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De grote stad: Probleem of Perspectief ? 

Door Paul van SchiJfgaar d e 

De grote steden problematiek is 
nu, met het Staatssecretariaat 
dat ervoor werd ingericht, eerst 

echt op de politieke en bestuurlijke ogen· 
do gekomen. En terecht, de probl«:>men 
waar onze steden mee kampen zijn groot 
en naar het lijkt bijna onoplosbMr. Hel 
zijn problemen als: armoede, werkloos· 
heid, veiligheid, toenemende criminaliteit, 
verstoppingen door het verkeer, milieu en 
vervuilingsproblemen, de grote stroom 
van immigranten en de sociale en culture
le intRgratie van allochtonen. En dan heb 
ik nog niet eens de financiële problemen 
genoemd waar bijna iedere grote stad mee 
kampt of de bestuurlijke problemen waar· 

Wat ontbreekt in het beleid perspectief van de Nederlandse steden. 
En die zal ik hier als centraal motief ne· 
men voor mijn beschouwing. dal zich op de steden richt, 

is he l p erspectief. Als dit 
'Situatie in de grote steden wordt Explo
sier valt als kop te lezen in de Volkskrant 
van 27 oktober jl. En vervolgens: "]n Am

stet·dam, Rotterdam, Den Haag en 
Utrecht dreigt een explosieve situatie als 
gevolg van de sociale problemen. Het is 
daat'Om zaak dat hel kabinet samen met 
deze steden spoedig beleid ontwikkelt 
waarmee deze dreiging wordt afgewend." 
Geciteerd wordt staatssect·etaris Kohn
stamm, binnen het kabinet belast meet 
het grote stedenbeleid. Het zal geen een
voudige opgave voor hem zijn. Inhoudelijk 
niet. maar ook bestuurlijk vol valkuilen 

eenm.tutl weer voor ogen staat 
dan ku11nen ook de hefbomen 

tvorden gevonden wtwnnee 
u·eer enige verlichting kan 
worden aangebracht in de 

sociale en economische 
problemen u.;aarin tle grote 

stad verkeert. 

voor ook nog niet zo'n duidelijke oplossing • 
te vinden is. 
Tol op zekere hoogte geldt: hoe groter de stad, hoe groter hel pro
bleem. De problemen in on1.e grote steden, in Amsterdam, Rotter
dam, Den Haag, zijn omvangrijker en complexer dan m bijvoor· 
beeld Nijmegen of Breda, maar zijn weer overzienbaar en mis· 
schien wel klein vergeleken met de problemen in de grote we
reldsteden: New Vork, MeXJco-city, Dclh1 of Cruro. Daar zien we 
alles op nog grotere schaal, nog heviger, nog dreigender. Maar 
ook in Europa zijn er steden als Manchester, Milaan, Parijs, Ly
on, Barcelona, die in meerdere opzichten veel zwaardere proble
men kennen dan onze grote steden. En lang niet altijd zijn ze in 
het bezit van het perspectief dat de Nederlandse steden nog altijd 
hebben. 
En het is nu voor dit perspectief dat ik speciaal aandacht wil vra· 
gen. De Nederlandse steden kenm•n wel degelijk een ingebouwde 
kwaliteit die het ook rechtvaardigt dit als perspectief centraal te 
stellen. En met 'kwaliteit' bedoel ik dan zowel de stedebouwkun
dige en volkshuisvestelijke kwaliteit als ook de economische 
kracht van onze steden. De Nederlandse stad is woon· en leefstad 
bij uitstek, is ook als zodanig ontworpen en gebouwd, en heen bo
vendien het vermogen economisch een rol van betekf.'ni!l te spelen 
nu de 'hoogwaardige diensten' steeds belangrijker worden in de 
internationale concw·rentie. De Nederlandse stad is immers dien
stencentrum bij uitstek en bezit ook door de traditioneel hoog
waardige kennisstructuur een stevige basis om van uit te gaan. 
Hierin ligt evenwel het pen;pcctief dat dreigt verloren te gaan 
door de sociaal-economische problemen in de stad en vooral door 
de verwáárlozing van deze problemen. We moeten inzien dat inde 
woonstad en het dienstencentrum; de leefgemeenschap en de eco
nomische uitvalsbasis, de combinatie ligt van de kwaliteit en het 

l'uul •·a11 Srhil/f(ntlrdt' û IIOo/(ll•ronr l 'ltmolaJlÏArl•l' CN>dP&iP 01111 1/1' 'fl 
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• 
en strikken. 
Maar temidden van deze complexe, verwarrende en steeds moei
lijker wordende problematiek, kunnen toch enkele hoofdlijnen 
worden herkend. Op de voornaamste hiervan \vil ik ingaan zon
der ook maar enigszins de tllusie te koesteren daarmee 'de grote 
steden problematiek' als geheel te kunnen behandelen. Ik lries 
hier voor een sociaal-economische invalshoek. De belangrijkste 
reden is dat mijns inziens dáár de aanknopingspunten liggen 
voor een perspectief-scheppend beleid, omdàt daar· nou juist de 
verwaal'lozing gedurende de afgelopen decennia het grootst is ge
weest 
Centraal wil ik hierbij de opgaven stellen voor het beleid zoals 
deze in het evaluerend en strategie-bepalend project van 'Rotter
dam op Nieuw' werden geformuleerd dat ik in 1992 en 1993 
mocht begeleiden ( 1): 
• Sociale integratie van migranten en etnische 

minderheden. 
Werk voor de tienduizenden werklozen. 
Investeren, blijvend investeren, in stad en haven. 

Hel zijn drie opgaven voor het stadsbestuur, die kunnen worden 
geformuleerd op grond van de problemen van de stad. En het zijn 
tevens de drie hefbomen die de stad en haar bewoners weer het 
perspectief zouden moeten kunnen geven op wat er mogelijk is. 

De Jlmblt>m en t 'flll dt> N ed t>rlm ulse st t>d en 

Om te beginnen eerst maar een probleem dat hierboven niét is 
genoemd: de inkomens. De inkomensverdeling in de grote steden 
vort een schrijnend probleem. Het gemiddelde ervan ligt in de 

( I ) Rottl'rtlam op 'liil'mr, oktohu 1992; 
Ir o~hop Rolln·dam op nil'mr, mtwr1 1993 
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Steelelijke orbeicl, Am.!tPrdam 

grote steden beneden het landelijk gemiddelde en in veel wijken 
nog weer vèr hierbeneden. 
In publikaties wordt steeds meer aandacht besteed aan het leven 
in de bijstand, de nieuwe armoede, de 700 gulden in de maand 
waarvan iemand moet rondkomen, de schuldensituaties die wor
den opgebouwd, de vereenzaming die ook door geldgebrek kan 
worden verooi'Uiakt. In 'minima wnder marge' (2) is al enige ja
ren geleden een indringende analyse gegeven van deze problema
tiek, en toch. 
Toch zal ook ik hier de inkomensproblematiek niet centraal stel
len. Want de inkomensproblematiek is een 'gevolg-probleem'. On
ze steden kennen geen inkomensproblemen omdat de lonen laag 
zijn maar omdat er tevélen zijn die afhankelijk zijn van een uit
kering. En afhankelijk zijn van bijstand is een gevolg van andere 
oorzaken, geen oorzaak op zich. Niet het inkomen als zodanig, 
bezuinigingen door verlaging van uitkeringen en dergelijke, wu 
centraal dienen te staan in het beleid, maar het verminderen van 
deze afhankelijkheid zelf. Minder afhankelijkheid van uitkerin
gen schept immers perspectief. En een regering die steeds maar 
focust op het inkomen sec, gaat voorbij aan de oorzaken, en erger: 
ook aan het perspectief. 
De nieuwe armoede, de afhankelijkheid van grote delen van de 
bevolking, de scheiding die hierdoor ontstaat tussen 'arm' en 'rijk' 

--------------------------------- 12 

of liever tussen 'afhankelijk' en 'in staat zijn zelf keuzes te ma
ken' is een van de grootste problemen van de grote steden. Hier
mee hangen ook de problemen van onveiligheid èn van geblok
keerd bestuur samen. Het gaat in feite om het geblokkeerd raken 
en het in toenemende mate ontbreken van de werkende sociale 
samenhang. In wijken als Feijenoord (Rotterdam), Schilderswijk 
(Den Haag), Indische Buurt (Amsterdam} is ruim 70% van de 
bevolking afhankelijk van een uitkering. En elk van deze steden 
kan nog een of meer wijken noemen waarvoor hetzelfde geldt. 
Het terugdringen van de afhankelijkheid is dus de eerste uitda
ging! Dan kan immers weer het perspectief ontstaan. En daarom 
ook, dat in de 'werkstad' Rotterdam de aanknopingspunten van 
beleid gezien worden in werk, in sociale integratie en in investe
ringen. Het zijn de hefbomen voor het perspectief. 
Waarom zijn dit de hefbomen voor een beleid dat op perspectief is 
gericht? Hierop zijn drie soorten antwoorden te geven. Eén vanuit 
de aard van de problemen en de wisselwerking met andere. Eén 
vanuit de produktieve kracht die oplossing van deze problemen 
meebrengt. En één vanuit de bestuurlijke en stedebouwkundige 
historie van onze steden. Ik zal ze alle drie behandelen: of liever 
aanstippen, want méér ruimte is hier niet. 

Allereerst werk en werkloosheid. Het volgende tabelletje spreekt 
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hiervan boekdelen. Het is ontleend aan mijn (elders in dit blad 
besproken) boek 'de Werkcorporatie'. 

Arbeidsjaren 
x 1000 

Gem. arb. uren 
per arbeidsjaar 

Arbeidsuren 
x miljoen 

1970 

4.680 

2.042 

9.924 

1994 

5.278 

1.710 

9.025 ) 
Wie tot zich laat doorruingen wat er in de afgelopen 25 jaar is ge
beurd met werk, het betaalde werk, die komt tot de vcrbijsteren
de conclusie dat het aantal arbeidsuren in onze Cfonnelel econo
mie met 10% is afgenomen. En de tabel geeft nog maar een deel 
van het verbaal. Houden wij rekening met definitie-verschillen, 
afname zelfstandigen, toename ziekteverzuim en nog andere fact
oren, dan blijkt 1,1 tot 1,2 miljard arbeidsuur verloren gegaan te 
zijn. 
Voor een goed begrip: in 1994 wordt ruim 1 miljard uur minder 
gewerkt dan in 1970. En inmiddels is de beroepsbevolking met 
ruim 32% gestegen! (3) Ziedaar één van de structurele oorzaken 
van de werkloosheid. 

Maar behalve deze kwantitatieve verschuiving vond ook een even 
ingrijpende kwalitatieve versebuiving plaats. In de hier volgende 
grafiek is dat te zien. 

De marktgerichte diensten hebben in diezelfde periode een even 
sterke groei doorgemaakt. Na een aarzelende, geleidelijke groei 

verschil 

+598 

-332 

-889 

tussen '45 en '65, zien we een zeer sterke en nog steeds 
aanhoudende groei tot 44% van de werkende beroeps
bevolking in 1994. En ook dit is nog maar de helft van 
het verhaal. Want in wat wij industrie noemen heeft 
zich een vergelijkbare ontwikkeling voorgedaan. Bin
nen onze industriële ondernemingen (Philips, Hoog
ovens, de chemie, enzovoort) is het percentage elireet 
produktief personeel aanmerkelijk gezakt en het per
centage 'diensten' gestegen. 

Wat is er in diezelfde tijd met de bevolking en met 
name met de inwoners van onze steden gebeurd? De 

'arbeiderswijken' zijn wijken voor laag- en ongeschoolden geblev
en, de hoger opgeleiden en professionals trokken naar de randge
meenten, de winkelier verliet zijn woning boven de winkel en 
ging naar dal eigen huis in die andere gemeente, de immigranten 
kwamen op zoek naar een baan. De stad bleef, werd zelfs sterker, 
de woonplaats voor degene die een baan zocht in gewoon 'hand
werk'; werk waar je twee rechterhanden bij nodig hebt, je zweel 
en datje ook kan doen met weinig schoolopleiding. 
De Nederlandse steden zijn niet ann geworden door een sterk te
ruglopende economische produktie. Weliswaar is de economische 
activiteit in Nederland meer gespreid geraakt, maar de economi
sche spilfunctie van de steden is in Nederland ook nu nog aanwe
zig. Het drama van Liverpool of Manchester is ons bespaard ge
bleven. 
Maar wat er wèl gebeurde, is dat de stadsbevolking vervreemdde 
van de economische functie van de stad. ledere stad in Neder-

land, 's Hertogenbosch, Nijmegen, Groningen en En
Marktgerichte 
diensten 

schede, even goed als Amsterdam en Rotterdam, kent 
hel verschijnsel van de grote stroom inkomende fo
renzen, de werkers die van buiten komen en de werk-

Industrie 
en bouw 

lozen in de eigen stad. 

Overheld 

Sociale Integratie is als tweede hefboom genoemd om 
de steden weer het perspectief te bieden dat hen toe
komt. Eerst hier de diagnose van het probleem, die 
zich vooral rekenschap geeft van het multi-raciaal 
worden van de steden. 

3 
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UITGEDRUKT IN PERCENTAGES VAN DE WERKENDE BEROEPSBEVOLKING 

Sinds de tweede helft van de jaren '70 hebben onze 
grote steden (en ook hier weer: hoe groter de stad hoe 
sterker) te maken met een groeiende groep immigrant
en, die inmiddels een vast en belangrijk deel van de st
adsbevolking uitmaakt. ln tabel 2 geef ik wat cijfers 
voor de grote drie steden met een prognose voor het 
jaar 2000.(4) 

In de grafiek is uitsluitend de wèrkendc beroepsbevolking aange
geven. Werklozen zijn hier niet in opgenomen. Wat zien we? 
Industrie en bouw, eens de belangrijkste peilers van de werkgele
genheid, zijn sinds half jaren '60, toen daar nog ruim 40% van de 
werkgelegenheid te vinden was, naar een magere 25Cf terug
gezakt. De industrie zelf, biedt anno 1994 nog 181k van de werk
gelegenheid en een nog kleiner percentage banen (door het relat
ief geringe aantal deeltijdbanen in de industrie). 

Amsterdam; bevolkingsontwikkeling (Bron: Bureau O&S) 

(2) \tinimo ::omlu Mtt'lfl', C. Oudl' Egbl'rink, Rolll'rdam 1991 
(,1) l'o11 I . 751.000 tlllllr 6.307.000; ~l'fll'rMI CEP 1982 M ('EP 199 1 

Totaal Nederlands Allochtoon 

1980 715.500 607.500 108.000 
1990 695.212 548.163 147.049 
2000 729.600 516.100 213.600 

(I) BronnM 1tir dl' 81'ntl'enll'n :elf, 1.1r. Anuterdam, burrau O&S, 
Rottl'rdam C.O . . ; Drn Haag, diPmt REO 

%All 

15 
21 
29 
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Rotterdam; bevolklngsontwikkeling (Bron: C.O.S.) 

Totaal Nederlands Allochtoon %All 

1981 576.329 520.466 55.863 10 
1991 582.250 467.866 114.374 20 
2001 634.910 467.058 167.852 26 

Oen Haag; bevolkingsontwlkkellng (Bron: Dienst REO) 

Totaal Nederlands Allochtoon %All 

1980 456.376 416.316 40.060 9 
1990 441.327 373.688 67.639 15 
2000 441.235 335.412 105.823 24 

In alle drie de steden zien wij een dalende 'autochtone' en een st
ijgende 'allochtone' bevolkingsgroep. Bedenk dat bij de 'allochto
nen' wel bijvoorbeeld de Surinaamse migranten met Nederlandse 
nationaliteit, maar niet zelfstandig wonende kinderen uit mi
granten gezinnen zijn meegeteld. (5) Onder 'allochtonen' vinden 
wij daarbij de meest uiteenlopende bevolkingsgroepen, uil het 
middellandse zeegebied, uit Afrika, uit China, uit Rusland, uit 
Europese landen, enz. Maar de overgrote meerderheid komt uit 
niet geïndustrialiseerde landen, uit een andere cultuur, heeft een 
andere huidskleur en brengt een eigen geloof en religie mee. 
Immigratie hebben wij in Nederland vaker meegemaakt. Poolse 
en Portugese joden, Franse hugenoten, Antwerpse protestanten 
om maar een paar groepen te noemen. Maar zo massaal, en zo 
anders van cultuur en achtergrond: nee dat hebben wij in de 
Nederlandse geschiedenis nooit gekend. 
De grootste concentraties van allochtonen vinden wij in de drie 
grote steden (6) en binnen die steden weer in de oude wijken. De 
Indische buw-t in Amsterdam (een hoger percentage allochtonen 
zelfs dan ZuidOost), de Schilderswijk in Den Haag, Feijenoord en 
het oude westen in Rotterdam zijn voorbeelden. De nieuwe deel
gemeentes (vanaf 1998 zelfstandige gemeentes!) Feijenoord en 
Delfshaven in Rotterdam zullen waarschijnlijk bij de volgende 
verkiezingen meer allochtonen dan Nederlandse inwoners ken
nen. 
De onderlinge agressie die in veel wijken ontstaat en al ontstaan 
is mag niet onderschat worden. Het is natuurlijk leuk om te spre
ken van een multiculturele samenleving met vrolijke en kleurrij
ke kanten. En in principe is dat perspectief er ook wel. Maar dit 
verdwijnt nu in de grauwe armoede van werkloosheid, in het 
hangen op de hoek van de straat, in verslaving en in de afhanke
lijkheid die de nieuwe bewoners wordt opgedrongen. Juist in deze 
wijken is immers de werkloosheid het grootst, is afhankelijkheid 
van een of andere uitkering bijna norm geworden en tiert het 
verzet tegen alle soorten regelingen en wetten welig. 
En ook hier weer 'vervreemding', nu in de vorm van tweespalt, 
onderlinge agressie, wantrouwen. En ook: grote groepen die zich 

(5) Zie vuur alle worlt'" tlt>fi" itiP&: 1'it>tlc 8 ij/.,mfl, Friu Koopmmu. 
Allurhlollell in tlt• rutderlmlflse slflti~tiekt•ll: "'urlfr; oktober 1 991~,1J/:s. 16 t•v. 

(6) Zt>/[s bij r•t•rf(Piijk-i"l! ''"" dl!zc drie stedelli&lret molto '/roe grott>r dP 
&tml, /we grotPr lrt•t /Jrob/epm' vwt tui'/JO&&illg. Utrerlrt, de dtwrOJJI'Oigcllfll' 
!{rOti' stud, teltie ;" 1990 IJ l{( lllloclttorrell. 
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niet identificeren met hun nieuwe woonsteden, geen persoonlijk 
perspectief zien en zich verzetten tegen de regels en normen, te
gen 'het systeem', dat hen dat oplegt. 

Duurzaam investeren in de stad; wat is investeren eigenlijk? In 
een bedrijfshuishouding wordt onder investeren verstaan: het 
aanschaffen van produktiemiddelen (vaste activa) die op termijn 
rendement opbrengen. Particulieren verstaan onder investeren 
ook eigen inspanningen. Bijvoorbeeld investeren in een studie of 
investeren in een relatie. En de overheid? Die weet eigenlijk niet 
goed wat investeren is (vooral de rijksoverheid niet) maar ver
staat onder investeren zoiets als: iets aanleggen of bouwen met 
toekomst waarde, wat je over langere termijn afbetaalt. 
Investeren in de stad is in feite een combinatie van alle drie. Als 
één van de drie ophoudt, kwijnt de stad weg en verpaupert ze. 
Hei moeilijk regelbare, maar zo belangrijke samenspel van per
soonlijke, bedrijfseconomische en overheidsinvesteringen is nood
zakelijk om een stad duurzaam te laten functioneren. Maar het 
ontbreekt ons momenteel op alle drie fronten aan investeringen. 
Een stad heeft voor haar economisch functioneren voortdurend 
nieuwe investeringen nodig. In wegen, waterbeheersing, riolering 
en overige infrastructuur; in bouwrijpe grond en gebouwen; in 
nieuwbouw, renovatie, functieverandering en onderhoud. En het 
is deze stroom van investeringen die ook het fysieke lichaam van 
de stad, hel casco (7), bouwt, ontwikkelt, in stand houdt en in 
waarde doet toenemen. Zonder deze investeringen verliest de 
stad haar economische kracht, haar aantrekkelijkheid als vesti
gingslokatie, haar vernieuwingsvermogen, als bron voor nieuw 
ondernemen en nieuwe ontwikkeling. 
Bestuurlijk moeten de voorwaarden geschapen worden voor de 
stad hierin om initiatiefnemer te zijn. Daarmee worden immers 
ook fysieke voorwaarden geschapen op grond waarvan bedrijfs
investeringen en particuliere investeringen volgen. De financiële 
afuankelijkheid van de grote steden (alleen Rotterdam kan nog 
zelf beslissen) brengt echter mee dat noodzakelijke investeringen 
achterwege blijven, of sterk vertraagd worden. 
Overheidsin vesteringen zijn maar een klein deel van het totaal in 
de stad, maar leiden wel weer andere investeringen in. En wie de 
reeks nagaat van grote investeringen in woningbouw, kantoren, 
hotels, winkels, voorzieningen, enwvoort, tot aan die veelheid 
van kleine verbeterings- en onderhoudsinvesteringen, zal een 
weg opgaan die leidt van het economisch naar het sociale functio
neren van de stad. Het één hangt nauw samen met het ander. De 
kleine investeringen van de winkelier, de caféhouder, van de 
huiseigenaar aan zijn huis, zij zijn wel degelijk de basis voor 
duurzame kwaliteit van de stad. En deze investeringen vinden 
plaats op grond van de directe dagelijkse wisselwerking met de 
omgeving, van je er prettig voelen, van identificatie. 

llet fJerSfJet' tief voor de Nederla ndse starl 

Wat Is een stad? En wat is haar functie? Voor ik op het bijzondere 
karakter van de Nederlandse steden in ga, wil ik eerst ingaan op 
de economische functie van westerse steden in de huidige post-in
dustriële samenleving. 
Om ieder misverstand te voorkomen: ik spreek over een post-in
dustriële samenleving en niet over een post-industriële economie. 

(7) ZiP '1IP Stad oh Ctr.,ro'. Podium IVI'rkell arm l1<•t IJ ', fiO<PIIriJPr 1994 
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Ook in onze tijd, en nog vele decennia lang, zal de economische 
produktie voor een belangrijk deel bepaald worden door de indus
triële produktie van goederen en door de technologie die daarvoor 
nodig is. 
Maar dat geldt niet voor de (westerse) samenleving waar nog 
slechts een klein aantal mensen direct betrokken is bij die indus
triële produktie en waar het leven van het overgrote deel van de 
mensen niet meer door deze produktie-activiteit wordt bepaald 
<al is het genot van die produkten natuurlijk wel bepalend voor 
onze levensstijl). De functie van de stad is hieTITiee essentieel ver
anderd. De stad en haar directe omgeving vormen niet meer de 
plek waar de produkten gemaakt worden, maar waar de voor
waarden geschapen worden om de produkten te maken. De stad 
als ontwikkelingscentrum is essentieel onderdeel van de dien
sten-economie, evenals (en het een versl.erkt het ander) de stad 
als winkelcentrum, als financieel centrum, als cultuurcentrum en 
als bestuurscentrum. 
En hier ligt, economisch gezien, dan ook de positieve tegen-kant 
van het werkloosheidsprobleem. En tevens het hefboomeffect àls 
we kans zien ervan gebruik te maken. Als wij kans zien weer de 
economische vervreemding van stad en inwoner op te heffen, als 
wij weer werk kunnen creëren in de markt voor 'diensten' die er 
ontegenzeggelijk zijn, dan kan de stad weer volledig haar econo
mische functie waarmaken, namelijk als dienstencenlTUm in een 
diensten-economie. 
Maar dàn moet die markt, die markt binnen de stad zèlf, eerst 
herontdekt en opengebroken worden. En dan gaat het niet in do 
eerste plaats om bedrijven, maar om de stad als woonstad, leef
stad, kenniscentrum en mensenmassa. Kortom, vergeet bij het 
begrip 'markt' niet de stad zoals Schaefer die noemde: 'een kluitje 
huizen' (met de mensen die er in wonen). 
In de discussies over werkgelegenheidsbeleid worden nu de ter
men 'markt' en 'marktsector' al te vaak door elkaar gehaald. Voor 
een goed begrip ervan wijs ik erop dat het woord 'marktsector' 
een aanduiding is voor een produktieseclor in onze economie die 
bestaat uit op rendement gerichte bedlij ven. Hiertegenover staan 
andere produktiesect~ren als 'non-profil sector', 'overheid' of an
dere aanduidingen. De marktsector werkt ten behoeve van en le
vert aan 'markten'. En belangrijke markten zijn onder andere ook 
die overheid en non-profit sector. 
Onder een 'markt' evenwel verstaan we een groep afnemers. Dat 
kunnen dus bedrijven zijn, of de overheid of, en daar gaat bet uit
eindelijk om, particulieren ofwel consumenten. En iedere 
econoom weel dat alles wat wij produceren uiteindelijk bedoeld is 
om consumenten te bedienen. BedriJven zijn een 'lussenmarkt'; 
de uiteindelijke markt ligt bij mensen, bewoners. particulieren. 
Ook ·persoonlijke dienstverlening' vraagt om een markt. En deze 
grote onontgonnen en verwaarloosde markt ligt binnen de st~d 
zelf. Een markt die momenteel grott'ndeels door zwartwerkers 
wordt bediend doordat nonnaai werk (regulier werk) zich u1l de 
markt heeft geprijsd. Maar de markt is er wèl en hier ligt dus ook 
het perspectief waar zo'n behoefl.c aan bestaaL Hel perspeelief 
om aan de kwaliteit van de stad IR werken, om dc afhankelijk· 
heid van u1tkelingen terug te dringen, om de vervreemding op te 
heffen. Wie :tich uitgebrcider in deze problematiek wil verdiepen, 
mag ik misschien verwijzen naar mijn twee laatste boeken hiero
ver. (8) 

(fl) lfp'* rmlf l rtll'N'I'III Nln Gdrt'IUll, 191) I."" lf rrkt·llrptmllil': ra a 

(;orrum, 199 I . 

Er zijn goede redenen om de economische waarde van steden in 
een moderne, op internationale leest geschoeide, dienstenstruc
tuur hoog in te schatten. Wat is hiervan de implicatie? 
Allereerst wil ik wijzen op de complexiteit en interne verweven
heid van moderne dienstverlening. De tijd van de marskramer en 
de reizende chirurgijn is lang voorbij. De huidige winkel, bank, 
reisbureau, adviseur, arts en noem maar op, is steeds een klein 
onderdeel van een geheel, beter nog, een radertje in een mecha
niek. Diensten staan niet op zich maar zijn onderdeel van een ge
heel. En het zijn de steden die deze complexiteit (kunnen) bieden. 
Van groot belang ook is dan ook dat er diensten zijn van zeer 
hoogwaardig en van eenvoudig niveau en dat kwaliteit en effec
tiviteit ontstaan door het samengaan en de afstemming van deze 
zeer vcrschillende niveaus van dienstverlening. En ook hier weer 
blijkt dat het voo1·al de stedelijke beroepsbevolking is die deze 
verschillende niveaus kan bieden, maar er wordt tot nog toe nau
welijks gebruik van gemaakt. Wat nog moet worden erkend, is 
dat hier sprake is van een markt, van een klantengroep en van 
degenen die ervoor kunnen werken. 

Hier nog een enkel woord over de problematiek van en voor de al
lochtonen. Ik onderschat deze problemen niet en onderken ook 
dat bij het best mogelijke beleid, een blijvend grote toestroom uit 
andere werelddelen tot grote problemen zal leiden. 
Maar er kan wel aan worden getwijfeld of het 'beste beleid' wel 
gevonden is. Het beleid immers wordt tot nog toe zo sterk gevoerd 
vanuit julidischc en procedurele lijnen. Noch werk, noch sociale 
integratie, noch zelfstandige inkomensbevordering worden be
hoorlijke bevorderd. 
Het ergste is hierbij dat dan aan het toekomstperspectief, van 
zowel deze nieuwe burgers als van de stad, nauwelijks iets ge
daan wordt. Het is goed erop te wijzen dat rond 1980 de demogra
fische ontwikkeling van de stadsbevolking vooral werd getypeerd 
door 'vergrijzing' en 'woonverdunning'. Tegenover de vergrijzing 
is in de afgelopen 10 jaar een nieuwe 've1jonging' ontstaan door 
de vele kinderrijke allochtone gezinnen en de woonverdunning is 
in veel wijken omgebogen. 
Maar deze 'potentie' wordt niet of nauwelijks gebruikt. En nu de 
kindoren jong-volwassenen worden, een beroepsperspectief en 
een baan zoeken, blijken deze te ontbreken. In 'Schitteren in de 
schaduw' (9) wordt een beeld gegeven van een tegencultuur die 
Creoolse jongeren ontwikkelen om hun eigenwaarde te kunnen 
behouden. Een schitterend boek, over een thema waar we niet 
blij mee kunnen zijn, maar dat een vanzelfsprekend gevolg is van 
het eigenlijke ontbreken van perspectief. 
Waar vinden wij in het algeméén het perspectief van de stad in 
de kwaliteit van de stad. Niet alleen bouwkundig en stede
bouwkundig gezien, maar vooral ook door zijn dienstenstructuur 
en zijn hoogwaardige kennisstrucluur. 
Het beleid van de afgelopen 10 jaar (en missch1en al langer) heeft 
nu deze kwaliteit niet centraal gesteld en zelfs in sommige op
zichten ondermijnd. Ondanks de wereldwijd unieke stadsvernieu
wing en ondanks de grote voorsprong die Nederland bad in ken
nisstructuur, fy~ieke infrastructuur en volkshuisvestingskwali
teil, is toch de kwaliteit achteruit gegaan, de versjofeling ingetre
den.llOl 

(9 ) ljrio • atuOnl', 1992: 111'1 Spi11l111i.t. lnul('rtlam 
(llJ} f:J. Homlwff: CPIJ rompult'n hP/Jbl'll geM oo~ roor de kttalil<'il ra11 
,\,.,/nltwtl. NRC 27-6-1991. 
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En is dit nodig? De Nederlandse steden hebben, en ook dat is 
uniek in de wereld, een ingebouwde kwaliteit die hen juist in 
staat stelt de problemen te overwinnen. Die kwaliteit ligt in de 
bijzondere ontwikkeling van de Nederlandse stedenstructuur als 
geheel en van de randstad in het bijzonder. 
De Nederlandse steden zijn elk op zich klein. Een stad met 
500.000 of 600.000 inwoners is 
in de V.S. of in Azië een middel
grote stad. Maar de Randstad 
als geheel en zelfs Nederland 
binnen de stedenrand, werkt als 
één grote stad en is economisch 
gezien een wereldstad. Ruimte
lijk een randstad of bandstad; 
bestuurlijk een netwerk. Daarin 
ligt de kracht van de Nederland
se steden. 

De overheidsin vesteringen dienen erop gericht te zijn condities te 
scheppen teneinde een private en particuliere investeringensst
room op gang te kunnen brengen. Drie concrete suggesties: 
• Onderscheid duidelijk tussen investeringen met een aanwijsba
re opbrengst (bedrijfsmatige investeringen) en investeringen die 
algemeen structuurversterkend zijn. Richt voor de bedrijfsmatige 

investeringen een kapitaal
dienst in met als uitgangspunt 
dat hierin alleen investeringen 
worden verantwoord waarin 
private partijen met een aan
merkelijk belang participeren. 
• Stimuleer de kleine investe
ring van de kleine man: onder·
nemer of burger om het even. 
De kwaliteit van de stad ontst
aat door voortdurend bouwen, 
door de stroom van dagelijkse 
kleine investeringen (12). Richt 
daar de aandacht op. Schep 
daar ruimte voor en schep de 
condities ervoor. 

Een stad met 6.000.000 inwo
ners en 6 universiteiten en nog 
meer hogescholen; de Randstad. 
En wie naar de Bandstad Ne
derland kijkt, met onderlinge af
standen en overbruggUngetijden 
vergelijkbaar met die in Londen 
of New York, vindt een stad met 

De bontt> stnd 
En bedenk wel: die condities 
liggen met name in bewaking, 

13.000.000 inwoners en een ken-
nisinfrastructuur die nergens ter wereld gevonden wordt. 
Hier ligt de kracht, de economische kracht en tevens de sociale 
kwaliteit en de leefkwaliteit Wie denkt dat de Randstad een 
bestuurlijke eenheid moet zijn om te kunnen functioneren, draait 
de zaken om. De Randstad is juist geworden wat zij is omdat zij 
geen bestuurlijke eenheid wàs. En zelfs ten aanzien van de stede
lijke agglomeraties en stadsprovincies kan er behoorlijke twijfel 
bestaan of dergelijke constructies wel kwaliteitsbevorderend zul
len blijken. (11) 

En 11u. cum het werk! 

Perspectief voor de steden, drie hefbomen voor beleid, prachtig. 
Maar nu concreet: wat moet er gebeuren? 
Ik wil hier afsluiten met een enkele suggestie. Daarbij richt ik 
mij, vanuit de achterliggende grondgedachten, op zaken die we 
nu al kunnen aanpakken. Natuurlijk besef ik dat we niet op korte 
termijn reeds geweldige resultaten kunnen verwachten. Daarvoor 
is de problematiek te complex. Maar we kunnen wèl de zaken in 
beweging zetten. En beginnen waar dit ook kàn. 

Duurzaam investeren in de stad 

De verschillende investeringsniveaus moeten goed onderscheiden 
worden om op die verschillende niveaus doelgericht beleid te kun
nen ontwikkelen. Uitgangspunt moet dan zijn dat overheida
investeringen particuliere investeringen met zich meetrekken. 
En voorts: in de afgelopen 20 jaar zijn investeringen vervangen 
door overdrachtsuitgaven, wat we nu moeten doen, is de weg te
rug inslaan. 

(I 1) Ik tlt>elltiPr tiP ttl'ijfel vn11 o.o. Srltuyl. Zie Forum roor Stetll'iijke 
Vemit>wt•ing, DP mul;" dP somntiPvitl!f: o11tbindi~~g envemientring, 1994 

veiligheid, een prettige omge
ving, geen overlast, geen win

keldiefstal en al die andere dagelijkse dingen. 
• Geef de burger zijn stad terug en maak hem dus ook verant
woordelijke ervoor. Decentraliseer écbt. Leg de verantwoordelijk
heid daar waar effectief gekozen kan worden. En decentraliseren 
kan ook leiden tot privatiseren. Voorbeelden? Het parkeren, de 
bewaking van parkeerterreinen, de zorg voor de dagelijkse leef
omgeving, het schoonhouden van de winkelstraat. Maak de bur
ger iemand die zèlf kan JOezen uit het aanbod. Waarom zou men 
geen servicekosten voor de inrichting en het onderhoud van de 
omgeving betalen? Maar maak hiervan dan wel een zoveel moge
lijk persoonlijke of particuliere transactie. 

Sociale integratie 

Sociale integratie kent twee aspecten. De nieuwkomer dient een 
reëel perspectief te hebben voor zijn eigen leven, anders is identi
ficatie met die nieuwe omgeving onmogelijk. Maar ook moet de 
'ontvangende' partij de ander als aanwinst of in ieder geval als 
niet bedreigend kunnen ervaren. 
Het beleid in de afgelopen decennia voldeed aan géén van beide 
voorwaarden. En niet het minst door dat het te 'zacht' was: geen 
eisen durven steiJen, geen concreet pact aangaan waarin per
spectief geboden wordt, maar waarin ook verplichtingen worden 
aangegaan. En zachte heelmeesters maken stinkende wonden. 
Twee concrete suggesties: 
• Sluit met nieuwkomers die zich hier willen vestigen een con
tract. Verplichtingen zijn dat je je aan de wet moet houden, dat je 
Nederlands leert, dat je je kinderen een adequate schoolopleiding 
laat volgen, dat je zult werken voor een inkomen. En daar staat 
tegenover: dat dat werk ook geboden wordt, evenals de opleiding 
en de woning.(13) 

( 12) In 'DP Stml nl.! Cmro' 1rortlt clit conr;pt VCIII blijrPml itwPstPrl'n in tiP 

nooit affp Mnd lt'fiiiiiUIPr nitgetrerkt. (noot 1.3: rolgf'mll' Jlltgina). 
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• Stimuleer nieuw ondernemerschap maar laat wel dezelfde re
gels gelden als er zijn voor Nederlandse ondernemers. Gelijke 
monniken gelijke kappen. Het onderhandse 'gedoogbeleid' van al
lochtone ondernemers dat in veel steden gedijt, lijkt meer schade
lijke dan positieve gevolgen te hebben. 

n erl.·gelegenheill en werkloo.~heitfsbestrijdill{! 

WPrk is de centrale hefboom voor zowel het individueel per
spectief als voor de kwaliteit van de stad. Maar deze maakt ge
bruik van het scharnierpunt van een markt, En dan niet in de 
eerste plaats de reeds onderkende markten, waar alles en ieder
een zich al in een moordende concurrentie op richt. Nee, het 
scharnierpunt ligt in de niét ontgonnen, verwaarloosde markt 
van de inwoner zelf. Het gaat dan om de markt van de kleine por
temonnaie, die markt die nu, voor zovl!r die bewerkt wordt, over
gelaten wordt aan het zwarte circuit. 

Mijn concept van de werkcorporatic is nou juist hierop gericht. 
Op deze markt moeten diensten kunnen worden aangeboden die 
de kwaliteit van de stad verhogen en toch door particulieren wor
den betaald (14}. En bied deze diensten aan tegen een prijs 
waarvoor gekocht wordt. Herstel haar op micro-niveau, het po
sitieve effect op meso-niveau (de wijk en de stad) èn op macro-ni
veau (de Nederlandse economie) volgt dan vanzelf. 

Maar de werkcorporatie is maar ~n instrument nam;t andere en 
kan niet los gezien worden van het landelijk beleid. Ook bier 
weer drie suggesties: 
• Geef gemeentes de bevoegdheid uitkeringsgeld te benutten om 
werk te creëren op de particuliere markt. Bied diensten aan 
tegen een prijs die de particulier wil betalen. Laat dit normaal 
werk zijn, volgens CAO, zonder belemmerende regelgeving. Ba
seer dit op bedrijfsmalig werken met normale bednjfsrisico's voor 
de betrokken bedrijven. 
• Stimuleer werkcorporalies als één van de instrumenten naast 
andere. Werkcorporaties kunnen opgericht worden door bedrij
ven, door woningcorporaties, door gemeentes of door particulie
ren. Laat hen als bedrijf de 'markt van de smalle beurs' bewer
ken, vanuit de doelstelling: de kwaliteit van de stad. liet voucher
concept dat het VNO propageert kan daarbij als betalingssysteem 
dienst doen waar dat zinnig is. Maar vergeet ook de andere in
strumenten niet! 
• Schaf waar mogelijk prijsverhogende en marktverstorende re
gelgeving af. Een van de meest duidelijke voorbeelden ligt wel in 
prijsregulering voor taxi's, een werkvernietigende regelgeving die 
bovendien schadelijk is voor de stad. Maar ook de BTW voor per
soonlijke dienstverlening, de beperking van zorgvormen in ons 
ziektestelstel, en nog vele andere regels vragen aandacht. Het 

( 1 3) Ook l•ier jrr/dl l("f'l'r dot trf'('mdl' N'~l'll(l'rul~f ;,, I'M lom/ 1mor jl' nirwl' 
l.oml jt' nil'ls :;('(:1. Htlflr l'l'fl tluidPiijkl' ori'N'rnkonul ltanr jl' jP ltoord non 

rl'fvindl doet dm "'''· 

( I t) ;1/~ I"Îjst'erp;t>lijkillfl. f1'11 bedrijf h~ttw/1 t•oor hl'l ftlwomuakt>ll Mil /11'1 

kuntoor (Pxrlu~il'/ sdwOIImiWkmiddt>IM) [.1.1,-tll'r uur. N11 II'MJJ(l!OMI'ring 
8TIV /Jiij/1 j28,- pl'r uur, [}iJ :ij11 bl'dr/jf~J.·osll'n tÛU /Q tl[ .)5"'r tl'llnOOI
•t'htlpSbi'(OJlÎnl( kon ;" mindrrinl( Jtortll'n l(l'bmrhl. Blij/IJ 17.-. In hel :11'-

0111' rirruil bt'looll 1/1' partir~tlil'r f l 5,-. lf il :ou dr:P ook ruim [,10,- mOl'l
l'n bl'loll'n. lfoor :il nu til' vnl'nlijkP Nmru""'''ir ? 

komt er simpelweg op neer: maak persoonlijke dienstverlening 
weer betaalbaar voor de burger. 

Ter afsluiti11g 

Perspectief of probleem: wat is het belangrijkste? Voor mij het 
perspectief. En werken aan dat perspectief houdt dan in: werken 
aan de kwaliteit. 
Het antwoord ligt voor mij in die combinatie van woonstad en 
werkstad, van leefstad en economische stad, van fysieke 
structuur en kennisstructuur die juist in de Nederlandse stad 
met zijn overzichtelijke schaal en tegelijk hoogwaardige infra
structuur als vanzelfsprekend aanwezig is. En ik wil daar nog 
een hoogwaardige bestuursstructuur aan toevoegen,die het moge
lijk maakt beleid op hoog niveau te combineren met de directe 
aanspreekbaarheid van en de participatie van de burger. 
De deelname van de burger aan de cultuur die de stad biedt, aan 
het bestuur over de stad, aan de kennis die aanwezig is, aan de 
economie, aan de arbeid, dáár ligt de kern. Het gaal dan om part
icipatie als Zl.'lfstandig burger, ook met de verantwoordelijkheid 
voor de eigen leefomgeving. De instrumentatie van het beleid 
dient ook dáárop gericht te z1jn. En dat geldt in feite voor alle 
drie de werktuigen, die ik hier als 'hefbomen' typeerde. 
Mijn concept van de werkcorporatie is hierop gericht. Versterk de 
kwaliteit van de stad, herslel de relatie tussen burger en omgev
ing, creëer werk door een markt open te breken die nu verwaar
loosd is. Gebruik de werkkracht die in de stad aanwezig is en ge
bruik dan ook de koopkracht die er zal zijn. • 
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oed nieuws voor Jonge Democraten, zo
veelstejaars en andere eggheads die op z' n 
tijd niet terugschrikken voor een stukje 
illlzoudelijke politieke informatie. 

Met ingang van I januari 1995 biedt de SWB 066 
houders van geldige collegekaarten maar liefst Fl. 
40,- korting op een jaarabonnement op Idee. ... • Hoe '\IVerkt. het: ? ....,.._ .. ___ -! 
Valt u in de betreffende 'doelgroep', meldt u dan aan 
als abonnee, wacht op de acceptgirokaart en betaal 
hel normale tarief ad Fl. 74,-. Stuur tegelijkertijd 
een kopie van uw collegekaart en uw gironummer 
aan de SWB D66. Wij storten u dan Fl. 40,- terug.* 
Let op: wij zijn wel goed maar niet gek en checken 
uw gegevens dus zorgvuldig. 
-----.*Regeling ajhankelijk van acceptatie. 
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