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BESCHOUWING 

Stadslucht 
PLEIDOOI VOOR EEN CULTURELE HERGRIENTATlE 

Door Andr é va n d e r Brug ge 

Rond het jaar 1180 werd in korte 
tijd, op loopafstand van Florence 
in Toscane, rond een burcht, een 

kunstmatige nieuwe stad gesticht: Semi
fonte, zo genoemd naar een beek die daar 
haar oorsprong had. De stad werd al vrij 
snel ommuurd en telde toen vijftiendui
zend inwoners. Schapen die in de omge
ving van de stad graasden zorgden voor 
een bloeiende textielnijverheid. De handel 
richtte zich voomarnelijk op agrarische
en nijverheidsprodukten. De aantrek
kingskracht en de bloei van de stad wer-

Wat krijgen we te zien als 
aan de tegenwoordige stad 

de spiegel van haar geschie
denis wordt voorgehouden? 
Herstel van het stadsleven, 

dáár moet het om gaan. 
En daarorn is het herstel van 

het buurtleven essentieel. 

delijke knooppunten en ga zo maar door. 
In bet denken over de stad, die concentra
tie en nabijheid van mensen, lijken het 
menselijke en in de geest hiervan de be
hoefte aan zelfbestuur en zelfbeheer geen 
rol meer te spelen. Maar worden de pro-
blemen die leven in onze moderne steden 
dan opgelost door de grootschalige be
stuursstructuren of worden soms die pro
blemen daardoor alleen maar nog onover
zichtelijker en onbeheersbaarder ge-
maakt? 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat 

den evenwel een doorn in het oog van de •~·--~--~~--- • enige tijd geleden de burgemeesters van 
Florentijnse handelaars. Door een samen-
zwering van Florence met enkele andere Toscaanse steden en 
enige adellijke heren werd Semifonte in 1202 tot overgave ge
dwongen en met de grond gelijk gemaakt. 
Nu is het met kunstmatig gestichte steden in het verleden wel 
vaker slecht afgelopen. Wie nu echter de spaarzame resten op die 
plaats bezoekt, vraagt zich af hoe bet toch mogelijk was dat in de 
Middeleeuwen, in dat schitterende Toscaanse landschap, zoveel 
rivaliteit en vechtlust kon ontstaan. Het is dezelfde rivaliteit die 
we - zij het in iets mindere mate - ook zien in het middeleeuwse 
Vlaanderen. Het gebrek aan centraal gezag gaf de tot volle 
expansie gekomen steden als Florence en Brugge een kans om 
het ommeland te gaan beheersen. Historici hebben de onderlinge 
rivaliteit van steden in het verleden vaak toegeschreven aan het 
ontbreken van een staatsmacht in die tijd. 
Heersen zoals toen, doen steden niet meer. In onze moderne tijd 
worden steden eerder voorgesteld als de vleugellamme en veelal 
failliete uitvoerders van hetgeen het centrale gezag hen oplegt. 
Van onderlinge rivaliteit is nauwelijks sprake meer. De centrale 
overheid dwingt hen veeleer tot samenwerking. En zo worden zij, 
door een reeks van boven opgelegde maatregelen, ingevoegd in 
een bijna oncontroleerbare bestuurlijke lappendeken. Zeker in 
Nederland kent de reorganisatiedrift geen grenzen en de regelzu
cht van de Haagse bureaus geen maat. Men kan nu spreken over 
stadsprovincies, stadsregio's, BON-gebieden, VINEX-steden, ste-
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onze vier grote steden in Den Haag de 
noodklok luidden. De problemen zijn zo groot en de beschikbare 
geldmiddelen zo gering, dat een uitzichtloze situatie is ontstaan. 
Daarnaast zou het de steden ontbreken aan voldoende bestuurlij· 
ke instrumenten om in een aantal opzichten een meer zelfstandig 
beleid te kunnen voeren. Als antwoord op de noodroep van de 
burgemeesters heeft het nieuw aangetreden 'paarse' kabinet nu 
een staatssecretaris benoemd die zich in het bijzonder moet gaan 
bezighouden met de problemen van de grote steden. De rege
ringsverklaring noemt als mogelijke oplossingen: een grotere fi
nanciële armslag voor de steden en meer vaart zetten achter de 
decentralisatie. 
Bestuurlijke instrumenten worden gekozen en ingezet. Maar 
wordt hierbij niet het belangrijkste vergeten? Zijn het niet altijd 
mede de mensen zèlf geweest die door een grote mate van zelf
bestuur en zelfbeheer de stad máákten? Door de eeuwen heen 
was de stad een gemeenschap van allen. En naast dit ideaal be
stond nog krachtiger de wil tot zelfstandigheid. Zo was de stad de 
plaats waar de openbaarheid vorm kreeg. En als dat dan vroeger 
zo was, hoe kunnen stadsbewoners in de moderne grote steden 
thans hun invloed uitoefenen op de omgeving? 
Oplossingen voor dit vraagstuk lijken nu te worden gevonden in 
'quasi' stads•·eferenda, in 'spreekuren' en in ontwerpen van een 
'digitale stad' met 'screen to screen'-communicatie. Maar waren 
steden niet veeleer 'face to face'-gemeenschappen? Gevreesd moet 
worden dat met deze moderne middelen de verwarring alleen nog 
maar zal toenemen. Want zijn, ondanks alle economische proble-
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matiek, niet bijna alle problemen van onze grote steden terug te 
voeren op oorzaken die vooral van culturele aard ZIJn? Juist hier, 
waar zoveel cultuur samenkomt, schijnt in de eerste plaats spra
ke te zijn van een culturele venvaarlozing. 
Men is er aan gewend geraakt bij het denken over de stad telkens 
weer de nadruk te leggen op 'vernieuwing'. Maar IS het nietju1st 
dáárdoor dal de stad als 'cultureel fenomeen' uit het oog dreigt te 
worden verloren? Wal zich aandient is dan ook de behoefte aan 
een politiek-culturele heroriëntatie. Laten we daarom eerst eens 
goed kijken naar dat wat men wel de cultuur en de magie van de 
stad noemt. Is er nog wel sprake van stedelijke architectuur en 
van een stedelijke ruimte? En wat zijn dat dan toch voor 'ma !ke
zen', die stadsbewoners, die daar met z'n honderdduizenden op 
een kluitje samenwonen? 

Daar waar dit zinvol kan zijn en vooral om zo te beginnen, wordt 
in dil essay een uitje gemaakt naar de stedelijke cultuur van een 
ver verleden. Niet vanuit een na1eve kijk op de stad - we kunnen 
antieke steden niet 'over' onze moderne steden heen legge"' maar 
er valt nog wel iets te ll.'ren van de opzet en de wijle van functio
neren van de oude stedelijke gemeenschappen. Û(!legenheid om 
uitgebreid bij de cultuur van die oude sleden :;tille staan, is er 10 

dit essay niet. We kunnen er slcchlc; een kijkje nemen, als hel 
ware even om de hoek van een enkele stadspoort k1jken. 

19 

De r·onu en lret beeld 

Steden bestaan niet alleen in de werkelijkheid, volgens Paul 
Kuypers zijn zij ook 'verzinsels', produkten van de verbeelding. 
De mythen die de stad over zichzelf vertelt zijn terug vinden in 
wat men het culturele zelfbeeld van de stad zou kunnen noe
men.(l) Niet alleen Amsterdam vertelt ons haar verhaal, overal 
vertellen steden hun oude verhalen. 
Lang geleden verschenen, in het oude Mesopotamië, de eerste st
eden op aarde aan de horizon. De zogenaamde Sumerische stad
staten zijn waan;chijnlijk de oudste voor historisch onderzoek 
toegankelijke polilick-culturele structuren die er bestaan. Deze 
steden, elk met een eigen vorst en stadsgod, hadden in politiek en 
cultureel opztcht veel gemeen en onderhielden nauwe betrekkin
gen met elkaar. Maar soms ontstond ook een grote onderlinge riv
aliteit tussen die Sll'den met namen als U ruk, Umma en Ur. 
Hoe moeten we ons de 'vorm' van die eerste steden voorstellen? 
Een goede indruk wordt ons gegeven door het Gilgamesj-epos. 
Het was koning Gilgamesj van Uruk die de stad haar muur gaf. 
Resten van die muur zijn nog steeds goed in het stadsbeeld te 
zien. De stad had een 'skyline', bepaald door een tien meter hoge 

(I} ti•• roor tlit rulturt>l'l :l'ljlJI'Pid ra11 ~lt>tiPO: l'twl 1\uypu-s, Dt> Mfld Ï$ &I· 
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en vijf meter dikke muur, gemaakt van in de zon gedroogde ti
chels. Daarboven staken nog hogere gebouwen uit, zoals het pa
leis van de vorst en de toren van de tempel, het ziqqurrat. Van 
'stadsplanning' valt dan nog weinig te vernemen. De positie van 
de muren, de poorten, het paleis en de tempel bepaalde hier het 
verloop van de straten. Opgravingen hebben zich, vanwege de 
hoge kosten van het veldwerk, tot nu toe voornamelijk geconcen
treerd op hel paleis en de tempel. Geen enkele woonwijk is in zijn 
geheel opgegraven. De schaarse opgravingen laten wel een diver
se woningbouw zien met huizen die aan de individuele behoeften 
zijn aangepast. Voorts waren er werkplaatsen, kroegen, winkels, 
eethuizen, logementen en bordelen. Er waren pleinen, tuinen en 
open ruimten in de stad. 
Gevonden kleitabletten maken melding van een Stadsvcrga
dering, maar ook van een kleiner en lager orgaan van lokaal zelf
bestuur, de 'buurt', het Babum. Genoemd wordt ook een soort 
huwtraad met juridische bevoegdheden waar het gaat om zaken 
die de directe woonomgeving raakten. Het functioneren van de 
buurt toont een principe van zelfbestuur dat toen - ruim vijf
duizendjaar geleden- ver was doorgevoerd. 
Voor de mensen die daar in de stad woonden, was de wereld bin
nen de muren overzichtelijk eo veilig. Buiten de stadspoort was 
er chaos, onoverzichtelijkheid en was de wereld vol gevaren. 
Zeker als het dagelijks werk op de velden buiten de stad was ge
daan en het donker werd, liep men kans in de onzichtbare en gev
aarlijke wereld van de goden en demonen te verzeilen. In latere 
tijden lijkt het omgekeerd. Dan overheersen de chaos, het lawaai 
en de onoverzichtelijkheid en daarbuiten is er de rust, de frisse 
lucht en het overzicht. 

Ook in de Griekse steden komen we tempels en goden tegen. De 
godin Athena in haar beroemde tempel op de Akropolis, waakt 
nog steeds over de stad, de leerschool van Hellas. De Atheense 
bestuurder Perikies startte tijdens de klassieke periode een 
bouwprogramma. De Akropolis werd opgesierd met de tempels, 
waar nu de drommen toeristen naar toestromen. 
Maar hoe zag de stad er in die klassieke periode uit? We laten 
een wat teleurgestelde bezoeker uit die tijd aan het woord: "De 
stad is geheel droog, zonder goede watervoorziening en met een 
rommelig stratenplan, omdat het nu eenmaal zo oud is. Op het 
eerste gezicht zouden vreemden gaan twijfelen of dit nu die veel 
geroemde stad der Atheners is." Wel zeker is dat ook hier van een 
stadsplanning weinig was te bespeuren. Grote delen van Athènai 
hadden zelfs een uitgesproken ruraal karakter. Toch is er een 
aantal centrale ontmoetingsplaatsen in de stad aan te wijz~n. die 
een grote rol moeten hebben gespeeld in het publieke, culturele 
en politieke leven van de mensen in die stad. 
Om te beginnen was er de Agora; het politiek-culturele en 
bestuurlijke centrum van de stad en dè centrale ontmoetingsplaa
ts bij uitstek. Dan was er de Akropolis; daar stonden de woningen 
van de goden, daar krijgt de Atheense religie gestalte in al baar 
bonte rituelen. Voorts was er de Pnyx; de plaats waar de volksv
ergadering werd gehouden. Wie wil kan het spreekgestoelte nog 
beklimmen en zich een volksvergadering met zesduizend mensen 
voorstellen. Daarnaast kunnen we nu nog steeds de vele grote 
theaters bekijken, waar zich een veelvormig cultureel leven liet 
zien. Een gebrek aan stadsplanning ma~ de Atheners dan worden 
verweten, maar dat geldt niet voor de stèdelijke en politiek-cultu
rele ontmoclingsplaa~n. En van elke ontmoeting of samen-

komst maakten de Atheners een wedstrijd, een debat, een inter
menselijke competitie, een Agon. 

Echte stedenbouwers vinden we bij de Romeinen. Het mooiste 
voorbeeld is nog altijd Rome zelf, de hoofdstad van het. 'Imperium 
Romanum', waar nog elke dag de Paus zijn zegen geeft aan de 
stad èn aan de wereld. Het is in deze zogenaamde Hellenistische 
periode dat de grote wereldstad in beeld komt. Her en der 
vcrschijnen steden met honderdduizenden inwoners. Elke stad 
verschafl. zich faciliteiten: een agora met stoa's, indrukwekkende 
openbare gebouwen, brede straten en ruime pleinen, een water
leiding, badhuizen, maar vooral een muur met poorten eo torens, 
de trots van elke stad. 
Veel van deze steden worden aangelegd volgens het hippoda
misch systeem, zo genoemd naar de Griekse stadsarchitect 
Hippodamos van Milete. Het is het beeld van een schaakbord, 
waarbinnen men onderscheid aanbrengt tussen brede hoofd
stralen en smallere zijstraten. Dere stedelijke publieke ruimte 
wordt dan voor het eerst gezien als een grootheid met een eigen 
waarde en vrijwel elke planmatige Europe~ stedebouw is hier 
een directe afgeleide van. Deze vorm van stedebouw is dus niel 
een bedenk~! van de Romeinen zoals vaak wordt gedacht, zij 
hebben dere hellinistische stadsaanleg alleen vervolmaakt. 
In het hedendaagseTrieraan de Moezel is dit hippodamisch on~ 
werp nog steeds goed zichtbaar. De plaats van de brug over de 
Moezel bepaalde de assen waarlangs de stad werd aangelegd. De 
eerste hoofdweg, de 'decumanus', liep in oos~west richting over 
de brug. Deze weg maakte een rechte hoek met de andere hoofd
weg, de 'cardo'. Waar de assen elkaar kruisten, versprongen ze 
een perceel ten opzichte van hun oorspronkelijke loop. Op die zo 
omsloten plaats verscheen het forum. 
Deze antieke fora waren géén verkeersknooppunten. Het was 
verboden om met wagens op het plein te komen. Het forum was 
dè centrale ontmoetingsplaats van de 'colonia' en de 'civitas' als 
politieke eenheid. Waren de Romeinse steden ontworpen vanuit 
een vast concept, bedacht vanuit hoge bestuurlijke centra, mid
deleeuwse steden hebben meestal een onregelmatig stadsplan 
omdat ze organisch gegroeid zijn. De topografie van de stad 
Brugge bijvoorbeeld is vooral bepaald door hydrografische facto
ren. Brugge werd een 'metropolis' en in de late Middeleeuwen 
zelfs het economisch centrum van de Atlantische wereld. Han
delaren uit heel Europa vestigden zich blijvend in de stad en nu 
nog kunnen we de indrukwekkende handelshuizen bezichtigen. 
Alle hoeken van Europa troffen elkaar daar, in die late Middel
eeuwen, bij en in de havens aan bet Zwin. Een bezoeker - onder 
de indruk geraakt - zei het zo: "De stad is dichtbevolkt en bezit 
fraaie huizen en straten, een actieve bevolking, zeer mooie ker
ken en kloosters en degelijke hotels en herbergen. Brugge kent 
een zeer hoog inkomen en de inwoners zijn bijzonder rijk. Al wie 
geld heeft en het wil uitgeven, zal in deze stad alle produkten uit 
de gehele wereld vinden." 

Overal in Vlaanderen zien we een grote wedijver tussen steden 
om de mooiste kerk, de hoogste toren en ook een competitie 
lussen burgers onderling om de meest indrukwekkende woning. 
De bouw van het schitterende veertiende eeuwse stadhuis van 
Brugge, droeg ertoe bij dat in de stad Gent een nog groter en 
weelderiger stadhuis werd gebouwd.· 
Maar door de komst van het staatscentralisme dat zich aan het 
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lx>gin van de vijftiende eeuw in Vlaanderen aan
diende, werden de ontplooiingskansen van de stad 
Brugge aanzienlijk beperkt. Op steeds meer gebie-

de •·and van de st.ad passeert men de 'vooruitgangs
dromen' van de jaren zestig en zeventig. Rechts de 
Penitentiaire Inrichting Over Amstel, in de volks-

den werden maatschappelijke functies door het st
aatsgezag opgeëist. Deze centralisatie van functies 
en taken die eerst zelf:o;t.anrug door de st.eden wer
den waargenomen, ondergroef de orde van de stede
lijke netwerken die spontaan waren gegroeid. Na 
veel schermutselingen werd de stad Brugge uitein
delijk onderworpen aan de staatsmacht. 

/11 dit> e11omte, 
mond de Bijlmerbajes genoemd, waarvan de ge
bouwde vorm vrijwel zonder onderbreking overgaat 
in de vorm van de bebouwde omgeving. Daar in die 
enorme, gelijkvormige wijken schijnen de mensen 
zonder rul zelf te beseffen, ook net als in die bajes, 
opgesloten. 

Recent onderzoek wijst op de enorme gevolgen die 
deze pohtieke strijd had voor de positie van de stad 
Brugge (2 ). Brugge werd een kunstmatige, vleugel
lamme stad. Als gevolg daarvan verliet de internair 
ionale handel de stad en maakte Antwerpen tot de 
nieuwe kern van de wereldhandel. Later zou deze 
functie worden overgenomen door de stad Am
sterdam. 
In de Italiaanse stadstaal Florence deed zich een 

rrijk·f'n sr/rijnen 

;onder dit zelf 

opgeslotf'fl te :it-

tl'll 

Tussen de eenvormige huizenblokken zijn groen
stroken gepland. Deze groene ruimte moet als 
buffer fungeren tus::;cn het verkeerslawaai en het 
wonen in de \\ijk. Treurige, kaarsrechte waterloop
jes daarbinnen verwijzen nog naar een verleden als 
polderlandschap. Die ruimte is ééndimensionaal 
geworden, slecht.'! in gebruik als geluidsbuffer, een 
niemandsland waar dus nooit meer iemand komt, 
of het moet zijn om er zijn hond uit te laten. 
Dit zijn de minder prettige kanten van de heden

soortgelijke situatie voor. In 1537 werd de Floren
tijnse stadsregering volkomen ondergeschikt ge
maakt aan het hertogelijk be\\ind van Cosimo de 

- net "'·" ;" tie 
daagse nieuwbouwwijk, maar daartoe blijft de 
ontwikkeling van uniformering helaas niet be
perkt. 

Medici. De stadstaat Florence was ht>t bolwerk van 
republikeinse deugden en als 'patria' vaak verheer-
lijkt door humanistische sch1ijvers. Deze stadstaal 
werd net als Brugge, een beeld uit het verleden, een 
kunstwerk, waarvan slechts materiële resten tegen 
de tand des tijds bestand zouden blijken Zo verschijnt steeds het 
beeld van discontinUtteit, niet van soepele organische groei, maar 
altijd van breuk en fundamentele verandering 

De mensen ~'" dl• t•orm 

In onze moderne wereld leven de meeste mensen in grote of klei
ne sleden. De plat.tclandsbevolking is sterk afgenomen. Het plat
teland wordt niet meer gezien als een voedselleverancier, maar 
lijkt een recreatiegebied te zijn geworden, een 'leverancier' van 
rust, vergezichten en frisse lucht. Het 'Groene Hart' il; gecompo
neerd als buffer tussen de Randstad en de rest van Nederland . 
Dit soo•t van ruimtelijke ordening, met z'n sterke onderscheid 
tussen platteland en stad, kende men in het verleden niet. Dat 
was ook niet nodig, want tachtig oot negentig procent van de veel 
kleinere bevolking leefde en werkte op het platteland, op de ak
ker of in de stal. 
Stedelijke groei was vroeger dan ook een autonoom proces, niet 
beheersbaar door de machthebbers van die tijd. Zij konden daar 
hooguit op inspelen en daar al of niet profijt uit behalen. De 
ontwikkeling van !;leden hing af van andere factoren dan politie
ke. Het waren met name de geografische, econom1sche en demo
grafische factoren die de groei en omvang van de 8tad bepaalden. 
Beheersbaar werd de stedelijke ruimte en de bebouW1ng dan ook 
pas met de komst van de grote staatsapparaten. Met steeds meer 
regels en voorschnften tracht men de geleefde omgeving voor ons 
vorm te geven waarmee deze geüniformeerd wordt. 
Die uniforme1ing wordt · voor wie goed kijken wil · scherp zicht
baar tijdens een treinreis van Utrecht richting Amsterdam. Aan 

(2) l,i,•llitiT'OOr bijroorl11·rltl: \ I. lltrl'lfl"""· [),. tuydo[Jil' in IoN ,cmnjirhtrt> 
1/nmu/,.,.,." 11&~51'11 I :179 1•11 l t :J5 in: l'ulitwkl' l'll l't'OIIOmÏ•rlw '''IJI'tll·n, 
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Aangekomen in het hart van de stad, in de Kal
verstraat, zien we nog zo'n merkwaarrug gebruik 
van stedelijke ruimte. Deze blijkt slechts voor één 
functie gebruikt: winkelruimte. Als om zes uur 's 
avonds de winkels dicht gaan en de ijzeren rollui-

ken naar beneden, is de straat nog slechts een 'doorgang', zo vol 
van gevaren dat zij bewaakt moel worden. Stemmen om de 
KalverstraaL 's avonds en 's nachts af te sluiten zijn reeds opge
gaan. 
Steeds meer stedelijke activiteiten worden van elkaar gescheiden, 
of worden veroordeeld oot ruimtes die maar één functie kennen, 
ruimtes zonder omgeving als het ware en straten zonder leven. 
En bevreemdt heL dan dat hier, in toenemende mate het eigenlij
ke leven, in tegenstelling lol wat de stad altijd heeft verbeeld, 
zich uitsimtend nog afspeelt áchter de eigen voordeur? (3) Wat 
zich ervóór bevindt, is op zijn best en dat geldt voor bet stedelijk 
centrum, de maskerade van massaconsumptie en massatoerisme. 

Het zijn door de moderne tijd heen vooral de antropologen en so
ciologen geweest, die belangstelling hadden voor de stad als 'lev
eru;vorm'. Zo bespeurde Louis Wirth, een vertegenwoordiger van 
de Chicago-school, een direct verband tussen het aantal inwoners 
van een gemeenschap en de aard van hun onderlinge relaties(4) . 
Hij stelt dat het bij een inwonertal van enige honderden mensen 
al onmogelijk ·~ om iedereen persoonlijk te kennen. En in hun da
gelijks leven ontmoeten stadsbewoners immers veel meer mensen 
dan de bewoners van een dorp. Maar ook blijven over het geheel 
genomen de contacten 'op het niveau van de gemeenschap' opper
vlakkiger en vluchtiger. Zij zijn zeer gericht op het directe nut. 
Tegen deze achtergrond zal ht>l niet verbazen dat, geheel in het 
algemeen doorgedacht, het naar de mening van Wirth de stad on
tbreekt aan feitelijk levende gevoelens van verbondenheid of ge
meenschapszl n 
Het opstel van Wirth is in de loop der jaren, vooral door antropo-

(:1) ZiP ook /i('/ itr1Pr1'Ïl'IC ".,., Cloriwmm til' rries. Orn rtrlltrur. mnr/ol ('11 

tmlilirk. Ïlt: ltlt·f•, """"'"'' 1. mmorl 1991 
(I) totriJ IJ irtlo, I rbnnum '" 11 lW) of lift'. ClricllJ(II. I !J:JH 
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De /lof der Toekomst, Kattenbroek te Amersfoort. Dt> moderne bnnrt is bedoeld llls woougem~euschap; 

elemenlflire omlerl~t:uulslfllu•tt vindPil Jlllwl.• iu eigP11 lu•llt>er 

logen en stadssociologen, steeds feller bekritiseerd. De kritiek 
richt zich met name op het gemak waarmee over de stad als ge
heel, als besloten of herkenbare gemeenschap, wordt gesproken. 
Het was de stadssociologe Lyn Lofland, die heeft voorgesteld om 
binnen de stad verschillende sociaal-psychologische domeinen te 
onderscheiden. 
Als eerste wordt het 'privédomein' genoemd. Dat is bijvoorbeeld 
het huishouden, de plaats waar de persoonlijke en intieme bet
rekkingen overheersen: de plaats waar men zich kan terugtrek
ken, op zichzelf kan zijn. Dan is er het 'publieke domein', het ge
bied waar voortdurend contacten plaatsvinden, ook met onbeken
den en daarom het domein dat men als kenmerkend voor de stad 
aanziet. Tussen deze twee domeinen plaatst zij nog een derde do
mein: het 'parochiale domein', de buurten en de sociale 'netwer
ken' binnen de buurten, die drijven op de geleefde gevoelens van 
verbondenheid en gemeenschapszin. Lodewijk Brunt, met wie el
ders in dit nummer een gesprek plaatsvindt, heeft dit model nog 
verder uitgewerkt door deze verschillende domeinen op elkaar te 
betrekken en met elkaar te verbinden. 
Het veronderstelde domein van de buurt (we zagen die buurt al 
vijfduizend jaar geleden aanwezig) is een interessante notie, die 
echter in het na-oorlogse denken over de grote stad -enkele 
uitzonderingen daargelaten- geen rol van betekenis lijkt te spe
len. Daarom is het goed nog eens even te kijken naar het buurt-

leven in de vroeg-moderne stad, die nog de uit het leven zelf st
ammende naroen kenden als Pap-lepel, Cleyn van Macht en Bliek 
in den Aessack. 

De buurt en de mensen 

Nog niet zo lang geleden was de buurt een gebied waar men zo
wel vertrouwd was met de eigen straten en stegen, als met de 
medebewoners. De dagelijkse omgang en de onderlinge sociale 
verbondenheid zorgden voor een bestaand en ook als zodanig her
kenbaar saamhorigheidsgevoel. De stadsbuurten waren nog geen 
'wijken', door de overheid ingesteld. Opvallend is ook dat de buur
ten een geringe omvang hadden. Meestal omvatten ze niet meer 
dan enige straten en stegen. In Leiden is bijvoorbeeld een Buurt
brief bewaard gebleven waarin wordt voorgesteld de buurt niet 
groter te maken dan zestien tot vierentwintig huizen. Aan het 
hoofd van de buurt stond de Deken en enkele hoofdmannen. Deze 
'buurtmeesters' inden de contributie die ondermeer nodig was 
voor de schoonmaak van de straten. Daarnaast hielden zij het 
toezicht op de orde en rust in de buurt. Uit de hand gelopen 
geschillen werden door hen tot een oplossing gebracht, zonder dat 
er een rechter aan te pas kwam. In het algemeen bleven de boetes 
bescheiden en soms werd er in natura betaald. 
Een bijzondere gewoonte onder "t gemeen' was het zogenaamde 
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naamde 

'banken'. Dal was 'eene zeer oude gewoonte van 
gezelligheid, op de zomerse avonden, wanneer 

stadsrechten kreeg, maar nooit met de echte muren 
en poorten erbij, heeft nu een hoogst eigen 'stads· 

verscheiden gebw·en, 's avonds, na den eten, op de 
bank bijeen komen en elkander op een kop koffy of 
bier onthaalden en dat meestal tot elf uren of laat-

Zouder 'clwos' 
poort' gekregen. De glanzende kolos, door een verze
keraar gebouwd, overspant de Utrechtse Baan waar 
het verkeer in vier rijen dik de stad in· en uit 

er duurt' Maar de onderlinge verbondenheid 
kwam vooral lot uiting in de gemeenschappelijke 
maaltijden die één keer per jaar werden gehouden 
om 'vrientschap ende eenicheyt te rnaeken ende on
derhouden'. In de Buurtbrieven wordt nog het 
meest gesproken over geboorte, huwelijk en het be· 
graven van de doden. Daar lagen gelijk ook de be
langrijkste 'plichten' van de buren. Voorts wordt 
vastgelegd dal het in de buurt verboden was de re
ligie ter sprake te br•engen en om te vloeken, te zw
eren of elkaar te beledigen, hetgeen wel gebeurde. 
Zo schold de moeder van een zekere Jannetje ie
mand vanuit het bovenraam uit voor een schelm, 
fielt en hoorenbeest. Niet alleen de Buurtmeester 
controleerde dus, hier is ook sprake van een contro
le vanuit het bovenraam ... 

is de stad geen kruipt. Het gevaarte kreeg dan ook al snel de toe
passelijke bijnaam 'Het Haagse Gat'. Waren de 
poorten vroeger niet belangrijke ontmoetingsplaat
sen in de stad, omdàt zij ook letterlijk de doorgang suul. Daarom i.lf 
verschaften? In het klassieke Athene zou de archi· 

oo~ nodig l'Oor tect van een gebouw, dat zo openlijk een misplaats
te grandeur uitstraalde, veroordeeld worden we
gens 'Hubris': het beledigen van burgers, zo opzich
tig door eenzijdig je zin door te drijven, werd streng 
gestraft. 

de tlilrlectiek l 'flll 

sol'iflle lrannonie En over straf gesproken: hel middeleeuwse Serru
fonte mocht er dan niet best vanaf zijn gekomen, de 
stad werd in elk geval door een concurrerende stad 
met de grond gelijk gemaakt. Dat is nog eens een 
ander beeld dan wat de NRC op 12 oktober ons op 
de \"OOrpagina voorschotelde. Daar verschijnt het 

op Mei11e sclwfll 

en rtm chaos 
Hel is het beeld van een typisch egalitaire samen- beeld van de stad die zichzèlf(had) verwoest. Onder 
leving, desnoods egalitair gehouden door het mid
del van de interne controle. door noties van eer en 
schande. Daardoor was van 'gettovormmg' m elk 

i11 hel groot de kop 'Nieuw wonen in puin' laat men ons oog
getuige zijn van de ondergang van een grote stads
wijk in Lyon. Tien woontorens met vijftien verdie
pingen werden door springladingen veranderd in 
86.000 lon puin. De wijk, met de mooie naam Les 

geval geen sprake. Dat is toch vooral een donkere 
wolk die zich samenpakt boven onze hedendaagse 
'probleemwijken'. Maar wordt het dan niet des te belangrijker de 
schade èn de wijze van functioneren van onze hedendaagse 'wij
ken' nader onder de loep te nemen. Wij hebben hC'l ::;ociale fund· 
ioneren van de buurt vervangen door het administratieve ervan. 
Maar hebben we ons ooit afgevraagd wal hiermee eigenlijk verlo· 
ren is gegaan? 

De lwnstmatige buur/ 

Het is de geleefde notie van de buurt als 'geprivatiseerde', stede· 
lijke ruimte op kleine schaal, die in onze moderne tijd verloren IR 
gegaan. Bewoners van hedendaagse stads\vijken hebben zelf wei
nig of niets meer over hun directe geleefde omgeving te vertellen. 
De enige manier om invloed uit te oefenen op de directe, publieke 
omgeving, bestaat nog Ideehts uit hel deelnemen aan een com· 
missie of aan een overleg· of inspraakprocedure. Dat is dan dl' 
manier waarop betrokkenheid wordt opgenomen in een systeem, 
of beter: in de systemen van de bureaucratische werkwijze. Zo 
werd de publieke ruimte uiteindelijk vastgelegd. ingedeeld, vorm
gegeven on gecontroleerd. De sociale omgeving Rchijnt daardoor 
zo groot geworden als onze publieke ruimte groot is !5). Dit ziC'n 
we dan ook terugkeren in wat onR door archil«:lC'n, projeclont· 
wikkelaars, verkeersdeskundigen, ambtenaren en andere 'plan 
ners' aan fraais wordt voorgeschoteld. Wat wordt geproduceerd, 
is een kunstmatige ruimte, waarin het Roeiale zich dient af te spe· 
Jen. Het is een kunstmatig spiegelbeeld, een karikatuur van wat 
de stad ooit was. 
Den Haag levert in dit opzicht een triest voorbeeld. De inmiddels 
zo goed als failliete stad, die in het VC'rlcden paR laut haar echte 

(5) Zie ltirn·•wr ook: Cluütimm tlr r ril'l. u .. I(OfJNII' l"flfl ,,, tli"III<IU!IIir. 

n .... lltwf<, 199 1 

Minguelles kan als symbool worden beschouwd van alles wat er 
met de na-oorlogse stadsplanning is rrusgegaan. Wat rest, is de 
afbraak. Op die eens zo rotte plek moet nu de volkswoningbouw 
komen in de stijl van de jaren negentig. Onder het molto 'De· 
mocratie, Open Stad' zal het nieuwe ideaal herleven. Het valt te 

hopen dat de politiek en de bestuurders daar in Lyon wat van die 
86.000 ton puin hebben geleerd. 
Want over leren gesproken, wat is eigenlijk het democratisch be
lang van Stadsregio's, VINEX-steden, stedelijke knooppunten, 
BON-gebieden en ga zo maar door? Of is er wellicht geen sprake 
van t>cn 'democratisch' belang en gaat het alleen maar om het 
vergroten van de burcaucrati!lche en economische kracht in eng
be!ltuurlijke zin? Maar waren het dan niet juist de steden als 
Brugge en Florence die daardoor zijn versteend en rijke fossielen 
zijn geworden? Vergeten we bij dat alles niet juist het belang
rijkste'! Stadsbesturen, 'landsheerlijke' besturen, het zijn nooit de 
middelpunten van de steden geweest. Zij waren dat niet en zuJien 
dat ook nooit worden. Het belangrijkste in de stad waren en zijn 
altijd de mensen zC'lf. de cuJturcn en de typische vermenging van 
verschillende culturen in hel stedelijk leven. 

Daarom zou bij on!; denken over de grote stad deze mogelijkhC'den 
tol asstrrulatie en de ruimte die daarvoor nodig is weer centraal 
moeten komen te staan. De stad zou weer aan de mensen gelaten 
moeten worden. En dil betekent dat een einde moel worden ge
maakt aan de 'Ringle-minded space', die het produkt is van de 
'.specinlisten"16l. Geen geïsoleerde grootschalige ruimtes die 
slecht.~ één functre hebben. Hel moet gaan om het culturecl-de
mocralisch belang van een 'open-minded pubtic space', om ruim· 

(6) li•• loit'rwor ook: Jun Glfl~lra wu l.oou. Dl' n.imtt· ~rtwrin 1tij Irt-Pil. 
Stirhllf'l{ lr'l'lt'rU~rllllfiiJ<'I<jk flurl'«ll IJ66. /Jpn llrWJl I !I!J.1 
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tes van de menselijke maat, divers en openstaand voor allerlei ge
bruik. 
Het zal niet eenvoudig zijn in deze tijd waarin wij zo gewend zijn 
geraakt te denken in termen van nut, beheersing en controle. 
Maar de stad heeft, naast de typische buurtgebonden socialiteit, 
ook altijd de chaos gerepresenteerd. Zonder 'chaos' is de stad géén 
stad. Het is daarom van belang weer oog te krijgen voor deze dia
lectiek van sociale harmonie op kleine schaal en van chaos in het 
groot. Om de beleving van de mensen in de stad weer aan het 
woord te laten komen is het van het grootste belang dat de bur
gers weer de beschikking krijgen over vrije ruimtes in hun stad. 
Centrale ontmoetingsplaatsen, plaatsen waar het besL11ur zich 
niet bemoeit met zaken die beter door de mensen zelf kunnen 
worden opgelost. In hun buurt en in een forum, waar het als het 
ware verboden is voor stadsplanners en projectontwikkelaars om 
te komen, totdàt hun hulp wordt ingeroepen. En laat de politiek 
dan de stemmen van deze fora verbinden, opdàt zij de reële voor
waarden kan scheppen voor het besturen van de stad. Een besru
ren dat natuurlijk gericht is op 'functies' en op het 'nut' en op 'be
heersing'. Maar hierbij wel is ingebed in een stadsleven dat niet 
alléén hierdoor wordt bepaald! 
Het is in een dergelijke politiek-culturele heroriëntatie die, mijns 
inziens, de grote uitdaging vormt om de belangrijke problemen 
van de stad te lijf te gaan. Wanneer de culturele kwaliteit en de 
wil tot diversiteit weer aan het woord kunnen komen, dan kan de 
stadsvernieuwing tot andere perspectieven leiden dan die éne, 
van onmenselijke schaalvergroting, of het tegendeel ervan de on
menselijke schaalverkleining (de tegenwoordige 'hofjes' waar Lo
dewijk Brunt van spreekt). Deze heeft de historisch gegroeide 
netwerken in de stad doen verdwijnen. En het is hier tegenover 
dat we ons weer moeten richten op de ruimte van de buurt. De 
'Cieyn van Macht', is een historisch voorbeeld waarop we ons op
nieuw zouden moeten richten. Niet vormgegeven door project
ontwikkelaars en tekentafel-deskundigen en beheerd door bu
reaucraten, maar door de mensen zelf, samen met de politici die 
optreden als 'politiek-culturele bemiddelaars'. Hier ligt de uitda
ging voor onze politieke vertegenwoordiging. Laten we de sprong 
wagen.• 

Literatuur 

• E. Salvini, Semifonte, Florence, 1969 
• Lodewijk Brunt, De magie van de Stad, 

Amsterdam/Meppel, 1989 
• R. McAdams en H.J. Nissen, The U ruk countryside. The 

natura! setting of urban societies. Chicago, 1972 
• J .P. Sosson, Les travaux publies de la villede Bruges. 

Les matériaux, les hommes, Brussel, 1977 
• Peter te Boekhorst, Peter Burke en Willem Frijhoff, Cultuur 

en maatschappij in Nederland 1500 - 1850, Een historisch
antropologisch perspectief, Amsterdam/Meppel/Heerlen, 1992 

• M.Beard en M. Crawford, Rome in the late Republic, 
Londen, 1985 

• E.M. Wightman, Roman Trier and the Treveri, Londen, 1970 

Fondslijst Stichting 
Wetenschappelijk Bureau D66 

• Brochures in de reeks Ideeën 

De veranckrende rol van de politieke partijen, 
Den Haag, 1991, fl5,-
Duurzame Ontwikkeling, Den Haag, 1992, /19,50 
Referenda en politiek, Den Haag, 1993, f19,50 
De ruimte waarin wij leven, Den Haag, 1993,/19,50 
Bestuurlijke Dilemma's, Den Haag, 1994, J19,50 

• Brochures in de reeks SWB Cahier 

Relatie en huwelijk, Den Haag, 1991, iB.-
Denken over Democratie, van forum naar partnerschap 
Den Haag, 1993, /10,-
In Goede Banen, een analyse van het verschijnsel migrstie 
Den Haag, 1993, flO,-

( 

lngrijpen in menselijk leven, Den Haag, f12,50 

• Nota's 

Drugs. Kiezen tussen twee kwaden, Den Haag, 1990, f5,-
0p zoek naar publiek, Den Haag, 1993, f5,-
De waarde van de democratie, Den Haag, 1994, J2,50 
Inzet voor urede, Den Haag, 1994, f12,50 

• Abonnementen op Idee (tijdschrift) 

Een jaarabonnement op Idee (6 nummers, verschijnt twee
maandelijks) kost f74,-. Inlichtingen en bestellingen: Weten
schappelijk Bureau D66, Noordwal 10, 2513 EA Den Haag. 
Tel. 070-362.16.15. Ma-do 09.00- 17.00 uur. 

Aanbevolen SWB-publicatie: 

Inzet voor vrede 
1 De kansen en bedreigingen voor de internatio

nale rechtsorde en consequenties daarvan 
voor het Nederlandse veiligheids-en defensie
beleid. Een notitie (gebaseerd op de Prioritei

tennota) van de projectgroep Veiligheid en 
Defensie en de S\VB-werkgroepen Buitenland 

en Defensietaken. Verschenen in de reeks 
SWB-nota's. Prijs: f l 2,50 ex. verzendkosten . 

Bestellen: 070-362.15.15 . 

-----------------------------------24-----------------------------------
IDEE- DECEMBER '94 




