontwikkeling en betekenis van 1890 tot 1910?  

Hier hangt een aantal andere deelvragen mee samen. Enerzijds zijn dit vragen die 

betrekking hebben op de steden die aan bod komen. Hoe past hun geschiedenis in de 

algemene historische ontwikkeling? Zijn er verschillen en overeenkomsten tussen het 

Europese- en Amerikaanse industrialisatie- en urbanisatieproces aan te wijzen? Anderzijds is 

het relevant een aantal deelvragen te formuleren wat betreft de historische vergelijking 

tussen de City Beautiful movement en de Garden City movement. In hoeverre hebben 

beide bewegingen elkaar beïnvloed? Kunnen beide bewegingen uit dezelfde oorzaken 

worden verklaard of moet de oorsprong worden gezocht in de specifiek nationale 

ontwikkeling? 

    

1.31.31.31.3    BronBronBronBronnen en methodenen en methodenen en methodenen en methode    

 

Over de geschiedenis van de Garden City movement en de City Beautiful movement  

bestaat een uitgebreide bibliografie. In de literatuur ligt echter ofwel de nadruk op de 

politiek-utopische ideologie of de bewegingen worden vanuit kunsthistorisch perspectief 

bestudeerd, waarmee de maatschappelijke context naar de achtergrond verdwijnt. 

Daarnaast wordt bij beide interpretaties de vraag naar de oorsprong en verdere 

ontwikkeling, de historische context, grotendeels achterwege gelaten. 

 In dit onderzoek zal een historische interpretatie en daarmee de vraag naar de 

opkomst en ondergang en latere betekenis van de beweging centraal staan. Twee 

aspecten zijn voor deze benadering essentieel. Allereerst de oorzaken en gevolgen van de 

sociaal-maatschappelijke processen van industrialisatie en urbanisatie. Hierbij aansluitend 
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zijn de gevolgen van deze ontwikkeling belangrijk voor onderzoek naar het intellectuele- 

en culturele leven. Deze historische interpretatie is wel op deze manier omschreven: 

“The role of the planning historian might be to provide historical evidence and an 

understanding both of the strengths and of the weaknesses of different methods of 

anticipating the future.”2 

Stadsplanning zal worden benaderd als proces, in samenhang met politieke en sociale 

omstandigheden en de utopische ideeën voor een ideale stad als cultureel product. Op die 

manier kan de sociaal-politieke, intellectuele en kunsttheoretische geschiedenis worden 

gecombineerd en architectuur in brede zin worden onderzocht, namelijk als een middel 

tot ordening van de omgeving ten behoeve van gebruik door de mens. Zo verbeelden alle 

projecten van stedelijke vormgeving een visie op de samenleving.3 Teneinde alle aspecten 

van de utopische plannen te onderzoeken moet de nadruk liggen op onderzoek naar de 

connectie tussen intellectuele geschiedenis en culturele invloeden enerzijds, en 

stadsplanning anderzijds. 

De bronnen voor dit onderzoek zijn de concrete plannen van beide bewegingen 

en de resultaten die hieruit zijn voortgekomen. In het Verenigd Koninkrijk zijn de resultaten 

beperkt gebleven tot twee garden cities, namelijk Letchworth en Welwyn. Hoewel de 

resultaten in de Verenigde Staten zijn verspreid over tientallen steden, beperkt het 

onderzoek zich vooral tot Chicago. Chicago is een stad die exemplarisch genoemd kan 

worden voor de Amerikaanse stedelijke ontwikkeling en de architect Daniel H. Burnham,  

maker van het Plan of Chicago uit 1909, hield er zijn kantoor. 

De basisregel voor historisch onderzoek is dat documenten enkel kunnen worden 

begrepen in hun context. Dit geldt ook voor dit thema. Te vaak wordt context echter als 

algemeen historische achtergrond beschouwd. Wat daarbij ontbreekt, is een groter 

geheel, een samenstelling van factoren. Dit onderscheid zal worden vermeden. 4  De 

onderzochte periode wordt beperkt tot de jaren 1890 tot 1910. Ontwerp en realisatie van 

concrete  plannen vond plaats tussen 1899 en 1909, tevens leidde de Eerste Wereldoorlog 

tot het einde van ieder particulier initiatief. Wederopleving van stadsplanning na de 

Tweede Wereldoorlog had geheel andere doeleinden en valt buiten het bestek van dit 

onderzoek. 

 

                                                 
2
 Stanley Buder, Visionaries and Planners: The Garden City Movement and the Modern Community (New York 

etc. 1990) 19. 
3
 Tony Schuman, “Utopia spurned: Ricardo Bofill and the French Ideal City tradition”, Journal of Architectural 

Education, vol.40 (1986) 22. 
4
 Dominick La Capra, Rethinking Intellectual History: Texts, Contexts, Language (Ithaca etc. 1983) 38. 
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1.41.41.41.4    OverzichtOverzichtOverzichtOverzicht    

 

Door het ontbreken van een historische benadering, is ook een historische vergelijking 

tussen de diverse facetten van de internationaal vergelijkbare bewegingen afwezig. Dit 

heeft eerder onderzoek er echter niet van weerhouden een oordeel over beide 

bewegingen uit te spreken. De vraag naar het succes ervan werd vertaald naar de directe 

gevolgen voor de inrichting van de steden. Bij gebrek aan structurele veranderingen van 

stad en maatschappij werd daarom geconcludeerd dat alles een fiasco was geweest, 

gebaseerd op niets anders dan mooie droombeelden en propaganda.5 

Dit onderzoek zal aantonen dat deze conclusie niet correct is. Hoewel de situatie en 

ontwikkeling in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië verschillend en op sommige 

punten uniek waren, was er sprake van ideologische continuïteit en was de betekenis 

groter dan wordt aangenomen. Bestudering van het ontstaan van beide bewegingen zal 

aantonen dat de ontwikkeling in belangrijke mate verbonden was met de 

maatschappelijke- en politieke omstandigheden. Eerst zal daarom deze algemene context 

worden geschetst en de sociaal-maatschappelijke processen van industrialisatie en 

urbanisatie worden behandeld. In het volgende deel zal enig inzicht worden gegeven in 

de relatie tussen architectuur en maatschappij. Vervolgens zal in het tweede en derde 

hoofdstuk de geschiedenis van de Garden City movement en de City Beautiful movement 

en de beeldvorming van de stad centraal staan. In de conclusie tenslotte wordt het 

definitieve resultaat van de historische vergelijking, en daarmee antwoord op de 

hoofdvraag gegeven.  

De titel Less of Pork and More of Culture is afkomstig uit een artikel in de Chicago 

Tribune van 1881, geschreven door de advocaat Amery Storrs.6 Het geeft een impressie 

van de beeldvorming over de industriestad en de eenvoud van sommige kritiek. De 

zinspreuk is ontleend aan Herman Melville’s Moby Dick en verwijst naar de essentie van het 

thema van dit onderzoek, namelijk het contrast tussen het verlangen een ideale stad te 

creëren en de tragiek van concrete pogingen hiertoe, in een maatschappij die verre van 

perfect was, en wellicht nog steeds is. 

                                                 
5
 Jon A. Peterson, “The City Beautiful movement: Forgotten origins and lost meanings”, Journal of Urban 

History, vol.2 (1976) 415-417. 
6
 Chicago Tribune (27 maart 1881). Geciteerd in: Daniel Bluestone, Constructing Chicago (New Haven etc. 

1991) 166.  
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2.2.2.2.    De stad in context : demografie en architecDe stad in context : demografie en architecDe stad in context : demografie en architecDe stad in context : demografie en architectuurtuurtuurtuur 

 

 

De stad lijkt een concreet historisch onderzoeksobject. Steden zijn immers tastbaarder dan 

de menselijke psyche en zijn veelal goed gedocumenteerd. Toch is een stad niet slechts 

een demografisch verschijnsel, maar bovenal een mentale constructie van degene die een 

stad wil onderzoeken. Ook de historische documentatie over de stad speelt in de 

beeldvorming een grote rol. Het is dus belangrijk te weten hoe in het verleden getracht is 

het concept ‘stad’ te omschrijven. Dit hoofdstuk begint daarom met een beschrijving van 

de stad als demografisch verschijnsel, waarbij de stad als kwantitatief concept centraal staat. 

Vervolgens zal duidelijk worden wat deze ontwikkeling tijdens de negentiende eeuw voor 

gevolg heeft gehad voor de stad als sociale constructie. 

 Van essentieel belang hierbij is het feit dat de ideale stad in de loop van de 

geschiedenis vaak werd verbonden met utopische idealen. Op deze manier werd het 

stedelijk utopisme tijdens de negentiende eeuw vaak vertaald naar plannen voor een 

ideale stad. Verandering van deze utopische ideeën zijn daarom van directe invloed 

geweest op de visies over de stad. Denk hierbij aan de wijze waarop over de stad werd 

gedacht en geschreven, dus ook de beleving en waardering van de stad. Tevens zal een 

kort overzicht worden gegeven van de connectie tussen architectuur en maatschappij 

vanaf de Verlichting. Wat de invloed is van al deze factoren, relaties en initiatieven op het 

gebied van stadsplanning gedurende de jaren 1890 en 1910, en wat de consequenties 

daarvan zijn voor dit onderzoek, loopt als een rode draad door het hele hoofdstuk. 

Het begrip stad vindt zijn oorsprong in het Latijnse civilis. Civilisatie vindt dan ook 

plaats in de stad. Om inzicht te krijgen in de stad als leefomgeving van de mens, volgt eerst 

een poging de algemene ontwikkeling van de stad als demografisch verschijnsel weer te 

geven. Omdat een objectieve definitie voor een stad veelal gebaseerd is op het aantal 

inwoners, zal dit kwantitatieve onderscheid en de processen van industrialisatie en 

urbanisatie worden behandeld. 

Zowel in West-Europa als in de Verenigde Staten was gedurende de negentiende 

eeuw sprake van een snelle groei van de bevolking. Dit leidde niet alleen tot meer steden, 

ook groeide het bevolkingsaantal in de steden sneller dan de totale bevolking.7 Zo groeide 

Londen van 1,1 miljoen in 1800 tot 7,3 miljoen inwoners in 1910, en Manchester van 

75.000 tot 714.000. Tijdens dezelfde periode groeide New York van 60.000 tot 4,8 miljoen 

                                                 
7
 Appendix I: Tabel 1. 
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en Chicago, een stad die in 1800 nauwelijks bestond, groeide vanaf 1830 tot 1910 uit tot 

een metropool met circa 2 miljoen inwoners.8 Deze cijfers onderscheiden niet alleen stad 

en platteland, maar als gevolg van het urbanisatieproces werd in de loop van de 

negentiende eeuw ook onderscheid gemaakt tussen een stad en een grote stad, de 

grande ville of Grossstadt. Deze categorie van steden met meer dan 100.000 inwoners, 

was in 1910 wereldwijd zeven maal groter dan in 1800. De stad maakte dus een enorme 

transitie door, maar wat betekende deze verandering op ander gebied? Wat was de 

betekenis van deze ontwikkeling voor de mensen in de stad? 

Voor het beantwoorden van deze vraag moeten we verder naar het proces van 

urbanisatie kijken. De exponentiële groei die de statistische essentie van urbanisatie 

onderscheid van stedelijke groei, leidde tot een meer verstedelijkte samenleving in het 

algemeen. Revolutionair aan dit proces was de verandering in de wijze waarop mensen 

over de beschikbare ruimte werden gedistribueerd. Deze verspreiding liet een steeds meer 

fragmentarisch beeld zien. Terwijl de omvang van de stad toenam, nam de 

bevolkingsdichtheid in het stadscentrum af. Niet alleen was huisvesting een groot 

probleem, ook de aantrekkelijkheid van het stadscentrum voor woning en recreatie nam af. 

Door de mogelijkheden van transport, nam de fragmentatie alleen maar toe.  

Het proces van urbanisatie moet niet alleen in de demografische oorzaken worden 

gezocht. Dankzij hoge sterftecijfers aan het begin van de negentiende eeuw en lage 

geboortecijfers aan het einde van de eeuw, werd het urbanisatieproces niet vanuit de stad 

zelf gerealiseerd. Steden waren zelf niet in staat hun inwoneraantal te stabiliseren, laat 

staan bevolkingsgroei te realiseren. Migratie was daarvoor verantwoordelijk. De 

exponentiële stedelijke groei was mogelijk doordat een toenemend aantal mensen naar de 

stad trok. Migratie was een zodanig bepalende factor dat zo goed als de helft van de totale 

groei van steden in Groot-Brittannië tussen 1821 en 1851 valt toe te schrijven aan de 

gevolgen van migratie. Voor de Verenigde Staten gold dat de gemiddelde Amerikaanse 

stad in 1910 voor eenderde deel bestond uit mensen die oorspronkelijk van buiten de stad 

afkomstig waren.9 Welk perspectief bood de stad deze mensen?  

Voor onderzoek naar mogelijke oorzaken van migratie, moet de economische 

transitie van West-Europa en de Verenigde Staten genoemd worden. De zoektocht naar 

arbeid was de belangrijkste factor voor migratie van platteland naar de stad. Met het 

vooruitzicht op economisch verbeterde levensomstandigheden trokken vele families naar 

                                                 
8
 Appendix I: Tabel 2 en 3. 
9
 Andrew Lees, Cities Perceived. Urban Society in European and American Thought, 1820-1940 (Manchester 

1985) 2. 
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de stad. Het platteland werd vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw gekenmerkt 

door een afnemende vraag naar arbeid, terwijl de bevolking groeide. Verder zorgde het 

proces van industrialisatie tijdens deze periode dat de economische balans naar een op 

industrie gebaseerde maatschappij verschoof. De stad vormde het centrum van deze 

transitie en de processen van industrialisatie en urbanisatie waren in belangrijke mate met 

elkaar verbonden. In het Verenigd Koninkrijk leidde dit tot een demografische- en 

economische concentratie rondom Londen, de kustgebieden en de geïndustrialiseerde 

gebieden in het Noorden. Ook elders in West-Europa en in de Verenigde Staten vond 

eenzelfde ontwikkeling plaats. 

De stad vormde dus het middelpunt van de demografische- en sociaal-

economische ontwikkeling van de negentiende eeuw, maar gold dat ook op cultureel 

terrein? De gevolgen van de abrupte wijziging van een agrarische maatschappij naar een 

verstedelijkte samenleving waren complex. In de stad werden vaak niet de goede 

arbeidsmogelijkheden gevonden waarop men hoopte, maar onderbetaald werk en 

slechte huisvesting. De hoge bevolkingsdichtheid leidde niet alleen tot een slechte 

gezondheidssituatie, maar had ook directe gevolgen voor de manier waarop men 

samenleefde, vaak gekenmerkt door een gevoel van bevrijding van de traditionele sociale 

controle van kerk en staat. Sociale spanningen en de gefragmenteerde distributie van 

personen over de stad leidde tot toenemende sociale segregatie, en tot de beleving van de 

sociale onderklasse die zich steeds meer van de stedelijke samenleving voelde 

buitengesloten. Van enige verbondenheid door sociale waarden en cultuur was steeds 

minder sprake.10 Afgezien van de vraag of een dergelijke samenhang tussen sociale klassen 

ooit had bestaan, werd iedere sociale hiërarchie in de moderne stad verder naar de 

achtergrond verdreven. Consequentie hiervan was dat het onderscheid tussen sociale 

klassen in de stad zichtbaarder was dan ooit tevoren en nog versterkt werd door het 

ontbreken van sociale controle of sociaal beleid van de staat. 

Naast dit schrikbeeld van de moderne stad vormde de stad het toneel van nieuwe 

maatschappelijke experimenten. De stad werd in toenemende mate het culturele centrum 

van de maatschappij waarbij massacultuur een nieuwe stedelijke mentaliteit tot gevolg 

had. De stad als economisch centrum vond zijn weg onmiddellijk naar de 

consumptiemaatschappij, waarbij een snelle verspreiding van ideeën en producten 

plaatsvond. Verder kreeg de stedelijke burgerij, bij gebrek aan overheidsbeleid, steeds meer 

                                                 
10
 Lees, Cities Perceived, 6. William H. Wilson, The City Beautiful Movement (Baltimore 1989) 35-41, 75-77. 
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maatschappelijke invloed en was mede verantwoordelijk voor politieke hervormingen als 

democratisering tijdens de twintigste eeuw. 

Bovenstaande ontwikkeling leek aan het einde van de negentiende eeuw haast 

voltooid. De nieuwe maatschappij zou voor altijd een verstedelijkte maatschappij zijn, en 

zowel politici, schrijvers als denkers deelden hun hoop en vrees over de nieuwe sociale 

verhoudingen. Enkele van deze visies op literair en politiek terrein zullen bij de behandeling 

van de Garden City movement en de City Beautiful movement aan bod komen. Nu volgt 

eerst een kort overzicht van de verhouding tussen maatschappij en architectuur. Deze 

relatie heeft voor veel denkers als basis gediend voor hun idealen met betrekking tot de 

stad. Als de ontwikkeling van de negentiende eeuw de aanzet is geweest tot dergelijke 

plannen, zouden deze niet zonder deze connectie tot stand hebben kunnen komen. 

Essentieel voor de relatie tussen maatschappij en architectuur is dat de verhouding 

tussen filosofie en kunst vanaf de achttiende eeuw een heel specifieke wending kreeg. 

Sinds de Verlichting is architectuur sterk verbonden met de humanistische traditie en werd 

de vraag naar schone kunst en architectuur een vraag naar de functie van architectuur 

binnen de maatschappij. Kunst in het algemeen werd geschikt bevonden de samenleving 

normen en waarden bij te brengen, waarbij de nadruk lag op publieke architectuur; de 

meest openbare kunstvorm. Een voorbeeld van deze ontwikkeling is het werk van de Britse 

architect William Chambers (1723-1796). In zijn Treatise on Civil Architecture (1759) werd 

de traditionele taak van de architect uitgebreid door een totaalconcept te creëren, waarbij 

het ontwerp voor het interieur cruciaal was voor het exterieur. Architectuur van binnenuit. 

Op die manier zou de architectuur binnen en buiten volledig in harmonie zijn en de 

boodschap van de Verlichting worden uitgedragen. Daar lag de nieuwe opdracht voor de 

architect.11  Sinds de Verlichting is iedere discussie over de betekenis van architectuur 

verbonden met de vraag naar de publieke functie van architectuur. Deze relatie tussen 

maatschappij en kunst verleent architectuur en stadsplanning hun historische betekenis: 

“More than any other medium, architecture embodied poignantly the period’s 

quest to combine an understanding of progress and change with a consensus on 

truth, a relating of the eternal and relative that remained one of the fundamental 

quests of the period’s myriad philosophies of human, and even natural, history.”12 

Naast deze functie van architectuur als stimulans voor een opleving van de publieke 

normen en waarden, werden kunst en architectuur beladen met een ethische gedachte. 

                                                 
11
 Barry Bergdoll, European Architecture 1750-1890 (Oxford etc. 2000) 33-34, 41. 

12
 Bergdoll, European Architecture, introduction. 
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Vanaf nu zouden de burgers zelf vormgeven aan de stad en zijn gebouwen, niet de 

aristocratie en de kerk. Door middel van architectuur werd het Verlichtingsideaal 

uitgedragen en zou door invulling te geven aan gebouwen, worden getracht de ideale 

samenleving te creëren en daarmee een inspiratiebron te zijn.13 Architectuur was cruciaal 

voor de samenleving als geheel.14 

 Architectuur bezat niet alleen esthetische waarde, maar ook een sociaal-

maatschappelijke rol van betekenis. In het volgende deel zal de zoektocht naar de ideale 

stad binnen deze context worden geplaatst. Het toenemende belang van publieke 

architectuur zal het mogelijk maken vorm en inhoud van ideeën met betrekking tot een 

ideale stad in de historische context te bestuderen. In het volgende hoofdstuk zal de 

Garden City movement uit het Verenigd Koninkrijk centraal staan.  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                 
13
 Walter Harry Green Armytage, Heavens Below: Utopian Experiments in England, 1560-1960 (Londen 1961). 

Geciteerd in: Dennis Hardy, Utopian England. Community Experiments 1900-1945 (Londen 2000) 1-3. 
14
 Helen Rosenau, The Ideal City: Its Architectural Evolution in Europe (Londen 1959, herziene uitgave; Londen 

New York 1983) 56. 
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3.3.3.3.    Het Verenigd Koninkrijk en Het Verenigd Koninkrijk en Het Verenigd Koninkrijk en Het Verenigd Koninkrijk en de de de de Garden City movementGarden City movementGarden City movementGarden City movement    

 

 Forget six counties overhung with smoke, 

 Forget the snorting steam and piston stroke, 

 Forget the spreading of the hideous town; 

 Think rather of the pack-horse on the down, 

 And dream of London, small and white and clean,  

 The clear Thames bordered by its gardens green. 

 

William Morris, The Earthly Paradise (1868-1870). 

 

De ideale stad, utopisme en de sociaal-maatschappelijke context kwamen samen in het 

ideaal van de Garden City. Voordat de beweging zelf aan bod komt, zal eerst kort de 

reactie op de moderne stad in Engeland worden geschetst. Zoals eerder aan de orde is 

geweest, waren de gevolgen van urbanisatie in het Verenigd Koninkrijk abrupt. Vervolgens 

zal de oplossing van dit stedelijke probleem naar het concept van de Garden City worden 

behandeld, waarbij zowel de totstandkoming van het ideaal, alsook de praktische 

uitwerking van de ideeën aan bod zullen komen. Tot slot zal in dit hoofdstuk worden 

gekeken naar het Britse voorbeeld van de Garden City in internationaal perspectief, in het 

bijzonder de eventuele invloed op de Verenigde Staten. Er zal worden aangetoond dat er 

weliswaar sprake was een van toenemende internationale belangstelling van stedelijke 

problematiek, maar dat het ontstaan van de Garden City movement uit nationale 

ontwikkelingen moet worden verklaard. 

 

 

3.13.13.13.1    De stad als probleemDe stad als probleemDe stad als probleemDe stad als probleem    

 

 

In 1874 publiceerde de dichter James Thomson (1834-1882) een verzameling artikelen 

over Londen, getiteld The City of Dreadful Night. Het kreeg veel aandacht van de pers en 

werd door tal van journalisten becommentarieerd. Zo schreef W.T. Stead (1849-1912) in de 

Pall Mall Gazette:  
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“The horrors of the slums are the one great domestic problem which the religion, 

the humanity, and the statesmanship of England are imperatively summoned to 

solve.”15 

De aandacht van de pers en toenemende publieke belangstelling voor het stedelijke 

probleem leidde tot de eis tot onderzoek naar de omstandigheden in de stad. In 1884 

resulteerde dit in de aanstelling van de Royal Commission on the Housing of the Working 

Classes. In 1883 had de schrijver Andrew Mearns (1837-1925) echter al een literaire 

beschrijving gegeven over wat er zich afspeelde in de stad. Dankzij de literaire kwaliteit van 

het werk maakte het grote indruk op het publiek: 

“Few who read these pages have any conception of what these pestilential human 

rookeries are, where tens of thousands are crowded together amidst horrors which 

call to mind what we have heard of the middle passage of the slave ship. … You 

have to ascend rotten staircases, which threaten to give way beneath every step, 

and which, in some cases, have already broken down, leaving gaps that imperil the 

limbs and lives of the unwary. You have to grope your way along dark and filthy 

passages swarming with vermin. Then, if you are not driven back by the intolerable 

stench, you may gain admittance to the dens in which these thousands of beings 

who belong, as much as you, to the race for whom Christ died, herd together.”16 

“Walls and ceiling are black with the accretions of filth which have gathered 

upon them through long years of neglect. It is exuding through cracks in the boards 

overhead; it is running down the walls; it is everywhere. ….. Every room in these 

rotten and reeking tenements houses a family, often two. In one cellar a sanitary 

inspector reports finding a father, mother, three children, and four pigs! In another a 

missionary found a man ill with smallpox, his wife just recovering from her eight 

confinement, and the children running about half naked and covered with filth.”17 

Dergelijke slechte leefomstandigheden leidden onvermijdelijk tot immoreel gedrag, en het 

was juist deze mentaliteitsverandering die de lezers met afschuw vervulde: 

“Ask if the men and women living together in these rookeries are married, and your 

simplicity will cause a smile. Nobody knows. Nobody cares. Nobody expects that 

they are. … Incest is common; and no form of vice and sensuality causes surprise or 

                                                 
15
 Peter Geoffrey Hall, Cities of Tomorrow. An Intellectual History of Urban Planning and Design in the 

Twentieth Century (Oxford etc. 1988, herziene uitgave; 1996) 14. 
16
 Andrew Mearns, Anthony S. Wohl e.a. (ed.), The Bitter Cry of Outcast London: An Inquiry into the Condition 

of the Abject Poor (New York 1970, oorspronkelijk verschenen: Londen 1883) 31-33. Geciteerd in: Hall, Cities 

of Tomorrow, 16. 
17
 Mearns en Wohl (ed.), The Bitter Cry, 5. Geciteerd in: Hall, Cities of Tomorrow, 18. 
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attracts attention … The only check upon communism in this regard is jealously and 

not virtue. …. In one street are 35 houses, 32 of which are known to be brothels. In 

another district are 43 of these houses, and 428 fallen women and girls, many of 

them not more than 12 years of age.”18 

De oorzaak van dit alles was volgens de auteur economisch van oorsprong, en de enige 

oplossing was daarom dat de overheid zou ingrijpen. De hoge bevolkingsdichtheid werd 

veroorzaakt door armoede en was er de oorzaak van dat de mensen niet uit deze situatie 

konden ontsnappen. Gevolg was dat de mensen van de sociale onderklasse letterlijk 

gevangen zaten in de industriële stad, zonder mogelijkheid tot oplossing van hun 

problemen: 

“These wretched people must live somewhere. They cannot afford to go out by 

train or tram into the suburbs; and how, with their poor emancipated, starved 

bodies, can they be expected – in addition to working twelve hours or more, for a 

shilling, or less – to walk three or four miles each way to take and fetch? “19 

Hoewel de utopische beweging een lange geschiedenis kent en de wantoestand in de 

stad pas aan het einde van de negentiende eeuw grote publieke belangstelling kreeg, liep 

de opkomst van utopische stadsplanning parallel met deze ontwikkeling. Ondanks de 

filosofische- en anarchistische oorsprong van het utopisme, werd alle hoop gelegd bij de 

autoriteit van het gezag. Actie van de overheid bleef echter uit en er ontstond een sociaal-

politiek vacuüm dat bepalend is geweest voor het ontstaan van de Garden City movement. 

    

    

3.23.23.23.2    Van ideaal tot Van ideaal tot Van ideaal tot Van ideaal tot realiteitrealiteitrealiteitrealiteit :  :  :  : de de de de GardGardGardGarden Citen Citen Citen Cityyyy    

 

 

Omdat de bemoeienis van de overheid met volkshuisvesting slechts marginaal was, 

werden er gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw verschillende particuliere 

initiatieven ontplooid. Ook was er sprake van groeiende aandacht voor het stedelijke 

probleem en werden vanuit intellectuele kring oplossingen aangedragen om tot een 

nieuwe samenleving buiten de bestaande wereld te komen. Ook de in Londen geboren 

Ebenezer Howard (1850-1928) werd door deze ideeën beïnvloed. Tijdens de jaren 1870 

reisde hij door Amerika, waarna hij rond 1880 in Engeland terugkeerde en in 1898 zijn 

                                                 
18
 Mearns en Wohl (ed.), The Bitter Cry, 7. Geciteerd in: Hall, Cites of Tomorrow, 19. 

19
 Mearns en Wohl (ed.), The Bitter Cry, 15. Geciteerd in Hall, Cities of Tomorrow, 22. 
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oplossing presenteerde: To-Morrow! A Peaceful Path to Real Reform, vanaf 1902 herdrukt 

onder de titel: Garden Cities of Tomorrow. Oplossing voor de stedelijke problemen was 

volgens Howard de mensen de weg uit de steden terug naar het omringende platteland 

te wijzen, en wel volgens het concept van de Garden City. Op deze wijze zou de mens niet 

alleen terugkeren naar een natuurlijke omgeving, maar tevens alle economische 

mogelijkheden van de stad aanwezig zijn. Voor deze ideale stad lag de nadruk op het 

publieke leven, waarmee het concept van de Garden City tevens een sociaal program 

inhield. Het concept voorzag de mens van een alternatief. Dit kon worden gerealiseerd 

door het creëren van geheel nieuwe steden op het platteland, ver verwijderd van de 

invloeden van de grote stad. Alleen op deze manier konden alle kwaliteiten van de stad en 

het omringende land worden verenigd en een nieuwe wereld worden gemaakt: 

“Town and country must be married, and out of this joyous union will spring a new 

hope, a new life, a new civilization.”20 

De wijze waarop deze nieuwe stad vorm zou worden gegeven, ontleent belangrijke 

ideeën aan eerdere theorieën van schrijvers, denkers en politici. Doordat in het Verenigd 

Koninkrijk een zeer abrupt proces van industrialisatie plaatsvond, leidde dit tot een vrijwel 

algemene consensus over wat door deze snelle verandering verdwenen was. Deze 

beeldvorming werd sterk beïnvloed door de ideeën van de Romantiek en daarmee 

voorgesteld als iets uit het verleden. Het goede was verloren gegaan en zou nooit meer 

kunnen worden vervangen. Veel Britse schrijvers, kunstenaars en politiek activisten 

schreven over het ideaal van een harmonieus dorpsleven, solidariteit met de 

gemeenschap, een eenduidige sociale orde en respect voor de natuur.21  

Nog afgezien van de vraag of dit verleden wel had bestaan, was dit beeld van een 

verloren idyllisch verleden heel populair en zou het de aspiratie voor de toekomst worden. 

De laatste twee decennia van de negentiende eeuw laten daarom een veelheid aan 

ideeën zien om tot een stadsparadijs te komen. Zo trachtte William Morris (1834-1896) in 

News from Nowhere (1891) een relatie te leggen tussen het marxisme en de Engelse 

romantische traditie. Peter Kropotkin (1842-1921) zocht de formule in een vorm van 

praktisch anarchisme in Fields, Factories and Workshops (1899). In Merrie England (1893) 

                                                 
20
 Ebenezer Howard, Peter G. Hall e.a., To-morrow: A Peaceful Path to Real Reform (Londen 2003, 

oorspronkelijk verschenen; 1902) 10. Geciteerd in: Peter G. Hall en Colin Ward, Sociable Cities. The Legacy of 

Ebenezer Howard (Chichester etc. 1998) 19, 48. 
21
 Hardy, Utopian England, 60. 
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deed Robert Blatchford (1851-1943) een poging het opkomende socialisme met 

traditionele waarden te combineren.22 

Een modelstad als alternatief voor de problemen in de stad was dus wellicht niet 

uniek, de combinatie van voorstellen die Howard deed waren dat wel. Zo gaf hij, los van 

enige politieke connotatie, vorm aan een model waarin vele utopische wensen vervuld 

leken te worden en een zelfvoorzienende samenleving de kern van de maatschappij zou 

zijn. Hierbij wees Howard alle invloed van de overheid af en refereerde hij daarmee aan 

politieke idealisten als Thomas Spence (1750-1814). Howard was ervan overtuigd dat zijn 

plannen alle maatschappelijke problemen het hoofd zouden bieden. Hij refereerde aan zijn 

oplossing daarom als The Master Key : 

“What I solemnly believe to be the key to the great social problem – how to enter 

upon a higher plane of being”.23 

Steunpilaar van de zelfvoorzienende samenleving was de balans tussen collectivisme en 

individualisme. Dat samenwerking daarvoor noodzakelijk was, ontleende Howard aan de 

ideeën van Peter Kropotkin. De geëmigreerde Russische anarchist was ervan overtuigd dat 

economische vooruitgang en verbeterde transportmogelijkheden weliswaar een sterke 

concentratie in de steden mogelijk hadden gemaakt, maar de nieuwe energievorm 

elektriciteit zou een tegengestelde beweging, namelijk decentralisatie, mogelijk maken. 

Voor Howard betekende dit dat een terugkeer van de stad naar het platteland mogelijk 

was geworden. De noodzaak tot samenwerking had volgens Howard een hoger doel: 

“A golden opportunity for the reconstruction of the entire fabric of our civilization … 

New cities well planned and thought out because the needs of all will be 

considered will displace the cities of today which are chaotic, disorderly, untidy, 

because founded in selfishness.”24 

Tegen deze achtergrond vond in 1898 de publicatie plaats van To-Morrow: A Peaceful 

Path to Real Reform. Samen met de geamendeerde versie Garden Cities of To-morrow, 

gepubliceerd in 1902, zou dit de basis vormen voor de Garden City Utopia. De essentie 

van het boek was ingenieus, maar simpel van opzet, teneinde een breed publiek te kunnen 

aanspreken. Daarom was ook de titel in de tweede editie gewijzigd, om de nadruk te 

leggen op het ideale doel zelf, niet op het proces naar de ideale stad. 

 Met de vraag: “The People: where will they go? ” en met behulp van een simpele 

schets rond drie magneten, genaamd Town, Country en Garden City (Afbeelding 2) zouden 

                                                 
22
 Hardy, Utopian England, 61. 

23
 Beevers, The Garden City Utopia, 35. 

24
 Beevers, The Garden City Utopia, 31-32. 
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de mensen onherroepelijk tot de ideale synthese van stad en platteland, de Garden City, 

worden aangetrokken: 

“In this new environment all the advantages of the most energetic and active town 

life, with all the beauty and delight of the country, may be secured in perfect 

combination.”25 

 

 
Afbeelding 2. The Three Magnets, 1898.26 

 

Ondanks de boodschap van de Garden City Utopia, bestond het boek voor een groot deel 

uit gedetailleerde specificaties. Teneinde de ontwikkeling van de Garden City vast te 

leggen, werden het exacte grondoppervlakte, het maximale aantal bewoners en de vorm 

van bebouwing van tevoren zorgvuldig bepaald. De vorm diende een cirkel te zijn, zodat 

landgebruik en distributie voor de gemeenschap optimaal zouden zijn. Het centrum van 

de stad diende voor alle publieke voorzieningen, zoals het stadhuis, bibliotheek en 

ziekenhuis. Brede boulevards zouden niet alleen voorzien in makkelijke toegang tot de stad, 

maar tevens ter onderscheiding van de verschillende (functies van) wijken. Zelfs de 

afmetingen van woningen waren bepaald, waarbij opvalt dat ieder huis ook een grote tuin 

bezat. Een stad in de tuin en een tuin in de stad.  

                                                 
25
 Howard, Hall e.a., To-Morrow: A Peaceful Path, 7. 

26
 Hall en Ward, Sociable Cities, 18. 
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Naast de fysieke vorm van de stad, was de manier van oprichting van de Garden 

City ongewoon. De noodzakelijke grond zou door een op te richten stichting worden 

aangekocht en alle inwoners betaalden, als deelnemers van deze stichting, een bedrag 

aan rente. Van de inkomsten zou de rente over de lening, aflossing van de schuld en het 

onderhoud van de stad worden bekostigd. Deze wijze van financiering van het project 

was volgens Howard noodzakelijk om de verdere ontwikkeling van de tuinstad mogelijk te 

maken. Om alle inwoners als collectief te laten profiteren, diende de grond in 

gemeenschappelijk bezit te blijven en als garantie hiervoor moest de gehele ontwikkeling 

van de tuinstad systematisch worden opgezet. Teneinde deze ontwikkeling in harmonie te 

laten verlopen, moest een manier worden gevonden waarop potentiële groei van de stad 

kon worden geaccommodeerd. De oplossing werd gevonden door middel van 

satellietsteden, samen met de Garden City werd dit stelsel van meerdere steden Social Cities 

genoemd. Groei van de tuinstad werd op die manier naar nieuwe tuinsteden gedirigeerd. 

(Afbeelding 3) 

Hoewel het plan allereerst praktisch was uitgewerkt, werd het door commentatoren 

vrijwel onmiddellijk als utopisch en daarmee als onmogelijk bekritiseerd. De kern van de 

kritiek richtte zich vooral op het idee van gemeenschappelijk eigendom als de sleutel tot 

maatschappelijke verandering. Een revolutionair ideaal werd door Howard voor 

pragmatische doeleinden gebruikt. Ebenezer Howard heeft zich altijd tegen deze kritiek 

verzet. Hij benadrukte de uitvoerbaarheid van zijn ideeën, en omschreef zichzelf zeker niet 

als utopist. Ter voorkoming van dit utopische stempel, distantieerde hij zich dan ook snel 

van andere projecten die een revolutionaire lijn volgden: 

“No reader would confuse the experiment here advocated with any experiment in 

absolute communism. Nor is the scheme to be regarded as a socialistic 

experiment.”27 

Howard stond geen radicale weg voor, maar een praktisch alternatief, waarbij zijn visie lijkt 

te zijn afgezwakt ten gunste van de uitvoerbaarheid van zijn plannen. In zijn perceptie 

hadden eerdere utopische schema’s gefaald, omdat deze teveel aan de menselijke natuur 

voorbij waren gegaan. Zijn voorkeur ging uit naar het scheppen van een omgeving 

waarin sociale verandering niet zou moeten, maar kunnen plaatsvinden. Solidariteit en 

bereidheid aan het collectief mee te werken werden niet vereist, maar zouden een 

gegeven van de menselijke natuur zijn, door Howard Social Individualism genoemd. Wel 

utopisch of niet, politiek naïef of niet; zijn optreden bezat een grote mate van pragmatisme. 

                                                 
27
 Howard, Hall e.a., To-morrow: A Peaceful Path, 114. 
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In 1899 werd daarom de Garden City Association opgericht, met als doel de eerste 

tuinstad te realiseren.  

 

 
Afbeelding 3. Social Cities. Cluster van onderling verbonden garden cities.28 

 

De oprichting van deze nieuwe organisatie vloeide direct voort uit Howards boek. Hij 

geloofde dat na de oprichting van één tuinstad als model, er vele anderen zouden volgen. 

Hoewel het eerste beoogde project klein van opzet was, kon men geen investeerders 

vinden. De leden van de beweging waren, behalve Howard, veelal industriëlen en in het 

geval van de voorzitter, Charles Neville, een advocaat van aanzien. Zij zorgden na enige tijd 

voor het benodigde kapitaal, waardoor met de start van het eerste project kon worden 

begonnen. De wijze waarop het startkapitaal werd bemachtigd toont aan dat men vanuit 

deze sociaal-maatschappelijke groep Howards idee niet als revolutionair of gevaarlijk zag. 

In 1903 werd bij Letchworth de locatie gevonden waar het eerste project ten 

uitvoer kon worden gebracht. Het lag in de nabijheid van Londen en door de jarenlange 

                                                 
28
 Hall en Ward, Sociable Cities, 24. 
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landbouwdepressie was het land vrijwel verlaten en dus goedkoop. Voor de invulling en 

uitvoering van de architectonische realisatie van de eerste tuinstad werden twee 

architecten aangesteld: Raymond Unwin (1863-1940) en Barry Parker (1867-1947). Er 

werd gekozen voor een conventionele stijl, waarbij op zeventiende eeuw stijl gebaseerde 

cottages de boventoon voerden. Om alle sociaal-maatschappelijke klassen te bestrijken 

werden er zowel grote als kleine woningen gebouwd. Vernieuwing was hoofdzakelijk te 

vinden in de kwaliteit van de gebruikte materialen, niet in de vorm en functie van de 

woningen. Meer nadruk werd gelegd op pogingen voldoende bedrijven aan te trekken. 

Men slaagde hierin door bedrijven als Idris Mineral Works en de uitgever Dent naar 

Letchworth te halen.29 Reden genoeg voor optimisme: 

 

 No more in sunless cities, grim and grey, 

 Thro’brick-built conduits shall the nation pour 

 Her dwindling life in torment … 

 For you in league with sunshine and sweet air, 

 With comfortable grass and healing flowers, 

 Have sworn to bring man back his natural good, 

 Have planned a Garden City, fresh and fair, 

 When Work and Thought and Rest may ply their powers, 

 And joy go hand in hand with Brotherhood.30 

 

Degenen die op zoek waren naar een alternatieve leefomgeving spoedden zich naar 

Letchworth, dat bijgevolg een sterke aantrekkingskracht uitoefende op allerlei vrije denkers 

uit het Verenigd Koninkrijk. Geïnspireerd door een nieuw optimisme waren het socialisten, 

utopisten en leden van de Independent Labour Party die zich in de garden city vestigden. 

In de pers werden de inwoners als volgt omschreven: 

“A typical Garden citizen clad in knickerbockers and, of course, sandals, a vegetarian 

and member of the Theosophical Society who kept two tortoises which he polishes 

regularly with best Lucca oil. Over his mantelpiece was a large photo of Madame 

Blavatsky and on his library shelves were “Isis Unveiled” and the works of William 

Morris, H.G. Wells and Tolstoy.”31 

                                                 
29
 Hardy, Utopian England, 68. 

30
 Canon Rawnsley, “The Garden City”, Garden City, vol.1 (1905) 9. Geciteerd in: Hall, Cities of Tomorrow, 55. 

31
 Armytage, Heavens Below, 374. Geciteerd in: Hardy, Utopian England, 69. 
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Hoewel dit soort excentriekelingen slechts een beperkte groep binnen de tuinstad vormde, 

was hun invloed op het leven buitengewoon groot. Er werden lezingen gehouden, er was 

een revival van traditionele dans en muziek en het vegetarisme werd sterk bevorderd. 

Tevens werd er geëxperimenteerd met educatie, waarbij tuinieren en dans veel aandacht 

kregen.32 Het was vooral de excentriciteit die werd benadrukt. Zo beschreef George Orwell 

(1903-1950) in The Road to Wigan Pier de mensen die men in Letchworth aan kon treffen 

als volgt:   

“every fruit juice drinker, sandal wearer, sex-maniac, Quaker, nature cure quack, 

pacifist and feminist in England.”33 

Letchworth was een pioniersproject dat veel bezoekers uit binnen- en buitenland trok, en 

in de zomer van 1905 bezochten 60.000 mensen de Cheap Cottages Exhibition. Men was 

onder de indruk van de gezonde omgeving, de kwalitatief goede woningbouw en 

arbeidsmogelijkheden voor personeel op ieder niveau geschoold. Aan de vooravond van 

de Eerste Wereldoorlog was het inwonertal gestegen tot 10.000 en leken meer tuinsteden 

tot de mogelijkheden te behoren. Zelfs George Bernard Shaw (1856-1950) maakte zich 

sterk voor het realiseren van een tuinstad in Ierland.34 

Toch miste de realiteit van Letchworth enkele idealen van Howard, en wezen 

enkele leden van de Garden City Association op het verschil tussen theorie en 

werkelijkheid. Naast verschillen op het gebied van financiering, het bestuur, de 

eigendomsrechten van de collectieve grond en het distributiesysteem van goederen, werd 

er ook een tendens gesignaleerd van een meer commerciële benadering dan 

oorspronkelijk was bedoeld.35 Oorzaken waren vaak pragmatisch en bleken in de praktijk 

simpelweg afhankelijk van de ligging en grootte van de stad en de omgeving. Dit verlies 

van sommige idealistische elementen vergrootte echter wel de toepasbaarheid en de 

aantrekkelijkheid voor het grote publiek. Toch kwam er voor 1914 geen enkel plan voor 

een tweede tuinstad tot uitvoering, mede doordat sommige aanhangers van de 

tuinstadbeweging zich interesseerden voor andere projecten, zoals Hampstead Garden 

Suburb. 36  De aanleg van buitenwijken werd door puristen echter als een hybride 

ontwikkeling beschouwd, namelijk een uitbreiding van de bestaande stad en geen 

alternatief voor de stad. 
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 Mervyn Miller, Letchworth: the first garden city (Chichester 1989) 88. 
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 George Orwell, The Road to Wigan Pier (Londen 1937) 161. Geciteerd in: Hardy, Utopian England, 75. 
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 Freestone, Urban Planning, 33. 
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36
 Hall en Ward, Sociable Cities, 65. 



 20 

 Nadat ook de Eerste Wereldoorlog aan ieder plan een halt toeriep, trachtte Howard 

de boodschap van de garden city nieuw leven in te blazen door middel van de oprichting 

van de National Garden Cities Committee. In de plannen werden grootschalige projecten 

van meer dan 100 nieuwe steden gepropageerd, waarvoor steun van de staat 

noodzakelijk was. De overheid echter toonde weinig interesse in de bouw van garden 

cities. Daarom greep Howard wederom naar eigen middelen voor de bouw van de 

tweede tuinstad, en in 1919 werd landbouwgrond in Hertfordshire aangekocht voor de 

aanleg van Welwyn Garden City, de tweede tuinstad. Nadat in 1920 de eerste woningen 

werden opgeleverd, groeide Welwyn gestaag tot 1938, maar het heeft nooit zoveel 

aandacht gekregen als Letchworth. Welwyn week dan ook in belangrijke mate af van 

Letchworth, en was allereerst bedoeld als modelstad om de naoorlogse problemen in 

Londen het hoofd te bieden. Gevolg hiervan was dat iedere utopische aspiratie naar de 

achtergrond leek te zijn verdrongen.37  

 Hoewel Howards voorstelling van de ideale stad obsoleet leek te zijn geworden, 

was de verschuiving van de nadruk op grootschalige planning van grote invloed op de 

latere ontwikkeling. Vanaf de jaren 1930 verschoof de discussie van de vraag hoe nieuwe 

nederzettingen als bouwstenen van een maatschappelijke utopie konden dienen, naar een 

meer economische vorm van stads- en regionale planning. Deze ontwikkeling zette zich 

voornamelijk na de Tweede Wereldoorlog voort, en hoewel dit niets meer van doen leek 

te hebben met Howards ideaal van de Garden City, werden zijn ideeën in de literatuur en 

de politiek van na 1945 gretig opgepakt en als bron voor grootschalige stadsplanning 

genoemd. 

Dit gegeven is kenmerkend voor de waardering van Ebenezer Howard door de 

geschiedenis. Voornamelijk tot het einde van de jaren 1960 werd zijn betekenis wel 

erkend, maar niet door iedereen gewaardeerd.38 Sommigen prezen Howard als creator 

van een evenwichtige, harmonieuze leefomgeving, zoals Lewis Mumford (1895-1990). 

Anderen hebben kritiek geuit vanwege Howards afwijzende houding tegenover de stad, 

zoals Jane Jacobs (1916-2006): 

“Howard set spinning powerful and city-destroying ideas. He conceived that the 

 way to deal with the city’s functions was to sort and sift out of the whole certain 

single uses, and to arrange each of these in relative self-containment. He focused on 

the provision of wholesome housing as the central problem … ; furthermore, he 
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defined wholesome housing in terms only of suburban physical and small-town 

social qualities.”39 

De werkelijkheid dwingt mensen tot het sluiten van compromissen. Zoveel ideeën voor 

een toekomstige stad werden door de garden city gedomineerd, dat alternatieven in het 

Verenigd Koninkrijk weinig populariteit kenden. Dit lijkt te worden verklaard doordat 

garden cities sterk in de romantische visie op het verleden en daarmee in de Britse culturele 

traditie waren geworteld: 

“The English Utopia is, as it were, a mirror image, more or less distorted, of the 

historical England.”40 

De Britse traditie week daarmee af van wat zich in de rest van Europa en in de Verenigde 

Staten afspeelde. Het geloof in technologische vernieuwing ontbrak bij Howard, de 

terugkeer van de mens naar zijn natuurlijke omgeving was de bepalende factor. 

Hervorming en continue aanpassing in plaats van radicale verbetering stonden voorop. 

Wat is er dan over van de utopistische waarde van zijn plannen?  

Bestudering van de geschiedenis en ontwikkeling van Letchworth en Welwyn leidt 

tot de conclusie dat er weliswaar een discrepantie was tussen ideaal en werkelijkheid, maar 

tevens dat theorie en praktijk niet altijd direct met elkaar verbonden zijn. De nadruk in dit 

onderzoek ligt op de praktische kant van utopistische ideeën, maar er bestaat geen 

eenduidig verband tussen beiden, en zij werden slechts zelden als blauwdruk gebruikt 

voor het scheppen van een ideale plaats op aarde. Hiervoor bleken zij niet aan te sluiten bij 

de menselijke eigenschappen. Ontkenning hiervan heeft haast altijd geleid tot 

teleurstelling, zoals in het geval van D.H. Lawrence (1855-1930). Toen bleek dat zijn visie op 

de maatschappij zelfs voor zijn meest trouwe aanhangers buiten bereik lag, gaf hij de mens 

en zijn tekortkomingen de schuld, zonder de beperkingen van zijn utopie te erkennen: 

 “My idea was the true one. Only the people were wrong.”41  

Een dergelijk autoritaire lijn stond Howard nooit voor. Hij was zo reëel als de werkelijkheid 

toeliet, en was zich bewust van de beperkingen van zijn ideeën: 

“One should never be excessively realistic in human plans. There are always too 

many difficulties and only a small percentage of aims may be attained. Our 

aspirations therefore should always be as far-reaching as they can be, so as to make 
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it possible to retract from some of them if necessary; for great gains are not be 

thought of. And the percentage of losses depends only on the enthusiasm, energy 

and perseverance of the idealists who undertake it.”42 

Voor een evaluatie van de Garden City beweging is het niet alleen belangrijk het ontstaan 

en de ontwikkeling te beschrijven, maar ook een vergelijking te maken met eerdere 

pogingen tot een ideale stad te komen. Een ander perspectief is de beweging te 

vergelijken met de ontwikkeling van de City Beautiful movement in de Verenigde Staten, 

onderwerp van het volgende hoofdstuk. Eerst zal echter worden ingegaan op de 

internationale invloed die van de Britse ontwikkeling uitging. Anders loopt dit onderzoek 

het risico dat de Amerikaanse ontwikkeling als uitwerking van de Britse initiatieven wordt 

beschouwd, wat niet het geval is.  

Een analyse van de internationale invloed van de Garden City movement begint bij 

de Amerikaan Clarence Stein (1882-1975), die architectuur studeerde aan Columbia 

University en de École des Beaux-Arts. Stein was niet alleen geïnspireerd door het Garden 

City ideaal, maar probeerde de ideeën in Amerika ook concreet te maken. In 1923 richtte 

hij daarom de Regional Planning Association of America, een verbond van architecten, 

stadsplanners en burgers, op.43 In Sunnyside (1924-1929) en Radburn (1929) werd een 

ontwerp gemaakt naar voorbeeld van de Garden City. Van blijvend succes was echter 

geen sprake. De ideeën bleken te veel af te wijken van de Amerikaanse ideologie, 

financiering en huisvesting.44 Zo was het in Amerika wettelijk verboden land te kopen voor 

het stichten van nieuwe nederzettingen, wat wordt bevestigd door het feit dat het 

ontwerp van Sunnyside betrekking had op een bestaande wijk in New York. De kloof 

tussen Howards ideaal en de realiteit van stadsplanning in de Verenigde Staten bestaat tot 

op de dag van vandaag.45 De directe invloed van de Garden City movement begon en 

eindigde met Clarence Stein. 

 Dit betekent echter niet dat van het Britse voorbeeld geen invloed uitging. In het 

voorafgaande deel is de opkomst van stadsplanning bestudeerd als nationaal fenomeen. Er 

zijn echter een aantal aspecten die een internationaal karakter hadden, zoals industrialisatie 

en urbanisatie. De vraag kan daarom worden gesteld of er ook sprake was van een 

internationale overeenkomst betreffende stadsplanning. 
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Voor de theoretische verspreiding van het ideaal van de tuinstad werd het 

fundament gevormd door de opkomst van internationale organisaties tijdens de 

negentiende eeuw. Dankzij verbeterde communicatiemogelijkheden en de 

professionalisering van vele beroepen, vond in toenemende mate een mondiaal debat 

plaats.46 Stadsplanning werd in deze discussie als onderdeel beschouwd van de creatie van 

een leefomgeving waarin het menselijke potentieel ten volle zou kunnen worden benut. 

Deze overtuiging werd in de periode voor 1914 verwoord door Patrick Geddes (1854-

1932).47 Het was zijn overtuiging dat door middel van de reorganisatie en revitalisering van 

steden, de natiestaat als politieke eenheid zou worden vervangen. Op die manier zou ook 

oorlog verdwijnen, wat verklaard waarom ook de internationale vredesbeweging invloed 

had binnen het internationale debat over stadsverbetering.  

Samengevat droeg de discussie over stedelijke problemen bij aan het internationale 

debat en de groei van internationale organisaties tijdens de negentiende eeuw. Met name 

de internationale vredesbeweging diende als centraal punt waarbij het debat over 

stedelijke hervorming buiten de nationale kaders plaatsvond.48 

Internationale invloed van de Garden City movement moet binnen deze context 

worden gezocht. Inderdaad werd de internationale vredesbeweging in de Verenigde 

Staten gesteund door dezelfde mensen die het City Beautiful ideaal voorstonden.49 Tijdens 

het eerste congres van de Garden City Association in juli 1904, waar soms in het Esperanto 

werd gesproken, beschreef Georges Benoit-Lévy de Garden City als: “garden cities of social 

peace ” en “cities of peace between nations ”.50 Ook de filantropische beweging in New 

York was vanaf de jaren 1840 sterk verbonden met die in Londen.51 Engeland en het 

ideaal van de Garden City diende lange tijd als belangrijk voorbeeld en vele studies naar 

stadsplanning stonden vol met vergelijkingen met de Britse situatie.52 

 Naast deze theoretische internationale invloed was er van individuele invloed geen 

sprake. De invloed van Raymond Unwin en Barry Parker, verantwoordelijk voor de 
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architectonische invulling van de eerste tuinstad Letchworth, bleef beperkt tot Engeland. 

Mede door de afstand tussen Engeland en de Verenigde Staten, was het Britse voorbeeld 

wel bekend in Amerika, maar hadden weinigen het gezien. Voor informatie over de 

Garden City was men in de Verenigde Staten grotendeels afhankelijk van de interpretatie 

van derden als Frederic C. Howe (1867-1940) en Charles Mulford Robinson (1869-1917). 

In het volgende hoofdstuk staat de Amerikaanse situatie en de ontwikkeling van de 

City Beautiful movement centraal. Teneinde een historische vergelijking mogelijk te maken, 

zal het ontstaan en de uitwerking van de idealen van de City Beautiful movement worden 

behandeld. Tenslotte zal ook de internationale invloed van de City Beautiful in het 

algemeen, en op het Verenigd Koninkrijk in het bijzonder aan bod zal komen. 
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4.4.4.4.    De Verenigde StatenDe Verenigde StatenDe Verenigde StatenDe Verenigde Staten en de  en de  en de  en de City Beautiful movementCity Beautiful movementCity Beautiful movementCity Beautiful movement    

 

 

Historici hebben in de twintigste eeuw slechts aandacht besteed aan de City Beautiful 

movement vanwege de vormgeving van de stad en de architectonische stijl. De nadruk op 

neoclassicistische architectuur en grootschalige stadsplannen werden hierbij als de twee 

meest essentiële kenmerken aangemerkt.53 De oorzaak voor de opkomst van de beweging 

werd gevonden tijdens de expositie White City, gehouden tijdens de Chicago’s World Fair 

in 1893. De tentoonstelling was een populair evenement dat vele bezoekers trok. 

(Afbeelding 4) De architectonische bouwstijl was neoclassicisme en geïnspireerd door de 

architectuur van de École des Beaux-Arts. De barokke stijl, met nadruk op symmetrie, brede 

en lange boulevards, monumentale gebouwen van veelal gelijke hoogte, was overal 

aanwezig. Deze nieuwe harmonieuze ordening van stijl zou zich ook laten herkennen in 

de stad en zijn inwoners. De makers van de tentoonstelling geloofden dat door middel van 

een harmonieuze leefomgeving, de mens in harmonie met anderen zou kunnen leven en 

geweld en armoede uiteindelijk verdwijnen. 

 

 
Afbeelding 4. Tentoonstelling White City, Chicago 1893. 
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Deze kunsthistorische interpretatie van de City Beautiful beweging laat echter belangrijke 

vragen onbeantwoord en vormt een hindernis voor een historische vergelijking tussen de 

bewegingen in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Zowel de Garden City 

alsook de City Beautiful moeten daarom niet worden beschouwd als een architectonische 

school die zich uitte in stadsplannen rond 1900, maar als breder cultureel fenomeen. 

Hiertoe moet niet alleen naar de architectonische kenmerken van de stadsplannen worden 

gekeken, maar moeten deze culturele ontwikkelingen worden onderzocht binnen de 

sociaal-politieke ontwikkeling. Pas dan kunnen de verschillen in oorsprong en gevolgen van 

beide bewegingen in hun historische context worden begrepen en kan er van een 

historische vergelijking sprake zijn.54 

 Opvallend hierbij is dat de sociaal-politieke ontwikkelingen in West-Europa en de 

Verenigde Staten in de loop van de negentiende eeuw grotendeels eenzelfde beeld laten 

zien. Het proces van industrialisatie had net als in Europa ook in de Verenigde gezorgd 

voor een proces van urbanisatie, met een nieuwe economische basis gecentreerd in de 

steden. Toch zijn naast de overeenkomsten belangrijke verschillen aan te wijzen, en een 

vergelijking tussen de City Beautiful- en de Garden City beweging zal daarom inzicht geven 

in de kenmerken en wijze van organisatie van beiden, en daarmee de verschillen tussen 

Europa en de Verenigde Staten kunnen verduidelijken. Hiertoe zal allereerst een kort 

overzicht worden geschetst van de sociale en economische transitie die Amerika aan het 

einde van de negentiende eeuw doormaakte. In het tweede deel zal The Plan of Chicago 

uit 1909 centraal staan. Het plan vormt het voorbeeld van de City Beautiful movement en 

zal worden vergeleken met de ideeën van Howards Garden City. Er zal worden 

aangetoond dat ook de idealen van de City Beautiful movement niet een abstract utopisch 

of esthetisch ideaal behelsden, maar werden gevormd door de sociaal-politieke 

ontwikkeling van de Verenigde Staten tijdens de periode 1890 tot 1910. 

 

 

4.14.14.14.1    De stad en politieke hervorming : de toestand in AmerikaDe stad en politieke hervorming : de toestand in AmerikaDe stad en politieke hervorming : de toestand in AmerikaDe stad en politieke hervorming : de toestand in Amerika        

 

 

De periode 1890 tot 1910 vormde een keerpunt in de geschiedenis van de Verenigde 

Staten. Allereerst verschoof het economische fundament van een agrarische naar een 
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geïndustrialiseerde maatschappij. Gelijk aan het Verenigd Koninkrijk was ook in Amerika de 

sociaal-maatschappelijke transformatie abrupt en leidde dit tot sociale onrust, economische 

depressie op het platteland en overbevolking in de steden. De historicus Harold Faulkner 

beschreef dit maatschappelijke proces treffend: 

“Americans witnessed the passing of the frontier and the rise of the United States to 

a prison of world power and responsibility which was to make any return to her old 

isolation increasingly difficult, if not impossible. Old issues were dead or dying; 

sectional tension was no longer a force of much importance in politics, and efforts 

to revive it proved unavailing. Most important of all, the triumph of industry over 

agriculture was now assured. The Industrial Revolution, if not completed, had gone 

so far as to make turning back to the ways of a simpler agrarian society out of the 

question.”55  

Tegelijkertijd met deze maatschappelijke verandering vond er een snelle verandering van 

de fysieke leefomgeving plaats. Ieder land dat een complexe transitie heeft doorgemaakt 

waarbij processen als industrialisatie, urbanisatie en modernisatie een rol speelden, heeft 

naast een verandering van sociale verhoudingen ook een verandering van de materiële 

omgeving doorgemaakt. De menselijke habitat zou daarom niet moeten worden 

beschouwd als slechts de plaats waar zich gebeurtenissen hebben afgespeeld maar als 

onderdeel van iedere grote sociale transformatie.56 Aangezien het leven voor velen in 

steeds grotere mate een stedelijk leven werd, moeten we dieper ingaan op de 

veranderingen van de Amerikaanse steden tijdens de negentiende eeuw. Dit aspect vormt 

dan ook het onderwerp van dit eerste deel.  

Op het eerste gezicht vertoonde de ontwikkeling van stadsplanning in de 

Verenigde Staten grote gelijkenis met de Britse ontwikkeling, die in hoofdstuk drie aan de 

orde is geweest. Dit onderzoek zal echter aantonen dat er een fundamenteel verschil 

bestond tussen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, waarbij wel sprake is van 

eenzelfde discrepantie tussen ideaal en de realisatie van de plannen.57 De uitvoering, de 

fysieke implementatie van de plannen toont een paradoxaal beeld en ondanks de positieve 

receptie van de City Beautiful werden maar weinig plannen gerealiseerd. Veel historici 

hebben er in dit verband op gewezen dat de plannen slechts propaganda waren; 

toekomstvisioenen met als doel niet de stad zelf te verbeteren, maar het falen van de 
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overheid op het sociaal-maatschappelijke terrein onder de aandacht te brengen. Daarbij 

wordt echter vergeten dat dit beleid per staat, en vaak zelfs per stad verschilde. Een 

dergelijke generalisatie is daarom niet op zijn plaats.  

Tot in de achttiende eeuw was de Europese aanwezigheid in Amerika beperkt tot 

een smalle strook land aan de kust. De grootste steden aan de kust, New York, Boston, 

Philadelphia en Baltimore werden grotendeels op dezelfde wijze bestuurd als de Engelse 

steden, en dankzij een overeenkomstig stratenpatroon waren zij zelfs een directe 

afspiegeling van contemporaine Britse steden.58 Aan het begin van de negentiende eeuw 

werd dit traditionele patroon doorbroken, en men trok westwaarts. De meeste nieuwe 

steden ontstonden in agrarische gebieden en bleven met name na 1890 beperkt van 

omvang. De groeiende exportmarkt voor agrarische producten en het proces van 

industrialisatie zorgden ervoor dat vooral de al bestaande steden groeiden. Dankzij de 

aanleg van spoorwegen na 1840 en grootschalige Europese migratie kreeg dit proces een 

krachtige impuls.59 

 De stedelijke groei in de Verenigde Staten leidde tot minder problemen dan op 

basis van de ervaringen in Europa kon worden verwacht. De centra van de grote steden 

kenden weliswaar een zekere armoede en overbevolking, maar dit leidde zelden tot grote 

problemen. Deze gebieden bleven klein van omvang en dankzij de uitbreiding van het 

transportsysteem waren de mensen ruimtelijk goed verdeeld over de stad. Praktisch al deze 

nieuwe steden in het binnenland namen deze uitgelegde vorm aan, met als gevolg dat 

zelfs een stad als Chicago haast geen overbevolkte binnenstad kende.60  

Daarnaast verschilde de positie van het stadsbestuur wezenlijk van die in West-

Europa. De roep om oplossingen van de overheid werd weinig gehoord, en de centrale 

overheid had niets van doen met het stadsbestuur. De federale overheden oefenden wel 

beleid uit, maar uitbreiding van het overheidsapparaat leidde aan het einde van de 

negentiende eeuw tot corruptie en een inconsistente beleidsstrategie. Dit probleem 

duurde voort tijdens de Progressive Era, waarbij het stadsbestuur geen grote sociaal-

maatschappelijke verbeteringen kon doorvoeren en er van een duidelijke beleidsstructuur 

geen sprake was. Op dit terrein bleven de Verenigde Staten achter bij de politiek-

bestuurlijke ontwikkeling van het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Het was binnen deze 

context dat de ontwikkeling van publieke controle van de stedelijke omgeving tot stand 
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kwam. De vraag die daarom in dit verband centraal staat, is op welke wijze het proces van 

stadsplanning bruikbaar werd als instrument tot verbetering van de stedelijke omgeving, in 

tegenstelling tot alle vormen van staatsinterventie, aangezien die een volstrekt incoherent 

beeld laten zien. Daarom kijken we eerst naar andere manieren waarop het karakter, het 

uiterlijk van de stad veranderde. 

 De meest in het oog springende fysieke indeling van de stad was het zogenaamde 

grid plan, waarvan de gevolgen voor de latere ontwikkeling van groot belang waren. Door 

de toenemende groei van de stad waren grondeigenaren zich ervan bewust dat door een 

wanordelijke vergroting, de waarde van de grond ernstig zou dalen vanwege de 

verslechterde toegang tot het centrum van de stad. 61  De stad New York nam een 

dergelijke maatregel al in 1807, en in 1811 werd het grootste deel van Manhattan 

opgedeeld door middel van een uitgestrekt patroon van bebouwing en wegen. Ook de 

aanleg van parken vormde een essentieel element van de fysieke vorm van de stad. Het 

eerste voorbeeld hiervan was Central Park in New York, aangelegd in 1858. Tijdens de 

jaren 1860 volgden andere steden dit voorbeeld en werd in Chicago zelfs een stelsel van 

parken aangelegd. De planning van parken maakte dat grond buiten de stadsgrenzen 

werd aangekocht en bestemd tot parkland, teneinde de groei van de stad zelf voor te 

zijn.62 Voor de aankoop van de grond werden speciale gemeentelijke commissies ingericht, 

en werd in sommige gevallen zelfs de regelgeving aangepast. 

Dankzij de uitgebreide aanleg van parken werden landschapsarchitecten 

genoodzaakt kennis te nemen van allerlei facetten van stadsplanning. Voor de aanleg van 

een netwerk van parken moesten zij rekening houden met de aanleg van straten, transport 

en woningbouw. Tevens werd getracht controle over het spoorwegnet te krijgen en 

werden sommige spoorlijnen verlegd. Op deze manier begonnen veel 

landschapsarchitecten aan het einde van de negentiende eeuw met de planning en 

uitvoer van woonhuizen en werd hun werkterrein uitgebreid tot dat van stadsplanning.63  

In het volgende deel zal worden aangetoond dat de professionalisering van zij die 

zich met stadsverbetering bezighielden, samen met een toenemende maatschappelijke 

betrokkenheid van de stedelijke burgerij, van doorslaggevend belang was voor de 

totstandkoming van de City Beautiful beweging. Eerst zal echter de beeldvorming over de 

stad in Amerika worden bestudeerd. 
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In dit deel zal worden onderzocht tot welke reacties de sociaal-maatschappelijke 

transformatie heeft geleid. Werd de stad in de Verenigde Staten op eenzelfde wijze 

beoordeeld als in het Verenigd Koninkrijk? Er zal worden aangetoond dat de stad 

weliswaar ook in de Verenigde Staten een negatief beeld opriep, maar tegelijkertijd als 

cultureel centrum van de maatschappij bleef bestaan. De positieve indruk van de stad 

zorgde ervoor dat de hervormingsbewegingen aan het einde van de negentiende eeuw 

hun oplossing dan ook in de bestaande stad zochten.  

De opvatting dat er iets aan de stedelijke problemen moest worden gedaan, vond 

in de jaren 1890 weerklank. Overbevolking, armoede en een gebrek aan sociale controle 

heeft lange tijd de beeldvorming over de stad bepaald en vertoont grote gelijkenis met de 

negatieve perceptie van de stad in West-Europa. Zo omschreef Henry Morgenthau (1856-

1946) het doel van stadsplanning rond 1900 als volgt: 

“to eliminate the breeding places of disease, moral depravity, discontent, and 

socialism.”64 

Tegelijkertijd met het besef van het stedelijke probleem, nam rond 1880 de publieke 

belangstelling toe. In Progress and Poverty (1879) van Henry George (1839-1897) werd 

een verband gelegd tussen het proces van urbanisatie en armoede en beschreef Edward 

Bellemy (1850-1898) in Looking Backward (1888) de maatschappelijke toestand. Aan het 

einde van deze roman keert de hoofdfiguur, Julian West, vanuit het jaar 2000 terug naar 

Boston uit de jaren 1880, en beschrijft zijn indruk als volgt: 

“From the black doorways and windows of rookeries on every side came gusts of 

fetid air. The streets and alleys reeked with the effluvia of a slave ship’s between-

decks. As I passed I had glimpses within of pale babies gasping out their lives amid 

sultry stenches, of hopeless-faced women deformed by hardship … Like the starving 

bands of mongrel curs that infest the streets of Moslem towns, swarms of half-clad 

brutalized children filled the air with shrieks and curses as they fought and tumbled 

among the garbage that littered the courtyards.”65 

Deze literaire bijdrage werd gevolgd door vele studies naar stedelijke armoede van onder 

anderen Jacob Riis (1849-1914) en Robert Hunter (1844-1913). De journalistieke 
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bedrijvigheid, aangewakkerd door de sociale onrust en vele gevallen van 

overheidscorruptie leidde ertoe dat ook journalisten hevige kritiek uitten, zoals The Shame 

of the Cities (1904) van Lincoln Steffens, The Jungle (1906) van Upton Sinclair en Treason 

of the Senate (1906) van David Graham Phillips. Hun ideeën weerspiegelden echter niet 

de Europese theorieën die de toestand in de steden vergeleken met degeneratie van de 

gehele bevolking.66 

Hoewel dit negatieve perspectief op de stad soms leidde tot gevoelens van anti-

urbanisme, voerde een meer gematigde stroming de boventoon. De overtuiging dat de 

stad aan de basis stond van de maatschappelijke ontwikkeling, waarbij de stad symbool 

stond voor wetenschappelijke- en culturele vooruitgang, leidde ertoe dat in het stedelijke 

milieu zelf naar oplossingen werd gezocht. Deze positieve perceptie werd nog eens 

versterkt door onderzoek naar de economische betekenis van de stad. Zo werd vanaf de 

jaren 1890 de theorie van Emile Levasseur (1828-1911) over het economische belang van 

de stad populair, waarbij Parijs als voorbeeld diende.67 De nadruk op de stad als cultureel 

centrum werd in de Verenigde Staten op prozaïsche wijze verwoord door Frederic C. 

Howe: 

“… The city has given the world culture, enlightenment, and education along with 

industry and commercial opportunity. The advance in recent years in this regard has 

been tremendous …. To-day, to an ever-increasing mass of the population, 

opportunities are crowding one upon another. Not only is education generously 

adapted to the needs of all, but night schools, art exhibitions, popular lectures and 

concerts, college settlements, the parks, playgrounds, a cheap press, labor 

organizations, the church, all these are bringing enlightenment at a pace never 

before dreamed of. ”68 

Er werd met bewondering geschreven over het culturele leven dat de stad de mensen had 

te bieden en gewezen op de intellectuele erfenissen uit het verleden die de stad in zich 

droeg. De Britse historicus en socioloog Frederic Harrison (1831-1923) sprak gedurende de 

jaren 1880 vol bewondering over de rijkdom van de geschiedenis die door middel van 

architectuur in de stad de herinnering aan alle culturele verdiensten levend hield: 
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“What a world of associations cling to the very stones, and names, and sites of it still! 

Can any city show so great an array of buildings and scenes identified with poetry 

and literature, with the memories of poets and thinkers, of so high an order? ”69 

Meer geromantiseerd schreef Theodore Dreiser (1871-1945) in zijn essay On Being Poor, 

dat hoewel hij tijdens een periode in zijn leven haast geen geld had en met moeite kon 

overleven, hij zich niet arm voelde. Hij voerde hiervoor als reden aan dat vele musea, 

tentoonstellingen en bibliotheken zonder entreegeld toegankelijk waren. 70  Zo kon 

iedereen in het culturele leven delen. In de Verenigde Staten werd deze achting van de 

stad vertaald naar esthetische waardering voor de stad. Allereerst moet echter worden 

geconcludeerd dat er geen direct verband bestaat tussen de opkomst van stadsplanning 

en de negatieve houding tegenover de stad. Voor het beantwoorden van de vraag welke 

oorzaken ten grondslag lagen aan de ideeën van de City Beautiful movement, moet eerst 

de positie van de hervormingsbeweging in de Verenigde Staten worden onderzocht.  

Tijdens de Progressive Era waren op tal van terreinen maatschappelijke organisaties 

actief. Zonder de exacte ontstaansgeschiedenis van de politiek progressieve beweging in 

Amerika te onderzoeken, kan worden gesteld dat de het proces van urbanisatie de politiek-

maatschappelijke positie van deze organisaties versterkte. In 1894 organiseerden zij zelfs 

een nationaal congres van gemeentelijke overheden uit 21 steden en werd de National 

Municipal League  opgericht in 1895. Jessie Good, propagandist van de beweging, schreef 

over de invloed van de particuliere organisaties als volgt: 

“No task is too great for these associations to undertake. They will direct the digging 

of anything from a sewer to a flower bed. They will order down your front fences 

and order up electric lights with equal sangfroid. Water flows at their command. 

They create sentiment in favor of ornamental back yards and tidy alleys. Indeed, they 

offer you prizes for the prettiest back yard and neatest alley.”71 

Aan het einde van de negentiende eeuw werden de esthetische waardering voor de stad 

en de toenemende invloed van lokale hervormingsbewegingen gecombineerd. Binnen de 

particuliere initiatieven kreeg de gedachte van stadsverbetering en stadsplanning steeds 

meer bijval.72 Een belangrijke positie in de verspreiding van deze ideeën was een nieuw 

journaal, Municipal Affairs, opgericht in december 1899. Verbetering van de stedelijke 
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omgeving stond centraal en de term City Beautiful werd er voor het eerst in algemene zin 

gebruikt.73 Voor verdere verspreiding zorgde de journalist Charles Mulford Robinson. Na in 

1899 voor Harper’s Magazine een reeks artikelen te hebben geschreven over voorbeelden 

van stadsplanning in het buitenland, verscheen in 1901 The Improvement of Towns and 

Cities, Or the Practical Basis of Civic Aesthetics. Het boek werd een groot succes. Zo groot, 

dat Robinson voor enige tijd zijn baan opgaf en door Amerika reisde en lezingen gaf. In 

1903 verscheen een volgend boek, getiteld Modern Civic Art, Or the City Made Beautiful, 

dat in een nog grotere oplage verscheen. Zijn voornaamste idee was om alle pogingen tot 

stadsverbetering te bundelen in een algemene beleidslijn: 

“It has seemed well, then, in the great new awakening of enthusiasm and concern 

for city beauty in a score of directions, at last to grasp them all, to group them 

logically, in a single volume and show the relative positions.”74 

Afgezien van de nadruk op de vorming van een algemeen program voor stadsverbetering, 

miste het werk een consistentie ideologie. De nadruk op esthetische overwegingen binnen 

stadsplanning was echter wel aanwezig en hoewel Robinson de term city beautiful niet 

hanteerde, populariseerde hij het idee.75 Hierin valt de invloed van John Ruskin (1819-

1900) te herkennen. Robinson refereerde dan ook aan William Morris (1834-1896) om zijn 

standpunt kracht bij te zetten dat kunst voor ieder mens toegankelijk zou moeten zijn.76 De 

stad bood de mogelijkheid ter realisatie van dit ideaal. Robinson schreef hierover: 

“ The total of that (civic art) may now be defined: it is the adjustment of the city to its 

city needs so fittingly that life will be made easier for a vast and growing proportion 

of mankind, and the bringing into it of that beauty which is the continual need and 

rightful heritage of men and which has been their persistent dream.”77 

Op veel terreinen zien we de invloed van dit esthetische ideaal als sociaal doel terug. D.J. 

Thomas, uitgever van het tijdschrift How to Grow Flowers, werd gefascineerd door het 

idee van maatschappelijke verbetering door middel van esthetisering van de leefomgeving. 

In november 1900 wijzigde hij de titel van zijn tijdschrift in: Home and Flowers: An 

Illustrated Monthly Magazine Devoted to the Home Beautiful.78 Het centrale thema werd 
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gevormd door de cultivatie van schoonheid in huis en tuin en Thomas beschreef sociale 

verandering als volgt: 

“The power of environment, for good or evil, is coming to be recognized more and 

more. Those who seek to make the world better are finding that they can do so 

most effectively through the cultivation of the love of beauty … The National League 

of Improvement Associations, therefore, should appeal to all who are interested in 

the moral welfare of the American people.”79 

De zetel van The National League of Improvement Associations, opgericht door Thomas, 

werd in 1902 verplaatst van Springfield naar Chicago waar de socioloog Charles Zueblin 

de nieuwe voorzitter werd. De nadruk op esthetisering en professionalisering van de 

beweging leidde ertoe dat stadsplanning een doel werd van de hervormingsbeweging. 

Tegelijkertijd zorgde dit ervoor dat particulier initiatief minder invloed kreeg. Grootschalige 

stadsplanning als middel tot een esthetisch- en politiek doel, werd het werkterrein van 

architecten, die in opdracht van de sociaal-maatschappelijke elite van de stad concrete 

plannen vormgaven. Hoewel zij een algemeen maatschappelijk welzijn voorstonden, werd 

in werkelijkheid maar weinig aan de samenleving als geheel gedacht. Stadsplanning werd 

op lokaal niveau steeds vaker door een sociëteit van industriëlen en financiers uitgevoerd. 

Zij hadden weinig behoefte aan sociale hervormingen, maar waren wel geïnteresseerd in 

het verhogen van het prestige van de stad en van de hogere sociale klasse.80 

Aan het begin van de twintigste eeuw had het concept van de ideale stad in de 

Verenigde Staten een nieuwe wending gekregen. De gedachte dat inrichting van de 

fysieke leefomgeving het handelen van de mens zou beïnvloeden, werd van de 

ontwikkeling voor 1900 overgenomen. Paul Boyer verklaart dit proces als volgt: 

“The process of urbanization functioned as a potent for social speculation and social 

action … social thinkers, reformers, philanthropists, and others whose assumption 

and activities seemed otherwise very different were often linked by a shared 

preoccupation with the city and, more specifically, by a common interest in 

controlling the behavior of an increasingly urbanized populace.”81  

Aan het begin van de twintigste eeuw verschenen er enkele concrete plannen tot 

stadsverbetering in de Verenigde Staten. In het volgende deel zal het plan van Chicago uit 

1909 worden bestudeerd. De totstandkoming en realisatie van dit plan vormt samen met 

de oprichting van de eerste twee tuinsteden tot de essentie van de historische vergelijking. 
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Zoals Ebenezer Howard de profeet was van de Garden City movement, was Daniel 

Hudson Burnham (1846-1912) dit ongetwijfeld voor de City Beautiful movement. Als 

architect van het ontwerpbureau Burnham and Root in Chicago, was hij verantwoordelijk 

voor enkele van de eerste wolkenkrabbers van de jaren 1880 en 1890.82 Tevens was 

Burnham belast met de leiding voor het bouwen van de World’s Columbian Exposition, 

gehouden in Chicago in 1893. Van modern industrieel bouwen naar een archaïsche 

White City waar iedere herinnering aan staal en beton verdwenen leek, hoe vond deze 

verandering plaats? Wat betekent dit voor de wijze waarop het esthetisch geinspireerde 

ideaal van de City Beautiful tot concrete plannen heeft geleid? Was er, net als in het 

Verenigd Koninkrijk, sprake van discrepantie tussen ideaal en werkelijkheid?  

De carrière van Daniel Burnham is om meerdere redenen belangrijk voor 

bestudering van het ideaal van de City Beautiful. Washington D.C. vormde het eerste 

project voor Burnham. Voor veel mensen stond deze stad symbool voor het verval van de 

Amerikaanse steden.83 In 1901 werd een drietal mannen belast met de studie naar een 

oplossing door middel van de aanleg van parken. In deze commissie had Daniel Burnham 

de leiding, naast Frederick Law Olmsted jr. en de architect Charles Follen McKim. Burnham 

eiste allereerst dat de leden van de commissie naar Europa zouden reizen om de Europese 

voorbeelden te bestuderen.84 Het uiteindelijke voorstel van de commissie was beperkt van 

opzet en slechts gericht op het publieke centrum van de stad. (Afbeelding 5) 

 Over het belang van dit plan wordt in de literatuur nog altijd getwist. Aan de ene 

kant wordt gewezen op het ondergeschikte belang van woningbouw en andere stedelijke 

problemen. Aan de andere kant begrijpt men de unieke positie van Washington D.C. en 

daarmee de nadruk op symboliek en de ceremoniële aspecten van het plan. De hoge 

kosten van het plan en de voltooiing ervan in 1922, droegen bij aan deze receptie.85 

 In 1902 was Cleveland aan de beurt. Opnieuw werd Burnham aan het hoofd van 

een commissie gesteld en in 1903 werd eenzelfde plan als voor Washington D.C. 

gepresenteerd. Voor de uitvoer van het plan zou er allereerst ruim 40 hectare terrein in het 

stadscentrum met de grond gelijk worden gemaakt. De politieke leiding van de stad 

besloot hier onmiddellijk mee te beginnen, over de inwoners van de huizen die dienden te 

verdwijnen leek men zich geen zorgen te maken.86 
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Afbeelding 5. Plan voor Washington D.C., schets uit 1902.87 

 

Het plan voor Chicago uit 1909 zou met de beperkte opzet van de eerdere plannen 

breken en voor het eerst de ideeën van de City Beautiful beweging vormgeven.88 Chicago 

was een stad die exemplarisch genoemd kan worden voor de ontwikkeling van de 

Verenigde Staten. Chicago komt daarom in de literatuur veelvuldig terug met de nadruk 

op de economische aantrekkingskracht van de stad: 

“It was raw, immature, and ambitious, lacking culture or history but seeking wealth 

and material growth, itself a product of the frontier far more than of Europe and the 

civilized east.”89  

Dit gebrek aan cultuur of geschiedenis vond zijn weerklank op het domein van 

architectuur en het landschap. In Chicago leek stedenbouw grotendeels zonder enig plan 

of besef van culturele traditie te hebben plaatsgevonden. Burnhams plan voor Chicago, 

gepresenteerd als essay, omschreef het plan voor Chicago dan ook als volgt: 

“ … to restore to the city a lost visual and aesthetic harmony, thereby creating the 

physical prerequisite for the emergence of a harmonious social order.”90 

In tegenstelling tot Howards To-Morrow! A Peaceful Path to Real Reform, waarvan een 

groot deel uit financiële cijfers bestaat, is The Plan of Chicago haast een volledig onderzoek. 

Het bevat acht hoofdstukken, verdeeld over historische perioden van de Oudheid tot de 

moderne tijd. Met betrekking tot Chicago staan thema’s als parken, recreatie, economie, 
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transport en architectuur centraal. Alles in het kader door middel van esthetische 

harmonisatie sociaal-economische doelstellingen uit te voeren.91 Europa diende nog steeds 

als vergelijking voor zijn plan: 

“The task which Haussmann accomplished for Paris corresponds with the work 

which must be done for Chicago.”92 

Op de vraag wie deze taak dienden uit te voeren schreef Burnham: 

“As a people we must, if we can, do for ourselves what elsewhere has been done 

by a single ruler.”93 

De vergelijking tussen Chicago en Parijs had ook een financieel belang. De investeerders 

van Burnhams The Plan of Chicago, eerst de Commercial Club, later de Merchants’ Club, 

wisten dat het nieuwe Parijs een goede investering was geweest. De opbrengsten 

overtroffen de kosten van de stadsplanning van Haussmann.94 Een dergelijke ontwikkeling 

zag Burnham ook voor Chicago weggelegd: 

 “Make no little plans. They have no magic to stir men’s blood and probably 

themselves will not be realized. Make big plans; aim high in hope and work, 

remembering that a noble, logical diagram once recorded will never die, but long 

after we are gone will be a living thing, asserting itself with ever-growing insistency. 

Remember that our sons and grandsons are going to do things that would stagger 

us. Let your watchword be order and your beacon beauty.”95 

In het gehele plan wordt een op poëtische wijze de visie van de City Beautiful beschreven:  

“Before us spreads a plantation of majestic trees, shadowing lawns and roadways, 

upon the margin of the Lake. … Behind this the soft banks of the shore, and trains 

glancing in and out through waving willows. Behind all, the wall of a stately terrace, 

covered with clinging vines and crowned with statues, and upholding quiet lawns, 

surrounding lovely homes. The Lake has been singing to us many years, until we 

have become responsive. We see the broad water, ruffled by the gentle breeze; 

upon its breast the glint of oars, the gleam of rosy sails, the outlines of swift gliding 

launches. We see racing shells go by, urged onward by bronzed athletes. We hear 

the rippling of waves, commingled with youthful laughter, the music swelling over 

the Lagoon dies away under the low branches of the trees. A crescent moon swims 
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in the western sky, shining faintly upon us in the deepening twilight. We float by 

lawns, where villas, swan-like, rest upon their terraces, and where white balustrades 

and wood-nymphs are just visible in the gloaming. The evening comes, with myriad 

colored lights twinkling through air perfumed with water-lilies, and Nature enfolds 

us, like happy children.”96 

Dat het plan voor Chicago verder reikte dan enkel een plattegrond voor de stad, blijkt uit 

de utopisch geïnspireerde uitspraken over the spirit of planning en the spirit of Chicago : 

“The spirit still exists. It is present today among us. Indeed, it seems to gather force 

with the years and the opportunities. It is even now impelling us to larger and better 

achievement for the public good. It conceals no private purpose, no hidden ends. 

This spirit of Chicago – is our greatest asset. It is not merely civic pride: it is rather the 

constant, steady determination to bring about the very best conditions of city life for 

all the people, with full knowledge that what we as a people decide to do in the 

public interest we can and surely will bring to pass.”97 

Een utopische visie van een toekomstig Chicago werd zo prachtig verwoord, maar voor 

wie waren deze bespiegelingen eigenlijk bedoeld, voor wie lag een dergelijk prachtige 

stad in het verschiet? Hier laat Burnham de lezer met een ambivalent beeld achter. Hoewel 

de gehele samenleving als uitgangspunt werd genomen, klonk in alles de overtuiging door 

dat de gemeenschap als geheel er pas profijt van zou hebben, wanneer de rijke burgerij 

zich in de stedelijke economie kon bewegen.98 Impliciet is dus de notie van een stedelijke 

economie aanwezig, gebaseerd op wat Thorstein Veblen (1857-1928) met de term 

conspicuous consumption aanduidde.99 

Deze conclusie leidde er al snel toe dat van links-liberalen tot marxisten vaak is 

gewezen op de plannen van de City Beautiful movement als onwerkelijk en megalomaan. 

Dit gold voor de dure projecten zelf evenals voor de ideologie die aan de basis lag. Al in 

1922 hekelde Lewis Mumford Burnhams werkwijze als municipal cosmetic. Na de Tweede 

Wereldoorlog vergeleek Mumford het idee van de City Beautiful eenvoudigweg met de 

projecten van de totalitaire regimes uit de Europese geschiedenis. 100  Ofschoon deze 

interpretatie verre van volledig is, zijn enkele inzichten ervan nuttig voor mijn analyse. 

Allereerst de constatering dat slecht esthetische- en commerciële overwegingen van 
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belang zijn. Het gehele plan van Chicago was gebaseerd op de veronderstelling dat alle 

commerciële bedrijvigheid geconcentreerd zou zijn in het stadscentrum. Burnhams plan 

voorzag niet in uitbreiding van economische activiteit, maar in concentratie ervan.101 Een 

ander punt van kritiek richtte zich op de afwezigheid van een algemeen publiek welzijn, 

zoals huisvesting, onderwijs en hygiëne. Met betrekking tot huisvesting werd in het plan 

slechts opgemerkt dat wellicht een vorm van huisvestingssubsidie, net als in Londen, 

effectief zou zijn.102 Ter verbetering van hygiëne in de stad werd louter gewezen op de 

noodzaak van beleid voor hygiënische verbetering.103 

De hoge verwachtingen zouden in de Verenigde Staten, net als in het Verenigd 

Koninkrijk, na 1909 geen werkelijkheid geworden. Er waren weliswaar in 97 steden 

zogenaamde planning commissions actief, maar hun invloed was beperkt en slechts 

adviserend, mede dankzij het feit dat er voor de Eerste Wereldoorlog geen wetgeving 

bestond die uitgebreide stadsplanning mogelijk maakte.104 Vreemd genoeg wilden veel 

van deze commissies ook geen directe invloed op gemeentelijk beleid omdat hen dit zou 

beperkingen in hun roep om federaal beleid. Veel plannen bleven een alternatief plan, 

opgesteld door een ingehuurde architect, die snel werden vergeten. 

Deze ambivalentie tussen ideaal en realiteit is kenmerkend voor de receptie van de 

City Beautiful movement. Veel kritiek wijst op de discrepantie tussen de moderne 

maatschappij en het ideaalbeeld van de City Beautiful. Mell Scott beschreef dit doel als 

volgt: “The Chicago of the Burnham plan is a city of the past that America never knew.”105 

Sommigen wijzen er echter op dat de fundamentele gedachte van stadsplanning volgens 

de City Beautiful niet is begrepen. Harland Bartholomew (1889-1989) beschreef dit gebrek 

in 1943 als volgt: 

“Unfortunately, most of these comprehensive city plans were considered too 

visionary or impractical or were misconstrued to be schemes chiefly for 

beautification of the city. Their more fundamental objectives, to correct mistakes and 

bring about a more orderly growth, were seldom appreciated.”106 

Tot slot van dit hoofdstuk de vraag naar de internationale invloed van de City Beautiful 

movement en vooral van de Britse Garden City. Hoewel de Amerikaanse plannen elders in 

het algemeen positief werden ontvangen en de ambitie ervan alom werd erkend, was er 
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geen sprake van navolging van het City Beautiful ideaal.107  Het enige voorbeeld van 

Amerikaanse invloed in Engeland was Beautiful Bolton. Deze richtte zich echter, in 

tegenstelling tot de City Beautiful, juist wel op huisvesting. Tijdens de periode van 1905 tot 

1914 was er wel sprake van invloed van landschapsarchitectuur in de Verenigde Staten op 

het Verenigd Koninkrijk. Zo werkte John A. Brodie in Liverpool aan een netwerk van 

parken, verbonden door brede boulevards. Brodie was lid van de Liverpool University 

Department of Civic Design, een organisatie die probeerde neoclassicistische architecten 

en landschapsarchitectuur een grotere rol van betekenis te geven in het Verenigd 

Koninkrijk.108 Afgezien hiervan werden de concrete Amerikaanse plannen als te ambitieus 

beschouwd en dacht men het onmogelijk iets dergelijks in West-Europa te realiseren. 

Net als de afwezigheid van directe invloed van het Garden City ideaal op de 

ontwikkeling van stadsplanning in de Verenigde Staten, werd ook andersom eventuele 

beïnvloeding bemoeilijkt door de afstand tussen Engeland en de Verenigde Staten. Het 

was voor Britten veel eenvoudiger om Duitsland te bezoeken dan Amerika.109  Slechts 

weinig Europeanen hadden voor 1914 de Amerikaanse voorbeelden met eigen ogen 

kunnen zien. In de conclusie zal naar de hoofdvraag van dit onderzoek worden 

teruggekeerd, en antwoord worden gegeven op deze vraag door middel van een 

vergelijking tussen de Garden City movement en de City Beautiful. 
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5.5.5.5.    ConclusieConclusieConclusieConclusie    

 

 

De periode 1890-1910 vormde voor de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk een 

belangrijke fase van verandering. De sociaal-maatschappelijke transitie van de negentiende 

eeuw was de opmaat voor de moderne samenleving van de twintigste eeuw. In dit 

onderzoek zijn de gevolgen van de verandering op cultureel terrein bestudeerd aan de 

hand van stadsplanning tussen 1890 en 1910. Naarmate de stad in toenemende mate de 

leefomgeving van veel mensen werd, leidde de perceptie van de stad tot de overtuiging 

dat er iets aan de stedelijke problemen moest worden gedaan. Karakteristiek voor de vele 

commentaren uit de negentiende eeuw is het feit dat niet alleen naar maatschappelijke 

toestanden werd verwezen, maar ook de vorm van de stad van essentieel belang voor het 

welzijn van de stad en zijn inwoners werd beschouwd.110 De concrete plannen van de 

Garden City movement en van de City Beautiful movement waren de expressie van deze 

hervormingsgedachte. Om tot een historische vergelijking tussen beide bewegingen te 

komen, zullen eerst de meest kenmerkende verschillen tussen de City Beautiful beweging 

en de Garden City beweging worden behandeld. Vervolgens worden de overeenkomsten 

geanalyseerd en leidt dit tot de conclusie. Tenslotte zal worden worden ingegaan op de 

betekenis van stadsplanning volgens de City Beautiful en de Garden City. 

Bestudering van de ontwikkeling van Letchworth en Welwyn leidt tot de conclusie 

dat veel idealen aan de realiteit ten onder zijn gegaan. Het ontstaan van de Garden City 

movement kan een unieke Britse aangelegenheid worden genoemd, waarbij de invloed 

van de Romantiek bepalend is geweest. Het eerste belangrijke verschil met de City Beautiful 

wordt gevormd door de afwezigheid van een politieke connotatie en esthetische waarde 

van de Garden City. Terwijl de Amerikaanse planningsbeweging een esthetisch ideaal 

voorstond, nam bij Ebenezer Howard architectonische invulling van de tuinstad een 

ondergeschikte plaats in. De reden hiervoor lijkt dat Howards ideaal van een harmonieuze 

leefomgeving niet onmogelijk zou worden. Zijn plan was bewust beperkt van omvang en 

gericht op de toepasbaarheid in de praktijk. De plannen van de City Beautiful waren juist 

zeer grootschalig. Complex waren zij echter niet, de unificatie van de architectonische 

neoclassicistische stijl was immers het middel tot een heropleving van de stedelijke moraal. 

Van verdere sociale hervorming was in Amerika geen sprake, terwijl Howard plan zich 

volledig lijkt te richten op het stedelijke probleem van huisvesting.  

                                                 
110
 Broadbent, Emerging Concepts, 34. 



 42 

Een volgend onderscheid tussen de beide bewegingen bestaat uit de 

ontstaansgeschiedenis. Terwijl de ideeën van de Garden City movement, door Howard in 

1898 verwoord, vrijwel direct tot de oprichting van de Garden City Association leidde, was 

in de Verenigde Staten geen sprake van een eenduidige stroming. Tijdens de periode 

1890-1900 waren de idealen van de beweging in Amerika aan verandering onderhevig 

en pas vanaf de eeuwwisseling kreeg de synthese van sociaal-maatschappelijke 

hervorming en esthetische stadsverbetering zijn definitieve gestalte. De betekenis van het 

esthetische ideaal was eerst in sterke mate gelieerd aan de lokale hervormingsbewegingen. 

Pas na 1900 vond er een verschuiving plaats naar het terrein van grootschalige 

stadsplanning waarbij dit esthetische ideaal de allesbepalende factor werd. Deze 

verschuiving werd mede veroorzaakt door de professionalisering van stadsplanning. Ook in 

de periode tot 1910 was sprake van een verzameling organisaties, architecten en stedelijke 

bewegingen die allen fysieke verfraaiing van de stad voorstonden zonder dat zij direct aan 

de City Beautiful movement gelieerd waren. 

Burnhams uitspraak “Make no little plans” lijkt in tegenspraak met eerdere 

hervormingsbewegingen en geeft de complexiteit weer van de vraag naar de oorsprong 

van de beweging. Enerzijds werd deze particuliere invloed maar zeer ten dele 

overgenomen in de latere stadsplanning, anderzijds kan juist deze kleinschaligheid, de 

enkele verbeteringen in de stad, als oorzaak worden gezien van de vitaliteit van de 

ideologie als geheel. Stadsverbetering op beperkte schaal hielden de vele organisaties in 

stand en de droom naar een groter ideaal levend. Een laatste onderscheid tussen 

Engeland en de Verenigde Staten was de rol van de overheid. In de Verenigde Staten was 

er dankzij de economische noodzaak weliswaar een actievere rol van de staat op het 

terrein van stadsplanning, maar ontbrak het aan een heldere beleidsvisie. 

 Een belangrijke overeenkomst tussen beiden is een aspect dat op het vorige 

onderscheid aansluit. Alhoewel het ontstaan van beide bewegingen in grote mate uniek 

valt te noemen, was er zowel in het Verenigd Koninkrijk als in de Verenigde Staten sprake 

van een politiek vacuüm waarin particulier initiatief mogelijk werd. Het gegeven dat beide 

bewegingen er pas na 1900 erin slaagden hun ideaal in de werkelijkheid vorm te geven, 

lag aan de beperkte middelen van de bewegingen zelf. 

 Een tweede overeenkomst was het utopische element dat beiden bezaten. Zo 

schreef Howard over zijn oplossing van de tuinstad als The Master Key en sprak Burnham 

over de Spirit of Chicago die altijd aanwezig is en een beslissende rol van betekenis heeft. 

Ook deelden beiden de opvatting dat de mens in het dagelijkse leven door vorm en 
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symboliek wordt gestuurd. Op deze wijze hielden beide projecten zich bezig met de 

vormgeving van een toekomstige stad en verbeelden zo een visie op de samenleving.111 

Analyse van de verschillen en overeenkomsten leidt tot de conclusie dat de 

betekenis van de architectonische stijl van de City Beautiful van ondergeschikt belang is 

voor de oorsprong van de beweging. Architectonische bouwstijl moet worden begrepen 

in de sociaal-maatschappelijke context. Deze geschiedenis is bepalend geweest voor de 

functie van architectuur in de maatschappij. Het herleiden van de oorsprong van het City 

Beautiful ideaal tot een kunststroming is een simplificatie gebleken. Een tweede 

constatering richt zich op het idee dat de beide bewegingen de moderne stad afwezen en  

weinig met de moderne technische ontwikkeling van doen hadden. Niets is minder waar. 

Hoewel beide bewegingen in naam het modernisme afwezen, maakten Burnham en 

Howard dankbaar gebruik van de mogelijkheden die de technologische vooruitgang hen 

boden. Howard zag in elektriciteit de oplossing van problemen als luchtvervuiling, 

distributie en transport. En de archaïsche bouwstijl die Burnham voorstond werd mogelijk 

door het gebruik van staal, glas, beton en elektriciteit. De economische transformatie die 

tijdens de negentiende eeuw had plaatsgevonden, maakte dat door beide bewegingen 

technologische vernieuwing als hulpmiddel werd gewaardeerd. 

Naast de genoemde verschillen tussen de City Beautiful movement en de Garden 

City movement deelden beide bewegingen de overtuiging dat een harmonieuze 

leefomgeving effect zou hebben op het leven van de mensen. De publieke functie van 

architectuur in de maatschappij werd weliswaar het meeste door de City Beautiful 

verwoord, maar de overtuiging dat de mens zich door vorm en symboliek van de 

leefomgeving zou laten beïnvloeden, is een Verlichtingsideaal dat beiden delen. Bij de 

totstandkoming van concrete plannen was daarom sprake van een sterk historisch besef. In 

de Verenigde Staten kwam dit tot uiting in de vergelijking met Europese voorbeelden en 

de sterke projectie van cultureel erfgoed in de stedelijke vormgeving. Voor de Garden City 

is de Britse romantische traditie bepalend geweest voor de reden de bestaande steden af 

te wijzen en nieuwe steden te vormen. Alleen ver verwijderd van de bestaande 

maatschappij zou de mens weer terug kunnen keren naar een situatie waarin inwoners 

van een stad in harmonie met elkaar en met de omringende natuur zouden kunnen leven. 

 Het verschil in oorsprong van beide bewegingen is van essentieel belang voor de 

vergelijking. Het toont aan dat de situatie in het Verenigd Koninkrijk niet met de 

Amerikaanse situatie valt te vergelijken. En hoewel er sprake was van een sterke 
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internationale belangstelling voor het stedelijke probleem, er geen directe persoonlijke- en 

theoretische beïnvloeding was. De opkomst van de vele internationale organisaties tijdens 

de negentiende eeuw waren echter wel van belang. Niet alleen werd op die manier een 

internationaal debat gecreëerd, maar was het grotendeels verantwoordelijk voor de 

verspreiding van stadsplanning buiten Groot-Brittannië en Amerika. 

Hoewel geen enkel plan van de City Beautiful volledig is uitgevoerd en er afgezien 

van Letchworth en Welwyn voor 1945 geen stadsplanning is uitgevoerd, is de gedachte 

van een betere maatschappij in de schoonheid van het uiterlijk van de stad, en de invloed 

hiervan voor de mens, van blijvende betekenis. Vanaf 1900 was er in meerdere landen 

sprake van een geweldige reconstructie van de stad waarbij een uniform uiterlijk een 

gevoel opriep van sociale orde en nationale trots.112 

De City Beautiful beweging is dan ook van grotere betekenis geweest dan critici 

vaak hebben erkend. Hoewel de realisatie van plannen maar in enkele steden als Denver, 

Kansas City, Dallas, en gedeeltelijk ook in San Fransisco en Chicago succes heeft gehad, zijn 

honderden kleinere voorstellen over het land verspreid, ten uitvoer gebracht.113 Daarnaast 

heeft de City Beautiful ideologie ertoe geleid dat de stad op een meer systematische en 

holistische manier werd onderzocht. Een benadering die vooral vanaf de jaren 1920 veel 

invloed heeft gehad, zowel in West-Europa als in de Verenigde Staten. 

Deze vele verschillen en overeenkomsten maken dat een historische vergelijking 

antwoord heeft gegeven op vragen naar het ontstaan, de realisatie en de uiteindelijke 

betekenis van de City Beautiful movement en de Garden City movement op stadsplanning 

in het algemeen. Hoewel de wereld na 1910 een heel andere wending nam en de 

overheid na 1914 wel een rol van betekenis in stadsplanning zou spelen, moet de invloed 

van beide bewegingen niet worden onderschat en is de volgende uitspraak volledig op 

zijn plaats: 

“The movement died long ago, but its legacy may be so commonplace that we 

have overlooked it. “114 
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Appendix IAppendix IAppendix IAppendix I115115115115 

 

 

Tabel 1 : Urbanisatie: stedelijke bevolking als percentage van totale bevolking.

EuropaEuropaEuropaEuropa Verenigd KoninkrijkVerenigd KoninkrijkVerenigd KoninkrijkVerenigd Koninkrijk DuitslandDuitslandDuitslandDuitsland Verenigde StatenVerenigde StatenVerenigde StatenVerenigde Staten
1750 - 13,8 1750 - onbekend 1750 - onbekend 1750 - onbekend
1800 - 14,5 1801 - onbekend 1816 - 26,5 1800 - 6,1
1850 - 22,3 1851 - 50,4 1849 - 28,3 1850 - 15,3
1880 - 32,4 1881 - 67,1 1880 - 41,4 1880 - 28,2
1910 - 43,8 1911 - 79,6 1910 - 60,0 1910 - 45,7
1920 - 47,6 1931 - 80,0 1939 - 69,9 1940 - 56,5

Tabel 2 : Steden met meer dan 100.000 inwoners als percentage van totaal aantal steden en hun aantal.

EuropaEuropaEuropaEuropa Verenigd KoninkrijkVerenigd KoninkrijkVerenigd KoninkrijkVerenigd Koninkrijk DuitslandDuitslandDuitslandDuitsland Verenigde StatenVerenigde StatenVerenigde StatenVerenigde Staten
1800 - 2,9 (21) 1801 - 8,2 (1) 1816 - 1,9 (2) 1800 - 0,0 (0)
1850 - 4,8 (43) 1851 - 21,8 (11) 1849 - 3,1 (4) 1850 - 6,3 (6)

1881 - 29,5 (24) 1880 - 7,2 (14) 1880 - 12,4 (20)
1900 - 12,3 (143)

1911 - 40,7 (39) 1910 - 21,3 (48) 1910 - 22,1 (50)

Tabel 3 : Aantal inwoners van Londen, Berlijn, New York en Chicago in de periode 1800-1940.

LondenLondenLondenLonden BerlijnBerlijnBerlijnBerlijn New YorkNew YorkNew YorkNew York ChicagoChicagoChicagoChicago
1800/01 1.117.000 172.000 60.000 onbekend
1850/51 2.685.000 419.000 516.000 30.000
1880/81 4.770.000 1.122.000 1.165.000 503.000
1910/11 7.256.000 2.071.000 4.767.000 2.185.000
1940/41 8.700.000 4.332.000 7.455.000 3.397.000
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