
De stad en haar domeinen 
Een gesprek met Loclewijk Brunt over stedelijk beleid , de cultuur van de angst 

en het belang van het parochiale domein 

Door Allan Varkevisser en Christiaan de Vries 

A .V.: Lodewijk, je bent hoogleraar 
stadssociologie aan de Uniuersi· 
teit uan Amsterdam. Zou je iets 

kunnen uertellen ouer het onderzoeksueld 
en fk thema's waar je je mee bezighoudt? 

Een gesprek over de 
betekenis van de verschillende 

als je je exclusief op bepaalde aspecten 
richt, je beleid al snel weer achterhaald 
wordt door de venvaarlozing van de ande
re aspecten. domeinen in de stad en over 

desoriëntatie. Kwesties als werkgelegenheid, Schiphol, 
de ontwikkeling van Amsterdam Zuid
Oost, daar gaan nu veel aandacht en 
enorme investeringen mee gepaard. Maar 
tegelijkertijd zie je de sterk groeiende 
werkloosheid. Hoe goed je als gemeente
bestuurder in Amsterdam ook je best doel 

voor de uitbreiding van Schiphol, met als 
argument dat het 10.000 banen oplevert, 

je zult je dan verdomd goed moeten re· 
aliseren dat die 10.000 banen grotendeels 
zullen worden vervuld door mensen van 

L.B.: Op dit moment oriënteer ik me voor

al op de Derde Wereldsteden. De verstede
lijking in de Derde Wereld is enorm en 
daar komt die merkwaardige bevolkings
groei in het algemeen nog eens bij. Maar 
ons gesprek gaat over de Nederlandse 
stad dus laten we ons daarop concentre
ren. Hier probeer ik toch vooral recht t.e 
doen aan het complexe karakter van de sir 
eden. In de keuze van de onderzoeksthe-

Deze laatste blijkt nu te wor
den gecreëerd doordat de 

gedachten over 'stadsontwikke
ling' niet worden afgemaakt. 

En door de overheid die schitt
ert door afwezigheid. 

• 
ma's gaat het me niet alléén om criminali-
teit, huisvesting of bet culturele leven in de stad. Ik heb zoveel 
mogelijk geprobeerd om dle thema's te entameren die recht doen 

aan het samengestelde karakter van de stad. Zo kan ik bezig zijn 
met criminaliteitsonderzoek. Dat is dan het onderzoek naar de 
daders, alsmede de gevolgen van de criminaliteit voor gevoelens 
van onveiligheid, de manier waarop mensen zich tegen de crimi
naliteit proberen te wapenen en de consequenties die dat heeft 
voor de omgangsvormen en die zijn betrekkelijk groot. Aan de an
dere kant probeer ik toch ook de noodzaak van 'revitalisering' van 
steden te benadrukken: hoe probeert men zich te profileren ten 
opzichte van concurrerende steden in binnen- en buitenland. Ook 
daar doe ik ook onderzoek naar. Wat bepaalt het prestige van de 
stad, is dan de vraag. Hoe is het mogelijk dat iedere zichzelf res
pecterende stad het voor elkaar krijgt een operahuis te bouwen, 
soms wel twee of zelfs drie, terwijl je tegelijkertijd weet dat er on· 
tzettend veel geld in gaat zitten? 
Ik doe dus onderzoek naar beide kanten van steden: de glitter
kant, zeg maar de culturele kant met een hoofdletter èn naar de 
schaduwkant van criminaliteit en verval. Dit wordt des te be
langrijker omdat omdat men op het gebied van stedelijk beleid tot. 
het besef is gekomen dat de eigen stad moet worden geprofileerd 
en de concurrentiepositie moet worden versterkt. Veel bestuur
ders gaan op een holletje achter dit idee aan terwijl allerlei ande
re zaken dan dreigen te worden verwaarloosd. Ik meen dat het. 
voor een grote stedenbeleid echt van belang is je te realiseren dat 
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• 
vèr buiten de stad. Een groot deel van de 

Amsterdamse bevollting dat wordt geteisterd door werkloosheid 
is niet meer in staat om die banen op te vullen. En dàt wordt 
nogal eens uit het oog verloren. 

A.V.: De gemeentelijke bestuurfkrs zijn dus geneigd achter een 
trend aan te lopen. Is het daarom belangrijk dat er zoiets komt als 
een coördinatie uan het stefklijk beleid op rijksniueau? 

L.B.: Het is in principe een verheugende ontwikkeling dat een be
windspersoon de expliciete verantwoordelijkheid krijgt voor de 
grote steden. Maar het feit dat zo iemand wordt aangewezen, is 
op zichzelf nog geen geen garantie dat het dan goed gaat. Het is 
in zoverre goed om dat daarmee erkend wordt dat bepaalde ge

meenten in Nederland, met name de grote steden, inderdaad een 
eigen soort van problematiek kennen. Voorheen werden gemeen· 
tes beschouwd als gemeentes en daartussen mocht je geen on· 
derscheid maken. Al jaren wordt er op gehamerd dat grote steden 
complexe samenlevingsverbanden zijn die een heel eigen proble
matiek kennen. De erkenning biervan is dus een pluspunt, maar 
ik moet nog zien wat ermee gebeurt. 
Men heeft in ons land nooit een uitgesproken positieve houding 
gehad tegenover grote steden. Aan het eind van de vorige eeuw, 
toen de steden begonnen te groeien, heeft zich onder invloed van 
de christelijke partijen -maar óók van de sociaal-democratische 
partij- een sterk anti-stedelijk sentiment ontwikkeld. Omdat men 
bang was dat er sprake zou zijn van een geloofsafval op grote 
schaal. Daarom heeft men in de mijnstreek in Limburg ook geen 
steden laten ontstaan, de mijnen werden in het groen gezet, met 
zeer kleine vestigingen daarbij, alles gedecentraliseerd. Dit was 
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geheel anders dan wat in het Ruhrgebied gebeurde, óók dan wat 
zich in de Belgische Ardennen voordeed, of nog eerder, zoals hel 
in Engeland de industriesteden, zoals Manchester vt•rging. Oe so
ciaal democraten ageerden op hun beurt tegen de grote ~;tad van
uit de bevlogen tdee dat grote sk'den alleen maar zouden leiden 
tot een 'Verelendung', waartegen de arbeidersklasse bt·scherrod 
zou moeten worden. 
In dit licht wordt ook begrijpelijk dat men tol voor kort in het 
rijkebeleid de neiging had om grootstedelijke voorzieningen even
wichtig te spreiden. Met als gevolg dat bijvoorbeeld het Neder
lands Architectuurmuseum naar Rotterdam ging en dat men hel 
idee heeft dat een stad als Rotterdam toch óók een opera zou 
moeten hebben. Jn plaats van dat men aansluiting zoekt bij de 
materii!le en de culturele infrastructuur van een stad als Am
sterdam, waar zoveel ku.n.stenaars gevestigd ztjn, waar zoveel 
theaters van ieder );()Ort of slag te vinden zijn. In plaats van dit te 
ven>terken en verder wl te bouwen en te denken dat hiervan op 
den duur een authentieke invloed op de omringende steden uit 
kan gaan, grijpt men in. Zo van: Amsterdam heefl. nu wel genoeg, 
wc moeten ook eens wat aan Rotterdam gaan geven en aan Den 
Haag en aan Utn:cht. Dat heefl. óók te maken met de angst dat 
Amsterdam te 'groot' zal worden, uit zijn krachten zal groeien. Ik 
proef af en toe hier en daar nog wel eens ietl> van dat oude anti
stedelijke sentiment. En wanneer dal doorbroken kan worden, 
dan zou tk dat een hele gunstige onlwtkkeling vinden 

CdV· Jt; zegt daar iet.~ in aan te tn·fl't·n ~·an een anti·stt?deli;k sent-
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imenl, teru·ijl ztj zullen antu·oorckn dat ze jui.~t die andere steden 
u·illen ver~terken een versterking van de stad ouer de gehele linie, 
als het ware. 

L.B.: Maar dat wordt dan toch niet gedaan op een gedifferentieer
de en genuanceerde manier. Het getuigt meer van de wil bepaal
de voorzieningen te spreiden, zonder het specifieke karakter van 
iedere stad daarbij te betrekken. 

A. V.: Dat t·rorg ik mij inderdaad ook af in het kader van het grote 
:;tedenbeleid. Er zijn nu 17 steden uoor aangeu·czen, waaronder ck 

4 grote steden en ~·erckr steden al:; Maastncht, Hengelo, Almelo en 
Arnhem. Jij hebt eerder in je rnaugurele redR, 'De magie uan de 
stad(l): gepleit voor differentiatie vanwege dR grote pluriformiteit 
tussen de t·ern:hillende steden. Zou dat een valkuil kunnen zijn 
toor het tentraai st.:delijk bt'lerd, het feit dat men die 17 steden 
tczeer gaat bfhandelen als em rt.>nt•ormige categorie, als zouden 
deze deze/fdl' problemen, behoeften en achtergronden kennen? 

L.B.: Inderdaad, in allerlei opzichten lijken Amsterdam en Rot
terdam sprekend op elkaar, zou je kunnen zeggen. Het zijn alle
bei havenlileden en hebben allerlei dingen overeenkomstig, maar 
toch zijn hel zulke verserollende steden! Ditzelfde kun je natuur
lijk zeggen van steden als Gromogen en Maastricht, Hengelo ver
us Arnhem. Voor een overheidsbureaucratie is hel ontwikkelen 

( I ) D~ nw~ rt111 dl' Jttl(l', L 8nml, Boom. 1f~>pp<'l1989 
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van een gediffenrentieerde, genuanceerde benadering, waarbij je 
zoveel mogelijk recht probeert te doen aan het eigen karakter van 
de verschillende steden, het moeilijkste wat er is. 

op gewezen dat deze periode in de Nederlandse stedenbouw en 
architectuur tot aan de Tweede Wereldoorlog heeft geduurd: veel 
eigenzinnige ontwerpen, met een grote mate van aandacht voor 
individuele vormgeving. Na de Tweede Wereldoorlog is daar ev-

CdV: Door wordt hetlokale bestuur van belang. 

L.B.: J a, van enorm belang, maar je ziet de lokale 
bestuurskracht ernstig ondermijnd worden, doordat 
deze stedelijke gebieden worden gedecentraliseerd 
in de vorm van allerlei deelraden en stadsregio's. Je 
loopt dan een risico dat het administratieve in 
plaats van culturele eenheden worden. 

In sommige trij-

ken heten de 

stmLe11 allemaal 

hetzelfde, 

bijvoorbeeld 

Kersenboom. 

En dan loop je 

drie lroeke11 om 

en dan heet het 

enwel radicaal een omslag in gekomen. Dit laatste 
is overigens ook weer niet helemaal waar, want de 
Pijp en andere negentiende eeuwse wijken zijn tot 
op grote hoogte gekleurd door wat wel de 'revolut
ie-bouw' wordt genoemd, waarbij is getracht om bij 
ernstig geldgebrek zoveel mogelijk woonruimte op 
een zo klein mogelijk oppervlak te realiseren. 

CdV: In verband hiermee zou ik een algemenere 
vroog willen stellen. ls er ergens in ck geschiecknis 
een omslag herkenbaar in het denken ouer de stad 
als domein dat zichzelf ontwikkelt naar de stad die 
wordt opgevat als geproduceerde en gecontroleerde 
ruimte? Je ziet in ck literatuur twee benaderingen: 
de stad als produkt waarouer in termen van een 
plan gedacht kan worden en de stad als een culture
le identiteit die uit zichzelf voortkomt. Als je naar 
Amsterdam kijkt, dan zie je binnen de grachtengor
del een stad die wel volgens het stramien van de 
grachten is gebouwd, maar toch qua bebouwing 
zeer divers is. Als je kijkt naar de Pijp, dan zie je 

1ceer, of 11og st-

De omslag waar jij naar vraagt, is er met name ge
komen door hel zogenaamde 'wetenschappelijke' 
bouwen, waarbij het wetenschappelijke karakter 
niet alleen was gebaseerd op het op grote schaal 
gebruik kunnen maken van nieuwe technieken van 
geprefabriceerd materiaal, maar ook op sociaal-we
tenschappelijke ideeën die voor het eerst erin door
drongen. Het waren veelal belegen pseudo-weten
schappelijke ideeën en niet goed doordacht. Het 
voornaamste is wel dat er niet alleen straten en 
huizen worden gebouwd, maar hele gemeen
schappen werden gerealiseerd. Dit werd rationeel 
uitgedacht: op straatniveau moeten zóvecl voorzie
ningen zijn, op wijkniveau zóveel voorzieningen en 
de hele buurt moet van alledrie de genootschappen 
een kerk hebben en van alledrie de genootschap
pen een lagere school, enzovoortg. Op die manier 
ontstond de 'gemeenschap' die er zou wonen. 

een egale bouwontwikkeling, door is de differentiat- eeds 
ie weer ueel minder. Je zou diJ$ kunnen zeggen dat 
hier, ook in de tijd, een omslag in benadering heeft 
plaatsgevonden. Als je alleen al naar het ver- schil 

Kersenboom 

tussen het centrum kijkt en noor de daaropuolgende 
wijk dan is het eerste meer fragmentsgewijs tot stand gekomen en 
het laatste meer planmatig. En ueel van de nieuwbouwwijken 
worden tegenwoordig schematisch gebouwd. ls hieromtrent dan 
ook in de wetenschappelijke benadering een omslag markeerbaar? 

L.B.: Over het voorbeeld van het centrum van Amsterdam is een 
bekende controverse gaande. De historicus Mumford heeft eens 
uitgeroepen dat de grachtengordel van Amsterdam het eerste 
voorbeeld genoemd kan worden van de sociaal-democratisceb st
adsplanning. Die ook zó harmonieus en geniaal bedacht was, dat 
zij aan de hele wereld ten voorbeeld moest worden gehouden. De 
Groningse historicus Taverne heeft deze visie in zijn dissertatie 
onderuit gehaald. Hij liet aan de hand van authentieke histo
rische bronoen zien dat er helemaal geen sprake is geweest van 
een grote mate van planning, dat deze omgeving toch eigenlijk 
min of meer spontaan en stukje bij beetje tot stand is gekomen. 
Dat laatste nu is interessant, omdat het centrum van Amsterdam 
tot stand kwam in een periode dat in de ons omringende landen, 
met name Frankrijk en Engeland, het absolute vorstendom op
kwam. En daar werden de steden gezien als pronkobjecten van 
het hof. Daar werd met harde hand door vorsten bepaald wal er 
moest komen. 
Zo zie je dat het centrum van Amsterdam toch het uiterlijk van 
de politieke situatie in Nederland reflecteert: een sterke burger
lijke cultuur die zich betrekkelijk autonoom opstelde ten opzichte 
van de vorst en de afwezigheid van elke pretentie bij hof en rege
ring om iets dat verwijst naar het vorstendom te installeren. De 
Amerikaanse architectuw·-historicus Olsen heeft ook een keer er 
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Hier was sprake van een soort van architecturaal 
determinisme, dat besloten ligt in de idee datje via 

je bouwwerken kunt bepalen hoe mensen zich gedragen. En dit 
was mede een reactie op wat men altijd heeft ervaren als de ver
gaande wildgroei van de negentiende eeuwse stad. Dit determi
nisme bestaat in kringen van architecten nog steeds in allerlei 
vormen. Een vertegenwoordiger daarvan, die ook in Nederland 
invloed heeft en heeft gehad, is Oscar Newman. Hij is van me
ning dat je criminaliteit tegen kunt gaan door zodanig te bouwen 
dat mensen sociale controle hebbeo op wat erop straat gebeurt. 
Ncwman is ooit wel eens naar de Bijlroer gehaald waar hij spont
aan in huilen is uitgebarsten. 
Dit hele denken heeft onder andere geleid tot wat wij nu tegenko
men aan uitwassen in een aantal van de nieuw gebouwde wijken. 
In tal van nieuwbouwijken is een hoge mate van desoriëntatie 
het gevolg. Er zijn wijken waarbij je, als je er binnenkomt, hetzij 
lopend, hetzij met de fiets, binnen 5 minuten totaal je oriëntatie 
kwijt bent: de straten heten allemaal hetzelfde, laten we zeggen 
Kersenboom - en dan loop je drie hoeken om en dan heet het 
weer, of nog steeds Kersenboom. Daar zitten dus ~deeën' achter 
over hoe zo'n gemeenschap zou moeten functioneren. Een ander 
voorbeeld zijn de hofjes en de speelplaatsjes op straat, maar ste
den vormen óók doorgangswegen! Een weg is een middel om van 
A naar B te komen, maar in veel van de nieuwbouwwijken is dat 
wel het laatste wat je nog van een weg hebt te verwachten. Je 
loopt het risico niet eens bij A te komen. De weggelàes gaan alle 
kanten op, kennen een krankzinnige hoeveelheid verkeersdrem
pels en allerlei ongerijmde speelplaatsjes. Het is een soort ver
knussing waar je gek van wordt. Die op zich weer het gevolg is 
van opvattingen over hoe steden zich in de negentiende eeuw ver-
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kcerd onlwû<keld hebben en hoe \H• dat nu beter moeten te doen. 
Maar het zijn voorbeelden van ren gessoleerd dcnkt·n cn quasi· 
welenschappelijk denken. 

CdV: Het onder:;rheid dat jij hebt g~maakt tus.~cn publieke do
mem, het socwle domein en met name hierin het parochiale do
mei/I. Hoe t•erhouclt urh dat nou tot de problematiek die jl.' 
schl.'lst? Zeker als j1• erbiJ beterilt dal hl.'t lraditionel<' ver:;rhijnsel 
mn de 'buurt' en 11an dl.' 'gemeen.~rhap'langzamerhand 111 de grote 
litrclen rs verdu·eru:n 

L.B.: In de stad ziJn die door elknor gaan lopen Ik woon zetfin de 
Nieuwmarktbuurt l!n als ik op lOterdag naar mijn kaasboertje 
ga, word ik op weg danr naartoe omgeven door totale vrremden. 
Door mensen die er anders uit:>:ien, waar ik de biografie niet van 
ken, mensen die in een vreemde taal de weg vrag('n naar het 
Rembrandthuis Tegrhjkertijd ontmot:l ik bij de koosboer tAX'h 
weer mensen uit de buurt die daar ook hun bood~chapJX'n komen 
doen, mensen die je kent uit hel café of uit de bibliotheek, 
mensen waar ik iets van weet. In wkere zin i~; de buurt op die 
manier toch een soort domein dat tu..,sen het o~nbare en het 
privé-domein in ligt. Hel is in sommige buurten in de ~;lad nau
welijks aanwezig, maar in andere weer wel en wml' Zl'lf.~ in ver
rassend sterke mate. Men spr<'ekt dan ook wel eens van 'stedelij
ke dorpen' in dit verband. 
In de J!lren '60 was ik één van dr eerste !'tudenten die zich in de 
Jordaan vestigden. Deze kon je toen nog beschouw<·n al~ een ste-

delijk dorp. De mcn.-;en bij wie ik in de Jordaan m huis kwam 
wonen, werden allemaal aangesproken als tante Sjaan en ome 
Lcendert. Je werd ook geacht om dat over te nemen, die quasi fa
milieverhouding!.'n en dal is vooral wat met het parochiale do
mein wordt aangeduid. 

CdV. Mij Lijkt dat het hrer wd gaat om eén mn de meest on· 
derschatte eigrn.~rhappen irl het hrdendaagse d1•nken over de stad. 

L.B.: Het is de tegenstelling tw;!'en publiek en privé die zo sterk 
wordt benadmkt in het denken van mensen. óók in de theorievor
ming. In dit drnken is er eigenlijk geen sprake meer van tussen
liggende domrmen en ik meen dat die opvallmg ongerechtvaar
digd is. Er is wt'l degelijk een lu~>sendomein en dal blijft een zrer 
belangrijke rol spelen. 

Cd V: In de Pijp waar ik hall'mt·ege de ;aren '70 ging wonen, deed 
zich het volRe1uie proces uoor Ik kwam daar als l'en van de een1te 
studenten, maar na verloop van tud woondM er nog maar drie 
beL·olkmg.wrrJt,PI'n· de ouderen, de studenten en mrgranten. Er 
u·as nagenneg geert sprake mn kinderen, behah·e de kinderen ran 
de migranten r11 die waren rr aanrankelijk maar weinig. Dat is 
voor ee11 buurt een merkwaardtg1• afwezigheid, clte uar1 kinderrn. 
Er waren wel scholen, maar dl' kinderen die daar op zaten, wamt 
afkomsttg utt andere buurten mn Amsterdam. Ik beschouw dtt 
als een door het belerd gemiti(!('rde ontwtkkelrng. Het transport 
mn de autochtone bet·olking naar Slotermeer en andere nieuu·1• 
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wijMn en de cumwijzing van het speci{teke type behuizing dat in 
de Pijp aanwezig is voor de groepen van studenten en, uiteindelij
ke, voor allochtonen. Dit beantwoordt aan een deterministische 
werking van beleid. Het is zeMr niet alléén een kwestie van. 
marktwerking geweest. Kan je een. deregelijke werking van het be
leid bevestigen? Het is een beleid dat zich mede beïnvloed weet 
door de wetenschappelijke Mnnis die hier omtrent wordt ontwik
Mld. 

L.B.: Je kunt het denk ik niet helemaal generaliseren, zeker niet 
voor alle steden, want mij lijkt het t.och wel samenhangen met de 
eigendomstructuur. Heb je het over huizen die privé-eigendom 
zijn of heb je het over huizen die in bezit zijn van een woningbou
wcorporatie of van de gemeente. Ik weet dat er in de loop van de 
jaren '70 en '80 voor de negentiende eeuwse wijken in de steden 
heel doelbewust verschillende modellen zijn uitgedacht. En vanaf 
de jaren '80 speciaal omtrent het mengen van de bevolking. Het 
gaat tegenwoordig om de gedachte van 'deconcentratie'. Deze 
houdt in dat in ieder geval het schrikbeeld van het getto moet 
worden voorkomen en dat je mensen met een bepaalde etnische 
achtergrond niet allemaal in één buurt moet vestigen, maar in 
kleine geconcentreerde groepjes verspreid over verschillende 
buurten. Dit begon als een politiek die aansloot bij het beleid van 
buurtvernieuwing omdat daarmee kon worden bewerkstelligd dat 
een deel van de autochtone bevolking herplaatst werd naar nieu
we buitenwijken en je daardoor de meest onaantrekkelijke wo
ningen op de markt kon vrijmaken voor studenten, verpleegsters 
en alleenstaanden. Dit is in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam 
gebeurd. Je hebt dat proces als overheid niet helemaal in de 
hand, maar men heeft het wel doelbewust geprobeerd om die cat
egorieën zo te mengen. 

CdV: Dit had in de buurten dan wel tot gevolg dat er een sterk 
geïndividualiseerd leven ontstond en wel letterlijk: teruggelrokken 
achter de eigen voordeur. Het huis begon te dienen als een soort 
pleisterplaats, omdát men eigenlijk altijd van huis was. En voor
de ouderen, omdat er geen buurt- of parochiaal leven meer be
stond. Die levenswijze drukt een zwaar stempel op de sfeer in de 
buurt èn op de ervaren veiligheid. 

L.B.: Ja, en dan zie je in sommige van die buurten de spelende 
kinderen van de mensen die zich nog wel openlijk manifesteren 
manifesteren, de allochtonen. Zij drukken nog het sterkst hun st
empel op de buurt: zij bepalen het straatbeeld, hun kinderen spe
len tot 's avonds laat op straat en als het mooi weer is zitten ze op 
de stoep. Vaak tot afkeer van die autochtone bewoners, die als je 
ze erover spreekt laten blijken hoe trots ze er op zijn dat ze vroe
ger ook altijd buiten zaten. Vroéger toen het nog zo'n leuke buurt 
was en men elkaar nog kende. 
Ik heb dat in allerlei buurten zien gebeuren. Ik kan me een boek
je herinneren, 'De geniale buurt' van Gerard Anderiesen en Ar
nold Reijndorp, over de Indische buurt. Dat was ook zo'n buurt 
waar die drie groepen de dominante groepen waren geworden. 
Toch was de uiteindelijke conclusie, na alle gesprekken, dat het 
'toch wel' een leuke buurt was. Maar dat sloeg dus op veel later, 
toen de situatie zich 'als parochiale gemeenschap' enigszins had 
kunnen stabiliseren. 

A. V.: Zie je hier niet de schaduwzijde van het parochiale domein? 
In de zin dat mensen het beschouwen als htln buurt. Er komen 
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rnensen van buiten, allochtonen of studenten, en daannee hebben 
mensen het idee dat hUn buurt wordt aangetast, met alle gevolgen 
van dien. 

L.B.: Wat ik al aangaf, je moet goed moet inzien dat die verhou
dingen niet statisch zijn en in de loop van zo'n periode van twin
tig jaar echt veranderen. Dat gevoel van aantasting van de eigen 
buurt is heel sterk in de beginfase, als er langzamerhand allocht
onen komen. Nog niet heel veel, maar wel zóveel dat het niet 
meer als toevallig wordt ervaren. In allerlei buurten hebben men
sen zich aanvankelijk - vaak ook gewelddadig - gekeerd tegen de 
toestroom van vreemden. Maar op een bepaald moment treedt 
dan een soort berusting op. Zo van: 'Ze zijn er nu eenmaal en er is 
blijkbaar niets tegen te doen. Laten we er maar het beste van 
maken.' Dit kan mede gebeuren omdat degenen die er het felste 
tegen protesteerden de buurt zijn uitgevlucht Je ziet dit dan ook 
gepaard. gaan met een ontwikkeling in stemgedrag. Bij iedere 
verkiezing zie je opnieuw verschuivingen. De aanhang van deze 
extreem-rechtse partijen zat eerst in de buurten vlak om het cen
trum heen: de oude negentiende eeuwse gordel. Men maakte zich 
hier zo'n zorgen over dat er de aanduiding 'probleem-cumulatie
gebieden' voor werd bedacht. Maar wat zie je, bij een volgende 
verkiezing zitten die CD-stemmen al weer verder uit het centrum 
en weer meer in Purmerend en dat soort gebieden. Ik meen dat 
deze verschuiving dan ook verband houdt met de trek van de al
lochtonen zelf naar de buitengewesten. Het gaat gelijk op. En 
vaak zie je dan na verloop van tijd mensen, die bijvoorbeeld na 
een saneringsoperatie hun buurt zijn uitgegaan, er weer naar te
rugkeren. 

CdV: Ja, dat gaat wellicht op uoor de bewoners van de Nieuw· 
markt, maar toch niet of veel minder voor de bewoners van De Pijp. 

L.B.: Ook in De Pijp en de Dapperbuurt komt dat voor. Veel men
sen hebben daar de keuze gehad om terug te komen na de renov
atie of weg te gaan naar bijvoorbeeld Purmerend. Een heel groot 
deel heeft de laatste route gekozen, maar degenen die per se weer 
terug willen hebben toch zoiets van 'we willen graag in de stad 
wonen'. Zij nemen dan het verlies aan sociale samenhang die de 
buurt geleden heeft, op de koop toe. Het gaat om heel overtuigde 
stedelingen. 
Het gaat hier niet eens zozeer om de buurt, want een aantal ver
trouwde elementen ervan veranderen natuurlijk ook. De winke
lier is vertrokken en er is een of andere vreemde coffee-shop geko
men. Mensen zijn niet alleen op hun eigen buurt betrokken. 
Mensen vinden het ook plezierig om dicht bij het centrum te 
wonen of dicht bij de metro, zodat je makkeUjk naar A' dam Noord 
of bij het Centraal Station kan komen. 
Die wijken en zeker die negentiende eeuwse wijken zijn inder
daad heel ingrijpend van karakter veranderd. En precies volgens 
het patroon van de komst van studenten en allochtonen en het 
vettrek van autochtonen. Voor een deel is dat inderdaad heel 
doelbewust beleid geweest, waarbij op de achtergrond de ervarin
gen met de Bijlmer en de enorme angst. voor het ontstaan van 
getto's een grote rol hebben gespeeld. 
Als je sommige beleidsmensen hoort praten, dan is het net alsof 
de totstandkoming van een getto niet meer dan een 'kwestie van 
dagen' zou zijn. Ik denk dat deze bèeldvorming niet in overeenst
emming is met de werkelijkheid. Juist de diversiteit en de heter
ogeniteit van de buurten is opvallend. Tenzij je het begrip getto 
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z6 oprekt dat eenvoudigweg de situatie in elke oude buurt er 
onder zou vallen. Maar in mijn opvatting is een getto een buurt 
die gedomineerd wordt door één bepaalde etnische groep. En dat 
is nergens in Nederland hel geval, behalve misschien in sommige 
delen van de Bijlmer. Hel gaat mij er om dat de heterogeniteit 
veel opmerkelijker is dan de homogeniteit. Mensen die er wonen, 
zitten juist in heel verschillende fasen van hun carrière of van 
hun leven. Ze hebben dan ook een heel verschillende oriëntatie op 
de stad en op hun leven in het algemeen. 
Gettovorming dreigt nog het meeste in verpauperende buurten 
waar alleen maar gehuurd wordt. De overheid heeft in zulk soort 
wijken op dit verpauperingsproces geen greep. 

A.V.: Is hRt dan niet verstandiger hier het eigen-woningbezit te 
beuorderen? 

L.B.: Ja, want als degene die er woont ook de eigenaar is, dan zal 
voor de woning aanzienlijk beter worden gezorgd. De schaal waar 
het op gebeurt, is dan voor een buurt bepalend. Differentiatie is 
belangrijk, deze is ook meer in overeenstemming met het soort 
van bewoners van de tegenwoordige buurten. 

CdV: Er is nu eer1 nieuwe staatsecretaris uoor het grootstedelijlt 
beleid. Dat uerondersrelt dWJ dat er zoiets bestaat als grootstede
lrjke problematiek. Zou je kunnen proberen te schetsen wat jij 
hierin het belangrijkste acht? 

L.B.: Ik wil graag een kanttekening maken bij de vraagstelling. 
lk ben geneigd heel voorzichtig te zijn om bij grote steden onmid
dellijk van problemen te spreken. Ik vind steden buitengewoon 
inspirerende en stimulerende samenlevingsvormen. Maar goed, 
het wordt op den duur natuurlijk wel schrijnend om alleen maar 
de culturele en de innovatieve kant van het stedelijk leven te sig
naleren en dáárin te investeren, terwijl je een groot deel van de 
stedelijke beroepsbevolking geen werk aan kunt bieden. Dáár 
huist dan ook meteen het grootste probleem. Het gevolg is -en 
daar wordt thans veelvuldig en zeer terecht op gewezen- dat er 
een tweedeling of misschien wel een driedeling dreigt te ontstaan. 
Deze bestaat uit een kansarme onderlaag en een zeer welvaren
de, kansrijke bovenlaag. Een enorme kloof dus, die vrijwel onov
erbrugbaar 1s. 
Dit is niet iets datje zo een-twee-dtie even op kunt lo:;sen. Vooral 
ook omdat hel beslist niet lot Nederland beperkt blijft, je ziel dil 
verschijnsel in alle grote westerse steden. Hel is een structureel 
verschijnsel, op zich ook niet anders dan voor de rest van het 
land, alleen in de steden is het zo buitengewoon geconcentreerd. 
Je zou kunnen denken dat als er èrgens een oplossing voor het 
probleem gevonden zal worden, het in de steden zal zijn. 

A.V.: In het algemeen noemen meliSt'n ook ck toegenomen onveilig
heid als belangrijk onderdeel uan de randstedelijke problematiek. 
lloudt dat volgensjou di~ct t'erband met de steeds groter worden· 
ck kloof of z1jn er ande~ proc~n 111 het spel? 

L.B.: Hier is natuurlijk geen sprake van een één op één relatie. 
Dat zou de suggestie wt>kken alsof mensen die geen werk meer 
hebben zich in de cnmmaliteit st.orten. Dat gaal misschien voor 
sommigen op, maar niet voor de mce:;ten onder hen 
CdV: Je zou misschit•n omgekeerd kunnen zeggen dat als het pro· 

bleem uan het ontbreken van een paochiaal domein en dWJ uan het 

ontstaan uan geïsoleerde kuenswijzer~ rond de woning zo omvang
rijk is geworden, dit in elk geual een desoriëntatie tat geuolg heeft. 
Deze zou je dan als basis uoor onveiligheid kunnen beschouwen, te 
méér als er op grote schaal ook nog tverkloosheid in et spel is. 

L.B.: Voor zover ik dat kan beoordelen, merk ik dat het feit dat 
mensen bang zijn nauw samenhangt met het ontbreken van legit
imiteit aan het optreden van de overheid. Mensen hebben het 
gevoel dat er maar van alles gebeurt en dat 'hun' overheid er 
niets aan doet. De politie komt niet opdraven, de mensen hebben 
hel idee dat ze het zelf maar moeten uitzoeken. Als er iets ge
beurd is, bijvoorbeeld inbraak of straatroof, overheerst het idee · 
en dat wordt door de politie in alle toonaarden toegegeven ·, dat 
de daders in sommige gevallen wel worden opgepakt maar na een 
kwartiertje alweer op straat lopen. Die gevoelens van onveilig
heid worden ingegeven door hel idee dat het 'catch as catch can' 
is, 'free for all'. Niemand bemoeit zich er eens mee en de overheid 
voelt zich niet geroepen om daadkrachtig op te treden. Er wordt 
niet opgetreden t.cgen automobilisten die hun auto verkeerd par
keren, maar er worden alleen maar paaltjes geplaatst zodàt het 
niet meer kan. Als telefooncellen voortdurend in elkaar worden 
getrapt en vernield, dan worden ze na een paar maanden wegge
haald. Er is niet een streven van de overheid om te voork6meo 
dat het gebeurt, nee, ze worden gewoon weggehaald. Ik denk dus 
dat dàt de mensen nog het meeste aan het hart gaat. 
De overheid verdomt het om op te treden. Zij loopt met stoffer en 
blik achter de gebeurtenissen aan om de scherven op te vegen. En 
dat heeft op zich een sterk ondermijnend effect. Mensen denken 
dan uiteindelijk ook, wat zal ik me nog aan de regels houden. 
Maar zo verdwijnt de legitimiteit van de overheid als sneeuw 
voor de zon. En 'morgen kan ik aan de beurt zijn', dat is wat veel 
mensen ontzettend angstig maakt. 
Deze hele sfeer van onveiligheid wordt natuurlijk versterkt door
dat in de stad zo'n groot percentage van de mensen alleen woont. 
Je bent er een groot deel van de dag niet, het huis blijft onbew
aakt achter. Je hebt er geen oog meer op wie op de trap thuis
hoort en \vie niet. Mensen schatren in zo'n geval allerlei elektro
nisch anti-inbraakmateriaal aan. Dat wordt op zichzelf ook weer 
gestimuleerd door de verzekeringsmaatschappijen, die je niet 
meer willen verzekeren als je niet tenminste 25 sloten op de deur 
hebt. En het wordt gestimuleerd door de politie die aan inbraak
preventie doet, maar door op de noodzaak ervan te wijzen 66k 
mel~en laat zien hoe kwetsbaar je geworden bent. Het wordt 
mede versterkt door wat je in de krant erover leest en door wal je 
van buren hoort. Hier duikt weer dat parochiale domein op. Men
sen práten er veel over. Ik meen evenwel dat de belangrijkste 
oorzaak gelegen is in de afwezigheid van de overheid en het hier
door niet serieus nemen door de overheid van de angst van de 
burgers. 

A.V.: In je inaugurele rede zeg je da.t de 'cultuur uan de angst' 
misschien wel de prijs is die je in de stad betaalt voor de 'cultuur 
uan de welkvendheid'. Je ontmoet in de stad zoueel uerschilknde 
mensen, zo kort en zo toevallig dat;e niet kunt weten wie je precies 
uoor je hebt. Een deel uan het onveiligheidsgevoel zal nooit wegge· 
nomen kunnen u:orden. 
L.B.: Ja, het is onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
CdV: Als we euen teruggaan naar het eerste deel uan het gesprek. 
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Hoe mensen wonen, nauwelijks contact met de straat, slechte en 
snel verpauperende bouw - wat 6ók een slechte verhouding tot het 
publieke goed in de hand werkt. 
Je hebt verschillende benaderingen hiertegenover. Een moralist
ische benadering zoals die van Hirsch Ballin, die zegt dat men
sen er zelf meer in hun eigen domein aan moeten doen. En een 
meer analytische benadering die wijst op het ontbreken van enige 
perceptie van het structurele probleem dat is onJ.staan. Verwijst de 
problematiek waarover wij het hebben niet naa.r het komen te ont
breken van of minstens het diffuser worden van zoiets als een pa
rochiaal domein? 

L.B.: Zo'n opvatting van Hirsch Ballin vind ik een beetje wrang 
klinken omdat daarmee de suggestie wordt gewekt dat mensen er 
niets aan zouden doen. Ik zie dat mensen ontzettend veel zelf 
doen. Ze nemen alle mogelijke middelen ter hand om zich te 
beschermen. Hetzij symbolisch, om zich op een bepaalde manier 
te gedragen in de openbare ruimte, maar bovendien, menig huis 
is al in een vesting veranderd. 
Hier in de Nieuwmarktbuurt worden zelfs alle steegjes afgesloten 
met hekwerken. Zo wordt een deel van de openbare ruimte afge
sloten. Meer dan de helft van de stegen op de Wallen is al afgeslo
ten, op verzoek van de mensen zelf. 
Dit alles heeft inderdaad vergaande repercussies voor de manier 
waarop mensen met elkaar omgaan. De spontaniteit en de moge
lijkheid van ontmoetingen wordt ernstig ondermijnd door de 
cultuur van de angst. Je durft je hebben en houden niet meer aan 
iemand toe te vertrouwen, laat staan je kind. Mensen willen niet 
meer alleen uit. 

A.V.: Denk je dat het aanstellen van stadswachten en het verho
gen van de surveillance in het algemeen bij kan dragen aan een 
groter gevoel van veiligheid? 

L.B.: Die stadswachten zijn voor bepaalde zaken wel handig, 
bijvoorbeeld bij verkeersproblemen, maar tegelijkertijd hebben ze 
zo weinig bevoegdheden dat ze niet veel verder komen dan p•-obe
ren mensen te overreden tot ander gedrag over te gaan. Ik denk 
dat huismeesters of buurtmeesters veel effectiever zijn. Zij heb
ben een herkenbare lokale functie en kennen de mensen in het al
gemeen ook. Dat is iets van vroeger dat weer terugkomt, net als 
de conducteur op de tram. Woningbouwcorporaties zien in dat het 
loont om een huismeester aan te stellen. Dit is op zich een beves
tiging van het belang van het parochiale niveau, opdat je je in je 
omgeving van je huis een beetje zekerder kan voelen. 

A V.: Je sprak eerder over de rol van de sociaal-wetenschappelijke 
kennis bij de aanleg van wijk<!n en buurten. Je bent zelf bezig met 
stadssociologie. Wat zou een positieve bijdroge van deze sociaal
wetenschappelijke kennis kunnen zijn? 

L.B.: Dat is een hele moeilijke vraag. Ik heb heel vaak voorbeel
den gezien van resultaten van sociaal-wetenschappelijk on
derzoek waarvan je kon zeggen dat het ontzettend leerzaam was 
èn praktisch. Daar werd de beleidsmaker als het ware een spiegel 
mee voorgehouden. Maar dat is toch iets anders dan dat je op 
basis van sociaalwetenschappelijk onderzoek zegt van 'dat of dat 
moét je doen'. Je kunt iets analyseren en nader onderzoeken, 
maar de stap die vervolgens gezet zou moeten worden 'dus het 

moet zo en zo zijn', is voor de wetenschap een te grote stap. Het 
gaat dan veel meer om een politieke afweging. 
Beleid komt tot stand binnen een bepaald krachtenveld. Hier in 
Amsterdam heeft men op een gegeven moment straatroof hoog op 
de prioriteitenlijst gezet, deze moest als eerste worden terugge
drongen. Wat mij betreft komt dat dan volstrekt uit de lucht val
len. Waarom nou straatroof en niet iets anders? En op dezelfde 
onnavolgbare manier wordt het weer als prioriteit afgevoerd. 
Niet omdat inmiddels alle straatrovers achter slot en grendel zitt
en. 
Nu is de georganiseerde misdaad weer nummer één. Wetenschap 
en beleid liggen ver uit elkaar, waardoor het heel moeilijk is om 
van de ene soort discussie in de andere te stappen. Daarom meen 
ik dat, voor zover men met beleid voor de grote steden bezig is, 
men zich er voortdurend van bewust moet zijn dat steden heel in
gewikkelde complexe samenlevingen zijn en dat je niet de illusie 
moet hebben dat als je maar op één lijn inzet, de andere dingen 
ook goed zullen gaan. De dingen staan niet tot elkaar als in een 
geregelde samenhang. • 
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