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Een vi sie op de toe komst met als mot to door bloe ding

De stad wordt steeds be lang rij ker en de zo ge naam de smart city trend
is we reld wijd en ze ker voor Amster dam aan de orde. De 21-e eeuw se
bur ger is de ech te sta ke hol der van de stad, de ge ne om wie het draait,
de be wo ner én be ta ler er van. Die kun nen we voor zien van nog meer
band breed te, nieu we me dia, ro bots, in tel li gen te dien sten en ma te rieel
com fort, maar wat zijn de ech te be hoef tes, de ech te zor gen van de
mens achter al die digitale wonderen? 

Ko men we wel uit met di ver si teit, fy sie ke mo bi li teit, woon ruim -
te-verd eling, cul tu re le ver schei den heid, ink omens ver schil len, de mi -
lieupro ble men en wat doen we als er geen werk meer is? 

De ba sis-taak van een stad ver schuift steeds meer naar het con tact, de
ver bon den heid. Onder ling con tact tus sen de bur gers, vir tu eel con tact
via de so ci a le me dia, de net wer ken en voor al fy siek con tact, met el -
kaar en ook met de in sti tu ties, het ver maak, de markt, de be stuur ders
en de brede wereld. 

Mo bi li teit en di ver si teit ko men als kernthema’s naar vo ren, die wor -
den in dit boek van uit een breed ka der be licht in di ver se bij dra gen.
Hoe we een ge zon de, vei li ge en eco lo gi sche stad kun nen ma ken, maar 
ook hoe we om gaan met de nieu we me de bur gers, hoe tech no lo gie en
cy ber spa ce kan sen en be drei ging en biedt, hoe net wer ken bijdragen en
innovatie werkt.

Dat kan sar moe de en ach ter stel ling heel nare ge vol gen kun nen heb ben
zo als ra di ca li se ring van min der he den, dat er een di gi ta le kloof dreigt
en dat we re ke ning moe ten hou den met an der ver voer, an de re wink els, 
en mis schien ook an de re bur gers vraagt om een vi sie, of mis schien
wel om meer de re vi sies, die te gen het licht gehouden kunnen worden.

Wat de stad en voor al de bur ger van die stad no dig heeft, is sa meng -
evat in een op dracht, een mot to, het woord door bloe ding. Voor bij ter -
men als in te gra tie, par ti ci pa tie, eman ci pa tie, co he sie en in no va tie is de 
ver bon den stad een or ga nisch ge heel en zorgt door bloe ding er voor
om tot in de klein ste on derd eel tjes en op alle ni veaus po si tie ve ener gie 
te breng en en slechte afvalstoffen af te voeren. 

Au teurs: Luud Schim mel pen nink, Jaap van Till, Kyra Kui tert,
Lu cia Lind ner





\ Voor woord: 
‘De Ver bon den Stad’

Luud Schim mel pen nink

Amster dam ligt me na aan het hart. Vele ja ren heb ik me ing ezet voor
de leef baar heid, de men se lijk heid en de mo bi li teit van onze mini-we -
reld stad aan de Amstel, waar ik toe val lig ook nog op uit kijk. Dit boek
be gon als een voort zet ting van het ‘Witte Stad’ plan dat we met een
aan tal men sen in el kaar zet ten voor de ge meen te raads ver kie zing en
van be gin 2014, ik ope reer de de laat ste maan den van de pe ri o de daar -
voor on der die naam in de ge meen te raad. Dat plan draai de om het ge -
voel dat de len, mi lieu en tech no lo gie trends wa ren die pas ten in het
tijds beeld én we wil den met een al ter na tie ve par tij een be te re ver bin -
ding tussen burgers en overheid proberen te scheppen.

Mijn idee ën met de wit te fiets (de len is het nieu we heb ben) en la ter de 
wit kar wa ren in es sen tie een vroe ge vorm van wat we nu de de len-
 eco no mie (het woord deel-eco no mie past niet echt) zijn gaan noe men,
maar in het wit te stad con cept werd dat voor al een breed plan om de
stad te ver bin den, met fy sie ke mo bi li teits oplos sing en maar ook meer
con tact, meer cohesie, meer samen. 

In de ver kie zings tijd is dat con cept te loor ge gaan in de cha os van ou -
de ren par tij en waar ik tus sen be land de, maar er bleef wel de am bi tie
iets neer te zet ten. We de den mee aan een prijs vraag van de bur ge -
mees ter, maar het bleef kna gen. Ook wil de ik, als een soort er fe nis
(tes ta ment klinkt zo raar) na zo veel ja ren raads werk, nog eens uit een -
zet ten wat mijn bedoelingen waren. 

De men sen om me heen, die ook had den mee ge dacht over de wit te
stad plan nen, op per den er een boek van te ma ken. Dat idee kreeg
poot jes, ei gen lijk ver voor bij de oor spronk elij ke op zet, want het the -
ma ‘verbonden stad’ dat we ko zen, werd steeds ac tu e ler. Dit boek is
een neer slag van een pro ces, en ik moet toe ge ven dat het re sul taat veel 
bre der is ge wor den dan ik dacht, de flit sen en kre ten uit een ver kie -
zings ma ni fest zijn uit ge werkt tot hoofd stuk ken en ui tein de lijk een
boek, dat duidelijk een brede visie neerzet. 

Waar ik me de cen nia ge le den al sterk maak te voor de com pac te stad,
voor meer co he sie, het bij el kaar breng en van wer ken, wo nen en re -
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cre ëren is dat nu, in het zicht van wat de ‘smart city’ ons voor spie gelt, 
heel op por tuun. Maar dan in dit ka der wel voor bij de tech niek, want
dat laat ik graag aan de be drij vi ge smart city ac ti vis ten over; het gaat
voor al om de men sen, om wat ze wil len en kun nen, waar ze in ge lo -
ven en waar ze van genieten. 

Onder tus sen zijn we ruim een jaar verd er en is de we reld er niet be ter
op ge wor den, on der tus sen blijkt wel dat Amster dam op veel fron ten
be zig is om die ver bin ding en tus sen de sta ke hol ders te ver be te ren, met 
be hulp van tech no lo gie, geld en plan nen, maar ze ker ook door meer
over leg en aan dacht voor wat er on der de op per vlak te speelt. Het the -
ma stad slaat aan, we reld wijd en op veel ni veaus. Amster dam heeft nu 
zelfs een nieu we su per-uni ver si teit die zich op ur ba ni sa tie richt (het
Amster dam Insti tu te for Advan ced Met ro po li ti an So lu ti ons (AMS) in
een sa men wer kings ver band van TU Delft, Wageningen UR en MIT
uit Boston.

Die bre de aan dacht voor de stad als eco sys teem heeft ook te ma ken
met wat er mon di aal ge beurt, de ter reur drei ging en, mi lieupro ble men,
de toe ne men de po la ri sa tie, de als be drei gend er va ren di ver si teit, de ro -
bo ti se ring, au to ma ti se ring, de-fy si ca li se ring van con tac ten, glo ba li se -
ring en de twij fel aan een breed her stel. Het be sef groeit, dat de cri sis
van 2008 geen sim pe le re ces sie was (is), maar een symp toom van een
die per lig gen de scheur in ons ma te ri a lis ti sche pa ra dig ma. Die breuk
tast ener zijds de wor tels van het Wes ter se mo del aan, maar biedt ook
voor de rest van de we reld (naast op per vlak kig wat meer wel vaart),
geen sta biel en toe komst vast per spec tief. Ecologische rampscenario’s
en radicalisering van onderlinge verhoudingen dreigen.

De stad, dat is bij dat al les wel dui de lijk, speelt een cen tra le rol in de
ont wik ke ling van ook de bre de re sa men le ving. We kun nen wel stel len 
dat ver bin ding bin nen de stad en met de om ge ving daar bij het kern -
the ma is. Dit boek gaat in op dat the ma, maar pro beert als het ware
een he lik op ter vi sie te bie den, wat die per te kij ken dan ‘smart’. Daar
wordt al ge noeg over ge zegd. Wat de tech niek al le maal te bie den
heeft, met nog meer gad gets, slim me tech no lo gie, band breed te, net -
wer ken, en hoe dat ge bruikt kan wor den voor het aan pak ken van pro -
ble men, be spa ren op werk, grond stof fen en ener gie, dat valt ge mak ke -
lijk te ach ter ha len via in ter net of de sta pels pu bli ca ties van uit we ten -
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schap, be drijfs le ven en politiek die de laatste jaren rond dat thema zijn 
verschenen. 

Het gaat niet om meer glas ve zel en sta pels slim me apps, die ko men er
wel, maar we moe ten voor bij de on per soon lij ke com mu ni ca tie en vir -
tu e le con tac ten dur ven kij ken, zoe ken naar een ech te ver bin ding tus -
sen wat we de ste de lij ke ‘stakeholders’ kun nen noe men. Dat zijn de
bur gers, be stuur ders, on der ne mers, ambte na ren, on der wijs en zorg,
maar ze ker ook de toe kom sti ge ge ne ra ties en ook zij, die (nog) graag
in de stad willen komen wonen.

Op lang ere ter mijn is het de mens waar het om gaat, of we nu ver voer
met elek tri sche voer tui gen, wa ter stof gas of hand kracht wil len en of
we wel of niet een chip ing eplant krij gen speelt daar bij niet zo’n rol.
Tech niek is mooi en nut tig, maar is het wel ech te voor uit gang? Hoe
zor gen we dat het bij draagt aan ge luk ki ge, wel va ren de en ge zon de be -
wo ners van die stad? Het gaat om de men se lij ke waar den, om con tact, 
om vrij heid, ge luk en te vre den heid, om hoe we om gaan met ver schil -
len en di ver si teit en wel ke rol de stad daar in speelt. Voor bij de func tie 
als woon plek, voor werk, op slag, als markt plaats en ze tel voor col lec -
tie ve voor zie ning en wordt de stad steeds meer de cen tra le con tact plek. 
Het fy siek ont moe ten is de func tie van de stad in een we reld waar an -
de re ta ken wor den over ge no men door netwerken en diensten die ook,
in extremo, op de maan kunnen draaien.

Dit boek, ui tein de lijk op ba sis van de di ver se bij dra gen met veel in zet
in el kaar ge zet en aang evuld door Luc Sala, maar in es sen tie het re sul -
taat van denk en, pra ten en kri ti sche dis cus sie, be perkt zich tot een
aan tal hoofdthema’s, die voor al de po si tie van de mens, de bur ger, de
ste de ling be tref fen. Kyra Kui tert, mijn steun pi laar bij de ver kie zing en, 
gaat in op groen en vei lig heid, Lu cia Lind ner brengt haar an tro po lo gi -
sche vi sie over min der he den en in te gra tie in. De net werk prof Jaap van 
Till be kijkt de stad vanuit zijn perspectief en komt ook met aan -
bevelingen.

Di ver si teit, vei lig heid, groen, con tact, pri va cy, de len, cy ber spa ce, net -
wer ken, wo nen, ou de ren en me dia, die thema’s wor den uit ge werkt. Er 
zijn ook kri ti sche op mer king en over bij voor beeld de pri va ti se ring en
de le zer zal her en der mijn frus tra tie en die van mijn mede-au teurs
ook kun nen her ken nen, maar het is dan ook geen we ten schap maar
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een opi nie, een goe de raad, een pro vo-ca tief narrenschrift dat hier
voorligt.

Er kan van al les, en we zou den vele boe ken kun nen vul len met de
pracht i ge pro jec ten en ini ti a tie ven die ook in een stad als Amster dam
al lo pen of wor den op ge start. Een aan tal er van zal aan de orde ko men, 
maar dat dekt ze ker niet de bre de in zet van heel ve len, die bin nen en
bui ten de over heid, al leen of met steun, hun we reld pro be ren te ver be -
te ren. De ver bon den stad is daar om geen uto pie, het is een pro ces dat
al heel lang aan de gang is en dat in de con text van de eco no mi sche en 
mon di a le ont wik ke ling en de laatste tijd steeds actueler wordt.

Hoe wel de fo cus in eer ste in stan tie Amster dam is, be vat dit boek ho -
pe lijk ma te ri aal waar ook an de re ste den iets aan hebben. 

We voe gen met dit boek onze per soon lij ke vi sie toe aan het werk van
al die ge nen, die de stad een goed hart toe dra gen en droe gen. Ik schaar
me voor al ach ter het idee en de es sen ti ële kreet die we als een soort
eind con clu sie von den, na me lijk dat het gaat om door bloe ding.

Amster dam heeft een hart, en dus le vens bloed, vi ta le ener gie die tot in 
de klein ste hoek jes en gaat jes mag en moet ko men, hoe we dat aan -
pak ken laat ik verd er graag aan de Raad en het stads be stuur over,

Luud Schim mel pen nink
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\ 1 Tien uit gangs pun ten voor de
    ver bon den stad

De ver bon den stad streeft naar co he sie, in te gra tie, de len 
en ver bin den op alle ni veaus, met waar de ring voor de di -

ver si teit.

1. De stad is, in het ka der van toe ne men de vrije tijd en zoe ken naar
zing eving, voor al de plek om de
an der te ont moe ten. In het ver -
leng de van func ties als vei lig -
heid, de len, markt plaats, de 
con cen tra tie van hulp bron nen en 
ta ken wordt de con tact func tie
van de stad es sen tieel;  in aan ra -
king ko men met el kaar, de cul -
tuur, de kennis, het andere.

2. De len-econo mie: de stad is tra -
di ti o neel de plek om za ken te
de len. Het de len van voor zie -
ning en brengt wel het ple zier
maar niet de last van het be zit en 
is eco lo gisch en eco no misch be -
ter. Meer de len en her ge bruik
van ken nis, fa ci li tei ten en ruim te vraagt ook nieu we be zits vor men, die 
ook ju ri disch de len van rech ten en za ken, ook on roe rend goed, mo ge -
lijk en ef fec tief ma ken. Ge za men lijk ge bruik van te le com, ver voer,
cloud dien sten, ar chi ve ring, op slag ruim te, re cre a tie- en
productie-middelen dient bevorderd te worden.

3. De wit te stad: er is be hoef te aan een mo dern (fy siek) ruim te lijk en
mo bi li teits plan ge ba seerd op de len en sa men doen. Amster dam kan
hier een in haal slag ma ken met ge schei den ver keers stro men, fa ci li tei -
ten voor zelf rij den de voer tui gen en lo gis tiek, ge kop pel de mi ni cars of
wit kar ren, de me tro fiets en elek tri sche ruil fiet sen. De elek tri sche rui l -
au to in aang epast en kop pel baar de sign (de neo-wit kar) maakt
autodelen kleinschaliger en toegankelijker.
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Ver bon den heid heeft een aan tal
as pec ten; het fy sie ke, het psycho lo gi sche 
en ook een spi ri tu e le com po nent. De drie
kruis jes in het Amster dam se stads wa pen
kun nen ook ge ïnterpreteerd wor den als

de drie we rel den waar in Amster dam mee
wil tel len (lichaam, geest, spi rit).



4. Mo dern ver voer is au to ma tisch, ge ro bo ti seerd en dat vraagt om een
aang epas te in te gra tie en ruim te voor nieu we ver voers stro men. Daar om 
is in te gre ren no dig van par ke ren (voor di ver se mid de len), ring par ke -
ren en trans fe ria met aan vul lend OV op col lec tief en in di vi du eel ni -
veau, en daar bij be zoe ker vrien de lij ke alternatieven ontwikkelen.

5. Mi lieu en scho ne lucht zijn een pri o ri teit. Amster dam kan op ter mijn
een uit laat vrije stad wor den. Het ver gun ning en be leid is te ge brui ken
voor stu ren van het wa gen park. Door sti mu le ring van elek trisch in di -
vi du eel en open baar ver voer en ver bod voor te vui le auto’s, bo ten,
mo to ren, etc. maar ook via groe ne da ken, vrije ruim tes, bo men be leid,
etc. kan brede ecologie een plek krijgen.

6. De lo gis tie ke mul ti func ti o na li teit van de stad kan be nut wor den,
lucht vaart, de weg, de trein, wa ter. Ge bou wen met ge bruiks mo ge lijk -
he den die el kaar aan vul len qua par ke ren, tijden, soort gebruik.

7. Vei li ge leef om ge ving, wo nen, ver voer en werk. Hoofd fiets rou tes
zon der auto, hoofd au to rou tes zon der fiet sen, nieu we ver voers vor men
ruim te ge ven. Mul ti func ti o ne le en ge deel de open ba re ruim te met vei -
lig heid als uit gangs punt, niet als rand voor waar de. Wo nen, wer ken,
zor gen en re cre ëren meer bij el kaar breng en door flexi be ler be stem -
mings plan nen en richt lij nen. Com pac te woon-werk-zorg com bi na ties,
uit bouw stads land bouw, groe ne da ken, flexi be ler bou wen voor
starters, ouderen en deelhuishoudens.

8. Erken de na de len van cy ber spa ce met pro ble ma tiek zo als ver een za -
ming, ver sla ving, zin loos heid en die aan pak ken door fy si ca li se ring
van func ties, con tact, wan de len, mo bi li teit. Cy ber spa ce en fy sie ke
sociale contacten integreren.

9. Bou wen voor be hoef te be te kent in een com pac te stad her ge bruik en
flexi be le aan pas sing in bou wen. Dat vraagt nieu we ge bou wen mul ti -
func ti o neel (la ten) op zet ten, over heids ver hui zing en be per ken, leeg -
stand aan pak ken met bre de ef fect-ana ly se bij leeg ko men, en een
sloop fonds en pro- actiever vergunningenbeleid.

10. Di ver si teit be nut ten en waar de ren is het de vies. Inves te ren in con tact 
tus sen ge ne ra ties en groe pen. Min der he den be leid uit brei den naar so ci -
a le en cul tu re le min der he den, zo als kun ste naars, alternativo’s, ou de -
ren, ar men. Func ti o neel en niet generiek ondersteunen. 
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\ 2 De Ver bon den Stad: 
   een vi sie op de toe komst

De am bi tie om een con cept als de ver bon den stad vorm te ge ven is
wat groots en we heb ben niet het idee dat uit put tend te kun nen doen.
We gaan in op on der wer pen die in onze vi sie en er va ring be lang rijk
zijn, maar in de bre de re dis cus sie over de smart city wat on der be licht
blijven.

In deze in lei ding ge ven we al een soort sa men vat ting van wat er in la -
te re hoofd stuk ken uit ge werkt gaat wor den, daar ko men de on der wer -
pen uit ge brei der aan bod. 

Ste den zijn de plek ken waar men sen bij el kaar ko men in een wat gro -
ter ver band, om dat con cen tra tie van men sen ding en mo ge lijk maakt
die op klei ne schaal niet 
kun nen, zo als een
markt, ge spe ci a li seer de
be roe pen en vei lig heid
door aan tal len, ge za -
men lij ke con struc ties
(stadswal) en structuur. 

Sinds ong eveer 10.000
voor Chr. zijn er ste den
ont staan. De oud ste op -
gra ving en van wat dan
een soort ci vi tas (stad)
was, met ge meen schap -
pe lij ke ruim tes, zijn ge -
von den in Zuid-Tur kije. 
Rond 4000 voor Chr.
zet te er een ech te ci vi li -
sa tie-golf in, met schrift 
en han del. Sinds die tijd 
heb ben ste den al ler lei
func ties ver vuld. Het
wa ren vei li ge ver ster -
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king en, over steek plaat sen
(de Dam, de Tricht), markt -
plaat sen en bo den con cen -
tra tie van fa ci li tei ten zo als
voor han del, on der wijs,
zorg, re li gie, cul tuur, recht -
spraak, post en be stuur.
Ste den zijn ook machts cen -
tra voor over he den, bie den
krijgs buit, ge ne ti sche
diversiteit (partnerkeuze), vermaak en sociale mobiliteit.

Het wer den van cen tra van hand wer ken maar ook werk plek ken in de
in dus tri ële re vo lu tie, denk aan scheeps bouw en tex tiel en la ter voor de 
in for ma ti ca. Het zijn al tijd con cen tra ties, kruis pun ten en aan trek kers
ge weest van con tact, zo wel fy siek als vir tu eel. Ha vens, brug gen, dam -
men, we gen, pas sen, trein spo ren, maar te gen woor dig ook lucht ha vens, 
ri o le ring, be ka be ling, ra dio-net wer ken en in ter net-knoop pun ten vor -
men de ba sis-in fra struc tuur. Die voor zie ning en de len we, om dat het
eco no misch is, om dat er schaal voord elen zijn, het handig of
noodzakelijk is of gewoon mooi en leuk. 

De stad was en is een mag neet voor ge luks zoe kers. Zoe ken naar kan -
sen voor ver be te ring is een men se lij ke ei gen schap en de stad heeft
daar in veel te bie den. Naast dat er de be te re ink omens te verd ie nen
zijn (in Chi na verd ie nen de men sen in de stad dui de lijk meer dan de
ach ter blij ven de plat te lan ders) is de so ci a le struc tuur en de be schik -
baar heid van werk, on der wijs en al ler lei fa ci li tei ten van een stad ook
de ba sis voor de aan trek kings kracht er van. De stad biedt so ci a le mo -
bi li teit, kan sen voor ver be te ring, ont snap ping aan de vaak als mager
ervaren situatie op het platteland.

Steeds meer men sen, ook we reld wijd, gaan in de ste den wo nen. Of ze
daar het ge luk ook vin den, of hun si tu a tie echt ver be tert (qua ink -
omen, woon si tu a tie, le vens ver wach ting en ge luk) is daar bij de vraag,
maar de fi ni tief te rug gaan naar het plat te land is uit zon der lijk. Ei gen lijk 
wil len al leen wel va ren de ou de ren dat nog over we gen, maar zij wil len
ze ker niet te rug naar de pri mi tie ve si tu a tie waaraan ze misschien ooit
aan ontsnapten. 

De stad heeft dus toe komst, wordt gro ter en in ten sie ver. Pro ces sen
gaan ge lei de lijk ook ‘sneller’. Er wordt ech ter ge knaagd aan de tra di -
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ti o ne le rol len en func ties
van de stad. De Stad 2.0 of
mis schien wel X.0 be gint in
beeld te ko men. De ver bon -
den stad van de toe komst is
een plaats die men sen, ding -
en, machi nes, ro bots en de
hulp bron nen (re sour ces) bij
el kaar brengt en naar we ho -
pen in een har mo ni sche sa -
men hang. Tech niek en mens 
staan daar in niet te gen over
el kaar, maar zor gen sa men
voor een voor al men se lijk
leef kli maat. La ten we de
stad voor de cyborgs, ro bots 

en kunst ma ti ge zelf be wus te com pu ters maar over la ten aan de SF
schrij vers en de tech no-fa na ten, de Ray Kurzweils van deze we reld.
Zij voor spel len van uit een ma te ri a lis ti sche op vat ting dat de men se lij ke 
ta len ten ooit in die mate door com pu ters ver vang en kun nen wor den
dat we bij wij ze van spre ken geen men sen of men se lij ke ei gen schap -
pen meer no dig heb ben. Wij wil len ons in dit boek juist concentreren
op wat optimaal mens zijn wel kan inhouden en de rol die de stad
daarbij speelt.

Er is dui de lijk een ont wik ke ling ing ezet, waar bij een aan tal van de tra -
di ti o ne le func ties van de stad ver val len of niet meer plaats ge bon den
zijn. Wer ken, com mu ni ce ren en le ren kan steeds meer over al, in ter net
heeft daar in een sleu tel rol. De stad is een mag neet, maar om an de re
re de nen dan voor heen. Naar de stad gaan voor werk of oplei ding, om
te ont snap pen aan de be nauw de dorps sfeer, om er for tuin of zing eving 
te zoe ken; dat is bij ons steeds min der een fysieke noodzaak, maar een 
psychologische. 

Het gaat bij ons min der om de groei, Amster dam zal niet veel gro ter
(kun nen) wor den. Blijk baar is dat we reld wijd toch wel ac tu eel, want
men voor ziet nog een gro te trek naar de steden. 

Het gaat nog vaak om con cen tra tie, om het ‘poolen van resources’
maar er zit ve ran de ring in de lucht. Wer ken kun je steeds meer over al, 
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daard oor is wo nen min der ge kop peld aan de fy sie ke werk plek. En ook 
voor le ren, fa bri ca ge, han del en over heids ta ken kun je via in ter net
veel doen. Toch zit daar een groei en de pijn, in die vir tu e le com mu ni -
ca tie mis sen we het con tact, het fy sie ke, het lijf elijk ont moe ten en er -
va ren van de an der, de cul tuur, de ar chi tec tuur, de dien sten en de
sfeer. Con tact met el kaar, het op doen van er va ring en (wink elen, uit -
gaan, per ma nen te edu ca tie, so ci aal, etc.) en het de len (goe de ren,
diensten, gezelschap, cultuur) wordt steeds belangrijker.

In een we reld waar in de ou de re stads func ties zo als het bie den van
plaats ge bon den werk door au to ma ti se ring en ro bo ti se ring min der no -
dig zijn, zal de men se lij ke ver bin ding steeds meer de kern func tie van
de stad wor den. Die be hoef te aan con tact vul je niet al leen in met
meer vir tu e le com mu ni ca tie via in ter net en me dia maar voor al door
ook de fysieke contactopties te optimaliseren,

De nieu we fy si ca lisering
De so ci a le me dia en de mo bie le te le com mu ni ca tie heb ben de con tact -
pa tro nen en con tact be hoef tes tus sen men sen ing rij pend ge wij zigd, we
zijn im mers al tijd on li ne en over al be reik baar. We zijn ech ter ook
verd ie ping en in ten si teit kwijt ge raakt. Cy ber spa ce is ui tein de lijk ver -
vlak kend, we doen min of meer het zelf de, ge brui ken de zelf de taal en
cul tuur en wor den daard -
oor ui tein de lijk al le maal
meer van het zelf de, de
di ver si teit en iden ti teit
gaat ver lo ren. Dat valt
nog niet zo op, maar bij -
voor beeld de ar chi tec -
tuur, stads plan ning,
voor zie ning en, wink els,
re cla me en Openbaar
Vervoer in alle wereld -
steden convergeert naar
een vage middel -
matigheid.

Men zet dan su per gro te
of uit zin nig ‘andere’ ge -
bou wen neer – die slecht 
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aan slui ten bij hun om ge ving en con text- om zich te on der schei den, de
Rem Kool haas aan pak. De ver vlakking van de iden ti teit van een of
‘de’ stad is duidelijk. 

Op men se lijk ni veau blijft er een on der lig gen de be hoef te be staan aan
con tact, aan uit wis se ling, net wer ken, wink elen, uit gaan, ge nie ten van
de di ver si teit die de stad toch in es sen tie biedt. We zoe ken, als men sen 
maar ook als be drij ven, dienst ver le ners en over heid naar de mo ge lijk -
heid tot ver bin ding en re la ties. Naar di ver si teit in deze ver bon den heid
en naar de mogelijkheden tot vernieuwing.

Bij alle ro bo ti se ring, au to ma ti se ring en tech no lo gi sche ver vreem ding
zoe ken we ‘echtheid’, de men se lij ke maat en het men se lijk ont moe ten. 
Het fy siek aan ra ken en ont moe ten, wel licht in nieu we con text, is aan
een her waar de ring toe. Wij denk en dat de stad daar een cen tra le rol in
speelt en blijft spelen. 

Bij alle be drei ging en van ver vreem den de te le com mu ni ca tie en cy ber -
spa ce ligt in fy si ca li teit het te geng if. Elkaar ont moe ten, aan ra ken, on -
der wijs door le ven de men sen, dat heb ben we no dig om te gen wicht te
breng en in de een zij dig cog ni tie ve in for ma tie- en ‘denk- cultuur’. Dat
heeft prak ti sche con se quen ties waar we nu al re ke ning mee kun nen of
moe ten gaan houden. Waar we beleid op moeten voeren. 

De rol van de stad als
con tact me di um is hier
de es sen ti ële kwes tie.
Er gaan steeds meer
men sen in de stad wo -
nen. Deze trend is on -
mis ken baar. We rel -
dwijd woont nu 50%
van de men sen in de
stad en de voor spel ling 
is dat dit gaat naar 70% 
of meer. Daar mee is de 
kern func tie van die
stad steeds meer het fa -
ci li te ren van fy sie ke
con tac ten ge wor den.
Za ken doen, oplei ding -
en, ink open doen en
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wer ken kun nen ook el ders of thuis, maar el kaar en het fy sie ke aan bod
(wink els, cul tuur, parken, sport) ont moe ten in le ven de lij ve is waar de
stad de beste mogelijkheden voor biedt. 

Dit is of wordt de cen tra le func tie van de stad van de toe komst. Ste den 
die nu en in de toe komst aan de in wo ners de bes te fy sie ke mo bi li teit
en con tact mo ge lijk he den bie den, heb ben daar in een voor sprong op
an de re. Ze bie den een be te re leef om ge ving, trek ken de cre a tie ve ta len -
ten aan en heb ben daar mee meer toe kom stwaar de en actuele
aantrekkelijkheid.

De stad moet aan vul len of com pen se ren wat we in cy ber spa ce ver lie -
zen, de aan raak baar heid. Dat kan als mo der ne sys te men qua com mu -
ni ca tie daar toe ge ïntegreerd wor den met de fy sie ke in fra struc tuur, ver -
voer, dis tri bu tie van ener gie, wa ter en af val pro duc ten, en met zorg en
ver maak. De Com pac te Stad - een oud Amster dams idee, kan sa men
met De Di gi ta le stad - een re cen te re maar ook Amster dam se vi sie -
groei en naar ‘Een Ver bon den Stad’. Inter net is daar bij on ont beer lijk,
maar als we el kaar niet mak ke lijk de hand kun nen schudden en in de
ogen kijken, wordt het een doodse stad. 

Het lijkt als of ‘smart cities’, al les leuk ge kop peld, dat gaan oplos sen,
maar die aan pak is in ze ke re zin be perkt. We kun nen, om eco lo gi sche
re de nen (het glo bale kli maat en stads kli maat) niet zon der de slim me
oplos sing en met het in ter net-of-things, domotica en de au to ma ti se ring, 
maar een smart city is nog geen le ven de stad. Met mo der ne tech nie -
ken en meer uit bouw in diep te en hoog te kun nen we meer men sen op
een re de lij ke ma nier bij el kaar la ten le ven, wo nen, wer ken, re cre ëren,
stu de ren en de com pac te stad (een oud hippie-ide aal) vorm ge ven,
maar er is meer no dig. We zul len ook de we zen lij ke be hoef tes van de
mens, aan con tact, aan fy sie ke er va ring wil len ver vul len. Dat kun nen
we over la ten aan on der ne mers, maar we zul len moe ten na denk en over 
een ka der, over bre de re maat re ge len, be slis sings mo del len, over ve ran -
de ring (bou wen en slo pen) en over de ethiek van samenwonen en dat
weer uitdrukken in regels, plannen, beleid en uitvoeringsmodi.

Ste den staan dicht bij de men sen, de be stuur ders meer prag ma tisch en
min der par tij po li tiek be zig en zoe ken oplos sing en en com pro mis sen
op een men se lij ke schaal. De ve rant woor de lijk heid van stads be stu ren
in dit op zicht is dui de lijk, zij kun nen op ste de lijk schaal in fra struc -
tuur, ver voer, en fy sie ke co he sie re ge len door zelf te in ves te ren, door
stu ring te ge ven of ini ti a tie ven van an de ren te be vor de ren. Ben ja min
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Barber was met het boek ‘If May ors Ru led the World: Dys func ti o nal
Na ti ons, Ri sing Cities’ (Yale Uni ver si ty Press, 2013) een voor lo per in 
het po si ti o ne ren in dit kader van de burgemeester als bepalende
figuur.

De bur ge mees ters zou den, vol gens Bar ber, een meer be pa len de rol
gaan spe len in de sa men le ving, zelfs meer be pa lend dan de na ti o na le
re ge ring en. Ze kun nen zich con cen tre ren op de prak ti sche kant van le -
ven, wo nen en wer ken, heb ben veel di rec ter te ma ken met vei lig heid
en be ïnvloeden de bre de leef baarheid en dus aan trek ke lijk heid van
hun stad voor arm, mid deng roe pen en rijk. Daar mee heb ben ze in -
vloed op wat voor soort men sen er in ‘hun stad’ ko men te wo nen en
hoe die met el kaar om gaan. Daar ligt de kans, en ook de plicht om te
zor gen dat de ver schil len tus sen rijk en arm niet zo da nig uit de hand
lo pen, dat niet al leen get to vor ming, maar ook op stand en ge weld da di -
ge po la ri sa tie voor ko men wor den. De stad moet immers ook een
vehikel voor opwaartse mobiliteit blijven.

Op dit mo ment zoekt men nog veel in de rich ting van nog meer tech -
niek, nog meer tech ni sche oplos sing en, nog meer in ter net en di gi ta le
ini ti a tie ven. Men denkt in ter men van ‘smart city’ en dat heeft ong -
etwij feld ook zin want za ken als ener gie ge bruik, mi lieu, zorg, on der -
wijs, te le wer ken, vei lig heid en ef fi ci ënter be heer kun nen met de tech -
niek vast nog veel ver be terd wor den maar het is ook no dig verd er te
kij ken. Inte gra tie van smart city ini ti a tie ven met de men se lij ke be -
hoef tes, het stre ven naar een men se lij ke stad, een war me stad, een ge -
luk ki ge stad is mo ge lijk en op ter mijn veel be lang rij ker dan dat ie der -
een in een soort Big Brother technologie-utopia wordt gedwongen.

Connec ted City en Smart City Ini ti a tie ven
Er ge beurt al van al les, Amster dam is heel ac tief be zig met de smart
city aan pak. Er zijn over de hele we reld ini ti a tie ven om de stad te ver -
be te ren, ook gro te ste den als New York on der lei ding van Michael
Bloomberg doen daar veel aan. Ze ex pe ri men te ren met smart-city
oplos sing en en zoe ken ook in spi ra tie en in no va tie van bui ten. De bur -
ger di gi taal raad ple gen en be trek ken bij pro ble men, crowd sour cing,
crowd mo ni to ring, crowd fun ding, be stuur lij ke par ti ci pa tie via so ci a le
me dia, buurtwiki’s, er zijn al ler lei ini ti a tie ven en op ties. De na druk
ligt ech ter vaak op het nog meer in zet ten van tech no lo gie om de dien -
sten en func ties van de stad en met name van de ste de lij ke over heid te
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ver be te ren, toe gank elij ker te ma ken en trans pa ran ter (Acces si ble and
Accountable). Wat er vaak ontbreekt is de integratie van het fysieke
en virtuele. 

De bur ger ge brui ken om te sig na le ren en te hel pen be he ren is één
ding, maar ech te be trok ken heid vraagt meer. Een mooi park je waar de 
ste de ling dan niet meer doet dan zit ten Facebook en lost dring en de
pro ble men als een zaam heid, so ci a le iso la tie en po la ri se ring niet op. M 
is schien zou het be ter wer ken als dat park je juist geen wifi of mobiele
toegang zou bieden! 

Effi cien cy is nog geen ef fec ti vi teit en men se lij ke ef fec ti vi teit staat
vaak haaks op zo ge naam de in for ma tie. Klach ten over de leef om ge -
ving (qua li ty-of-life com plaints) via de iPho ne en een spe ci aal num -
mer 311 la ten rap por te ren legt de ve rant woor de lijk weer bij de stad en 
ont neemt de bur ger het recht en de plicht zelf iets te doen of an de re
bur gers dat te vra gen. Al die fan tas ti sche web si tes om in for ma tie te
vin den heb ben niet tot een ver min de ring van de een zaam heid ge leid,
en die mis schien wel aang ewak kerd. Het alou de lo ket je is verd we nen,
maar heb ben we daar mee niet meer scha de ge daan dan goed? Breed -
band in ter net toe gang klinkt mooi, maar wat als je anal fabeet bent? Of 
te oud om de nieuwe techniek op de juiste wijze te installeren?

De len, een eco no mie van het so ci a le
So ci aal be te kent dat een mens (of dier) ge neigd is om in groep te le -
ven. Dat doen we om al ler lei re de nen, vei lig heid, ef fi cien cy, mo ge -
lijk heid tot spe ci a li sa tie, ge zel lig heid, part ner keu ze, we zijn so ci aal
om dat we af hank elijk van el kaar zijn, maar pa ra doxaal ook om ons te
kun nen on der schei den, te klim men in de rang or de. So cii in het La tijn
be te kent part ners, ver bon de nen, met iets van ge bruik ma ken van el -
kaar, af hank elijk zijn van el kaar. Proximus is het latijnse woord voor
buur. 

Met bu ren is er een re la tie die meer dan so ci aal is, er is een ge voel van 
ver bon den heid, ge zel lig heid, ver plich ting en dienst baar heid dat in het
be grip so ci aal wat ver wa terd is. Een so ci a le maat schap pij zorgt voor
het die het min der heb ben, maar ver plicht niet tot con tact, de so ci a le
dienst (nu heel tref fend het Cen trum voor Werk en Inko men) gaf je
geld, maar geen ge zel lig heid of con tact. Het woord proxi maal zou dus 
ei gen lijk meer ver nieu wend zijn. Het drukt na me lijk ook de
wederzijdse verbondenheid uit.
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Het is erg be lang rijk om een vi sie op een stad van ver bin ding, te ont -
wik ke len die verd er gaat dan de di gi ta le stad. Je kunt bij voor beeld ook 
denk en aan de ‘wit te stad’, een stad van de len en sa men doen. Dat
con cept van Luud Schim mel pen nink was ook de basis van dit boek.

We moe ten de grond stof fen, mid de len en ca pa ci tei ten sa men breng en
en de len, dat is een eco lo gi sche nood zaak, maar ook de to ver for mu le
voor ver bin ding en in ova tie. We kun nen zo be spa ren, meer en be ter
doen met min der en als bij ko mend voord eel con tact maken en houden
met anderen. 

Sa men een school plein de len bij voor beeld, wach ten op het uit gaan
van de school, is tra di ti o neel een so ci aal ijk punt. Jonge ou ders (of de
ou de re ou ders van te gen woor dig) le ren el kaar daar ken nen, vaak
wordt daar de vrien denk ring voor de ko men de ja ren daar ge vormd.
Men deelt de zorg voor de kin de ren, re gelt par tij tjes, lo ge ren en ruilt
zorg ta ken uit. Sa men een boot je de len, een gras maai machi ne, een
was machi ne of ding en rui len of uit wis se len via ini ti a tie ven als Noppes 
(dat zijn LETS van Lo cal Exchange Tra ding Sy stem of Lo kaal Eco no -
misch Transactie Systeem) zijn ook sociale ontmoetingen. 

De len als com mer ci ële ac ti vi teit is nog wat an ders dan de len in een
(even tu eel geld lo ze) kre diet-sa men le ving, zo als Da vid Graeber in
’Debt, the first 5000 years’ die zag in ou de re cul tu ren. Vir tu e le schul -
den, im ma te rieel en so ci aal kre diet, gun sten, re la ties, ze spe len vaak
een veel gro te re rol in een sa men le ving dan we denk en. Geld mag dan 
wel de brug zijn tus sen staat en markt, maar niet de eni ge. Keith Hart
wees er op dat we kop en munt heb ben op een geld stuk, waar mee de
au to ri teit en de waar de er bei de een kant heb ben (en de bede aan God
op de rand steeds meer verdwijnt).

Met in ter net en IoT (Inter net of Things) kan die delen-eco no mie
(deel-eco no mie is een am bi va lent woord) een nog veel bre de re di men -
sie krij gen, er ont staat een markt voor B&B, boot ver huur, par ti cu lie re
taxi dien sten, zorg dien sten (incl. seks), aan vul lend on der wijs, thuis -
kwe kers (niet al leen wiet), kin der op pas, tuin ver huur, feest lo ca ties en
wat al niet. Een markt waar gro te par tij en zo als Bol.com ope re ren,
soms op een ma nier die niet he le maal zin de lijk is (men re kent b.v.
15% over de ver zend kos ten die par ti cu lie ren ma ken). Ook de pro vi -
sie re ge ling en zijn soms meer in het be lang van de plat forms dan van
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de men sen die het werk of hun huis de len. Alles kan via het net, De
voor al il le ga le Dark Web han del (zo als met SilkRoad) in drugs, wa -
pens, pa pie ren, etc. Is een voor beeld. Dat werkt vreemd ge noeg voor -
na me lijk op ver trou wen, men be taalt voor spullen met Bitcoins en
moet maar hopen dat het wordt afgeleverd.

De ge ves tig de mid den stands or de ziet die trend naar on der ling han de -
len, rui len en deel ge bruik soms wel als een be drei ging en de over heid
vreest be las ting om zei ling (met name BTW), zwart geld cir cuits en
vei lig heids pro ble men (brand, in com pe ten te dienst ver le ners, cri mi ne le
ex ploi ta tie). Het is ech ter, mede door de groei en de toe gank elijk heid
via in ter net, een niet meer te stui ten trend. Re gel ge ving, richt lij nen en
gren zen aan de de len-eco nomie die nen be paald te wor den met ruim te
voor ex pe ri men ten, een wet hou der en mis schien zelfs minister voor de 
delen-economie is geen overbodige luxe.

De len is niet al leen eco no misch een in te res sant ge ge ven; er is ook een 
psycho lo gi sche nood zaak om el kaar ook te ont moe ten, even tu eel met
een tus sen stap via tech ni sche me dia. Dit is no dig om tot een over -
eenk omst te ko men en een fy sie ke nood zaak als we za ken wil len uit -
wis se len, ruilen, delen en samen doen.

Con tact pa tro nen, steeds meer te vol gen
Ie de re stads be wo ner ge bruikt de stad op z’n ei gen ma nier. Thuis en
ver vol gens qua ver voer, rou te, be zoch te lo ca ties en ac ti vi tei ten ont -
wik ke len we pa tro nen van ge bruik. Daar zit vaak een ze ke re re gel -
maat in. We zijn ge wend om op een be paal de ma nier naar ons werk te
gaan en ook het uit gaan volgt vaak vas te pa tro nen. We gaan naar een
stam kroeg en heb ben een vas te plek in het park, ter wijl ook wink e len
vaak vol gens een stan daard pa troon ver loopt. Er zijn wel af wij ken de
si tu a ties, maar dat doen we dan vaak mas saal, zo als bij een de mon -
stra tie of bij mooi weer. Dan gaan we als lem ming en naar het strand
of de par ken. Het gaat niet al leen om ver plaat sing, ook onze con sump -
ties, ons koop ge drag en con tact pa troon ligt vaak behoorlijk vast en is
daarmee voorspelbaar.

Die pa tro nen zijn, als we de pri va cy even ver ge ten, vrij ge mak ke lijk
te vol gen, want een mo bie le te le foon heb ben we vrij wel al le maal, we
be ta len via een te vol gen sys teem, onze par kee rin fo wordt al ver markt 
en ei gen lijk is vrij wel al les be kend of te vol gen en mis schien ook wel
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te be ïnvloeden. Dat is geen toe komst mu ziek, de ben zi neprij zen van
ze ker de dis coun ters wor den op af stand ge re geld in re ac tie op wat de
con cur ren ten doen en de ac tu e le ver koop ge ge vens. De ver keers dien -
sten die file-informatie verzorgen werken met actuele gegevens. 

Ook de over heid doet mee, en mis schien ook wel te recht. Op gro te
schaal wordt daar op bij voor beeld Ko nings dag al mee ge werkt.
Crowdcont rol door de po li tie werkt met der ge lij ke tech ni sche mid de -
len. Die tech nie ken staan ook toe, dat we de cong es ties in nor ma le si -
tu a ties kun nen be per ken of door maat re ge len als be weg wij ze ring,
piek prij zen voor open baar ver voer, ge dif fe ren tieer de en dy na mi sche
par keer ta rie ven kun nen stu ren. Omdat ‘always on, everywhere’ steeds 
meer de norm wordt, kun nen ook voetgangers en fietsers zo worden
gedirigeerd.

Het voelt al le maal als enor me ma ni pu la tie, maar de eco no mi sche en
eco lo gi sche voord elen zijn dui de lijk. Fi les zijn dure tijd- en ben zi ne -
vre ters. We zoe ken naar op ti ma li se ring van ver plaat sing en waar om
ook niet van an der ge drag zo als aank oop be slis sing en en con tact mo ge -
lijk he den? Dat is toch in ie ders be lang? Of toch niet en ko men we hier 
bij de fun da men te le vra gen over de keu ze tus sen vrij heid en vei lig heid 
en tus sen in di vi du en col lec tief belang? Over wat de is rol van de
overheid in deze? 

Het af ne men de ver trou wen in de po li tiek, de over heid en de po li tie is
niet al leen in de groei mark ten, maar ook bij ons een fun da men teel
pro bleem. Ver schil len tus sen men sen wor den ma ni fest en on draag lijk, 
ze ker be zien van uit het ka der van de vrij wes ter se en op in di vi du a li teit 
ge stoel de men sen rech ten. Deze wor den ook nog eens op ge drong en
aan groei mark ten in de twee de en der de we reld zo dat er se rieu ze ont -
wrich ting dreigt. Ca ca o boe ren bij voor beeld mo gen niet hun kin de ren
la ten mee wer ken zo dat ze slaaf vrije cho co la te pro du ce ren. Ze moe ten 
ech ter wel het school geld van de kin de ren be ta len en dus ook pro du -
ce ren. Dring en we ze het ver bod op kin der ar beid op kort zicht i ge wij ze 
op dan hoe ven de kin de ren niet meer te werken maar gaan ze
waarschijnlijk ook niet meer naar school omdat er geen geld is. 

Het mid den veld, de zwij gen de meer der heid lost op. Som mi gen ma ken 
het, an de ren zak ken af naar de arme kant, ze ker in het Wes ten. In de
op ko men de mark ten ont staat een nieu we mid denk las se die het werk
van de Wes ter se mid denk las sen over neemt te gen la ger loon. Maar ook 
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daar ont staat op den duur po la ri sa tie, in Chi na zijn er veel nieu we rij -
ken en de tra di ti o neel enor me ver schil len tus sen arm en rijk zo als in
India verd wij nen niet met een mid denk las se of wat be ter be taal de mi -
ni ma. Ook daar heb je plu tocra ten, oli gar chen, rent-see king
kapitalisten en andere profiteurs van ongelijkheid. 

De groei en de ong elijk heid: het cru ci a le pro bleem
Anno 2015 is dui de lijk dat we reld wijd de kloof tus sen arm en rijk,
tus sen have’s en have nots al leen maar groeit en dat deze ver schil len
in de stad het meest ge voeld zul len wor den. Daar ko men en wo nen de
ver schil len immers samen.

De ver schil len in ken nis, macht en be zit, in ta lent en sta tus zijn ner -
gens dui de lij ker dan in een wink el straat in de gro te me tro pool, waar
arm en rijk el kaar fy siek ra ken. Het min der waar dig heids ge voel van de 
bur ger wordt voor al ma ni fest, als ie met z’n fiets of twee de hands auto
voor een Fer ra ri moet uit wij ken of in de PC Hooft straat ziet hoe de
rij ken lie ver met elkaar omgaan en bij elkaar kopen.

Waar ooit de stad de gro te smelt kroes was, is het nu het to neel van de
con fron ta tie. Opstan den, re vo lu ties en aan sla gen spe len zich niet af in
af ge le gen ge bie den. De Ara bi sche len te werd ma ni fest op de plei nen
in de gro te ste den. De Jihadis ten en IS-vech ters ko men niet uit de pro -
vin cie, maar uit de ste de lij ke achterstandswijken.

De groei en de ong elijk heid - en of dat nu in ka pi taal is, in ink omen of
in macht maakt niet zo veel uit - be gint het kern pro bleem te wor den.
De druk van on der af, de Occu py trend, maar ook de be wust wor ding
van eco no misch of an ders zins on derd ruk te groe pen die dan naar re li -
gieu ze of na ti o na lis ti sche (machts af stand-re duc tie) hef bo men grij pen,
kan niet meer ont kend of met tra di ti o ne le mid de len ge ma ni pu leerd
wor den. Hoe wel het veel ge noem de boek (Ka pi taal in de 21e eeuw)
van Tho mas Piket ty voor Ne der land niet zo relevant is, zette hij
inkomensongelijkheid wel op de agenda.

Stu ren; de di ver siteits-cur ve
Di ver si teitsbe leid, dus zin vol ge bruik ma ken van de goe de en slech te
kan ten van di ver si teit is éen van de af weer mid de len te gen ener zijds
ver star ring en so ci aal iso le ment en an der zijds de cha os en ra di cali se -
ring die ont staat bij te gro te ver schil len. Zulk be leid is mo ge lijk de
eni ge ma nier om de groei en de ong elijk heid te gen te gaan. Maar wan -
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neer is di ver si teit nog pro -
duc tief en wan neer wordt
het een on neem ba re bar -
rière en de ba sis van al ler lei 
el len de, weer stand, iso la -
tie? De ver hou ding tus sen
groe pen men sen, qua taal,
ras, ach ter grond, ken nis,
ink omen volgt een soort ba -
sis pa troon, we kun nen met
een beet je ‘nieuw’ of
‘anders’ wel hanteren en
zelf positief gebruiken,
maar bij te veel loopt het uit de hand.

Dit mecha nis me, dat wordt weer ge ge ven in de di ver si teits cur ve ko -
men we ove ri gens te gen bij al ler lei pro ces sen, in de bi o lo gie en de so -
ci o lo gie, maar psycho lo gi sche pro ces sen vol gen een soort ge lijk pa -
troon. Het is zelfs de ba sis van in no va tie en cre a ti vi teit, een beet je sti -
mu le ring (di ver si teit) werkt, teveel stompt af en leidt tot afsluiting. 

De sa men le ving (en men sen als Tho mas Piketty ma ken dat dui de lijk)
voelt wel aan dat er is erg mis aan het gaan is en gaat re a ge ren en an ti -
ci pe ren. De rij ken ver schui len zich in ga ted com mu ni ties, de min der -
he den iso le ren zich in getto’s en cul tu re le (Lim burg) en re li gieu ze
(Islam) for ti fi ca ties, het tri ba lis me steekt de kop op, er wor den gren -
zen ge maakt of ge steld, po la ri sa tie en ra di ca li se ring is het gevolg en
de veiligheid is in gevaar.

Het so ci a le pa troon ve ran dert on der die druk en de stad moet zich
daar bij aan pas sen, en ge zien haar cen tra le rol daar in zelfs lei dend zijn
in de zin dat te gen maat re ge len voor al op lo kaal ni veau ef fect sor te ren. 
Inburgering, wo ningtoe wij zing, sub si die en ver gun ning en be leid, taal -
be leid, min der he den par ti ci pa tie, on der wijs, MKB-be leid, op lo kaal ni -
veau kan heel veel gedaan worden om de diversiteit te managen.

Alle tech ni sche, in fra struc tu re le, so ci aal-psycho lo gi sche en eco no mi -
sche uit da ging en draai en voor na me lijk om het voor ko men van verd er
groei en de ong elijk heid. Dat gaat verd er dan ie der een een beet je te vre -
den hou den, de boel een beet je bij el kaar hou den zo als Job Co hen dat
noem de. Er is een vi sie no dig, een aan pak die wat verd er gaat dan
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meer re pres sie (ver momd als preventie), meer politie en minder
vrijheid.

Het pro bleem van de cen tri fu ga le ink omens ver de ling, want er is een
soort weg sling eref fect met als ge volg een U-cur ve (arm rijk, het mid -
den veld verd wijnt) heeft te ma ken met een aan tal mecha nis men, die
weer veel al te ma ken heb ben met de psycho lo gie van de tot in di vi du a -
li se ring uit ge no dig de bur ger, in ter net, glo ba li se ring en de snel heid
van com mu ni ca tie. Hoe snel ler de we reld draait, in de zin van com -
mu ni ca tie en re ac tie pa tro nen (feedback) hoe sneller de verschillen
groeien.

Feed back
De toe ge no men snel heid van de com mu ni ca tie, die te gen woor dig
meest al real-time plaats vindt (zon der ver tra ging) zorgt voor op sling -
ering, een be kend ef fect in te rug kop pel lus sen. We ten en me ten zijn in
die zin ge vaar lijk, dat te snel re a ge ren tot on be heers ba re ex tre men kan 
lei den. Dat ken nen we ook als spi raal ef fec ten, par tij en ja gen el kaar
op, met steeds be te re wa pens, ex tre me stellingname en escalatie van
conflicten.

De in sta bie le drie hoek, wat doet de over heid
Niet al leen de twee de ling tus sen rijk en arm, maar ook de on ze ker heid 
over de rol van de tra di ti o ne le der de poot, de over heid (met ook re li -
gie als ach ter lig gen de in vloed), speelt hier een rol. 

Drie hoeks ver hou ding en zijn sta biel, in de tech niek, maar ook in de
eco no mie, In ze ke re zin is de over heid de sta bi li se ren de fac tor, de top
van een drie hoek met arm en rijk als ba sis, maar dat gaat ook op voor
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in di vi du en col lec tief be -
lang. Een drie hoek is in es -
sen tie een sta bie le con -
struc tie, we ken nen dat in
de tech niek, maar de Tri as
Po li ti ca van Mon tes quieu
in de po li tiek (wet ge vend,
uit voe rend en con tro le rend
ge schei den) is ook een
voor beeld. De laat ste de -
cen nia zien we ech ter dat
de over heid niet meer als
een dui di ge en on par tij di ge
fac tor de re gie heeft, maar
zich heeft op ge splitst in
twee fac ties, één aan de kant van de ne o li be ra le, zich zelf-ver rij ken de,
rent-see king ka pi ta lis ten en één aan de kant van het col lec tie ve, het
so ci a le. Ook tra di ti o neel so ci a le par tij en zo als de PvdA wer den (zelfs
gro ten deels) re gen ten, en kozen de kant van het kapitaal, de vrije
markt, de zakkenvullerij, het goedbetaalde pluche. 

Een deel van de over heid (en de po li tiek die de over heid aan stuurt)
steunt dus de rij ken, het ka pi taal, het be drijfs le ven, de in no va tie, de
ex tre me in di vi du a tie, een an der deel blijft het so ci a le, het ge meen -
schap pe lij ke be lang be har ti gen. De over heid wordt, net als ove ri gens
de sa men le ving, uit el kaar ge trok ken, er is een cen tri fu ga le kracht
werk zaam die arm en rijk, so ci a le en ne o li be ra le (kapitalistische)
facties uit elkaar jaagt. 

Met als ge volg dat in ie de re ge val de ge wo ne man die po li tiek niet
meer ver trouwt en steun zoekt in po pu lis ti sche be we ging en. Dit ver -
schijn sel is na tuur lijk niet nieuw, maar zou zelfs de ba sis kun nen zijn
van het in een stor ten van gro te cul tu ren en naties in het verleden.

Het ef fect is wel, dat de op zich sta bie le drie hoek een ram me len de
vier hoek wordt, een in sta bie le si tu a tie waar bij het ge heel naar links of
rechts kan gaan zwab be ren. Het is het ver lies van de on af hank elij ke
po si tie van de po li tiek die dit ver oor zaakt heeft. Ze ker in lan den als de 
VS heeft de over heid te lang en te dui de lijk de kant van het ka pi taal
ge steund, en dat heeft te ma ken met het po li tie ke sys teem, de mo cra tie
heeft z’n na de len. In de ste de lij ke om ge ving, waar zo als in Ne der land
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de burgemees ter be noemd wordt en bo ven de par tij en staat, is dat een
sta bi li se ren de fac tor. Vrij wel ie der een ver trouwt de bur ge mees ter, die
is aan raak baar, ook al blijkt die ach ter af niet al tijd zo com pe tent en
ook gevoelig voor bijvoorbeeld de privatiserings-luchtspiegelingen.

Pla no lo gie, stadsplan ning, ar chi tec tuur
De ver bon den stad is een doel, een rich ting, want ver bon den heid kan
al tijd be ter en zal ook al tijd wor ste len met de con tro ver se tus sen vrij -
heid en vei lig heid, in di vi du en col lec tief. Een fun da men te le, fi lo so fi -
sche dis cus sie over wat bij voor beeld ge luk is, voor uit gang en een
nieu we ma nier van staat huis houd kun de en ma cro-eco no mie met veel
meer ecologische en emotionele waarden is nodig.

Toch kun nen er een aan tal meer prak ti sche rich ting en wor den aang -
ege ven, die te ma ken heb ben met toe gank elijk heid, con tact mo ge lijk -
he den, de in te gra tie van smart-city func ti o na li teit is het ge wo ne le ven, 
de pla no lo gie, ver voer smo di (schaal groot te, in di vi du eel open baar de -
len ver voer, elek trisch, zelf stu rend, au to noom ver voer, daar zit enorme 
ontwikkeling in), maar ook de architectuur.

Neem het bou wen van hui zen. Er zijn leu ke ex pe ri men ten en ar chi tec -
ten die se rieus werk ma ken van ge ïntegreerd en ver bon den wo nen,
maar wat de laat ste ja ren aan de IJ-oe vers, in IJburg en aan de
Amstel-oe ver wordt neer ge zet is be droe vend klas sie ke volks wo ning -
bouw met vrij e markt am bi ties (so ci aal stie kem op schroe ven naar vrije 
sec tor) op ba sis van ach ter haal de mo del len (de fiets als ba sis voor be -
vol kings groe pen die niet fiet sen of hun fiets niet naar de stad kun nen
krij gen zo als IJburg). Dat is een ge volg van de fa len de en steeds meer
fa len de pri va ti se ring van de cor pora ties, de politieke compromissen en 
gewoon domheid van de beslissers. 

Een ver bon den stad vraagt ver bon den wo ning en, daar bij valt te denk -
en aan veel meer hof jes-acht i ge buur ten, meer com mu na le voor zie -
ning en (de len-eco no mie van kracht-warm te-was sen-wifi-af le ver pun -
ten-rui len) en ruim te voor wer ken, ont vang en, lo ge ren op pas plek ken,
fees ten, maak-fa ci li tei ten (fab-lab), deel-fa ci li tei ten voor ver voer en
tools etc.. De idee ën over de com pac te stad, met een com bi na tie van
wo nen, wer ken en le ven die nen op ge schaald te wor den, met meer eco -
lo gie, meer ver bon den heid, meer con tact tus sen ge ne ra ties, meer uit -
wis se ling op per soon lijk ni veau, meer ge deel de ve rant woor de lijk heid
voor com mu naal groen, vei lig heid en zorg dan des tijds (in de ja ren
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zes tig) was voor zien. Dat is niet al leen een kwes tie van fy sie ke pro -
jec ten, ook het ver gun ning en be leid, bouw voor schrif ten en de le ga le
con struc ties voor zorg de len, sa men le vings vor men, voord eur de ling,
split sing of kop pe ling van woon een he den, fi nan cie ring, par ti ci pa tie
van sta ke hol ders en en try/exit re ge ling en moet op de hel ling. De ma -
nier waar op vroe ger kloos ters ope reer den, met soms erg re stric tie ve
re gels maar een ge meen schap pe lijk doel en blijk baar vol doen de over -
le vings kracht, kan hier in spi ra tie breng en. Het zijn al le maal af we ging -
en tus sen in di vi du en col lec tief, maar zou het niet zin nig zijn om mo -
ge lijk te ma ken dat in een be paald woon pro ject (buurt, ge bouw) de
be wo ners zich hou den aan af spra ken die hun bur ger lij ke vrij he den in -
per ken? Is het niet zin nig in nieu we ge bou wen kop pe ling van wo ning -
en (voor man telzorg, nieu we ou der con struc ties en sa men le vings vor -
men in prin ci pe tot uit gangs punt te ma ken en dus door gang en (in po -
ten tie) tus sen wo ning en te plannen, voordeur-opdeling en een
flexibele binnen-indeling. Meer delen is meer contact, minder
eenzaamheid, minder zorg en gelukkiger mensen. Bij een
verouderende stad zijn daarbij de senioren een belangrijke groep. 

Wo nen en wer ken, maar ook le ren bij el kaar
Het idee van de com pac te stad is al vrij oud, Luud Schim mel pen nink
was er al lang mee be zig. Het komt neer op een (weer) com bi ne ren
van alle func ties van de stad bij en in el kaar, waard oor er met de zelf -
de, in we zen be perk te ruim te en grond meer ge daan kan wor den. Wo -
nen, wer ken, on der wijs en ont span nen dich ter bij el kaar, met meer
meng ing en dus meer kruis be stui ving, in te gra tie en co he sie, min der
ver voer tus sen werk en woon plek en een vei li ger leef om ge ving. Het
oude idee van de ge zel (ge zel lig heid) die bij z’n mees ter in de leer
gaat past bij zo’n compacte stad. 

Na tuur lijk zijn er ook na de len, mi lieu tech nisch is het moei lij ker, over -
last door ge luid, goe de ren ver keer en pro duc tie kan mee spe len en niet
ie der een wil het idee van een rus ti ge woon buurt op ge ven om mid den
in de tur bu len tie te gaan wonen.

De ver splin ter de, ge se gre geerde stad.
In Lon den is de bin nen stad on be taal baar ge wor den en wo nen de wer -
kers ver weg, in Pa rijs is de ban lieu een get to. Voor Amster dam dreigt 
het zelf de, de huur po li tiek en het ge brek aan goed ko pe wo ning en drijft 
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de ge wo ne men sen de (bin nen)-stad uit. Al gaat het steeds meer om de 
te gen stel ling arm/rijk met twee ver die ners en an de re clus ters, er is ook
nog een dui de lij ke et ni sche se gre ga tie aan de gang. Niet dat bin nen de 
grach teng or del een blank get to is ont staan, daar loopt al les nog door
el kaar, met veel expats en (nog) veel so ci a le wo ning bouw be zet ters in
de lage en mid deng roe pen. De wo ning markt is ge stag neerd om dat nie -
mand wil of kan ver hui zen dank zij het be leid dat aan trek ke lij ke hui -
zen door de corporaties verkocht en de rest onbetaalbaar duur worden
gemaakt. 

Re cent be leid zo als ver ho gen van de (huur) pun ten en de over gang
naar WOZ-waar de als huur ba sis ver sterkt de vi cieu ze cir kel waar bij
de koop prij zen wor den be paald door een te kort waar de cor po ra ties
voor ve rant woor de lijk wa ren; die er nu van pro fi te ren door hoge prij -
zen voor koop en daar mee huur en daar mee weer koop. Het cen trum is 
aan trek ke lijk, voor ex pats, pensionado’s en ook voor rij ke en goed
verd ie nen de ge zin nen (als er wit te scho len zijn) met vaak in ter ge ne ra -
ti o ne le steun (er fe nis, hy po theek steun, 100.000 euro re ge ling). Het
wordt ech ter steeds duur der, de mink ukels wor den lang zaam weg ge -
dre ven. Naar bui ten wij ken, Alme re, en ui tein de lijk naar Heer len of
Oost-Groningen als de huursubsidie wordt afgebouwd.

Hier is het ook be lang rijk te be sef fen, dat de schei ding in rijk en arm,
in laag be taald werk en top ink omens steeds verd er zal gaan, mede
door Pi ketty ef fec ten, en het cen tri fu ga le ef fect van glo ba li se ring.
Min der werk, ro bo ti se ring, zelf rij dend ver voer, de vraag naar
‘gewone’ ar beid neemt af, lo nen ver vlak ken, dit is een drei gend maar
moei lijk af te wen den ont wik ke ling. Plan nen als een ba sis inkomen
voor ie der een gaan de ink omens se gre gatie niet te gen, maar ver ster ken 
dat juist, met als ge volg dat de groei en de groep minima
noodgedwongen de stad gaan verlaten. 

Dan is het een kwes tie van af wach ten tot er pro ble men gaan ko men, in 
de zin van brood opstan den, ra di ca li se ring en re vo lu tie. Daar hoef je
geen mar xist voor te zijn, die ont wik ke ling is vrij uni ver seel, Bar ring -
ton Moore Jr. (So ci al ori gins of dic ta tors hip and de mo cra cy 1966) be -
schreef dat al. De in tel li gen te ar men, voor heen de mid den laag die ook
naar de mi ni ma-si tu a tie ge dre ven wordt, or ga ni seert dat; ze zijn goed
op ge leid maar voe len het ver schil met hen die wel in de bo veng roep
kwa men, goed verd ie nen en in de stad kun nen (of mo gen) wo nen. Dat 
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ver zet, ra di ca li se ring, ge weld geen kwes tie is van arme, dom me mink -
ukels blijkt ook in de radicale Islam beweging.

Het voor ko men van ink omens-se gre ga tie en be houd van een mid denk -
las se zou wel eens een be lang rij ker taak kun nen zijn dan wer ken aan
et ni sche ach ter stel ling en se gre ga tie, en de twee lo pen nu wel sa men,
maar die nen goed on der schei den te worden. 

Geluk in de stad, macht en vrij heid
Ge luk kig zijn en over je ge luk oor de len (re tro spec tief mid dels en -
quêtes) blij ken nog al uit el kaar te lo pen, over ge luk valt dus te twis ten 
maar het is wel waar we al le maal naar stre ven en ei gen lijk ge zien kan
wor den als het col lec tie ve doel. Dat re pres sief opleg gen zo als Bhu tan
doet is con tra pro duc tief, maar ge luk in de stad on der zoe ken lijkt een
pri o ri teit al was het maar om de ver schil len tus sen ste den dui de lijk te
ma ken en te kun nen stu ren naar meer vertrouwen, meer geluk en meer 
welzijn.

De vrij heid om NIET te par ti ci pe ren
Par ti ci pa tie is zo’n mo de be grip, ie der een MOET mee doen, bij stand
heet nu par ti ci pa tie, een soort mo dern ho rig-schap en op ge legd bij na
sla ver nij-be staan voor wie niet bij draagt. Ook al is dat op ter mijn mis -
schien niet no dig of is er geen werk, je ont trek ken aan ‘werken voor je 
brood ’ is in een soort neo-li be raal jar gon nu tot anti-so ci aal be stem -
peld. Dat een ba sis ink omen met voort gaan de ro bo ti se ring en au to ma -
ti se ring in de lucht zit en niet wer ken steeds min der een keus wordt, is 
blijk baar (nog) niet aan de orde of niet in het be lang van de sta tus-quo 
eli te. Het is ech ter van be lang dat de keus om je te ont trek ken aan kie -
zen of par ti ci pe ren ook mag, als je de con se quen ties wil dra gen. In
een stad blij ken de vrij ge stel den of zij die zich zelf vrij ma ken, zij die
het keurs lijf van de con ven tie ont vluch ten in de rafelranden vaak de
change-agents, de kunstenaars, de sociale innovatoren.

Bij alle mooie plan nen mag niet ver ge ten wor den, dat vrij heid ook in -
houdt dat ie mand er voor mag kie zen NIET mee te doen, niet di gi taal
weer baar te wor den, niet te kie zen, geen in vloed uit te oe fe nen, zich
niet te be moei en met an de ren. De nei ging be staat ie der een te wil len
vor men of oplei den tot weer ba re en ge ïndividualiseerde bur ger, maar
daar mee wordt de vrij heid om vrij te blij ven van over heid en de ei gen
privacy te beschermen aangetast. 
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Er zijn goe de re de nen om zich af zij dig te hou den, psycho lo gi sche zo -
wel als et hi sche, en het alou de li ber tijn se ‘don’t tre ad on me’ is een
goed uit gangs punt. Een over heid die haar bur gers, zelfs met de bes te
be doe ling en, in een on no dig keurs lijf dwingt en de pri va cy aan tast
loopt het ge vaar dat er zich weer stand op bouwt, on der huids, die zich
ech ter kan ma ni fes te ren in vor men zo als het ter ro ris ti sche ‘lone wolf’
syn droom waar men nu zo bang voor is. Par ti ci pa tie is geen plicht,
maar een recht, en par ti ci pa tie af dwing en met een val se en on no di ge
so ci a le ar gu men ta tie die neer komt op re pres sie en wordt er va ren als
sla ver nij of onet hi sche be spa rings drift, be te kent ver lies van mo re le
ge loof waar dig heid. De scheids lijn tus sen voor zich tig sti mu le ren (nud -
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ging) en machts mis bruik ligt ge voe lig en vraagt rui me vei lig heids mar -
ges, ook om dat per soon lij ke fas cis to ïde ge drag (de meerder -
heidsomgeving gebruiken om persoonlijke minder -
waardigheidsgevoelens te maskeren) op de loer ligt.

In een stad als Amster dam, met een his to rie van der ge lijk ge drag van
de kant van over heid en po li tie, dient men ex tra voor zich tig om te
gaan met dit ge ge ven. Voor veel bur gers, voor al zij aan de ver keer de
kant van al ler lei stre pen, is het machts mis bruik (cor rup tie, ambte lij ke
wil le keur) dat ze er va ren een van de gro te ang sten en pijn pun ten. His -
to risch is dat ook meest al de oor zaak van minder dan organische
omwentelingen.
ref:

Ben ja min Barber ‘If May ors Ru led the World: Dys func ti o nal Na ti ons, 
Ri sing Cities’ (Yale Uni ver si ty Press, 2013)
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\ 3 Hoofd pun ten en 
   be grip penk ader

Wan neer we pra ten over ver bon den heid en hoe es sen tieel dat is voor
een sa men le ving en een stad dan kun nen niet voor bij gaan aan het
schet sen van een aan tal psycho lo gi sche en so ci aal psycho lo gi sche
mecha nis men en mo del len. Dat is deels om het ter rein wat te be per -
ken, want wan neer we ra ken aan die pe re pro ces sen in de psyche en in
de re la tie tus sen men sen dan is dat wel een heel breed veld. Onder -
wer pen als Cy ber spa ce, so ci aal ka pi taal en het mens beeld verd ie nen
ech ter een dui de lij ke plaats. Zelfs waar we het on der werp ‘Smart
City’ in ze ke re zin uit de weg gaan, daar wordt ge noeg over ge schre -
ven, is de in vloed van de techniek op ons denken en leven niet te
ontkennen.

Cy ber spa ce en in ter net
Even af ge zien van wat de mo der ne tech no lo gie, so ci a le me dia, Inter -
net of Thing ons qua com fort, au to ma ti se ring, ro bo ti se ring ons al le -
maal gaan breng en, is Cy ber spa ce en de fy sie ke in fra struc tuur die dat
draagt (het in ter net) een fac tor die ook op so ci aal-psycho lo gisch ni -
veau het denk en over de toe komst van de stad be ïnvloedt. Cy ber spa ce
is veel meer dan wat dien sten, wat ge mak en com mu ni ca tie, het
dwingt ons na te denk en over iden ti teit, trans pa ran tie en ‘echtheid’.
Ons zelf beeld wordt steeds com plexer, want wie zijn we, ons zelf
krijgt steeds meer ge zich ten en pro fie len. De tra di ti o ne le vi sie op hoe
men sen en or ga ni sa ties func ti o ne ren moet wor den aang epast en ver -
breed, want vrijwel alle aspecten van ons leven krijgen te maken met
cyberspace effecten. 

Wer ken, re cre a tie, ver tier, re la ties, maar ook po li tie ke trans pa ran tie
gaat an ders wor den en we heb ben slechts een vaag idee hoe an ders.
Nieu we ‘disruptive’ tech no lo gie (nano, ge ne ti ca, AI, 3D prin ting,
zelf rij den de auto’s, cloud) ve ran dert het toe komst beeld van de maat -
schap pij en cy ber space is het me di um dat veel van die ont wik ke ling en 
tot ons brengt. Cy ber spa ce kun nen we zien als een zeer po si tie ve ont -
wik ke ling in tech ni sche zin, on der tus sen zijn ef fec ten als glo ba li se -
ring, de aan tas ting van bu si ness mo del len en eco no mi sche con cep ten
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door voort schrij den de trans pa ran tie, de aan tas ting van de bur ger lij ke
vrij heid en de pri va cy wel on der kend. Dat cy ber spa ce een en tro pisch
me di um is, dat naast kor te termijn technische verbeteringen op termijn 
alles kan vervlakken is nog minder door gedrongen. 

De an de re di men sie; het mens beeld
Ingaan op ver bon den heid, in we zen is dat ing aan op de re la ties van
men sen, kun nen we heel ra ti o neel en ma te ri a lis tisch be per ken tot twee 
we rel den, een bin nen we reld (de psyche) te gen over de bui ten we reld
(het ma te ri ële, de an der). Dan kun nen we ra ti o ne le ver ban den en cau -
sa li teit ge brui ken om bij voor beeld tot een ethisch be sef als het so ci a le
con tract te ko men, om een po li tie ke stel ling na me te ont wik ke len en
om via ana ly se van in di vi du e le (Maslow’s pi ra mi de) en so ci a le be -
hoef ten een sa men le vings mo del te ont wik ke len. Dat leidt tot een com -
pro mis tus sen wat we in heel al ge me ne ter men als de in di vi du e le en
de col lec tie ve be lang en kun nen aan dui den. Die com pro mis sen of
maat schap pij mo del len lig gen dan op een as die van li be raal tot so ci -
aal/com mu nis tisch loopt en de rol van de overheid is altijd die van de
scheidsrechter tussen individueel en collectief belang.

Het twee-we rel den mo del is se cu lier, ra ti o neel, ma te ri a lis tisch, we ten -
schap pe lijk ge ac cep teerd, maar on re a lis tisch in de zin, dat een groot
deel van de men sen ook nog re ke ning houdt met een ‘andere wereld’,
een onzichtbare dimensie. 

Wat die di men sie nu pre cies is en zelfs of die be staat, maakt ei gen lijk
niet zo veel uit, als we maar ac cep te ren dat het voor veel men sen hun
‘realiteit’ is en ze be slis sing en ne men op ba sis van die re a li teit. Of ze

het nu be noe men als re li -
gie, spi ri tu a li teit, gees ten -
we reld, na tuur kracht of
ma gie maakt dan niet uit,
er is blijk baar een der de
(an de re, on zicht baar)
wereld die een rol speelt. 

Na denk en over maat schap -
pe lij ke mo del len zon der
die der de we reld er bij te
be trek ken is dus niet ver -
stan dig. Schei ding van
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kerk (in de meest bre de be te ke nis) en staat klinkt mooi, maar is on re a -
lis tisch, want de bur ger zelf laat z’n ge drag (via tus sen stap pen als ge -
voe lens en emo ties) wel de ge lijk af hang en van die der de di men sie. De 
we ten schap mag niet ge lo ven in een der ge lij ke ex tra-di men si o na le
uni ver se le sa men hang, maar ge loof, hoop en lief de zijn voor men sen
be pa len der dan ra ti o ne le wet ten en re gels. De waar den die ons ge drag
be pa len (en lei den tot gren zen stel len de nor men) ko men voort uit aan -
na mes over het ver band tus sen de drie we rel den en hoe wel de we ten -
schap nog niet toe is aan een soort uni ver se le kar mi sche hoofd wet
over een ener ge ti sche balans tussen die werelden, is dat wel waar de
gelovige (in het andere) zich aan spiegelt. 

Ze ker nu ex tre me vor men van ge loof in die an de re we reld, zo als bij de 
Ji ha dis ten, onze we reld be drei gen en er te gen het ‘lone wolf’ syn -
droom van in di vi du e le aan val len op het sys teem niet veel te doen is, is 
een be ter be grip van hoe ge loof, iden ti teit en mens beeld sa men hang en 
es sen tieel. In an de re cul tu ren is vaak de in vloed van de ‘andere
dimensie’ veel gro ter, in Afri ka bij voor beeld speelt hek se rij en der ge -
lij ke een veel gro te re rol, niet al leen in dor pen en het plat te land, maar
ook in de po li tiek (Pe ter Ge schie re: Witchcraft, Inti ma cy, and Trust).
Geschiere’s vi sie dat de ‘andere wereld’ een enor me rol speelt in de
Afri kaan se sa men le ving, ook in de po li tiek op hoog ni veau, wordt
steeds re le van ter gezien de aanslagen zoals op Charlie Hebdo etc. 

Irra ti o ne le da den en mo tie ven ge ba seerd op an de re we reld mecha nis -
men (mijn zelf moord brengt me in de he mel) be pa len nu ook hier de
po li tiek, het denk en over vrij heid en vei lig heid, pri va cy en ja gen sen -
ti men ten als vreem de ling en-haat op. In het Wes ten wor den we nu ge -
con fron teerd met fun da men ta lis ti sche en ex tre me vor men waar we
geen ant woord op heb ben, ge ba seerd op voor ons ir ra ti o ne le denk -
beel den, die even wel in de prak tijk zeer voel ba re scha de, on rust en
angst ver oor za ken. Het is mis schien te leur stel lend voor de ma te ri a lis -
ten on der ons, maar voor de af zien ba re toe komst heb ben we re ke ning
te hou den met de re a li teit, dat ver bon den heid met een an de re we reld
voor velen meer bepalend is dan die met democratie, wetenschap en
rationele causaliteit. 

Denk en over de mens en de ver ban den tus sen men sen (en de stad is
daar een ex po nent van) dient dus, al was het maar om prak ti sche re de -
nen, uit te gaan van een drie we rel den mo del. Dat ont ken nen, en de
se cu lie re vi sie als eni ge ho no re ren leidt tot de pro ble men, die we nu in 
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de schoe nen van de Islam of fun da men ta lis ti sche stro ming en pro be ren 
te schui ven, maar in we zen het ge volg zijn van op ge drong en ma te ri a -
lis me. Norm ver va ging, ge brek aan res pect voor de an der in zijn of
haar ‘geloven’, dis cri mi na tie van wat we als ir ra ti o neel weg zet ten,
ont ken nen van het pri maat van de emo tie, zijn we ge luk ki ger ge -
worden in een kale en tot het tastbare begrensde wereld?

Na tuur lijk, er is ver re gaan de ont ker ke lij king: de re li gieu ze in sti tu ties
heb ben hun grip op de maat schap pij ver lo ren, hun nor men zijn min der 
maat ge vend voor de pu blie ke mo raal, we wer den vrij ge voch ten, min -
der so ci aal (ie der voor zich, de staat voor ons al len) en ge richt op in di -
vi du e le ont wik ke ling. Maar dan komt daar, via de ach ter deur lijkt het,
de kerk te rug in beeld via de Islam en blijkt dat ook de kin de ren van
mi gran ten zich als mos lim be schou wen en dat ook wil len uit dra gen,
soms op hef ti ge wij ze en voor bij gaand aan wat ze tra di tie noe men,
zoe kend naar ‘authenticiteit’ in de Islam en ook wel naar indivi -
dualisering van hun geloof. 

We kun nen dat pro ces van iden ti fi ca tie met het ge loof dui den als ge -
volg van de eco no mi sche en so ci a le ach ter stand, als ge volg van een
fa lend in te gra tie-, as si mi la tie- of di ver si teits-be leid, als een na tuur lij ke 
re ac tie van ge dis cri mi neer de of zich ge dis cri mi neerd voe len de min -
der he den of het zien als een af wij zen van het ‘westerse’ ma te ri a lis me,
he do nis me en norm ver va ging, maar het ont ken nen kan niet meer. De
vi sie, dat deze jong eren ach ter lo pen in het ‘natuurlijke’ en nood za ke -
lij ke pro ces van se cu la ri se ren, en ge woon nog niet ‘modern’ ge noeg
zijn, is pa ter na lis tisch, be voog dend en con tra-pro duc tief. Hun hou ding 
en steeds va ker hun ac ti vi tei ten tas ten de se cu lie re waar den van wat
we zien als de mo der ne we reld zeer dras tisch aan. We kunnen kiezen
voor een politiek van ontkennen, isoleren, ridiculiseren, maar dat gaat
niet helpen. 

Het ont ken nen of zelfs met kracht weg snij den van de ‘andere’ di men -
sie uit po li tiek, on der wijs, me dia cul tuur en we ten schap is een heil lo ze 
weg, zo lang een meer der heid van de men sen daar op een of an de re
ma nier in ge looft. Het aan deel strik te ma te ri a lis ten, ra ti o na lis ten,
agnos ten is, ook in het Wes ten, fei te lijk vrij klein, maar in de we ten -
schap sfeer be pa lend, en ook in de po li tiek wordt ‘het andere’ stel sel -
ma tig ont kend of af ge schil derd als een soort ach ter haald pri mi ti vis me. 
Dat de cul tuur er bol van staat, onze his to rie gro ten deels be paald is
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door het ge loof, en ook de mo der ne new-age en spi ri tu e le stromingen
het andere erkennen speelt nauwelijks een rol.

Een mo del voor een ver bon den stad kan dus niet voor bij gaan aan de
‘andere dimensie’ waar mee de tast ba re bui ten we reld en de psycho lo -
gi sche bin nen we reld ver bon den zijn. In heel prak ti sche ter men is er
ruim te no dig voor ker ken, mos kee ën maar kun nen we ook bij het op -
stel len van nor men en re gels niet voor bij gaan aan de soms als ir ra ti o -
neel af ge schil der de waar den van ‘gelovigen’. De ma nier waar op de
re la tie met de an de re di men sie wordt ge re a li seerd, door bij voor beeld
ri tu e len en ge bed, me di ta tie of vas ten is voor het wel zijn van de bur -
ger net zo belangrijk of zelfs belangrijker dan de tastbare welvaart.

Het mens beeld; drie we rel den
De mens met zijn psycho lo gi sche, ma te ri ële en spi ri tu e le be hoef tes is
de ba sis van de ge meen schap en dus van de stad. Het mo der ne denk en 
er kent wel dat de ont wik ke ling van de mens een pro ces van zelf be -
scher ming is en er kent no den als de be hoef te aan zelf ver wer ke lij king,
maar ont kent toch in gro te mate de spi ri tu e le be hoef ten van de mens
of pro beert die te vang en on der een psycho lo gi sche of so ci a le noe mer. 
Het al ge meen ge ac cep teer de ont wik ke lings mo del er kent
‘nature-nurture’ in vloe den, trau ma ti sche er va ring en en de rol van het
on der be wus te als ba sis van ge drag en per soon lijk heid, maar ziet de
aan pas sing aan de ei sen van de sa men le ving als po si tief. Dat hier mee
het ‘oor spron ke lijke’
kind zich hier toe een
per soon lijk heid of ego
aan meet, vaak met
meer de re sub per soon -
lijk he den of mas kers
voor ko men de uit de -
fen sie ve en adap tie ve
re ac ties, wil men met
ver wij zing naar de
‘oude’ wijs heids tra di -
ties nog wel over we -
gen, maar maak te geen 
deel uit van een maat -
schap pe lijk groei mo -
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del. De ide a le mens in het ‘Westerse’ denk en is een aang epast mens,
ie mand met mas kers die aan slui ten bij wat de om ge ving, werk kring of 
si tu a tie vra gen. De stan daard op voe ding, maar ook het on der wijs sys -
teem is niet gericht op het ontsluiten van het ‘oorspronkelijke’ kind,
maar eerder op het aanmeten van pro ductieve, consumptieve maar ook 
isolerende maskers. 

Men waar deert ook in di vi du a li teit, af wij kend zijn, als dat in no va tie of
ver tier ople vert, maar bin nen dui de lij ke so ci a le ka ders. Ge luk wordt,
meest mid dels ex-post vra gen lijs ten, ge me ten in ter men van ma te ri ële
wel vaart, ge zond heid en so ci a le ver bon den heid, niet in ter men van
zelf ver wer ke lij king, ver trou wen in zich zelf, de an der en het an de re,
het los ko men van de mas kers of het vin den en ac cep te ren van de lots -
be stem ming. In an de re cul tu ren ligt niet al leen de hi ërarchie van de
be hoef ten soms an ders (vaak min der in di vi du eel en meer col lec tief)
maar er kent men va ker een ont wik ke lings mo del met een spirituele
component en als doel het hervinden van de oorsprong, hergeboorte.

Groei
Het je zelf ont wik ke len, groei en in be wust zijn, ont dek ken van de bin -
nen we reld lijkt mis schien voor al het ter rein van psychi a ters en hulp -
ver le ners en dan voor al om iets te doen aan dis func ti o ne ren en on -
aang epast heid, maar dat is een be perk te vi sie die voor al be oogt de
zoe ken de en dwa len de, mis schien zie ke mens weer bij de kud de van
bra ve con su men ten te breng en. In ter men van mid de len, geld en zorg
lijkt het ver stan dig om op die ma nier el len de te voor ko men, cri mi na li -
teit en over last te be per ken en de ‘gewone’ bur ger te vrij wa ren van
las ti ge me de men sen en de nood zaak zich daar so ci aal mee te be moei -
en. Dat zie ken hui zen pas be staan sinds de kruis toch ten (de Islam was
toen qua me di sche ken nis al een stuk verd er), dat psychi at ri sche in -
rich ting en in eer ste in stan tie (M. Fou cault) leeg ge ko men le pro zen-in -
sti tu ten wa ren, dat vroe ger de dorps gek ge woon z’n plek had, de mo -
der ni teit lijkt dat ver ge ten en de mo der ne apartheid beschermt vooral
de aangepaste burger, de rest behandelen we, sluiten we op en houden
we weg.

Inner lijk groei is voor de mens, in het uit zicht op een on ver mij de lij ke
dood, net als ver tier (de ver ve ling verd rij ven) een le vens be hoef te en
daar speelt de stad een rol in, door het con tact met an de ren, maar ook
door voor zie ning en qua cul tuur en on der wijs. Het is mak ke lijk om
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seks, drank en drugs af te doen als al leen maar ver tier, verslaving en
ont snap ping aan de sleur. Dat speelt een rol, maar er is ook de ont dek -
kings tocht, het avon tuur en het le ren ken nen van ei gen mo ge lijk he den 
en grenzen die daarin meespelen. 

Een stad als Amster dam, in ze ke re zin de we reld hoofd stad van con -
sump tief drugs ge bruik, biedt haar ei gen bur gers en be zoe kers vol op
mo ge lijk he den tot zelf ont dek king. Je kunt er geen ber gen be klim men
of wil de ri vie ren be dwing en, maar er is vol op avon tuur, span ning en
in der daad, een ze ker ri si co. Dat te veel weg ne men, uit fat soens over -
we ging en, om over last te be per ken, om vei lig en be trouw baar over te
ko men in ui terst sub jec tie ve rang lijst jes is vrij kort zich tig. No pain, no 
gain, zon der ri si co le ren we niks. De aan trek ke lijk heid van Amster -
dam is voor een groot deel het avon tuur dat de stad biedt. Vroe ger was 
dat de kans om via Amster dam en het wa ter de we reld te ver ken nen
(in de Gou den Eeuw wa ren er soms meer im mi gran ten en bui ten lan -
ders dan bur gers) nu komt men naar de stad voor an de re avon tu ren.
De drugs ce ne, de koffies hops, de seks, de gro te fees ten (van Gay Pa -
ra de via fe tisj tot re li gieus), de fes ti vals, mu zi ka le uit da ging en, de al -
ter na tie ve sce ne zo als Ruigoord, dat maakt Amster dam aan trek ke lijk,
zelfs al vult men braaf Holland Festival, Rijksmuseum, Hermitage of
Van Gogh in bij enquêtes. 

Dat wordt ook wel er kend, ze ker door de on der ne mers in het veld, die
geld verd ie nen aan die avon tu ren zucht, maar het zien als een ele ment
van het in ner lij ke groei pad gaat nog een stap verd er. Dat veel be zoe -
kers aan Amster dam, juist door de ong ewo ne en in ner lijk uit da gen de
be le ve nis sen, hun be zoek als draai punt in hun le ven er ken nen, blijkt
re tro spec tief, uit ge sprek ken, uit boe ken en kunst, maar is geen deel
van het be leid. Amster dam als psycho lo gisch ex pe ri men teer ter rein is
mo ge lijk veel be lang rij ker dan dat we rond vaart bo ten heb ben of een
hand i ge lucht ha ven. Het heeft ge vol gen op kor te ter mijn voor de be -
zoe kers, maar op lange ter mijn maak te het de stad tot de ma gi sche
hoofd stad van de we reld,. Ook om dat men sen als RJ Grootveld de
kans kre gen of na men hun mas kers af te gooi en, te ex pe ri men te ren
met nieu we mas kers en te groei en tot de zie ners en change-agents van
deze we reld. Dat trok weer an de re ver nieu wers aan, de mag neet wer -
king van ta lent. De hac kers, die in ter net za gen als een be vrij ding uit
het sys teem, zijn ook een prach tig voor beeld, de vrij heid die ze gre pen 
en zich ver taal de naar de Di gi ta le Stad en an de re ini ti a tie ven was de
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ba sis van de hui di ge po si tie van de stad als we reld knoop punt voor in -
ter net. Wat er in die ja ren in Amster dam ge beur de, leid de in de VS tot 
bla den als Mondo2000 en het be ken de Wi red, in spi reer de men sen als
John Per ry Bar low die de EFF opricht te en speel de via Rop Gonggrijp 
een rol in de WikiLe aks ontwikkelingen. Het zijn vaak de alternatieve, 
andere, gedurfde initiatieven die beeldbepalend worden, denk aan
Paradiso. 

Het gaat mis schien wat ver om Amster dam te af fiche ren als een psy -
cho s pi ri tu eel amu se ments park, maar die func tie ont ken nen of aan tas -
ten is ook niet ver stan dig. Er is een ong eken de des kun dig heid ge -
groeid in de be gel ei ding van zoe ken de men sen, de kof fie shop hou der
groeit naar men senk en ner en in ter ven tie-the ra peut, de seks wer kers
bie den een uit laat klep, de to le ran tie voor het al ter na tie ve helpt men sen 
hun mas kers af te gooi en, daar ligt een es sen tieel stuk so ci aal ka pi taal
van de stad. De stad als plat form voor zelf-ex pres sie, zelf-ont dek king,
zelf-ont plooi ing; een kreet als ‘Amsterdam is YourSelf’ is
aansprekender dan IAmsterdam.

So ci aal ka pi taal
Het ‘draaien’ van een buurt, de leef baar heid op klein scha lig ni veau,
heeft te ma ken met het so ci a le ka pi taal, en de so ci a le re ser ves. Dat
zijn ter men die voort ko men uit de we reld van het geld, maar vaak
wor den toe ge past om de ont wik ke ling en van een so ci aal eco sys teem
te schet sen. Het zijn eer der eco no mi sche dan so ci a le ter men, ge kop -
peld aan no ties als in ves te ren, ren de ment, re turn on in vest ment, nut en 
maakt de kop pe ling naar uit ga ven, kos ten en op breng sten wat be grij -
pe lij ker. De term schiet wat te kort, om dat veer kracht en ini ti a tief om
pro ble men te voor ko men en aan te pak ken niet al tijd een gel de lij ke
ba sis hoeft te heb ben en ook spi ri tu a li teit, cul tu re le iden ti teit en di ver -
si teit waar de heb ben en ‘energie’ in een heel bre de in ter pre ta tie mo ge -
lijk be pa len der is dan geld. So ci aal ka pi taal hangt, vol gens on der meer 
Fu kuy ama (1996), sa men met de ‘ci vil society’, de bur ger lij ke or ga ni -
sa ties, ve re ni ging en en ge meen schap pen die (vrij wil lig) al ler lei doe len 
na stre ven. Dat kun nen we ook als net wer ken zien , met toe gang tot
con tac ten, de len, geld en dus so ci aal en za ke lijk on der ne men en
daarvan weten we dat het onderlinge vertrouwen cruciaal is voor het
rendement van die contacten, iets wat cyberspace nu erg duidelijk
maakt.
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Ei gen lijk is so ci aal ka pi taal als con tai ner be grip dus een ra ti o neel eu fe -
mis me voor ver bon den heid en be trok ken heid, co he sie of hoe we de
so ci a le com po nent van een ver band maar wil len aan dui den. Daar waar 
we der zijd se be trok ken heid be staat, kun nen men sen op ei gen ini ti a tief
en op maat on der steund door de over heid en so ci a le spe lers zo als wo -
ning cor po ra ties, po li tie, wel zijns werk, etc. het no di ge aan, en kan het
so ci aal ka pi taal groei en, zo stelt ‘So ci a le her ove ring in Amster dam en
Rotterdam’, een WRR ver ken ning en het WRR rap port ‘Ver trou wen
in de buurt’ uit 2005 over de gren zen en mo ge lijk he den van groot -
stedelijke gebieden om zichzelf te vernieuwen en te verbeteren..

Op ste de lijk ni veau is er so ci aal ka pi taal, maar wordt het ook snel een
on han teer baar be grip, bij klei ne re een he den is het wat be ter te dui den. 
Het kan per wijk, per buurt, maar ook per straat en zelfs fa mi lie ge -
bruikt wor den, maar ook ve re ni ging en, ker ken en der ge lij ke heb ben
een sociaal kapitaal. 

Er is in bo veng enoem de stu dies on der zoek ge daan naar buur ten. Het
gaat dan voor al om buur ten die te kort schie ten en dat is ei gen lijk jam -
mer, want juist daar waar het goed gaat, voor al bij min der op ti ma le
con di ties, valt veel te le ren uit een soort ‘best practices’ aan pak in
juist rij ke re buur ten, naast suc ces vol le ini ti a tie ven in ach ter stands si tu -
a ties die in de studies wel worden bekeken. 

Het zijn na tuur lijk voor al de ach ter stands buur ten met hard nek ki ge en
om vang rij ke pro ble men (gro te door stro ming, lage ink omens, slech te
huis ves ting, ra ci a le en cul tu re le span ning en) waar het so ci a le ka pi taal
ont breekt. Die buur ten, stel len de WRR stu dies, kun nen zon der ge -
rich te aan dacht en on der steu ning moei lijk op ei gen kracht de pro -
bleem spi ra len door bre ken. In dit soort buur ten past een stra te gie van
‘sociale her ove ring ’ – een mas sie ve in zet van alle be trok ke nen om de 
leef baar heid te ver be te ren – alvorens er weer een eigen sociaal kapi -
taal kan worden opgebouwd.

Cy clisch mo del
Nu kan men kij ken, zo als de mees te stu dies doen, naar het zelf ver -
nieu wend po ten tieel van buur ten en wij ken en ana ly se ren wel ke maat -
re ge len ef fect sor te ren, maar een aan pak die uit gaat van een meer or -
ga nisch mo del, een soort le vens cy clus van een buurt of wijk, voegt
daaraan misschien wat toe. 
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Kij ken naar in ci den te le sig na len, zo als de rel len des tijds in de Over -
toom se Veld buurt in Amster dam, de op komst van de leef baarheid -
spar tij en in 2002 en de ou de ren partijen in 2014, de ra ci a le erup ties in
de Schil derswijk en re cent de Ji ha disti sche op flak ke ring en gaat voor -
bij aan de on der lig gen de ont wik ke lings gang. Een buurt gaat door een
aan tal fa sen, niet al tijd in neer gaan de lijn, de zo ge naam de ‘gentri -
ficatie’ van oude wij ken zo als de Pijp is een be kend en mis schien
zelfs voor spel baar fe no meen. Bij nieu we pro jec ten zo als de VINEX
wij ken hangt de ont wik ke ling sa men met die van de be wo ners en hun
leef- en ge zins cy clus, in een gemêleer de ste de lij ke wijk speelt dat
min der maar kan door ge rich te nieuw bouw in ze ke re zin wat ge stuurd
wor den in de de mog ra fi sche ka rak te ris tiek. Daar bij is van be lang dat
het stan daard mo del (ge zin, huis je, boom pje, beest je, kin de ren, groei -
end ink omen) dat ooit de ont wik ke ling van ze ker de bui ten wij ken be -
paal de ei gen lijk nau we lijks meer op gaat. Ver schil len in cul tuur, ink -
omens ont wik ke ling, ge zins sa men stel ling, ver plaat sings pa tro nen
(IJburg met nog een fiets-pro fiel voor be wo ners die niet kun nen, mo -
gen of wil len fiet sen) en een meng el moes van so ci a le in ter ac ties,
kerk gang, wink el ge drag, aan we zig heids pro fie len (hangjongeren,
werke lozen, daklozen) maken het plannen van voorzieningen en
sturen van ontwikkelingen in ieder geval zeer complex.

In een or ga nisch mo del, waar in de buurt of wijk een le vend en im mer
ve ran de rend or ga nis me is, zal de nei ging om symp to ma tisch te stu ren, 
brand jes te blus sen en dus ach ter de oor za ken aan te lo pen min der
zijn. Het ont wik ke len van een groei mo del voor de buurt, sa men met
be trok ke nen maar in een dy na misch per spec tief is nut ti ger dan te re a -
ge ren op de waan van de dag. In prak ti sche ter men gaat het dan niet
al leen om het iden ti fi ce ren van Ji ha dis ten of stad ster ro ris ten, maar het
aan pak ken van de on der lig gen de on te vre den heid, angst en af gunst.
Dat klinkt mis schien als een te rug keer naar de so ci a lis ti sche maak -
baar heids vi sie van de vo ri ge eeuw, maar dan veel min der in een te rug -
kop pel mo del met voor al ma te ri a lis ti sche maat sta ven zoals toen (eigen
huis, auto, AOW) als wel in een voorwaartskoppeling, met een breder
doel. 

Waar wil len we naar toe, wel ke stap pen kun nen we ne men, wel ke be -
per king en zijn er en wat is het draag vlak nu en op ter mijn? Wip kip pen 
of fiet sen stal ling en kun nen nu zin vol lij ken, maar als ze er staan zijn
de kin de ren ou der of zijn de fiet sers toe aan een rol la tor. De mooie
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hard ste nen stoe pen in Amster dam wor den op den duur spie gel glad en
voor ou de ren ge vaar lijk. Flats met be perk te lif ten (al leen 5e en 8e)
worden voor ouderen gevangenissen.

Woon om ge ving én leef om ge ving, con tact plat form
Het be lang van de stad als woon om ge ving neemt toe, wer ken doe je
el ders (of thuis maar steeds min der in fa brie ken en kan to ren in de
stad) en de func tie van de stad, zo als ook el ders be schre ven, wordt
steeds meer die van een fy siek con tact plat form. Wo nen is voor de
mees te bur gers een com pro mis, qua woon duur, ruim te, fi nan ci ën, bu -
ren, sta tus, ver bin ding en, groen, voor zie ning en. Woong enot in bre de
zin is dus veel meer dan ma te ri ële con di ties, en is ook een sta tus fac -
tor, woon ik gro ter, be ter, an ders? Vrij heid in ve ran de ring van de
woon si tu a tie is daar bij be lang rij ker dan vaak wordt aang eno men, en
in een stad als Amsterdam wordt dat gebrek als knellend ervaren.

De woon om ge ving heeft heel dui de lijk fy sie ke as pec ten, zo als het
groen, de ruim te, par ke ren, ver voer, vei li ge pla no lo gie, maar za ken als 
huisjes mel kers, il le ga le be wo ning, drugso ver last, de aan we zig heid
van dak-en thuis lo zen, rond hang en de jong eren, klei ne cri mi na li teit,
cor rupte over heids die na ren, ge brek aan ver trou wen in po li tie en po li -
tiek spe len ook mee. Die kun nen aang epakt wor den, maar blij ken
vaak niet de oor zaak maar het ge volg van on der ling wan trou wen,
angst, ge brek aan ont plooi ing. Het zijn vaak top-down ef fec ten, als de
pu blie ke struc tu ren zo als de wo ning cor po ra ties niet klop pen, ge steund 
wor den door een over heid die huur ver ho ging (en af ro ming) oplegt, is
het dan vreemd dat de par ti cu lie re hui sei ge naar aan haakt? De ego-cul -
tuur van de laat ste de cen nia komt niet voort uit de klei ne bur ge rij en
mid den stand maar wordt voor al uit ge dra gen door de po li tiek en de
over heid tot in de klein ste ver tak king en, de schandalen rond parkeer
wachten, marktmeesters, politie-inkopers, incompetente gekozenen
spreken voor zich. 

De woon om ge ving is in die zin ook weer eer der het ge volg dan de
oor zaak van de ver loe de ring op ho ge re ni veaus of mis schien is het be -
ter te spre ken van een we der zijd se spie ge ling. ‘As abo ve, below’ zei
Her mes Tris meges tus al.

Di ver si teit in de woon om ge ving heeft al ler lei di men sies, maar te gen -
woor dig is voor al van be lang of je in een wit te of zwar te wijk woont,
dat wordt te recht of on te recht hoog op ge speeld. In het or ga ni sche mo -
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del voor de ste de lij ke om ge ving is de in stroom van ‘anderen’ of dat
nu plat te lan ders, on der wijs zoe ken den, mi gran ten of vluch te ling en
zijn, eer der een con ti nu pro ces dan een in ci dent, al zijn er wel dui de -
lij ke pie ken zo als na de on af hank elijk heid van Su ri na me. Het gaat om
in stroom, maar ook om door stroom, om groei bin nen de nieu we groe -
pen qua as si mi la tie, qua ink omen en so ci a le be trok ken heid. Dat kan
wor den op ge vat als een be drei ging voor de zit ten de be wo ners en dat
as pect is de laat ste de cen nia in Eu ro pa voor al po li tiek aang edikt. In
Ame ri ka ziet men de nieu we in stroom eer der als nieu we ener gie. Men
waar deert daar dat de in stro mers har der wer ken, am bi tieu zer zijn,
min der ei sen stel len qua werk en voor de eco no mie als ge heel po si tief. 
Ook daar zijn pro ble men, getto’s, discri mi na tie, criminaliteit, ver -
krotting, etc. maar er is meer brede waardering en ook acceptatie van
de eigenheid van immigranten. 

De dy na miek van een stad als doorstroom-pro ces, als smelt kroes of at -
trac tor van ta lent is van groot be lang, maar wordt vaak al leen als his -
to risch fe no meen ge waar deerd, men wijst in Amster dam op de Huge -
no ten, de Jood se han de la ren, de di a man tairs. Over re cen te in stro mers
is men min der po si tief. Het zijn ge luk zoekers, pro fi teurs, ze ne men
onze wo ning en, ons werk, onze buurt over(!). Dat ons land goe de sier
maakt met de mul ti cul tura li teit, daar mee dien sten ver leent (de call-
 cen ters, bank en, lo gis tie ke dien sten) en gro te be drij ven aan trekt zien
we min der. Ver kleuring (het aan deel van min der he den) is in eer ste in -
stan tie po si tief, al zijn er gren zen aan het op na me ver mo gen. Di ver si -
teit, in dit boek komt dat steeds weer naar vo ren, is niet al leen tot op
ze ke re hoogte nuttig en nodig, maar noodzakelijk willen we niet
inslapen en versuffen.

De mens is een twee be nig dier dat ver ve ling tracht te ont ko men (van -
we ge de dan zelf be wus te con fron ta tie met de dood) en daar heel slim,
cri mi neel, on der ne mend en in no va tief in is. Als de stad daar geen
ruim te voor biedt, gaat het snel mis, ver suf fen we en wordt Amster -
dam de pro vin cie stad die we qua om vang ei gen lijk zijn. De stad is het
con tact plat form, maar con tact is al leen leuk, pro duc tief en be vre di -
gend als er verschillen zijn. 

Droe sem, het put je, het sou ter rain
In een smelt kroes of een re tort vin den al ler lei pro ces sen plaats en er
zijn niet al leen po si tie ve re sul ta ten. Onder in is er vaak be zink sel,
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droe sem van men sen die zijn blij ven hang en, niet mee groei den, niet
ont snap ten aan de be per king en, de ‘trapped’ die in oude wij ken vaak
sfeer be pa lend wor den. Dat ach ter blij ven kan door al ler lei om stan dig -
he den, niet al tijd ver wijt baar, want ge zond heid, vlijt, in tel li gen tie en
kan sen zijn nu eenmaal niet altijd gelijkelijk verdeeld. 

Het is deze groep die, uit angst of nood, zich iso leert en blijft vast hou -
den aan oude waar den en ge brui ken, en daar mee ook hun om ge ving
be ïnvloedt en af remt. Het zijn de on te vre de nen, ge mak ke lijk slacht of -
fer van ele men ten die hen ge brui ken voor ei gen ge win of cli ëntelisme, 
de stil le ach ter ban die goed keu rend knikt bij ie de re ac tie of ui ting die
hen be ves tigd in hun slacht of fer rol. Ze heb ben wel on der ling con tact, 
maar slaan geen brug gen naar bui ten (Putnam’s on der scheid tus sen
bonding en brid ging social capital).

Ge ge ven de be per king en qua mid de len is het voor de sa men le ving (de 
over heid) de vraag of in ves te ren (hel pen, sti mu le ren) in deze groep
meer ople vert dan het steu nen van hen die wel de op waart se ten dens
te pak ken heb ben? Wat is het mar gi na le nut van de in deze groep te
ste ken moei te? Dit is ook een fi lo so fi sche vraag, want stre ven we naar 
een ge mid deld be te re en ge luk ki ger sa men le ving, of gaat het er vooral 
om de onderlaag te verheffen?

So ci aal ka pi taal bre der ge zien
Als we even af stap pen van de fo cus op eco no mi sche ver hef fing (wel -
vaart) en kij ken naar welzijn, dan is het mis schien nut tig om ach ter -
stands wij ken niet a pri o ri te zien als ge speend van so ci aal ka pi taal.
Dat is wel de ten dens van on der zoe kers, die dan plei ten voor ing rij pen 
en steun van ho ger hand, maar gaat voor bij aan de cul tu re le ener gie en
het saam ho rig heids ge voel op an de re niveau’s. Ge luk (wel zijn) voor bij 
het ma te ri ële vraagt wel om ver trou wen, om ver bin ding, maar is het
deel uit ma ken van de Umma, de Mos lim-ge meen schap daar ook geen
fac tor in? Is de ge zel lig heid, de klein scha li ge steun van de bre de fa mi -
lie en zelfs een ze ke re mate van cor rup tie ook geen so ci aal ka pi taal.
De om ge koch te agent of markt mees ter wordt deel van je net werk, het
is in veel cul tu ren de ge brui ke lij ke ma nier om machts af stand te re du -
ce ren. Mis schien niet pas send in het Wes ters mo del, maar deel van
een ma nier van le ven die niet als be ter of slech ter, maar slechts als an -
ders ge waar deerd kan wor den. Roe pen dat men zich moet aan pas sen
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aan ‘onze’ nor men en waarden door politici en media die zelf als
onbetrouwbaar en uit op eigenbelang worden ervaren, werkt niet.

Inte gra tie als ge volg, niet als doel
Oor zaak en ge volg lij ken vaak hel der, maar in een or ga ni sche vi sie is
aan een zaad je vaak niet te zien, wel ke boom of plant er uit voort -
komt. Zelfs als we de DNA he le maal ken nen, leert de epi ge ne ti ca ons
dat we daar mee niet kun nen voor spel len wat het re sul taat is. Het stu -
ren aan de hand van te rug kop pe ling (me ten is we ten) is be perkt en
zelfs ge vaar lijk, op sling ering loert en re sul ta ten uit het ver le den ge ven 
geen ga ran tie. In dit ver band lijkt de fo cus op in te gra tie, die in veel
rap por ten en be leids vi sies nog al do mi nant is, met steeds meer dwang -
ma ti ge maat re ge len en on vrij heid, toe aan her over we ging. Inte gra tie is 
het ge volg, niet de oor zaak van ver bon den heid en die ver bon den heid
be gint bij het in di vi du, en gaat dan via fa mi lie, di rec te om ge ving, so -
ci a le groe pen, de woon om ge ving en het werk steeds meer groei en. So -
ci aal ge drag af dwing en kan, in het die ren rijk zien we dat, maar gaat
ten kos te van vrij heid, van leer mo ge lijk he den, van gren zen ver ken nen 
en van men se lijk ge luk. So ci aal ge drag is re sul tan te, in te gra tie en be -
trok ken heid kan daar een ge volg of deel van zijn, maar bij nega tieve
omstandigheden is ook isolatie en groepsvorming een normale reactie.

(re)-Fy si ca li se ring en leef baar heid
Er is de nei ging om de nieu we me dia, in ter net, en mo bi li teit te zien als 
al ter na tief voor de so ci a le struc tuur die vroe ger de wijk of de straat
bood. De mo der ne so ci a le re la ties, werk pa tro nen, en ter tain ment op -
ties, sport etc. zijn wijk- en buurt over stij gend, onze le vens sfeer, re la -
tie pa tro nen en in te res ses zijn bre der, groter, stellen de sociologen (zie
ref. 

Ze ker nu de so ci a le me dia en de glo ba li se ring con tac ten ook bui ten de 
fy sie ke sfeer fa ci li te ren, is dat ech ter maar de vraag. Fa ce book vrien -
den, Twitter con tac ten, Tinde ren of LinkedIn zijn leuk, span nend,
maar mis sen de fy sie ke di men sie. Als een zaamheid, voor al in de ste -
de lij ke om ge ving, zo’n groot pro bleem is als re cen te stu dies sug ge re -
ren, waar om los sen al die cyberspace contactopties dat dan niet op?

De straat, de buurt, de wijk, het zijn de fy sie ke con tact pun ten waar we 
de an der tref fen, za ken doen, uit wis se len, re la ties op bou wen, ons ver -
ma ken en waar we de mees te tijd door breng en. Bij toe ne men de ro bo -
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ti se ring, au to ma ti se ring en ont fy si ca li se ring van werk en over heid
wordt dus de fy sie ke leef om ge ving steeds be lang rij ker. En mo der ne
mo bi li teit ve ran dert wel de pa tro nen, maar niet de be hoef tes. Het is
goed mo ge lijk dat ie mands so ci a le le ven niet meer be perkt is tot de
buurt, maar zich af speelt rond twee me tro sta ti ons of tram hal tes, op de
werk plek en het woon erf, of zelfs ’s win ters in Ma laga en zo mers in
het Von delpark. Maar de be hoef te aan fy sie ke vei lig heid, ver strooi -
ing, uit da ging, con tact mo ge lijk he den en voor zie ning en (groen, toi let -
ten, sport plek, ho re ca, vrije ruim te, ho ri zon) blijft. De leef baar heid die 
een stad kan en moet bie den is niet be perkt tot ge or ga ni seer de plat for -
men, er is ook be hoef te aan ri si co, aan vrij heid om de ei gen gren zen
en mo ge lijk he den te ver ken nen, maar ook aan de vrijheid om niet mee 
te doen, om niet te kiezen, niet te assimileren of te integreren, om
individuele keuzes te maken.

Fy siek: mo bi li teit en el kaar te genk omen
Voor we ing aan op wat dit al le maal be te kent, eerst een vrij prak ti sche
bij dra ge van Luud Schim mel pen nink, die voor al wijst op de nood zaak 
die fy sie ke ver bon den heid ook te re a li se ren en te on der steu nen met
goed open baar ver voer, met in di vi du eel open baar ver voer en met ma -
nie ren om met z’n al leen meer te de len en daard oor de ver bon den stad 
eco lo gi sche, vriendelijker en aangenamer te maken.

Ref: 

Blo kland-Pot ters 1998; Duy ven dak en Hu renk amp 2004, Kom ter et
al. 2000, Engber sen en Ga bri ëls 1995).

Pe ter Ge schie re: Witchcraft, Inti ma cy, and Trust
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\ 4 De Com pac te Stad 
    en pro ces denk en

Luud Schim mel pen nink

Ik heb al tijd ge loofd in het sa men breng en van wo nen en wer ken, in
een com pac te stad, als uit gangs punt voor Amster dam. We heb ben ten -
slot te maar be perk te ruim te en door het sa men breng en en meng en van
func ties kun je bij voor beeld op ver plaat sings kos ten be spa ren, maar
ook het schei den van we rel den be per ken. Het idee van slaap steden
heeft me nooit aang espro ken. De stad, en de no tie van een ver bon den
stad is daar bij een soort ide aal, is een plek waar al les door el kaar mag
lo pen, waar de ar men en de rij ken el kaar ont moe ten, waar de
diversiteit een positieve factor is. 

Ik wijs graag op het beeld van Amster dam in de Gou den Eeuw, toen
de lay-out van de stad, de kern grach teng or del van nu, niet toe liet dat
er koet sen in de stad kwa men. Er wa ren aan de rand van de stad wa -
gen par ken, en ie der een, hand werks man, be dien de en rij ke re gent,
moest lo pen. Sa men door wat we mo gen aan ne men de soms mod de ri -
ge ra di a le stra ten. Goe de ren ver voer ging in die tijd veel al over het wa -
ter, over de grach ten. Dat die con tact mo ge lijk heid tus sen alle bur gers
ef fec tief was, ook in fy sie ke zin, be wees het feit dat men des tijds in
ne gen maan den het hui di ge Scheep vaartmuseum, toen een op slag voor 
de ad mi ra li teit, wist neer te zet ten. Dat kon al leen doord at er, lang
voord at er com pu ter ge stuur de pro ject plan ning of ge stand aar di seer de
werk te ke ning en wa ren, een hele sfeer van ver trou wen en ef fec tie ve
sa men wer king was. De on der aan ne mers wist wat ze de den en le ver -
den, in een tijd dat ook de scheeps bouw in Amster dam een bij na in -
dus tri ële ef fec ti vi teit was ge wor den. Ik stel me zo voor, dat de on der -
linge af stem ming in de kof fie hui zen van die tijd plaats vond, dat de
bouw plaats eer der een bedrijfcombinatie-lokaliteit was dan een fa -
briek, waar de specialisatie als het ware organisch resultaat had. 

Anders zijn en sa men doen, di ver si teit waar de ren, een les die we in
een we reld van mini-ko nink rijk jes, van gren zen en be perk te doel stel -
ling en, wel een ter har te mo gen ne men. Als ik in Amster dam zie hoe
we het fiet sen pro bleem aan pak ken, met de AFAC-knip pers (Alge me -
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ne Fiets Afhan del Cen tra le) die al les wat bui ten de lijn tjes staat of niet 
aan de re gels vol doet als een soort mo der ne ka pers weg sle pen en daar -
mee voor al hun or ga ni sa tie in stand hou den, dan maak ik me daar wel
eens kwaad over. Wat als ie mand z’n fiets keu rig in het vak plaat ste,
maar een la te re fiets par keer der hem even op zij zet te? De spe ci a lis men 
en des kun dig heid, die er ong etwij feld nog steeds is in al ler lei sec to -
ren, bij al ler lei dien sten en af de ling en, dient niet meer een ge za men -
lijk doel, maar nog slechts het be perk te be lang van de or ga ni sa tie. In
de po li tiek geldt dat ook voor de par tij en, het zo ge naamd ho ge re doel
waar voor je soms je af wij ken de stand punt moet op ge ven is niet het al -
ge meen be lang, maar het par tij be lang. Toen ik, na veel stu die en per -
soon lijk on der zoek als eni ge PvdA’er te gen de ver zelf stand i ging van
de Amster dam se haven stemde was dat misschien wel het begin van
het einde van mijn carrière in die kring. 

Sa men doen was ook in de provo-tijd de eni ge ma nier om iets te be rei -
ken, het kabouter-ide aal hield dat klein scha lig, ge deeld, rou le rend, dy -
na misch. In de tijd dat ik me aan de IJ-oe ver be zig hield met be drijfs -
ver za mel ge bou wen, waar re la tief klei ne on der ne ming en sa men werk -
ten, zag ik daar van re sul ta ten. Het gaat niet al leen om de re sul ta ten,
maar ook om de sfeer, het ple zier, om de ver bon den heid in ook de on -
enig heid en diversiteit die in zo’n mengketel heerste. 
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Zwer ven door de Stad, stap ver gro ters
Uit gaan en wink elen heb ben veel ge -
meen. Slen te ren door de stad zon der
een di rect doel, wis se len van te voet
naar tram of fiets. Het ont moe ten van 
men sen, on ver wach te ge beur te nis sen
be le ven, een ter ras je pik ken. Het lo -
pen staat cen traal en lo pen maakt een 
stad aan trek ke lijk. Uit gaan heet niet voor niets stap pen en ook bij
wink elen is het lo pen. Door de Nieu wen dijk en Kal ver straat loop je
om wink els te be zoe ken. Om er te ko men zijn stap ver gro ters no dig,
en die liefst als open baar, maar in di vi du eel ver voer. 

De wit te fiets is zo’n stap ver gro ter die het ge bied waar je je in be -
weegt of kunt be we gen ver groot.



Het denk en in se pa ra te woon wij ken, in dus trie ter rei nen, uit gaan scen tra 
verd ient her over we ging. Anno 2015 is de com pac te stad een an de re
dan wat we in de zes ti ger ja ren voor ogen had den, de eco no mie is ve -
ran derd, we heb ben in ter net, de smart city rukt op, het nieu we wer ken
maakt de fy sie ke com bi na tie van wo nen, wer ken, re cre a tie en le ren
weer mo ge lijk, maar te ge lijk is de in houd daar van wel ve ran derd. Het
alou de am bacht, het hand werk, de plat te pro duc tie is deels verd we nen, 
we pro du ce ren of la ten pro du ce ren in lage lo nen lan den, maar deels
ook weer op ge waar deerd. De am bach te lij ke kle ding ma ker, bak ker,
sla ger of smid is veel meer een ge waar deer de in di vi du a list ge wor den,
de ma ker trend, 3D prin ting, het waar de ren van het in di vi du a lis me in
wat je maakt keert weer te rug. Kunst en vaar dig heid groei en weer wat
naar elkaar toe en ook dat is verbondenheid, innovatie en gewoon
kwaliteit van leven en samenzijn. 

Ver bon den heid is ook con tact, het sa men breng en van niet al leen men -
sen, maar ook van func ties. Daar voor mo gen en moe ten we out-of-the
box denk en. Daan Roos egaarde sug ge reer de on langs dat de oplos sing
van het fiet sen pro bleem zou zijn om de 60.000 fiet sen die AFAC
heeft weg ge knipt wit te spui ten en te rug te plaat sen. Prak tisch niet erg 
haal baar, maar een bril jan te ma nier om een echt wit te fiet sen stad te
ma ken en dan denk ik dat de Amster dam mer er ook nog wel een paart
tien tjes per jaar voor over heeft om de AFAC dan te promoveren tot
fietsonderhoud-centrale.

Ik heb ooit mo del len ont wik keld voor klein scha li ge tuin bouw, waar bij 
de plan ten op drij ven de bak ken ston den, die in een cir cu lair sys teem
be wo gen lang de plek, waar het werk ge daan werd. Niet de wer kers
la ten be we gen, maar het pro duct, een lo pen de band idee met wa ter als
me di um. Nu zien we, in de pracht i ge con cep ten die wor den ont wik -
keld om meer groen en ook pro duc tief groen in de stad te rug te breng -
en, dat men ver ti caal rou le ren de ‘urban greenhouses’ ont wik keld, die
op een zelf de ma nier func ties uit wis se len, zie ka der. Dat vraagt ook
kij ken naar het pro ces, naar wat de es sen tie is van de func ties en dat in 
een bre der ka der, want ste de lijk groen ver vult al heel veel func ties,
maar kan nog bre der bijdragen aan milieu, voedselvoorziening, re -
creatie en cohesie. 

In Amster dam heb ben we al tijd veel mark ten ge had, een prach tig
voor beeld van rou le ren, van de re tail-func tie dy na misch ma ken, van
de pro duct mix flexi bel naar de ge brui ker breng en. Dat sys teem van
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in spe len op ve ran de ren de be hoef ten zien we nu, met de mo der ne tech -
niek, ook de vas te wink els bin nen trek ken, on li ne en of fli ne vul len el -
kaar aan, shops-in-shops, ei gen lijk wor den wa ren hui zen steeds meer
markthallen met prijzen van nu! 

Ding en op een nieu we ma nier com bi ne ren, func ties en pro ces sen de -
len, niet denk en in groei of zelf be houd, maar in ter men van ver bon -
den heid, uit wis se ling, de len, we zijn als stad een or ga nis me, met een
ho me os ta sis (even wichts si tu a tie) maar ook met een doel. We de len al
van al les, op al ler lei ni veaus, en dat is een ener ge tisch pro ces, het
woord doorbloeden komt hier weer naar voren. 

De ding en zijn ve ran derd en gaan nog meer ve ran de ren, het ‘panta rei’ 
(al les be weegt van Her aclitus) is nu het ken merk van de sa men le ving,
het door trek ken van de groei lijn tjes van vroe ger gaat niet meer op.
Werk verd wijnt of ve ran dert, maar ook de func tie van le ren. Ooit ging 
je naar school als voor be rei ding voor een min of meer vas te loop baan, 
en maak ten we een on der scheid tus sen het fy sie ke en het denk werk,
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De com pac te stad
Ik heb al tijd ge loofd in het sa men breng en van wo nen en wer ken,
van het com bi ne ren van func ties in een com pac te stad als uit gangs -
punt voor Amster dam. We heb ben ten slot te maar be perk te ruim te
en door het sa men breng en en meng en van func ties kun je bij voor -
beeld op ver plaat sings kos ten be spa ren, maar ook het schei den van
we rel den be per ken, het idee van slaap ste den heeft me nooit aang -
espro ken. De stad, en het idee van een ver bon den stad is daar bij een 
soort ide aal, is een plek waar al les door el kaar mag lo pen, waar de
ar men en de rij ken el kaar ont moe ten, waar de diversiteit een
positieve fac tor is. 

De term Com pac te Stad wordt nu ge bruikt of dat al tijd zo ge weest
is maar de term is uit ge von den en ver spreid door wijk cen trum de
Oude Stad en als eer ste over ge no men op een con fe ren tie van PvdA
Rot ter dam en Amster dam. Nog niet zo heel lang ge le den von den de 
be stuur ders dat wij ken zo als de Jord aan, de Pijp en de, NieuwMarkt 
buur ten te vol en te druk wa ren, ze wa ren on leef baar in hun ogen.
De nieu we wij ken zo als Nieuw West, op ge zet vol gens de prin ci pes



een on der scheid dat nog steeds het on der wijs mo del be heerst. Maar dat 
mo del gaat ei gen lijk niet meer op, het is mis schien be ter te denk en in
ter men van werk dat lo kaal en fy sie ke is ge bon den (ho re ca, zorg, dis -
tri bu tie) en waar voor je nog steeds een min of meer vas te set des kun -
dig he den kunt aan le ren en aan de an de re kant het werk dat niet ge bon -
den is aan plek of ma te rie. Dat laat ste is waar de ve ran de ring, flexi bel
zijn, aan pas sen en blij ven le ren aan de orde is. Ook vol gens de WRR
past ons on der wijs sys teem daar ei gen lijk niet meer bij, maar moe ten
we voor die ken nis-eco no mie en het ondernemen veel meer denken
aan permanente educatie, aan bruggen tussen werk en leren. 

Ik heb zelf, als ont wer per en be denk er, een func tie die nieu we brug -
gen slaat tus sen de har de we reld van pro duc ten en de be hoef ten van
de ge brui ker, steeds nieu we ding en moe ten le ren. Een wit te fiet sen
pro ject anno 2015, en dat is we reld wijd een mil jar den bu si ness ge wor -
den, draait om soft wa re en apps, om eco lo gie, om in pas sing, om pro -
ces denk en. Ge luk kig, in de zin dat ook met je han den in de ma te rie
wroe ten deel is van het ver haal, zijn er ook nog leu ke vond sten no dig
zo als bij voor beeld het ver vang en van de on der houds ge voe li ge ket ting
in een mo der ne deel fiets door elek tro-aan drij ving of het kun nen kop -
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van funk tie schei ding wa ren hun ide aal. De oude wij ken moes ten wor -
den af ge bro ken en om ge zet in ge bie den voor kan to ren, par keer ga ra -
ges en brede autowegen zoals het plan voor de Nieuwmarktbuurt.

Het ac tie ve, maar on langs sterk be knot te Wijk cen trum de Oude Stad
was het daar niet mee eens. De oude buur ten wa ren ge zel lig, had den
sfeer, je voel de je er thuis, maar het pro bleem was om de kwa li teit
van deze buur ten zicht baar te ma ken. Als in dus trieel ont wer per ken de 
ik het pro bleem van de Ame ri kaan se auto, die niet meer aan sloeg bij
de te rug ke ren de Ame ri kaan se sol da ten die met het idee van hun
Volks wa gen uit Duits land te rug kwa men. De Ame ri kaan se auto-in -
dus trie moest plot se ling klei ne re Ame ri ka nen ma ken, ze kwamen toen 
met het concept van de CompactCar.

Zo kwam ik op het be grip ‘compacte stad’. Kwa li teit van hoge dicht -
heid, be houd van de meng ing van funk ties, al les dicht bij el kaar zo dat 
je kan blij ven lo pen en fiet sen. Ge zel lig, niet in tiem maar knus, ver -
bon den en zo als dat woord ge zel al zegt, le ren, wer ken, le ren van een
mees ter, in ge zel schap le ven.                    Luud



pe len van minicars door de wielbreedte voor en achter daarvoor aan te 
passen. 

We moe ten kij ken naar het hele pro ces, niet naar ge ïsoleerde deel -
oplos sing en. Het ma ken van fiet sen stal ling en bij het sta ti on zon der re -
ke ning te hou den met het la den van elek tri sche voer tui gen, ge hand i -
cap ten-mo bi li teit, zelf rij den de voer tui gen, een an de re taxi mo del en
een vi sie op het stads ver voer van de toe komst is symp toom be strij ding. 
Het is de ga ten van nu dich ten zon der te zien dat je de leeg stand van
mor gen bouwt. Het is ver hui zen naar nieuw bouw zon der de kos ten
van de leeg stand mee te ne men. Het is de Amster dam se ha ven af stem -
men op ko len over slag ter wijl iedereen ziet aankomen dat
kolencentrales achterhaald raken. 

In een ver bon den stad in deze tijd is de nood zaak om meer met min der 
te doen dui de lijk, we moe ten zui ni ger om gaan met ruim te, met ener -
gie, met het mi lieu, meer let ten op de bre de pro ces sen en doel stel ling -
en. Een straat is niet al leen een ma nier om van a naar b te ko men, het
is een ont moe tings plek, par keer plek, deel van de wa ter huis hou ding,
kan een kunst werk, een deel van de groen in vul ling, een sport plek, po -
li tiek fo rum en een school zijn. Plan nen, ont wer pen en bou wen vraagt
be ter be grip van de pro ces sen, ruim te lijk en in de tijd, die ten grond -
slag lig gen aan wat we wil len be rei ken, re ke ning hou den met le vens -
loop, mi lieu en de zin der ding en. Amster dam zit en staat, he laas, vol
met ding en waar bij die zin af hank elijk was van de waan van de dag.
We bouw den nieu we cul tuur pa lei zen, wink el cen tra en wij ken bij de
vleet, zon der te kij ken naar wat ach ter bleef, naar de kosten die daar
ontstonden, naar de rommel die we maakten.

Juist om dat de ding en zo snel ve ran de ren, om dat nieu we tech nie ken,
denk aan apps, de zelf rij den de auto, ro bots en an de re dis rup tie ve tech -
no lo gie ën, die bij na van uit het niets kun nen ont spring en, is flexi bi li -
teit, adap tief ver mo gen en voor al een open in fra struc tuur op alle ge -
bie den es sen tieel. Niet di gi taal denk en in dis cre te sets, in ja of nee, in
gren zen en af ge paal de bud get ten en ei sen pak ket ten. maar ana loog een 
sub straat schep pen waar van al les op kan bloei en, groei en en ook weer 
verd wij nen. Inves te ren in de in fra struc tuur is niet al leen, of mis schien
zelfs veel min der denk en in har dwa re, nog weer een kan toor ko los,
pop tem pel, mu ziek ding, mu seum of uni ver si teits ge bouw. Infra struc -
tuur tus sen men sen, buurt ve re ni ging en, klein scha lig verbanden
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bevorderen, verschillen niet weg willen poetsen maar respect en
erkenning geven.

Als ik denk aan mo bi li teit, dan gaat het er niet al leen om dat goe de ren
en men sen be we gen, maar om de vraag waar om ze zich be we gen,
wel ke doe len dat dient, wel ke ef fec ten dat met zich mee brengt. Dan
moet ik kij ken naar de ver bon den heid en de con tact be hoef te, de plan -
nen af stem men op wat er is en kan, maar voor al de zaak niet di gi taal,
zwart/wit dicht tim me ren. Ruim te la ten, spe len met de mo ge lijk he den.
Lu diek noem den we dat vroe ger (mis schien is mijn naam niet toe val -
lig), te gen woor dig spreekt men van responsief, interactief, creatief. 

De tijd dat we al les ge lijk wil len trek ken, ver schil len ver klei nen,
eman ci pa tie be vor de ren is in ze ke re zin voor bij. Dat was mooi toen de 
ver schil len zo pijn lijk wa ren, dat we er wel iets aan moes ten doen, dat
so ci aal zijn, en daar stond ik ook voor, maar het gaat nu meer om het
zien, er ken nen en ma na gen van de di ver si teit, van de ver schil len. Ver -
schil staat aan de ba sis van ver bon den heid, als we al le maal ge lijk wa -
ren was dat niet no dig. Amster dam is groot ge wor den door de ver -
schil len te be nut ten, of je dat nu han del noemt, on der ne mer schap,
gast vrij heid, ma gi sche aan trek kings kracht zo als Ro bert Jas per Groot -
veld zo mooi formuleerde, maar anders zijn heeft ons, samen, veel
opgeleverd.

59



\ 5 Wit te stad - fy siek ver bon den

Luud Schim mel pen nink

De mo der ne tijd ver snip pert onze iden ti teit, er lig gen over al stuk ken
van ons in cy berspa ce, we heb ben een Facebook iden ti teit, een web si -
te, twit ter-ac count, onze foto’s staan er gens. Onze fy sie ke zelf komt in 
het ge drang en juist dat vraagt aan dacht, aan ra king, be le ving. De stad
is daar voor een goe de plek, we kun nen er spor ten, wan de len, ont moe -
ten, be le ven, de len en aan ra ken; het is naast ons huis de plek waar we
fy siek be staan. De stad heeft dus een be lang rij ke func tie, maar moet
daar voor wel zijn ing ericht, de mo bi li teit die no dig is voor er va ren,
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Luud Schim mel pen nink
Stad sac ti vist en provo Luud Schim mel pen nink
is een in no va tor. Mid den ja ren zes tig was Luud
Schim mel pen nink der tig jaar oud. Hij kwam uit
een groot ka tho liek ge zin, was ge trouwd en had
een keu ri ge baan als lei ding ge vend ont wer per
op een te ken af de ling. Het wa ren re vo lu ti o nai re
tij den. Hij woon de vlak bij het Spui en op zon -
da gen ke ken hij en zijn vrouw uit het raam naar de hap pe nings van
Jas per Groot veld. Dan zei den ze te gen el kaar: ‘Wat doet die go ser,
wat is daar toch aan de hand?!’ Gaan de weg werd Luud be smet met
het Pro vo-vi rus. Provo ging uit van de deel-eco no mie, met in di vi du -
eel toe gang tot col lec tie ve pro duc ten en dien sten. De be we ging had
aan vank elijk een hoog ‘kejje lol hebbe’ ka rak ter. Ro bert Jas per
Grootveld, ook wel be kend als de anti-rook ma gi ër, he kel de het ver -
sla ven de con su men tis me. Een van zijn uit spra ken was: ‘De fiets is
iets, maar bij na niets.’ Pro vo kwam toen op het idee om de fiets ‘van 
iedereen’ te ma ken. Luud be dacht er een ver keers sys teem bij. Sinds
die da gen als jong ka bouter-po li ti cus was hij be zig met ont wer pen
en so ci aal in no ve ren, on der meer met be drijfs ver za mel ge bouw aan
het IJ en vele ja ren als stads po li ti cus en raads lid. Zijn gro te hob by is
al tijd het wit te fiet sen plan gebleven. Hiernaast plaatst hij dat in het
bredere kader van delen en wat hij noemt de witte stad. 



ont moe ten en be le ven moet de ruim te krij gen. De ook fy sie ke ver bon -
den heid die we daarom nastreven en aanbevelen, wil ik graag een
kapstok geven.

Ik ge bruik hier het be grip Wit te Stad, niet van we ge de huids kleur van
de be wo ners, maar om dat wit staat voor schoon, voor fris, open. Sinds 
het ‘Witte Fiet sen Plan’ uit de pro vo-ja ren staat het, in ie der ge val
voor mij, ook voor de len, voor sa men doen. Een ver bon den stad is ook 
een fy sie ke be reik ba re, mo bie le stad. Elkaar kun nen ont moe ten en uit -
wis se len vraagt fy siek ver voer, ook voor goe de ren zo als voor be voor -
ra ding en af le ve ring aan par ti cu lie ren is fysieke verplaatsing nodig. 

Bij alle denk en over smart city, pracht i ge com mu ni ca tie sys te men en
net wer ken blijft de fy sie ke in fra struc tuur toch de ba sis van een stad.
Dat is ove ri gens niet al leen het we gen net en wat daar op ge beurt, de
fy sie ke net wer ken in een stad be gin nen diep on der de grond, waar ka -
bels, ri o len en de me tro zit ten, en dan zijn er al ler lei la gen te on der -
ken nen, ter wijl zelfs de lucht bo ven de stad een rol speelt in de fy sie ke 
mo del len, denk aan he lik op ters, drones en vlieg tui gen. Je kunt een
plan ma ken dat al les met al les ver bindt, liefst heel snel, zo als Winy
Maas die een op zet voor ste -
den laat ont wer pen waar bij
al les in de stad bin nen vijf
mi nu ten be reikbaar is, maar
dat worden snel futu ristische
dromen.

In dit es say ga ik in op de
nor ma le ver voers-net wer ken
en hoe we die kun nen uit brei -
den en op ti ma li se ren. Die ver -
voers-op ties zijn ge lei de lijk
ont staan, er is nu een heel net -
werk met we gen en open baar
ver voer, maar we kun nen
voor zien hoe met zelf rij den de 
auto’s en au to noom goe de ren -
ver voer, voort gaan de elek tri -
fi ca tie en nieu we vor men van
ge deeld en per soon lijk open -
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baar ver voer daar ont wik ke ling in 
zit. Laat ik echter eerst  in gaan op 
de essentiële punten.

Dat zijn:
* A: de nood zaak tot delen, om

eco no mi sche, eco lo gi sche en so -
ci a le redenen

Het was en is de es sen tie van een
stad dat we daar ding en col lec tief
ge brui ken, ding en de len die op
geen an de re ma nier te re a li se ren
zijn, van een school of res tau rant
tot een con cert zaal of markt. Ook
daar zijn ont wik ke ling en, on der -
wijs bij voor beeld kan ook an ders, 
maar de len is toch wel es sen tieel.
Nu het mi lieu, de eco no mi sche
nood zaak om zui nig om te gaan
met mid de len en de be hoef te om
be paal de voor zie ning en so ci aal te de len steeds dui de lij ker wij zen naar 
de len bo ven be zit zal de stad zich daar in moeten aanpassen en
meegaan.

* B: de nood zaak tot ont moe ten, con tact, in fy sie ke zin en dus tot ver -
plaat sen. De mo der ne com mu ni ca tie gaat heel ver, en is nog steeds in
ont wik ke ling met meer band breed te en nieu we op ties zo als Inter -
net-of Things, domotica en vir tu al re a li ty, maar het fy siek ont moe ten
en het fy siek uit wis se len van ding en blijft een es sen ti ële en blijk baar
ook bi o lo gi sche (psycho lo gi sche) be hoef te. De stad is bij uit stek de
fy sie ke ont moe tings plek, en daar voor zijn dus voorzieningen nodig,
qua ver voer en verblijf. 

Die twee hang en sa men, we zwer ven zel den zon der doel rond, we
gaan er gens naar toe of ko men er gens van daan. We kun nen zo wel de
plek voor het ver blijf als het ver voer nog meer gaan de len en dan is
ook dui de lijk dat voor ef fec tief en ef fi ci ënt de len an de re, vir tu e le con -
tact mo ge lijk he den zo als in ter net, te le foon etc. een rol spe len en ing -
ezet kun nen en moe ten wor den. De fy sie ke mo bi li teit en het ont moe -
ten, dat is ech ter de kern func tie van de stad, voor wie er woont of
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werkt. Voor ont moe ten
is ruimte nodig, qua
ver voer en ook qua sa -
men zijn. 

Mo bi li teit, ver voer
Laat ik me be per ken tot 
het ver voer!

Eerst wat ob ser va ties,
op ba sis van mijn ja -
ren lange be trok ken heid 
bij de po li tiek en na -
denk en over ver voer en 

mo bi li teit denk ik dat de ont slui ting van het open baar ver voer be ter en 
ef fi ci ënter kan. We zijn, en dat is heel nor maal, onze stad gaan vor -
men en uit brei den op ba sis van ver voer smo ge lijk he den. Dat be gon
met de grachteng or del, maar we zijn gro ter ge wor den, meer men sen
en er is an der ver voer ge ko men dan va ren en lo pen. In de 17e eeuw
verd ub bel de de om vang van de mid del eeuw se stad Amster dam in
veer tig jaar tijd. Het vracht ver voer vond plaats over het wa ter van de
grach teng or del. Amster dam was de mo dernste stad van Eu ro pa. Toen
ko zen de be stuur ders er voor om het aan tal koet sen te be per ken en een
voet gang ers stad te blij ven. Aan de rand van Amster dam wer den wa -
genplei nen aang elegd waar ie der een de koets moest ach ter la ten en te
voet de stad in ging (koets hui zen zijn dan ook zeld zaam). Sa men
lopen is ook ontmoeten en samen communiceren, is dat het echte ge -
heim van de Gouden Eeuw?

Nu, anno 2015 heb ben we een com plex stel sel van we gen en ver -
voers op ties, maar dat is ta me lijk scheef ge groeid en de NZ lijn gaat dat 
niet veel ver be te ren. Het open baar ver voer is uit ba lans. De metro ver -
voert 50% van de pas sa giers. Dat ge beurt kos ten dek kend. De rest gaat 
met tram of bus. Voor al de bus sen in de bui ten wij ken zijn kost baar.
Ze gaan als een stof zui ger door de wij ken om men sen op te pik ken.
De fre quen tie is laag, de snel heid is ge ring. En ook de ont slui ting van
de me tro kan be ter. Ge par keer de auto’s, maar ook fiet sen drei gen de
bin nen stad te ver stop pen. Vol le stoe pen en plei nen zor gen voor ir ri ta -
tie bij be wo ners, be zoe kers en bestuurders. Wat te doen om deze cha -
os het hoofd te bieden?
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Ik denk dat met een nieu we aan pak, zo als een nieuw en ver be terd
Witte-Fiet sen sys teem en Wit kar sys teem de toe gank elijk heid van uit
de pe ri fe rie en van de me tro hal tes sterk kan wor den ver be terd. Het
wit te fiet sen plan uit de ja ren zes tig is (in veel we reld ste den) uit ge -
groeid tot een vol waar dig, in di vi du eel open baar ver voer sys teem. Een
must-have voor be zoe kers en in wo ners met een ‘ketenbestemming’.
Door een com bi na tie van mo der ne tech nie ken kan een wit te fiet sen -
plan, een nieu we aan pak voor wit kar ren en in pas sing van au to no me
ver voers vor men ook in Amster dam voor een schonere (wittere) stad
en meer mobiliteit zorgen.

De pro vo plan nen van wel eer in mo dern jas je
Het pro vo con cept van DELEN uit 1966 is he le maal van deze tijd.
Toen al wa ren de ka bou ters en de provo’s be zig om te wij zen op sa -
men doen en hoe je ook klein scha lig de maat schap pij leu ker en hip per 
kunt ma ken. Hun ac ties maak ten van Amster dam een ma gi sche stad,
een con cept dat door Ni co laas Kroese ook werd uitgedragen. 

Vijf tig ja ren ge le den kalk te Ro bert Jas per Groot veld KANKER op
roo kre cla mes. Maar het ro ken van de ver slaaf de con su ment ging toen
ge woon door. Nu pas zien we hoe dat is ve ran derd. Bin nen wordt niet
meer ge rookt, ro kers staan voor de deur als ver slaaf den hun shot in te
ne men. We zijn ver stand i ger ge wor den, hef trucks in be drij ven zijn
elek trisch ge wor den en vui le die sels binnen de Ring worden geweerd. 

Het is wel grap pig, dat we on der tus sen we ten hoe Groot veld met z’n
‘Uche Uche’ ei gen lijk pro fe tisch be zig was. In de stad met veel uit -
laat gas sen le ven we kor ter. Men sen met ast ma en long aan doe ning en
heb ben daar nog eens ex tra last van. Scho len staan langs we gen met
een gro te uit stoot aan fijn stof en kool di oxy de. Dat is niet no dig. Alles
kan elek trisch. Niet met een, maar gaan de weg. Weg met de uitlaat! De
tijd is er rijp voor.

Net zo als het ro ken in open ba re ruim tes is ver bo den, moet de stad ab -
so luut uit laat vrij wor den en elek tri fi ca tie van open baar en par ti cu lier
ver voer, ook op het wa ter, is daar voor de mars rou te. Niet om te be spa -
ren op brand stof fen, want ook elek tri ci teit moet wor den op ge wekt en
de mi lieu bel as ting van accu’s en oplaad sys te men is er na tuur lijk ook.
Maar in de stad zijn uit laat gas sen en voor al fijnstof erg las tig, ong -
ezond en ver vui lend en mag het ook best wat rus ti ger, min der mo tor -
ge luid. Dat kan in een aan tal stap pen, door sti mu le ring van al ter na tie -
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ven en door ge lei de lij ke regel ge -
ving, zoals het weren van ver -
vuilende oude diesels. 

Indi vi du eel en Ge deeld
Open baar Ver voer
Open baar ver voer (bus sen, trams,
be we gen de trot toirs) is in es sen tie
ge deeld en mas saal open baar ver -
voer, de over heid zorgt er voor,
even tu eel mid dels ge re gu leer de aan -
bes te ding. Er is groeps ge wijs par ti -
cu lier ver voer zo als toe ris ten bus sen,
ge hand i cap ten- en ou de ren ver voer, maar ook ho tel bus jes en
groepstaxi’s en veel van het wa ter ver voer val len hier on der. Voor
Amster dam als toe ris ten stad zijn bus sen en dus ook ruim te en toe -
gangs rou tes voor bus sen en bus jes be lang rijk. Bij in di vi du eel open -
baar ver voer (taxi, met chauf feur, be gel ei der) wordt de groep al klei -
ner, en de ge brui ker is niet de be zit ter. Per soon lijk open baar ver voer
op nog klei ne re schaal en zon der chauf feur om vat deelauto’s, wit kar -
ren (klei ne, qua snel heid be perk te en kop pel ba re deelauto’s),
minicars, zelf rij den de robottaxi’s ook voor vracht ver voer en wit fiet -
sen en mo ge lijk ook an de re ver voer mid de len zo als Seg ways. Daar
moe ten we niet te be perkt in denk en, de zelf rij den de (event. ge deel de) 
in va li den-kar en slim me stadsmobi’s kunnen allerlei vormen krijgen,
zelfs vliegen is niet uit te sluiten en waarom geen tunnelsysteem voor
dergelijke dingen.

De laad pro ble ma tiek van elek tri sche auto’s, nu nog re la tief be per -
kend, gaat steeds meer een aan slag doen op be schik ba re plaat sen,
maar hier voor kun nen tech ni sche oplos sing en (snel la den, ruilaccu’s),
een dich ter laad net en mo ge lijk ook in te gra tie met au to no me zelf rij -
den de ver voer mid de len wor den ge von den. In Amster dam rij den nu
300 elek tri sche Smarts van Car2go waar bij – net als bij de Wit kar ren
– al leen voor de ge bruik te tijd wordt be taald. De Smarts heb ben wel
een gro te re ac tie ra di us dan de Witkar of mini-car zo als die anno 2015
haal baar is. Ze kun nen bo ven dien op de snel weg. De Smarts zijn
daard oor zeer ge schikt voor ge bruik bin nen de gro te re me tro pool
Amster dam. Maar ver voer kent schaal stap pen. Als je maar een kor te
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Kopenhagen realiseerde wel wat in 
Amsterdam niet lukte



af stand in de bin nen stad hoeft te over brug gen, is de Wit kar goed ko per 
en voor al mak ke lij ker deel baar en kop pel baar om cong es tie te voor ko -
men. De Witkar heeft vas te de pots voor het stal len op be lang rij ke be -
zoe ker slo ca ties, en is klei ner dus ef fec tie ver te par ke ren, voor Car2Go 
blijft par ke ren een probleem. Witkar en Car2Go vullen elkaar dus heel 
mooi aan en passen ook bij het concept van deelauto’s. 

Amster dam loopt voor op qua deelauto’s, elek tri sche laad pun ten en de
laat ste tijd ook qua aan deel elek tri sche taxi’s, maar heeft nog geen
col lec tief te ge brui ken fiet sen of elek tro fiet sen. Daar in lo pen we ach -
ter, an de re we reld ste den heb ben het idee en ook de tech no lo gie uit
Amster dam wel ge bruikt. De wit te fiet sen plan nen uit de pro vo tijd zijn 
on der tus sen we reld wijd uit ge voerd, maar met de mo dernste tech no lo -
gie en kop pe ling aan GPS en in ter net kan dat ef fec tief en ge ïntegreerd 
met an de re ver voer mid de len voor Amster dam als nog een op tie zijn en 
mo ge lijk zelfs meer bie den dan wat er nu el ders rijdt. Invoe ring op
klei ne re schaal als ‘metrofiets’ kan hier voor een op stap bie den. Dat is
een sys teem, bij voor beeld op IJburg, waar bij de fiet sen al leen bij de
me tro-hal te en op een paar fiets-sta ti ons in de wijk staan, en dus niet
door de hele stad ge bruikt kun nen wor den. Ook in Noord zou zo iets
de buurt be ter ont slui ten en metrogebruik stimuleren.
Tandemkoppeling en een balans-systeem kan congestie voorkomen.

Par ke ren: deel van mo bi li teit
Na tuur lijk is het soms druk in de stad, zit ten de we gen vol, maar het
be lang rijk ste pro bleem is par ke ren, een deel van de rij den de auto’s is
steeds op zoek naar een par keer plaats. Nu is het te ge mak ke lijk om
alle ver keer uit de stad te we ren of al leen open baar ver voer toe te la -
ten. Het steeds duur der ma ken van par ke ren maak te van Amster dam
een on vrien de lij ke stad in de ogen van de toe ris ten en wordt door veel 
be wo ners als on no dig en aso ci aal er va ren. Ze ker in een stad die zo af -
hank elijk is van be zoek en met een ou der wor den de en min der mo bie -
le en min der va li de be vol king is auto-par ke ren voor lo pig een re a li teit.
Maar door nieu we ver voer smo da li tei ten zo als per soon lijk ge deeld ver -
voer (wit fiet sen, me tro fiet sen, wit kar ren, au to no me taxi’s) en bre de
trans fe ria en overstapopties (van auto naar witkar of witfiets) kan daar 
wel iets aan worden gedaan. 

Anno 2015 is de ge meen te Amster dam van plan om trans fe ria aan te
leg gen met 17.000 par keer plaat sen. Hier kan be zoe ker zijn auto ach -
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ter la ten en met een elek tri sche stads au to van Car2Go en mis schien een 
Wit kar of een Wit te Fiets naar een be stem ming rij den. Ver vol gens kan 
hij het ver voer mid del ach ter la ten bij een spe ci a le, au to ma ti sche par -
keer plek. Voor deze enk ele rit naar de be stem ming waar voor de ei gen 
auto meest al geen par keer plek te vin den is, zijn de kos ten ong eveer
ge lijk aan een half uur par ke ren. Amster dam, met zijn the a ters, sfeer -
vol le par ken en wink el stra ten, is hier mee een aantrekkelijk en goede
gastheer voor bezoekers van buiten.

Wit te Fiets, his to rie en ont wik ke ling
De jong eren be we ging Provo in Amster dam be dacht 50 jaar ge le den
het Wit te-Fiet sen plan: een col lec tief ge bruik te fiets die je op je be -
stem ming ach ter liet, klaar voor een vol gen de ge brui ker. De ge meen te -
raad stem de des tijds ech ter vrij wel un aniem te gen: de auto moest het
he le maal gaan wor den. Veel la ter heeft Ko pen ha gen, sa men met
Amster dam, een statiegeld-fietssysteem ontwikkeld. 

Ik ge loof nog steeds in wit te fiet sen, ze ker als we be denk en dat er nu
in heel veel gro te we reld ste den der ge lij ke sys te men draai en en de mo -
der ne tech niek nu toe laat om al ler lei prak ti sche as pec ten te ver be te -
ren. Inmid dels zijn in meer dan 600 we reld ste den 700.000 col lec tie ve
fiet sen in ge bruik. In Antwer pen maar bij voor beeld ook in Lon den en
Pa rijs, waar tot voor kort de fiets geen gangbaar vervoermiddel was.

Er was en is ech ter een pro bleem. Ge brui kers kwa men de fiets vaak
niet of laat te rug breng en op hun stal ling plek, om dat het sta tie geld (een 
munt) geen prik kel gaf om de fiets op tijd in te le ve ren. Ook bleek er
vaak dat ge bruiks pa tro nen niet in ba lans wa ren, ong eveer 1 op de 7
ver plaat sing en leid de tot con cen -
tra tie op de ‘verkeerde’ plek op de 
ver keer de tijd en dus vol le of juist
lege plekken/stations.

De ont wik ke laars van het Wit te
Fiet sen plan heb ben toen ge ëxperi -
menteerd met de chip kaart, in
plaats van de sta tie geld munt. Cle -
ar Chan nel be dacht hier des tijds
een sys teem voor van de pots met
ver gren del ba re fiet sen rek ken.
Deze rek ken wa ren aang eslo ten op 
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een cen tra le com pu ter. De fiet sen kon den ont gren deld wor den door
mid del van de chip kaart. De chip kaart dien de daarbij tevens als
identificatie.

In Amster dam is een proef des tijds met het sys teem ech ter af ge bro ken 
om dat de ge bruik te chip kaart (Chip per) uit de om loop werd ge no men. 
Inmid dels is de OV chip kaart ing evoerd met alle mo ge lijk he den van
dien. Toch is in Amster dam het sys teem van Witte Fiet sen en Wit kar -
ren, na de be gin tijd tot op he den verd er niet van de grond ge ko men.
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De Wit fiets
Fy sie ke mo bi li teit is es sen tieel in een ver bon den stad en daar zijn heel 
in te res san te ont wik ke ling en in, van zelf rij den de auto’s tot dro nes voor 
pak jes af le ve ren. Het wit te fiet sen idee, waar ik me ooit in de pro vo -
tijd sa men met Groot veld en an de ren sterk voor maak te, is de Amster -
dam se bij dra ge en blijft ac tu eel. Ei gen lijk ac tu e ler dan ooit, om dat het 
past in de de len-ge dach te, de schaal baar heid en de in pas sing in een
bre der ver voers con cept. Na tuur lijk is de witte fiets anno 2015 niet
meer het pu blie ke deel ros van toen, nu past het con cept in een hele
ICT-aan pak en mo bi li teits-eco sys teem, ge bruikt apps, GPS, kan elek -
tri sche on der steu ning heb ben, en is ook tech nisch ge ëvolueerd en
vraagt min der on der houd. Ik ben bij veel van die ont wik ke ling en be -
trok ken, en hoe wel ik toe geef dat het maar een deel van de hele vi sie
over een ‘witte’ ver bon den stad be treft, leg ik toch nog graag uit waar
we staan met het denk en over de witte fiets en hoe dat past in een
breder, schaal baar en flexibel mobiliteitssysteem.

In 700 gro te ste den over de ge he le we reld, waar on der fiets stad Ko -
pen ha gen, wordt in es sen tie het Amster dam se wit fiets sys teem uit
1999 ge bruikt met in to taal nu meer dan een mil joen fiet sen. Het
wordt op ver schil len de ma nie ren ge bruikt, soms voor al ge richt op be -
zoe kers, soms juist als al ter na tief voor ge woon open baar ver voer,
soms als voe ding voor open baar ver voer om au to ge bruik af te rem -
men, soms voor al voor woon-werk ver keer, soms ge richt op uit gaan,
maar vrij wel al tijd ziet men het als promotie voor de stad, als een
aanwinst

In de bin nen stad en wink el ge bie den zijn is, ze ker in Amster dam, nog
steeds een zaak van lo pen, op de schaal van de voet gang er. Wink elen
en uit gaan heet niet voor niets stap pen. Maar die voet gang er-ge bie den 



Dat heeft wel licht ook te ma ken met het feit dat bij na ie de re Amster -
dam mer wel een fiets heeft. Dat heeft er ech ter toe ge leid dat de stra -
ten en fiets plek ken mo men teel dicht slib ben met fietsen die te weinig
gebruikt worden. 

Wit kar
Het wit te fiet sen plan in Amster dam is nooit breed uit ge pro beerd. De
ge meen te raad stem de vrij wel un aniem te gen. Ik dacht toen: dan ma -
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(die steeds min der au to ruim te kun nen en wil len bie den) moe ten wel
be reikt wor den. De af stand tus sen wo nen, wer ken en de bin nen stad is,
voor de mees te men sen, te groot om te wan de len, dus is er be hoef te
aan an de re ver voer mid de len. Open baar ver voer, bus sen, trams, taxi’s,
rol trap pen, be we gen de trot toirs, maar ook de fiets (in di ver se vor men)
en an de re in di vi du e le per soon lij ke ver voer midde len (Segways,
mini-wagentjes).

In Amster dam is de fiets het tra di ti o ne le mid del om je te ver plaat sen
over af stan den van een paar hon derd me ter tot eni ge ki lo me ters.
Omdat we dat met ve len doen zijn er over al fiet sen, staan er over al
fiet sen en zit ten we el kaar in weg. Daar wordt van al les aan ge daan,
be te re fiets pa den, stal ling en en voor zie ning en, maar het loopt ge re geld 
dicht, er is geen plek meer, we ver lie zen tijd en het wordt een rom mel -
tje met ber gen fietsen op ongemakkelijke plekken.

De fiets af stand is ook bij de stads plan ning tot een soort maat staf ge -
wor den, maar we lo pen te gen pro ble men op van we ge de con cen tra tie
en sta pe ling bij over stap pun ten of om dat er hin der nis sen zijn, zo als
het IJ met de pon ten, of de ong eluk ki ge aan slui ting (naar IJburg). Ook 
zijn er de mog ra fi sche ont wik ke ling en zo als dat ou de ren an der in di vi -
du eel per soon lijk ver voer (van rollator tot mini-car) gaan ge brui ken of 
om dat fiet sen niet past in de cul tuur van be wo ners (weer IJburg). De
wit fiets of me tro fiets (zie hier on der) als stap ver gro ter of kloof over -
brug ging kan onaantrekkelijke wijken weer een zetje geven.

De wit fiets of la ten we het bre der zien in di vi du eel per soon lijk open -
baar ver voer brengt ver lich ting (een oplos sing is een iets te am bi tieus
woord) om dat de har dwa re (Fiets, elek tri sche fiets, scoo ter, Seg way)
ge deeld wordt. De mo der ne wit fiets is al wat klei ner en hand za mer
dan het rij wiel van vroe ger, maar met be te re elek tri fi ca tie, snel ler la -



ken we toch ge woon een soort au to otje, maar dan ook met een van ie -
der een. Zo werd de Wit kar ge bo ren, het broer tje van de Wit te Fiets.
Het ‘Witkarrenplan’ werd be schre ven in een ges ten cild krant je, Pro vo
ge naamd. Er werd een co öperatie op ge richt met 3000 le den. De ge -
meen te had ech ter last van kou dwa ter vrees. Hoe wel toen ma lig bur ge -
mees ter Ivo Sam kal den po si tief ge stemd was, stak de po li tie een spaak 
in het wiel. Ze dacht dat het niet vei lig zou zijn. En dat het idee van
Pro vo kwam, zat ze toen ook niet helemaal lekker…
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den en ef fi ci ëntere bat te rij en kun je ook klei ne re ver voers ding en be -
denk en, Seg way-acht i ge loop al ter na tie ven die je even tu eel au to ma -
tisch naar je be stem ming breng en, rond rij den, in for me ren en dan ook
een plek vragen in het fysieke vlak, met paden, stations etc.

De ba sis van het wit fiets denk en is niet ie der een een ei gen ding, maar
de len, en daar mee voor al het ruim te be slag en de cong es tie op de ver -
keer de plaat sen be per ken. Met iets van 2,5 m2 ruim te per fiets en dan
pra ten we in Amster dam dan al gauw over 700.000 fiets-acht i gen is
dat meer dan 1.5000.000 m2 of wel ruim 1500 voet bal vel den. Fiet sen
stal len vreet ruim te, zelfs als je het slim doet en ze sta pelt zo als ach ter
het sta ti on. Ruim te is duur, maar veel be ta len voor een plek je past niet
goed in onze cul tuur, zelfs als de risico’s (ste len, be scha di gen of weg -
knip pen) aan zien lijk zijn. Zo als we bij de steeds maar ver hoog de par -
keer ta rie ven voor auto’s zien tast een re pres sief be leid in dat op zicht
snel de com fort zo ne van de burger aan, en ligt politiek dus lastig.

Een wit fiets wordt drie maal kor ter ge stald dan een privé-fiets en kan,
door het de sign, met de helft van de ruim te toe. Dus de wit fiets stalt
zes maal zo ef fi ci ënt als het privé rij wiel. 

De wit fiets, de MacBi ke huur fiets, de OV-fiets of an de re vor men van
de len van ver voers har dwa re breng en dus ruim te winst, maar ook ge -
mak en tij dwinst. Je hoeft niet meer te zoe ken naar een plek, geen su -
per zwa re slo ten meer no dig, er zit licht op, en het is dicht bij (bij vol -
doen de sta ti ons). Als het goed is past het in een ver voer spa troon, dat
op schaalt van kor te stuk ken lo pen, gro te re stuk ken fiet sen, even tu eel
naar een dee lau toplek, bus sen of trams, naar trein, vlieg tuig of boot en
dan weer te rug schaalt naar de laat ste stuk jes via fiets en lo pen van de
laat ste me ters. Ver voer is meest al een keten, een serie vervoersmodi.



Het moet een hi la risch ge zicht ge weest zijn: een rij den de Wit kar met
de po li tie in het kiel zog om te kij ken of het wel al le maal goed ging.
Na drie maan den trok de po li tie haar be zwa ren in en kreeg de co -
öperatie als nog toe stem ming voor het plan Sam kal den: vijf sta ti ons
met 25 Wit kar ren. Maar de ge wen ste uit brei ding naar hon derd exem -
pla ren stuit te ver vol gens op weer an de re, onder meer technische,
bezwaren.

Door alle ge zeur was toen de vaart er uit en de in ves teer ders haak ten
af. Zo verd ween het hand je vol Wit kar ren uit het straat beeld. Een deel
werd ge kocht door par ti cu lie ren, een deel door mu sea. Het Ste de lijk
Mu seum stel de een Wit kar ten toon op een in ter na ti o na le ex po si tie. Ik
wacht te ge dul dig tot de tijd er he le maal rijp voor was, maar he laas is
die (nog) niet ge ko men. Voor de ver kie zing en van 2014 werd in het
ka der van de Wit te Stad, even een po li tie ke par tij, wel verd er ge werkt

71

De wit fiets is dus heel vaak maar een scha kel in een ver voer stra ject,
en kent de schaal voord elen van de eer ste stap pen, zo als flexi bi li teit en 
be schik baar heid (niet wach ten op de bus), maar er te kent zich ook een 
kos ten plaat je af. 

Lo pen en fiet sen zien we als gra tis, be ta len voor de wit fiets was oor -
spronk elijk niet het idee, maar in de prak tijk is eni ge vorm van bij dra -
ge (abon ne ment, per keer be ta len, sta tie geld) no dig, niet al leen voor
de kos ten maar ook om het ge bruik te re gu le ren. Dat an ders de fiet sen 
een ei gen le ven gaan lei den en verd wij nen is he laas een re a li teit. Een
stad kan er voor kie zen het ge bruik te la ten spon so ren, het vrij wel
gra tis te ma ken of via abon ne men ten, chip kaar ten of di gi ta le iden ti fi -
ca tie te re ge len, maar eni ge or de ning is wel no dig. Dat heeft ook weer 
te ma ken met het doel en de doel groep, de schaal groot te en de ver -
plaat sing pa tro nen in een stad. Wil je zo als in Hel sinki voor de toe rist
aan spre ken, dat maak je fietsen die wel gratis zijn, maar te zwaar zijn
voor woon-werk verkeer. 

Gra tis open baar ver voer is mooi en heeft ze ker voord elen, maar moet
dan wel pas sen in een bre de mo bi li teits aan pak en moet ook ing epast
wor den in de be heers struc tuur. Een gra tis rol trot toir langs het Dam rak 
bij voor beeld is een prach tig idee, maar moet je dat door de wink eliers 
la ten be ta len, door de stad die er aan trek ke lij ker door wordt, door de
NS die er rei zi gers mee aantrekt, of door het rijk? 



aan de con cep ten, over bre der de len en over be ter met minder,
uiteindelijk resulterend in dit boek.

Wat veel be wo ners of be zoe kers in Amster dam ge meen heb ben, is dat
ze geen fiets heb ben of hun ei gen fiets thuis wil len la ten en ver schil -
len de lo ca ties be zoe ken en niet op de zelf de plek eind i gen als waar ze
zijn be gon nen. De el len de van het vin den van een vei li ge plek voor je
fiets is be kend, niet al leen van we ge fiet sen die ven maar ook om dat de
ge meen te nog al knip graag ruim te wint. Bij het sta ti on is het al tijd een
pro bleem. De plan nen om 21.500 ex tra fiets plek ken te ont wik ke len en 
par keer ga ra ges voor fiet sen te ma ken zijn mooi, maar is er wel re ke -
ning ge hou den met de toe na me van elek tri sche fiet sen (en het la den
er van), het leen fiets of wit te fiet sen al ter na tief en de op komst van
automatisch, zelfrijdend vervoer (auto-taxi’s, deelauto’s, invaliden)?

Nieu we kans, pro ble men pa re ren
De hui di ge ge ne ra tie wit te fiets-sys te men in nog niet vol maakt. In Pa -
rijs en Bar ce lo na, de twee ste den met het groot ste ge bruik in Eu ro pa,
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Het hele be ta len voor ver voer vraagt een in te gra le aan pak, oplos -
sing en die ge mak ke lijk en au to ma tisch zijn en ook stu ring toe la ten.
Dat kan haast niet an ders dan met ge kop pel de ICT, met chip kaar ten,
con tact lo ze Near Field Com mu ni ca ti on (NFC), lo ca tie-be pa ling,
iden ti fi ca tie, apps, de tech niek op dit gebied gaat steeds verder.

Daar mee kun je la ten be ta len (en mis bruik aan pak ken) maar ook ge -
bruik be ïnvloeden. Voor de tram denk en in piek- en dal uren zo als bij 
de trein, be ta len naar cong es tie, stu ren met ta rie ven lijkt nog ver
weg, maar is met di gi ta le be ta ling ei gen lijk een soft wa re kwes tie.
Voor een wit fiets sys teem kan dat ook, niet al leen om cong es tie en
con cen tra tie van ge brui kers aan te pak ken, maar om iets te doen aan
het fun da men te le pro bleem van deel-sys te men, na me lijk dat de har -
dwa re naar de ver keer de plek ken toe vloeit. Dat, en dat is een prak -
tijk cij fer dat ook geldt voor deelauto’s, één op de ze ven ver plaat -
sing en naar een ver keer de plek gaat of an ders ge zegd, dat je daar -
voor iets moet bedenken. Anders komen er overvolle en helemaal
lege stations. 

Ik heb daar voor al ler lei sys te men be dacht, die met in cen ti ves en ta -
rie ven be paald ge drag sti mu le ren, maar het kan ook met ont werp -
tech ni sche mid de len wor den aang epakt, zo als het kop pe len van voer -



wordt per jaar aan on der houd meer dan twee maal meer geld uit ge ge -
ven dan wat de fiets kost. Dat maakt het sys teem on no dig duur. De
ong elij ke sprei ding is ook las tig. Dat komt doord at het ge bruik niet
wordt ge ba lan ceerd of ge co ördineerd  waard oor het ver voer sys -
teem on be trouw baar wordt. Soms kun je niet ver trek ken (leeg de pot)
of kun je de fiets niet kwijt op de plaats van be stem ming (vol de pot).
Het is mo ge lijk een wit te fiet sen plan of in bre de re zin een op zet voor
in di vi du eel open baar ver voer op zet te ont wik ke len, die de pro ble men
zo als het on der houd en lege de pots aan pakt, maar ook door stro ming
en in pas sing naar en in te gra tie met an de re sys te men ver be tert. Met
nieuwe techniek, andere designs en gebruikmakend van moderne
communicatie.

Ba lans-sys teem
De wet van de rem men de voor sprong heb ik in ze ke re zin be nut door
in het ka der van ‘De Wit te Stad’ voor de twee kin der ziek tes oplos -
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tui gen tot tan dems of mini-trein tjes waar mee te kor ten of vol lo pen
kan wor den aang epakt. Dat is iets wat in de mees te hui di ge sys te men 
en pro ject voor stel len onvoldoende is aangepakt. 

Hoe komt je tot een goed sys teem
We kun nen voort bou wen op de er va ring van el ders, maar ook de
Amster dam se si tu a tie en in zich ten ge brui ken. Er zijn veel cre a tie ve
fiet sen bou wers in de stad, er zijn veel fiet sen ver huur ders, de NS met
de OV-fiets draagt bij, maar we heb ben ook al een in fra struc tuur met 
fiet sen plek ken, fiets pa den en voor zie ning en die el ders niet be schik -
baar zijn. De over heid kan hier het voor touw ne men, als pi o nier ge -
brui ker voor ambte na ren iets op zet ten, maar ook een bre de nuts voor -
zie ning be o gen en op zet ten. Ze ker is dat de over heid een agen da kan
zet ten, per soon lijk open baar ver voer tot speer punt kan ma ken, de
plan nen co ördineren en re gels, rand voor waar den en ei sen kan op stel -
len. Weg lo pen voor de ont wik ke ling en of al leen maar symp to ma -
tisch steeds meer fiet sen stal ling en of stal plek ken (la ten) bou wen of
mid dels re pres sie ge bruik stu ren gaat de ech te kwes tie uit de weg,
na me lijk wat is de rol van mo bi li teit in de stad nu, en in de toe komst. 
Hoe kun nen we een in fra struc tuur (niet al leen har dwa re en soft wa re,



sing en te ont wik ke len, na me lijk een be ter huf ter proof en on der houds -
arm ont werp en het Ba lans-sys teem. Daar mee is het pro bleem van de
ong elij ke sprei ding op ge lost. Voor een ge lijk ma ti ge ver sprei ding van
bij voor beeld Wit kar ren en Wit te Fiet sen over de stad werkt dat ba -
lans sys teem met een spe ci a le app, die draait op het mo biel tje van ge -
brui kers. Elke rei zi ger krijgt een ma lig een vast aan tal pun ten dat hij
zelf ‘in balans’ moet zien te hou den, maar ook re a geert op de ac tu e le
si tu a tie. Bij ko pen kan dus niet. Op de app kan ie mand zien wel ke hal -
te wel ke kleur heeft. De com pu ter biedt bij ver trek de de pots aan in
wit (geen punt er bij, geen punt eraf), groen (punt er bij) en rood (punt
eraf). Als een ge brui ker geen punten meer heeft, kan rood niet
gebruikt worden. Vooraf reserveren kan ook. 

Dit sys teem be te kent af stem ming van ver voer mid de len en dus geen
op een ho ping van wit te fiet sen of wit kar ren of elek tri sche deelauto’s.
Dat kan ook nog ver be terd wor den door een ont werp voor minicars
dat kop pe ling mo ge lijk maakt, zo dat meer de re units naar lege plaat sen 
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maar be heers sys te men, in sti tu ties, overd acht (be ta len) re ge len die
flexi bel, mi lieu ve rant woord en toe komst ge richt een sub straat, een
mul ti func ti o ne le bo dem biedt. De Amster dam se grach teng or del, ooit
een soort verd edi gings idee, toen een ba sis voor de wa ter huis hou ding
(spui), ri ool, trans port sys teem is nu een toe ris ten trek ker, iets waar de
stads plan ners toen echt niet aan ge dacht heb ben. In die zin is het
jam mer, dat bij voor beeld meer ra di a le ont slui ting, ook klein scha lig
voor fiet sen en lo pen, geen pri o ri teit heeft gekregen. Aankoop van
grachtenpanden en doorsteken maken (denk aan de Gouden Bocht en 
een doorsteek naar de Munt) in dat kader had nu leuke opties voor
fietsroutes kunnen opleveren. 

Met ro fiets
Als voor beeld van in voe ring op klei ne re schaal van het wit fiets idee
is er de me tro fiets. Dat is een wit fiets-sys teem met een be perk te re
rei kwijd te en be doe ling, na me lijk om de be reik baar heid van me tro -
sta ti ons, voor al in de bui teng ebie den, te ver be te ren. Mid dels leen fiet -
sen die al leen maar op een aan tal sta ti ons in een straal van plm. 3 km
rond een me tro sta ti on zijn ge plaatst en daar naast al leen maar ing ele -
verd of op ge haald kun nen wor den bij het me tro sta ti on kun nen me tro -



kun nen gaan, te gen een cre dit na tuur lijk. Ook is zo’n kop pe ling han -
dig voor be perkt vracht ver voer, nood dien sten, toe ris ten trein tjes, in va -
li den, het maakt het sys teem veel zij di ger maar is een op tie die bij de
vele plan nen voor mi ni cars van gro te au to fa bri kan ten nog niet is mee -
ge no men. Mo ge lijk kan dat kop pe len ook voor fiet sen, die dan tot tij -
de lij ke tan dems worden, ook dan is een app handig om dat met de
gebruikers te regelen.
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Koppeling van minicars lost het probleem van onnutte concentratie op

ge brui kers die af stand mak ke lijk over brug gen, is min der fijn ma zig
(en on ren da bel) busvervoer nodig en blijven de fietsen beter in de
buurt.

Dit is dus een ma nier om het deel fiets idee te im ple men te ren op een
Amster dam se schaal en als pi lot pro ject met meet ba re ge vol gen qua
ge bruik, toe na me me tro be nut ting en om hier een maak in dus trie voor
de fiet sen en sta ti ons van de grond te krij gen. De op ties die er nu
groei en om met al ler lei ma te ri a len (van mi lieu vrien de lij ke bam boe
tot car bon fi ber en graf een) en met mo der ne tech nie ken. Denk aan
3D-prin ten van fiets on der de len, mas sie ve ban den, ont wik ke len van
kop pel ba re fiet sen en na tuur lijk de apps en ICT om het al le maal op ti -
maal te re ge len). Ik ge loof dat ook klei ne re deel fiets pro jec ten in be -
paal de wij ken, zo als IJburg, vervoerskloven kunnen helpen
overbruggen en daarmee de cohesie bevorderen.  Luud



Con clu sie
Indi vi du eel open baar ver voer brengt com fort, ruim te be spa ring en
flexi bi li teit voor de bur ger, maar moet ing epast wor den in een to taal -
plan qua mo bi li teit, waar in alle ver voer smo ge lijk he den pas sen, re ke -
ning hou dend met schaal ver schil len, over stap pen tus sen ver voers op -
ties en de ont wik ke ling van de tech niek, zo als de komst van zelf rij -
den de auto’s, an de re oplaad tech nie ken en de ontwikkeling van de
bevolking zoals vergrijzing. 

De tech niek die no dig is om van start te gaan met de len van de “Wit te
Stad” vi sie is re la tief ge mak ke lijk te re a li se ren, kan werk ge le gen heid
breng en, en start punt zijn voor nieu we dien sten qua lo gis tiek, zorg en
edu ca tie. Het kan een ech te in no va tie mo tor wor den, ver ge lijk baar
met wat we nu zien bij de ont wik ke ling van apps. Zo’n in te gra le mo -
bi li teits vi sie en het daar uit voort vloei en de ver keers plan is hard no dig
ge zien de ont wik ke ling en op ver keers ge bied, bij het de len van ver voer 
en door de nood zaak het mi lieu te ont zien en grond stof fen en ener gie
be ter te be nut ten. Er zit ten pijn pun ten in, bij voor beeld niet ie der een
wil een laad plek, de pot of op stel plek voor de deur, of z’n ei gen fiets
of auto op ge ven. Nieu we lij nen, rou tes, we gen en in fra struc tuur vra -
gen af stem ming, be ter dan bij de NZ-lijn en zeker met meer overleg
met de stakeholders en de gebruikers van nu en van morgen. 

Het is ech ter voor al dui de lijk, dat mo bi li teit in de ste de lij ke om ge ving 
een kern voor zie ning is, dat er van al les mo ge lijk is, en dat de oplos -
sing en voor al ge zocht moe ten wor den is sa men wer king en af stem -
ming tus sen alle par tij en. De ver voers be hoef te, nu en inde toe komst is 
uit gangs punt, de tech niek kun nen we wel be denk en!    LSch.
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\ 6 Ver bon den heid: 
    wat be doe len we daar mee

Het con tact met an de ren, niet al leen di gi taal en vir tu eel op af stand,
maar fy siek, aan raak baar, met alle zint ui gen, is al van af voor onze ge -
boor te de es sen tie van ons mens-zijn. We zijn niet al leen, kun nen niet
al leen zijn, en de stad is de plek waar we dat sa men zijn en ver bon den
zijn in tens kun nen be le ven. Het is van be lang het hele idee van ver -
bon den heid wat uit te wer ken. Be doe len we daar net werk-con nec ties
mee, so ci a le co he sie, het ge voel van er bij ho ren, par ti ci pa tie of is het
ge noeg als we allemaal in een centrale database zitten. 

Het is am bi tieus om zo diep te wil len gra ven en ge zien de rei kwijd te
van het be grip ook niet haal baar in de con text van een enk el boek,
maar la ten we eens be gin nen met een (op zich al be perk te) af ba ke ning 
van het begrip.

• We zijn ver bon den als men sen ras, via een ge ne ti sche code

• We zijn ver bon den als fa mi lie

• We zijn ver bon den met onze vrien den, ve re ni ging en, sport club en
ge loofs ge meen schap

• We zijn ver bon den via ons werk, via onze ink open (als klan ten) en
als cli ënten van be drij ven, dien sten, de over heid.

• We zijn ver bon den via wat we de len, in spul len en ken nis

• We zijn fy siek ver bon den, als bu ren, buurt ge no ten, en om dat we el -
kaar te genk omen

• We zijn vir tu eel (niet fy siek) ver bon den, ook om dat via al ler lei sys -
te men ons doen en la ten wordt bij ge hou den, denk aan televisie -
camera’s .en af luis ter sys te men, databases.

• We zijn di gi taal ver bon den, via in ter net, email en so ci a le media

• We zijn via een ge meen schap pe lijk rechts sys teem ver bon den

• We zijn via een ge meen schap pe lij ke munt ver bon den

• We zijn via een ge meen schap pe lij ke taal en cul tuur ver bon den

• We de len een nor men en waar den sys teem.

Een hele lijst dus van ver bon den he den, we zit ten dui de lijk in een web
van con nec ties, com mu ni ties en deel-vor men, op een paar kun nen we
hier na der ingaan.
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Ver trou wen als ba sis, ook zon der geld
Ver bon den heid wordt vaak uit ge drukt in ter men van geld en puur mo -
ne tai re re la ties. We be ta len be las ting, dus heb ben we rech ten en ho ren 
we er bij. Maar is dat op ter mijn ook nog zo, zijn er geen al ter na tie ven 
voor geld en kun nen we ook niet gaan rui len, delen of zelf maken?

Het draait om de ‘Col la bo ra ti ve Commons’, zegt Je re my Rif kin, een
so ci o loog die voor spelt dat het ka pi ta lis me niet meer het dra gen de
eco no mi sche pa ra dig ma zal zijn, maar in de sa men wer king en het de -
len van het ge meen schap pe lij ke (de com mons of meent) een part ner
krijgt. Zo kun nen we ge rich ter en met min der kos ten ook zelf de ding -
en produceren die we nodig hebben. 

Rifkin, die in zijn boek ‘The Zero Mar gi nal Cost Society’ een toe -
komst zon der of met veel min der ka pi ta lis me voor ziet, praat over het
her de fi ni ëren van be zit en ei ge naar schap, over hoe we met apps en
zelf rij den de voer tui gen om gaan en over smart wat ches die ons ge zond
en ac tief hou den. Hij stelt dat de mar gi na le kos ten van veel goe de ren
en dien sten bij na nul wor den, dus deel baar, zo als dat het geval is met
digitale bestanden. 

Een ex tra ko pie ma ken van di gi ta le mu ziek of vi deo kost (bij na) niets
en als we via een ‘per so nal fabricator’ bij voor beeld on derd elen zelf
kun nen ma ken op ba sis van een di gi ta le pro duc tie fi le dan geldt het -
zelf de. Wat je lo kaal maakt, en mo der ne tech no lo gie en mo der ne ma -
te ri a len als car bon fi ber en grafeen ma ken steeds meer mo ge lijk, hoef
je niet te ver voe ren, er is geen tus sen han del no dig en door dingen te
delen kan het ook goedkoper

Dat we meer klein scha lig gaan ma ken en er mo ge lijk een hele nieu we
golf aan pro duc tie mid de len zo als 3D-prin ters en per so nal fa bri ca tors
gaat ko men en daar mee een eco no mi sche om po ling, ziet ook Neil
Gershen feld van het MIT Cen ter for Bits and Atoms. Hij zag de mo -
ge lijk he den van klein scha lig fa bri ce ren van on derd elen en sys te men,
wist geld los te krij gen en van uit zijn eer ste FabLab bij het MIT ont -
stond een we reld wij de haus se in klein scha lig weer zelf ma ken van
ding en die je kunt bedenken, de “Maker” trend .

Dit soort vi sies klinkt leuk, past in de tijd geest en er zit een soort doel -
ge richt heid in, maar wat is een ver bon den stad in prak ti sche zin?

Is het een leuk beeld, voor bij de mooie vi si oe nen van de smart city, is
het een te rug naar de goe de oude tijd, wil len we de stad weer dorps

78



ma ken, is het een touw tje om alle dis cus sies rond di ver si teit, groei,
wel zijn heen of ra ken we hier een fun da men teel as pect van ons
mens-zijn, het sociale.

Kre ten als Col la bo ra ti ve Com mons, Sha re Eco no my en Inter net of
(all) Things pas sen bij zo’n beeld, maar de na druk ligt daar bij wel op
de tech no lo gie die dat al le maal mo ge lijk maakt. Of de mens, de bur -
ger, de ou de re, de di gi taal on hand i ge daar in mee gaat, is daarbij nog
maar de vraag. 

Wel ke dwang gaan de over heid en het be drijfs le ven, het on der wijs, de 
ver ze ke raars en dienst ver le ners uit oe fe nen om ie der een maar te la ten
func ti o ne ren en par ti ci pe ren in die digitale samen leving?

We de len een munt
Geld is een ‘commodity’ én een IOU (I Owe You), een schuld pa pier -
tje. Het dient als ruil mid del, als over brug ging van tijd (spa ren) , als
machts mid del en als ba sis voor be las ting en, maar het be lang rijk ste is
dat we er ver trou wen in heb ben. De bur ger, maar ook de stad, de staat
en de in sti tu ties draai en op af dwing baar heid van schul den en dat weer 
op een rechts sys teem, maar ui tein de lijk op ver trou wen. We le ven in
een tijd dat het ver trou wen fors be scha digd is, de cri sis toon de aan dat 
de over heid en het bank en sys teem niet in staat wa ren en zijn om in -
een stor ting echt te voor ko men. Geld is wank el ge wor den, we ver trou -
wen de bank en niet meer, zijn wan trou wig te gen over po li ti ci, de nieu -
we re gen ten en de fik ser-klas se die de zakken vulde, en zoeken
alternatieven. 

Het de len neemt toe, we le nen lie ver aan men sen die we ken nen, slaan 
de tus sen stap met hoge kos ten van de bank en en le vens ver ze ke raars
over, maar ma ken ons zor gen over ons geld, de euro, de waar de van
onze hui zen, onze pen si oe nen, onze zorg ver ze ke ring. Er zit de fla tie in 
de lucht, maar men vlucht wel in goud en on roe rend goed, ter wijl de
luxe ding en van de vo ri ge eeuw, zo als zeil jach ten, an tiek en je col lec -
tie CD’s bijna niks meer waard zijn. 

Een lo ka le rui le co no mie (tra de ex chang ing eco no my) is een eco no mie 
die is ge ba seerd op di rec te of in di rec te ruil han del. Vroe ger werd,
naast een vaak com plexe kre diet-op zet en daar mee on der ling ver trou -
wen als ba sis, goe de ren en dien sten in een lo ka le rui le co no mie di rect
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ge ruild. Geld hoeft niet al tijd de tra di ti o ne le vorm te heb ben van een
door de over heid ge ga ran deer de munt. Ei gen ruil mid de len, lo ka le rui -
le co no mie, de len via een LETS kre diet sys teem (Noppes), het kan dus
ook an ders dan met euro’s, al be te kent dat een stuk min der con tro le
voor de over heid en voor al de be las ting dienst. Te gen woor dig be ta len
de deel ne mers in een lo ka le rui le co no mie el kaar via een in ter net-ac -
count in een in ter ne munt (com ple men tai re mun teen heid,
complementary currency) zodat de activiteit niet beperkt hoeft te
blijven tot één-op-één ruilhandel. 

LETS (van Lo cal Exchange Tra ding Sys teem of Lo kaal Eco no misch
Tran sac tie Sys teem) wer ken zon der geld en op non-pro fit ba sis, het is
rui len met een ge slo ten beurs. LETS-kring en ge brui ken be las ting vrije
lo ka le vor men van on der ling kre diet, voor al voor dien sten en soms
ook goe de ren, meest al op ba sis van een voor af be paal de ruil sleu tel,
zo als uren. De term LETS werd in 1982 be dacht door Michael Linton. 

De len via on der linge uit wis se ling is in op komst, ook van schul den via 
boek houd kun di ge ka pi taal uit ruil zo als Ci ti zens Mul ti Na ti o nal van
Hank Monrobey voor staat. Voor beel den van com mer ci ële ruil sys te -
men zijn barters zo als de WIR (Wirt schafts ring) Bank in Zwit ser land.
In Ne der land zijn er drie bar ter or ga ni sa ties, na me lijk Bar te ring, Tra -
deXchange Ne der land en Qoin. In Duits land zijn een tien tal re gi o -
geld-ini ti a tie ven. Re gi o geld heeft als doel lo ka le wink els te steunen in 
hun bestaansstrijd tegen internationale winkelketens.

Weer sa men doen en re ge len
Van we ge het geld is de fei te lij ke ver bon den heid van de bur ger met
veel nuts in stel ling en op ge doekt of ver kwan seld (zie ook het hoofd -
stuk over pri va ti se ring). Het is de vraag, of een weg te rug van de pri -
va ti se ring die ons ver trou wen in het sys teem en de men sen aan de top
zo be schaam de, niet in zicht komt. Denk aan een ac tie ve ge meen te lij -
ke bank van le ning, een co öperatieve stads bank, buurt-WiFi en het
weer de len van ou de ren voor zie ning en. De be jaar den hui zen die men
sloopt zou den juist goed pas sen in een nieu we de len-aan pak voor de
se ni or of zorg zoe ken de, ook in een pri va te set ting. Als de ge meen te
ve rant woor de lijk is voor de zorg, waar om dan ook niet voor het eer -
lijk verd elen van de las ten en dus ook de bij be ho ren de be las ting hef -
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fing naar ge meen te lijk ni veau breng en. Het is tijd om oude denk pa tro -
nen te door bre ken, het aloude kiezen of delen in ere te herstellen,
maar op een niveau dat men ‘weer’ vertrouwt.

Di gi ta le ver bon den heid via een open baar plat form
Dat er in Amster dam, na de vlie gen de start met de ‘Di gi ta le Stad’
geen pu bliek of semi-pu bliek in ter net plat form ter be schik king staat of
ont wik keld is, met daar in alle ste de lij ke in for ma tie (dus van over heid
én pu bliek), dat mag toch wel een schro me lij ke mis ser van de in stan -
ties ge noemd wor den. Fa ce book, Twitter of ‘n Zorgnet op ste de lij ke
schaal, het zat in de lucht en de in fra struc tuur was er, maar blijk baar
za gen B&W en de zit ten de macht dat eer der als be drei ging voor de
slaaf se volgzaamheid van regenteske media als AT5. 

Waar om wel ‘n in ter na ti o naal knoop punt voor in ter net en por no, maar 
een een dui di ge stads/buurt agen da kwam er niet. Wel geld ste ken in
een top-down top -uni ver si teit, maar het cohesie po ten tieel van klein -
scha li ge lo ka le me dia la ten ver lo pen, dat is ook een keu ze die
heroverweging verdient.
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\ 7 Di ver si teits-ef fect: 
   ver schil maakt ver schil

Di ver si teit - ver schil len tus sen men sen - is de ba sis van sa men wer -
king, van een ge meen schap. Als we al le maal het zelf de zijn, het zelf de
kun nen en doen, dan is er geen be hoef te tot uit wis se len, de len, geen
nood zaak tot ver bon den heid en contact. 

Als de func tie van een stad het ver schaf fen van con tact mo ge lijk he den
is (voor ver tier, han del, oplei ding, struc tuur en re la ties), dan is
diversi teit de mo tor van de stad. 

We zijn al le maal enorm ver schil lend, wat er aan de bui tenk ant zit is
maar het topje van de ver schil-ijs berg van men sen. Dat la ten we soms
zien, wil len we vaak ook niet uit dra gen (privacy), maar in al ler lei si tu -
a ties ko men er stuk jes ei gen heid naar bui ten, ze ker ook door internet.

Het in di vi du moet zelf om gaan met z’n iden titeit en ei ge naar dig he den, 
maar re ke ning hou den met de di ver si teit in z’n om ge ving, die res pec -
te ren, con tac ten zoe ken, le ren van hen die meer we ten of kun nen, en
ook z’n ei gen kun dig he den de len of ver hu ren aan een werk ge ver die
daar behoefte aan heeft.

De over heid en de in sti tu ties zijn er niet voor zich zelf, maar om de
bur ger bij te staan, van dienst te zijn met het bie den van struc tu ren, re -
gels, mo ge lijk he den, maar in we zen komt dat neer op het ma na gen
van ver schil len. Ver schil len in lo ca tie (mo bi li teit, ver voer, com mu ni -
ca tie), ink omen, cul tuur, con tact mo ge lijk he den, vrij wel al les is in ter -
men van verschillen en diversiteit te benoemen.

Het be drijfs le ven staat tus sen in di vi du en over heid in, maar moet het
voor al heb ben van de ex ploi ta tie van ver schil len, het aan bie den van
dien sten en goe de ren die ie mand (nog) niet heeft. In we zen is han del
en mid den stand het bie den van een brug om ver schil len te
overbruggen. 

Niet ge lijk, wel sa men
Er zijn veel ver schil len tus sen men sen, nie mand is ge lijk aan een an -
der, en ge luk kig maar. Er zijn ver schil len op al ler lei ni veaus, die we
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kun nen ge brui ken, ex ploi te ren, ac cep te ren, ge nie ten, maar al tijd met
het ge vaar dat te veel ver schil ook weer niet werkt. 

Het (so ci a le) stre ven naar ge lijk heid en eman ci pa tie van de laat ste de -
cen nia was mis schien no dig om mis stan den aan te pak ken, maar gaat
lang za mer hand con tra pro duc tief wor den. Fei te lij ke ne ga tie ve dis cri -
mi na tie op ba sis van kun de en ken nis, dus ta lent on derd ruk ken of niet
waar de ren/be ta len, is ong ezond voor de sa men le ving, drukt de am bi tie 
weg en be lem mert in no va tie. Ge bruik ma ken van de ver schil len en die 
naar waar de schat ten is iets an ders. Ie der een ver te gen woor digd la ten
zijn, puur op ba sis van ge slacht, et ni sche of an de re kwa li fi ca ties klinkt 
leuk en or ga ni sa ties mo gen ook best een afspiegeling zijn van hun
doelmarkt, maar dat kan ook te ver gaan.

De groei en de ong elijk heid: het cru ci a le pro bleem
De sa men le ving ve ran dert en de stad moet zich daar bij aan pas sen, en
ge zien haar cen tra le rol daar in zelfs lei dend zijn, maar alle tech ni sche, 
in fra struc tu re le, so ci aal-psycho lo gi sche en eco no mi sche uit da ging en
draai en voor na me lijk om het ma na gen en soms voor ko men van verder 
groeiende ongelijkheid.

Anno 2015 is dui de lijk dat we reld wijd de ver schil len tus sen arm en
rijk, tus sen ‘haves’ en ‘have nots’ al leen maar groei en en dat die in de
stad, waar al les sa menk omt, het meest ge voeld zul len wor den. De ver -
schil len in ken nis, macht en be zit, in ta lent en sta tus zijn ner gens dui -
de lij ker dan in een wink el straat in de gro te me tro pool, waar arm en
rijk elkaar fysiek raken.

Waar ooit de stad de gro te smelt kroes was, is het nu soms het to neel
van de con fron ta tie; op stan den en re vo lu ties spe len zich niet af in af -
ge le gen ge bie den, de Ara bi sche len te werd ma ni fest op de plei nen in
de grote steden.

De ong elijk heid tus sen arm en rijk, daar is de laat ste ja ren vol doen de
on der zoek naar ge daan, valt niet te ont ken nen, hoog stens kan met
twis ten over de schaal van die ong elijk heid, is het de 1% of de 0,1%
die het geld en de macht heb ben. Het is ook geen kwes tie meer van
het ka pi taal te gen de mas sa, zo als in de ne gen tien de en be gin twin tig -
ste eeuw, toen Marx maar ook The o do re D. Roose velt zich kon den af -
zet ten te gen de rob ber ba rons, de ge we ten lo ze ka pi ta lis ten die de in -
dus tri ële re vo lu tie ge bruik ten om de mas sa uit te knij pen. Het ka pi taal 
zijn te gen woor dig de rij ken en hun co te rie, die hun ver mo gen en ink -
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omen ver wer ven door zelf ac tief te ‘werken’ of te spe cu le ren. De erf -
rijken zijn er nog wel, maar vor men een min der heid in de nieu we su -
per klas se der vaak self-made plutocraten, oligarchen en miljardairs en
zij die daar tegenaan hangen.

De rent-see kers (rentiers), de ge nen die de geld machi nes re a li seer den
die ont ston den door ong ere gel de pri va ti se ring, cor rup te over he den en
ga ten in de fi nan ci ële sys te men, vor men een deel van de su per rij ken,
maar zij ge brui ken hun ka pi taal ook om verd er te groei en en zijn dus
heel an ders dan de groot grond be zit ters van vroe ger. Er is ze ker bij ons 
ook een klas se van be hoor lijk ver mo gen den ont staan, die pro fi teer de
van de zo ge naam de vrij heid van de af ge lo pen de cen nia om ego cen -
trisch aan de slag te gaan, en die wor den door de rest (en de po li tie ke
agitators) nu als ‘foute fiksers’ gezien. 

De bang ma ke rij van Pi ket ty
Het ver schil tus sen arm en rijk is we reld wijd toe ge no men, er is blijk -
baar een soort cen tri fu ga le (mid del punt vlie den de) kracht die dit ver -
oor zaakt. Tho mas Piket -
ty (Ka pi taal in de 21e
eeuw) ana ly seer de dat
ver schil voor de af ge lo -
pen eeu wen en mar keer -
de die trend. Hij wijt dat 
aan het ver schil in ren -
de ment op ver mo gen
met eco no mi sche groei,
met als ge volg groei en -
de ver schil len tus sen
rijk en arm, in inkomen
en rendement. 

Dat ver schil is we reld -
wijd toe ge no men, maar
ook de mid deng roe pen
verd wij nen, er is blijk -
baar een soort cen tri -
fugale (mid del punt vlie -
den de) kracht die dit
ver oor zaakt. Bij alle
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glo ba li se ring en schaal ver gro ting van de we reld wij de eco no mie is het
ver schil tus sen lan den wel af ge no men, maar zijn de bin nen land se ver -
schil len juist toe ge no men. De op ko men de mark ten en de BRIC lan den 
(Bra zi lië, Rus land, India en Chi na) zijn snel ler ge groeid dan het Wes -
ten en voor al grond stof rij ke lan den vol gen die groei spurt, met vrijwel
altijd enkelen die profiteren en steenrijk worden.

De mas sa gaat wel iets voor uit en er groeit daar iets van een mid denk -
las se, die is ook no dig om een markt voor auto’s, smartpho nes, drugs
en sta tus sym bo len te schep pen. Wat die win nen gaat ei gen lijk ten kos -
te van de mid denk las se in het Wes ten, die hun ba nen en ink omen
kwijt ra ken door de mo bi li teit van het werk. In to taal is op den duur de 
mid denk las se over al be dreigd en loopt de on der klas se het ri si co dat
ook hun werk verdwijnt of minimaal gewaardeerd. 

Het pro bleem van de cen tri fu ga le ink omens ver de ling draait om een
aan tal mecha nis men, die veel al te ma ken heb ben met de trans pa ran tie
van in ter net, glo ba li se ring en de snel heid. Hoe snel ler de we reld
draait, in de zin van com mu ni ca tie en re ac tie pa tro nen (feed back) hoe
snel ler de cen tri fu ga le ver schil len groei en, om dat andere verschillen
transparant worden.

We kun nen di ver si teit, en in een stad zijn er heel veel ver schil len zo -
als die qua leef tijd, ink omen, taal, ach ter grond, in tel li gen tie, cul tuur,
woon ruim te, etc. etc. ook kop pe len aan nut, ef fec ti vi teit of an de re
kwa li tei ten. Dat is wat Piket ty niet deed, en daar mee de ge dach te
steun de dat di ver si teit fout is en on ont koom baar en dat we hard moe -
ten op tre den te gen (te) gro te ver schil len, bij voor beeld door be las ting -
hef fing, de rij ken pluk ken. Dat is po li tiek een han dig (links) ver haal,
maar of het werkt, of daard oor het ini ti a tief en het zakendoen ook niet
verdwijnt of vlucht, is de vraag.

Ver schil len in ink omen, oplei ding, macht, ken nis en sta tus zijn na me -
lijk ook pro duc tief, zo lang ze niet te groot zijn. Dan kan het een sti -
mu lans zijn om brug gen te slaan en voor vol doen de enk eling en de
stap om hoog te fa ci li te ren. Ver schil is no dig, an ders ver start de sa -
men le ving, maar niet te veel dan po la ri seert de zaak. We kun nen in
een stad een be perkt aan tal nieuw ko mers op vang en en han te ren, maar
wordt hun aan deel te groot dan gaan ze sa menk lon te ren en kun nen
getto’s en haarden van verzet ontstaan.

Di ver si teit is een van de kern be grip pen in het denk en over ve ran de -
ring. Het denk en van de mens draait om on der scheid, het her ken nen
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en kwa li fi ce ren van ver schil len. Vol gens Frie drich Nietzsche in ‘On
the Ge ne a lo gy of Mo rals 1887’ is dat de ba sis van on der ling con tact
(om te rui len, ko pen) en het men se lij ke denk en en vol gens de eco -
noom Adam Smith zelfs de grond slag van de taal, als middel om te
handelen. 

Het nut van di ver si teit
De al ge me ne ten dens is dat zon der di ver si teit er ook niks ge beurt,
maar dat te veel wel pro ble men kan ver oor za ken. De hier bij af ge beel -
de al ge me ne ‘di ver si teits-effect’ cur ve maakt dui de lijk wat de func tie
van ver schil len is. Ver schil is no dig en niet al leen ne ga tief; zon der
ver schil is er geen ener gie, geen ont wik ke ling, geen am bi tie. Kijk
maar naar ink omens ver schil, enig ver schil tus sen arm en rijk be vor -
dert de ont wik ke ling, de in no va tie en on der ne mer schap. Di ver si teit en 
nut of waar de hang en dus wat com plexer sa men dan vaak wordt aang -
eno men. Die di ver si teits-ef fect cur ve is van be lang voor de ana ly se
van ink omens ver schil len, maar ook voor net wer ka na ly se, be drijfs pro -
ces sen, evo lu tie, in no va tie,
on der wijs en de in te gra tie -
pro ble ma tiek van
minderheden; het is een
belangrijk hulpmiddel om
duidelijk te maken welk
verschil verschil maakt. 

Er is, als er geen ver schil len 
zijn, ook geen sti mu lans en
de zaak be weegt niet; dat is
ne ga tief, rust roest. Met een 
beet je ver schil komt er be -
we ging, er ont staat nut,
waar de, po si tief ef fect. Dat
groeit naar een maxi mum
en dan, als de ver schil len te
groot wor den, neemt het nut weer af. Op een ge ge ven mo ment wordt
de wrij ving zelfs zo groot dat er een ne ga tief ef fect ont staat en dat
neigt dan verd er naar cri sis (re vo lu tie, op stand). Dan kan er nog een
trans for ma tie plaats vin den, een ca thar sis zo als Marx die voor zag als
ge volg van de in dus tri ële re vo lu tie, maar meest al wil men het niet zo
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ver la ten ko men. 
Men kan, door
be leids maat re -
ge len, be las ting -
en en onderwijs, 
echter proberen
de verschillen te 
verminderen. 

Toe ge past op
ink omens ver -
schil len met op
de ho ri zon ta le
as de Gini-co -
ëfficiënt, (een
sta tis ti sche maat staf voor de di ver si teit, op een vrij moei lij ke ma nier
af ge leid van de Lo renzcur ve die het aan deel van een deel in het to ta le
ink omen weer geeft) dan zou het zo kun nen zijn, dat een Gini-waar de
van rond de 30% (net to ink omens) het ni veau is waar op het mis gaat,
en dat is ong eveer waar we in het Wes ten op zitten of (in de VS)
overheen zijn. 

Maar, en dat maakt deze cur ve zelfs zon der verd er cij fer ma ti ge in vul -
ling zo in te res sant, wat is het ef fect van in vloe den als cy ber spa ce, on -
der wijs of be las ting op deze cur ve? Cy ber spa ce bij voor beeld drukt de
cur ve in, want de trans pa ran tie maakt de ver schil len meer voel baar.
Daar mee ont staat er dus snel ler een cri sis. Onder wijs, waar mee de to -
le ran tie voor ver schil len en de so ci a le mo bi li teit toe neemt, ver schuift
de cur ve naar rechts. Zo zijn al ler lei ef fecten en maat regelen
inzichtelijk te maken.

In het ka der van de ver bon den stad is het in te res sant om te be pa len
hoe di ver si teit zich ont wik kelt en hoe bij voor beeld in te gra tie van
nieuw ko mers, min der he den, leef tijds groe pen ver loopt. Tot wel ke
waar de (per cen ta ge, ver schil-in di ca tie, Gini-co ëfficiënt) is er een po si -
tief ef fect, wan neer verd wijnt dat en hoe snel loopt het daar na uit de
hand? De waar den van de cur ve ver schil len per si tu a tie, maar het al -
ge me ne beeld blijft be staan en het is in ac tu e le si tu a ties van be lang de
waar den, hel lings hoek, op ti ma le punt etc. te be pa len of ten min ste in te 
schat ten. Er is eni ge over eenk omst met de Laffer-cur ve voor op ti ma le
be las ting op brengst ver sus be las ting per cen ta ge, ook daar is het exacte
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optimum ook niet eenvoudig te bepalen, maar het is een bruikbaar
denkmodel.

Je kunt de hier ge bruik te di ver si teit scur ve ook nog wat bre der ma ken,
want mis schien is de re sul te ren de cha os nog he le maal niet zo ne ga tief, 
en leidt ui tein de lijk, via een cri sis, een ca thar sis mo ment (een op stand
bij voor beeld) tot een om slag en trans for ma tie en re sul teert er een
nieu we si tu a tie, een ech te ve ran de ring. In een sa men le ving kan dat
mis schien wel no dig zijn, maar de sta tus quo krach ten zul len pro be ren 
dat te voor ko men. Het nor ma le be leid is niet ge richt op het en ta me ren
van dra ma ti sche cri sis-si tu a ties en maatschappelijke trans formatie,
maar op een stabiele status-quo.

Dy na miek, uit wis se ling en trans port
Hier bij is het goed te be sef fen, dat het niet gaat om de ver schil len an
sich, maar om wat er ge beurt als de ver schil len merk baar wor den, als
er we der zijd se be ïnvloeding op treedt. Dan gaan er pro ces sen op tre den 
die in heel al ge me ne zin en tro pisch zijn, de ver schil len los sen op of er 
vindt uit wis se ling plaats, maar dat is een dynamisch proces. 

Di ver si teit leidt tot uit wis se ling, tot vloei en en stro men van men sen,
geld, ken nis, ver bon den heid is niet sta tisch, het is een pro ces. In onze
di gi ta le we reld is het re la tief mak ke lijk om bij voor beeld ken nis, maar
ook waar de of geld te la ten vloei en, en dis tri bu tie van di gi ta le con text
kan zelfs zon der dat er waarde verloren gaat. 

De pro ces sen die op tre den wan neer er ver schil len zijn en er in ter ac tie
op treedt, val len niet sim pel te clas si fi ce ren, er zijn fy si sche (trans port -
ver schijn se len, elek tri sche), che mi sche re ac ties en in for ma tie-uit wis -
se ling (zie het hoofd stuk over net wer ken), maar ook emo ti o ne le pro -
ces sen. De ‘harde’ ken nis hier over in tech ni sche zin is een start punt
voor be grip. Tot de ba sis ver ge lij king en van het vak ge bied fy si sche
tech no lo gie be ho ren trans port ver ge lij king en, die de flux van een
groot heid bij een ge ge ven gra di ënt be schrij ven, zo als voor warm te
(ge lei ding, con vec tie. stra ling) de wet van Fourier, voor ma te rie (dif -
fu sie) de wet van Fick voor im puls de vis co si teits wet van Newton
(voor New ton se vloei stof fen). Balansvergelijkingen, behoud van
energie, massa, adhesie, cohesie etc. spelen een rol. 

De pro ces sen als ge volg van ver schil len kun nen ge lei de lijk zijn, maar
ook ex plo sief. Er is on der meer re a ge ren, meng en, schei den, oplos sen, 
fase-ver schui ving (be vrie zen, smel ten, verd am pen), maar voor al als
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het gaat om de in ter ac ties tus sen men sen wordt het erg com plex en
ook in de tijd niet een dui dig. Ru zies bij voor beeld kun nen jaren
sluimeren en dan opflakkeren.

Nes café-ef fect
De dy na miek van wat ver schil len ver oor za ken, hoe ver meng ing en
oplos sing werkt is een we ten schap op zich. Een voor beeld dat re le vant 
is voor men se lij ke in ter ac tie is hoe er be paal de mecha nis men op tre den 
als het niet gaat om vloei stof fen, maar om deel tjes of kor rels (gra nu -
les) ken nen we al le maal van het oplos sen van poe ders zoals bloem of
oploskoffie. 

Bij Nes café we ten we uit er va ring, dat het be ter is eerst een beet je wa -
ter te meng en, dan helpt de in ter ne wrij ving tus sen de kor rels het
oplos sen, en dan pas de rest van het wa ter toe te voe gen. Dat Nes -
café-ef fect is er ook bij het meng en van men sen, in zich ten, bij di ver si -
teit in ink omen, in tel li gen tie, oplei ding. Te veel wa ter (verd un ning)
leidt tot klon te ring, een uit wis se ling be gin nen met min der wa ter/ver -
schil/di ver si ty werkt vaak be ter, de meng dy na miek gaat dan soepeler
meteen beter resultaat. 

Er is soms weer stand te gen het feit, dat de rij ken sa menk lit ten, maar
be denk dat een van de ta ken van een stad
het la ten stro men van geld (ken nis, kunst)
van rijk naar arm is. Een mul ti mil jo nair, die 
ner gens duur kan eten, sla pen en geld uit ge -
ven, kan z’n geld niet goed la ten stro men.
Er is een in fra struc tuur no dig, die net als bij 
de Nes café toe laat om eerst in ge zel schap
van an de re rij ken wat uit te wis se len en met 
el kaar om te gaan (in ter ne
wrij ving) met voor eerst re la -
tief wei nig in ter ac tie met de
om ge ving. Pas als er al een ze -
ke re oplos sing is, kan meer
‘arme’ in ter ac tie vol gen. Gaat
het te snel, dan treedt klon te -
ring op, een soort isolatie die
niet tot goede koffie leidt. 
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Het ge brui ken van der ge lijk ana lo gie ën tus sen fy si sche-che mi sche
pro ces sen en hoe men sen, of de eco no mie re a ge ren, gaat ove ri gens
niet al tijd op. Prof. Chris Kleijn (TU Delft) wijst op het ver schil tus -
sen vloei stof stro men en
men sen stro men; het door -
stroom pro fiel is ver schil -
lend, in een druk ke straat
kom je aan zij kant het
snelst voor uit, waar vloei -
stof middenin het snelst
stroomt.

Dit soort pro ces sen en voor beel den ge ven wel aan, dat de dy na miek
van meng ing en het be nut ten van di ver si teit (van men sen, ken nis, rijk -
dom) een com plexe zaak is, en dat voo ring eno men heid goe de oplos -
sing en in de weg kan staan. De mooie so ci a le ge lijk heids ide a len zijn
bij voor beeld niet al tijd re le vant, ver schil len en zelfs con cen tra tie van
ver schil len zijn no dig om de overd racht te op ti ma li se ren. De
PC-Hooft straat opleu ken met een Hema of Blok ker werkt niet en is
con tra pro duc tief, maar ook een dure di a mant zaak op de Dap per markt
heeft geen zin. Rij ke toe ris ten al leen maar pa tat of ham bur gers la ten
ko pen is niet han dig om hun geld te la ten stro men, daar zijn ge pas te
om ge ving en met dure producten en een voor hen aantrekkelijke sfeer
en infrastructuur nodig.

Sa men vat tend, het ma na gen van di ver si teit is een hoofd taak van de
stad. Di ver si teit of wel ong elijk heid is in ze ke re zin no dig, het heeft
dus eerst po si tie ve ef fec ten, maar het mag niet te ver gaan, dan loopt
het uit de hand. 

De ge groei de (te gro te) ong elijk heid die we nu zien in ink omens, kan -
sen en sta tus is daar om po ten tieel wel een gif bom, die de af ge lo pen
de cen nia ong emerkt steeds verd er woe ker de en nu dus ook op ge merkt 
is, zo wel door de be dreig den (de ar men, ach ter ge stel den, Occu py,
mos lims) als de rij ken, die de storm voelen aankomen. 

De we ten schap be moeit zich er nu ook te gen aan en sig na leert de si tu a -
tie in de zin dat men ziet dat als de po si tie van de ar men en ach ter ge -
stel de min der he den zo da nig ver slech tert dat het echt ne ga tie ve ef fec -
ten gaat heb ben, dat mis schien zelfs tot chaos en opstand gaat leiden.
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\ 8 Di ver si teit in een Ver bon den
   Stad: min der he den

Lu cia Lindner

De ver schil len tus sen men sen zijn niet al leen las tig, het is ook een
bron van in spi ra tie en een aan spo ring om tot een zin vol le sa men le ving 
te ko men. Zon der ver schil len is het maar een duf fe boel. In het ka der
van een stad zijn de ver schil len in cul tuur tus sen de men sen het meest
op val lend en sfeer be pa lend. Cul tuur is niet een vou dig te de fi ni ëren,
het is ook de ma nier waar op sa men le ving en om gaan met de te gen stel -
ling tus sen het so ci a le en in di vi du e le en daar struc tu ren en pa tro nen
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Drs. Lu cia Lind ner is an tro po lo ge en was be trok ken bij gro te stads -
pro ble ma tiek, dis cri mi na tie en in te gra tie be leid in Den Haag. Ze heeft 
daar on der zoek ge daan naar de in vloed van
woon ruim te ver de ling op et ni sche se gre ga tie en 
par ti ci pa tie pro jec ten ávant la lettre’ geleid.

“Ik ben cul tu reel an tro po loog. Cul tu reel an tro -
po lo gen zijn goed in het ob ser ve ren van groe -
pen en klei ne sa men le ving en op ho lis ti sche
wij ze, dus in hun ge heel. Een an tro po loog doet 
on der zoek door een voor hem of haar vreem de
groep of sa men le ving bin nen te gaan en door
daar tot op ze ker hoog te ‘mee’ te gaan doen.
Per soon lijk heb ik dat gedaan onder Ghanese
migranten.

Daard oor zijn an tro po lo gen niet erg bang voor
wat ‘anders’ of  exo tisch is; ze we ten goed ge noeg wat men sen de -
len. Maar daar om heb ben an tro po lo gen ook een goed ge voel voor
wel ke waar den en nor men in groe pen en op een be paald mo ment in
de tijd op spe len. Waar meer aan wordt ge re fe reerd om de groeps -
iden ti teit en de ont wik ke lings rich ting van de groep te ver ster ken.
Antro po lo gen zijn hier mee geen pries ters maar kun nen wel goed
machts pa tro nen in groe pen ont le den; nor men en waar den wor den ge -
ob ser veerd in het licht van de doelmatigheid van de groep.”



(een vorm) voor heb ben ont wik keld. Cul tuur is de ma nier waar op we
met el kaar en de we reld (na tuur, voed sel, be drei ging en) om gaan. Cul -
tu ren ver schil len, op klei ne schaal zelfs per fa mi lie, per buurt, en op
gro te re schaal qua voedsel, religie, taal, afkomst, leeftijdswaardering,
normen en waarden. 

De an tro po loog Edward B. Tylor stel de: “Cul tu re or Ci vi li za ti on, ta -
ken in its wide ethno grap hic sen se, is that com plex who le which in -
clu des know led ge, be lief, art, mo rals, law, cus tom, and any ot her ca -
pa bi li ties and ha bits ac qui red by man as a member of society.”

Dat er rij ke en arme men sen zijn, ge leer de en prak ti sche, saaie en ex -
pres sie ve, dat komt over al voor, maar het zijn de min der he den die op -
val len, die door taal, ge drag en mis schien ui ter lijk an ders over ko men.
Dat kan ge zien wor den als be drei gend, ze ker als de di ver si teit te groot 
is. Maar een beet je ver schil is juist leuk, en ie de re cul tu re le con text
heeft na tuur lijk zijn ei gen kwa li tei ten. Dat is een re den om con tact te
zoe ken en van el kaar te le ren, voor bij de angst voor de vreem de, de
an de re en voorbij het veroordelende en discriminerende. 

Ver schil len tus sen men sen qua cul tuur en ge drag kun nen ook tot span -
ning en lei den, denk aan het de len van por tie ken en de pu blie ke ruim -
te. Het kan lei den tot we der zijd se in to le ran tie en dis cri mi na tie, maar
daar op ing aan zon der ook de po si tie ve kan ten van di ver si teit te zien
is niet ver stan dig. Want juist het aar di ge zien in bij voor beeld de on -
der linge so ci a le co he sie van men sen uit Gha na, de mu zi ka le ta len ten
van men sen met een Su ri naam se ach ter grond, de films uit Bol ly wood, 
de ver schil len de rouw- en eet cul tu ren, dat is es sen tieel als we een ver -
bin ding zoeken die is gebaseerd op respect, op waardering voor
elkaar.

Van 1985 tot en met 1997 heb ik veel in Ghana ge ze ten. Eerst als fiet -
ser, avon tu rier en rei zi ger, la ter voor an tro po lo gisch veld werk. Als je
in Gha na in de ja ren ’80 de weg vroeg, lie ten men sen vaak di rect hun
be zig he den val len en lie pen met je mee tot je je be stem ming had ge -
von den. Eerst dacht ik dat dit een vorm van hulp was die spe ci aal voor 
de blanke vreem de ling werd ge re ser veerd en had ik er wat moei te
mee. La ter reis de ik ook met Gha ne se vrien den naar ge bie den die hen
vreemd wa ren. Ik merk te dat als zij zon der mij op pad ging en ook op
die ma nier ge hol pen wer den met het vin den van de weg en an de re
nood za ke lijk he den. Het ge brek aan tech ni sche in fra struc tuur (geen
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TomTom) werd als het ware ge com pen seerd door een so ci a le in fra -
struc tuur die ui ter ma te dienst ver le nend was aan de mo bi li teit van
iedereen. Die het je verplaatsen, ook met weinig geld, makkelijk
maakt.

Omdraai en
Ik heb iets met ba lans, met we der ke rig heid en in ter ac tie. Ik be gon van 
daar uit te be denk en hoe het de Gha nees die op Schip hol aank wam
zou ver gaan. Hoe zou den men sen re a ge ren als John of Kofi hen de
weg vroeg? De eer ste keer dat ik in Gha na een bus nam – dat was op
het plat te land in Eas tern Re gi on- hoef de ik niet te be ta len. ‘You are
our guest’ werd er ge zegd. Zou John of Kofi in de bus om een OV-
 chip kaart wor den ge vraagd? Zou hij de bus uit ge zet wor den als hij die 
niet had en zijn har de dol lars nog niet zou heb ben ge wis seld? Hoe er -
va ren Gha ne zen Ne der land? Nieuws gie rig heid, leer gie rig heid naar de
me de mens is een goe de mo ti va -
tie voor contact, binnen je eigen
etnische groep en daarbuiten.

Het kan ver ke ren. Op een dag
vroe gen we in Gha na de weg in
een stad. Het was denk ik 1997
en vele Gha ne zen had den in mid -
dels er va ring op ge daan in Abu -
ro ky e re, de we reld ver weg. Ik
vroeg een man de weg en zorg de 
daar mee tot mijn ver ba zing tot
een ware oploop en een dis cus sie op straat. ‘You ask me whe re to find 
Kwa me krum and I have he ard if my pe ople ask for the road in your
coun try pe ople don’t want to even tell them!!!!!!!’ De man was fu -
rieus over dit ge ge ven. Omstan ders stop ten en be gon nen zich met
deze zaak te be moei en. De emo ties die er bij hoor den wer den heel di -
rect ge uit. Ver ont waar di ging alom. Ik wist even niet hoe ik moest re a -
ge ren, mijn Gha ne se vriend deed het voor me en ik kon niet ver staan
wat er pre cies werd ge zegd. Ui tein de lijk be sloot het spon ta ne straat tri -
bu naal dat ik ‘goed’ was en kwa men we op de goe de weg te recht,
ove ri gens zon der dat er ie mand meel iep. Hoe groeps ver bon den kun je
zijn, dat je de er va ring van je land ge noot van ver weg mee neemt en
die met een uit als zich een si tu a tie voord oet die daar aan doet denken,
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en dan ook gezamenlijk met omstanders die je niet kent tot een
oplossing komt. 

Ie de re cul tu re le con text heeft zijn ei gen kwa li tei ten. Dat is een de re -
den om con tact te zoe ken en van el kaar te le ren. Ra cis me en dis cri mi -
na tie van nu heb ben min der te ma ken met ui ter lij ke ken mer ken (vroe -
ger dach ten we dat er ver schil len de men sen ras sen be ston den; dit is to -
taal ach ter haald). Het gaat om an der ge drag, an de re ze den, an de re
waar den waar men bang voor is. De re la tief soe pe le integ ra tie van de
men sen uit Indo ne sië in ons land on der streept dat, hun ui ter lijk is nau -
we lijks een grond voor dis cri mi na tie. Zo dra min der he den zich goed
kun nen uit druk ken valt de af keer vaak snel weg, dan is er een brug,
die over de xenofobie en vooroordelen heen gaat.

Onlangs hoor de ik twee uit spra ken die re le vant zijn voor een ver bon -
den, di ver se stad anno 2014. De ene was van een Mr. Ford in een film
op Can vas. Hij was le raar en zei te gen zijn klas ‘Minorities only exists 
be cau se the ma jo ri ty is af raid of them.’ We zijn bang voor het an de re,
en op z’n best gaan we dan hel pen. In Ne der land was min der he den be -
leid ja ren lang ach ter standsbe leid. Dat re du ceer de de iden ti teit van mi -
gran ten tot sneue men sen die ge hol pen moes ten wor den. Als slacht of -
fers. Daar ver bin den we ons als stads be wo ners niet mee, ster ker nog
her en der heeft dit het om ge keer de ef fect ge had, want waarom
krijgen zij wel een mooie woning, hulp, etc..

De an de re uit spraak was in ver band van met de val van de muur; in
een do cu men tai re werd er ge zegd dat er sinds de val van de muur geen 
ide o lo gie meer is die de ver bin ding in groe pen pro pa geert, die so li da -
ri teit creëert.

De fo cus op in di vi duali teit is te mer ken aan het feit dat alle col lec tie ve 
voor zie ning en - van het le ger tot aan de kin der op vang, de sport en de
zorg - on der druk staan en wor den ge pro ble ma ti seerd en te rug ge -
draaid. Niet zon der ge vol gen, we slik ken en mas se an ti de pres si va en
vol gens een re cent rap port is een zaamheid in de gro te ste den een groot 
pro bleem. Col lec tiviteit wordt uit het se cu lie re le ven ge ban nen als iets 
duurs en verd achts. Men heeft er wel be hoef te aan en gaat het zoe ken
en vin den in re li gieu ze ka ders. Mis schien dank en we de groei van
Isla mi tisch ac ti vis me en de gro te re groei van de ‘born again’ ker ken
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(ver ge lijk baar met de Pink ster ge meen ten) aan het ont bre ken van een
ide o lo gie die col lec ti vi teit pro pa geert. Mo men teel lijkt het als of we al -
leen kun nen re fe re ren aan ‘gezond eigenbelang’ om collectieve of
participatieve voorzieningen en activiteiten van de grond te krijgen. 

Alle tech no lo gi sche ont wik ke ling kan ech ter onze af komst als tri baal
kud de dier en onze ho pe lo ze kwets baar heid als in di vi du niet ver hul len. 
Die as pec ten zijn ook zicht baar op de so ci a le me dia. Nu de mis ti ge
ver war ring van de nieu wig heid van het in ter net be gint op te trek ken
zien we dat ook daar niets men se lijks ons vreemd is. Ons lichaam doet 
al leen stuk ken min der mee, waard oor het lijkt als of we vrij zijn van de 
be per king en er van. De schei ding van lichaam en geest wordt als het
ware ver groot, het lichaam kan nog ge mak ke lij ker ont kent, ve ran derd, 
ver momd worden door het gebruik van een digitale identiteit.

Ste den zijn per de fi ni tie di vers
Bij di ver si teit in een ver bon den stad denk en we vrij wel met een aan et -
ni sche di ver si teit. Die is te gen woor dig vrij groot en dat heeft te ma ken 
met de func tie van de stad als ve hi kel voor so ci a le mo bi li teit. Ste den
trek ken men sen van bui ten aan op zoek naar werk, scho ling, nieu wig -
heid. Ze wil len voor uit, weg uit hun oude om ge ving, ze zoe ken werk,
car rière, waar de ring en zing eving. Vroe ger kwa men dor pe ling en naar
de stad, nu komt men van ver weg. Met de komst van men sen van het
plat te land wa ren ste den al tijd al et nisch di vers; en wa ren er taal - en
cul tuur ver schil len. De Lim bur ger die zich ves tig de in Amster dam was 
an ders, sprak an ders. maar leek fy siek meer op de der de generatie
Amsterdammer dan de Surinaamse of Iraakse buren van nu. 

De af ge lo pen ja ren is deze vorm van di ver si teit po li tiek enorm ge pro -
ble ma ti seerd, in sa men hang met keu zes die er ge maakt wor den in het
toe la tings be leid.

De be vol kings sa men stel ling van de Eu ro pe se ste den van van daag ver -
schilt voor al met die van vroe ger door het ge ge ven dat de ‘Niet-
 Westerling’ er zich is gaan ves ti gen. Etni sche di ver si teit en in stroom
van nieu we en dus per de fi ni tie min der heids groe pe ring en is ech ter al -
tijd en over al een ken merk van ste den ge weest. Het feit dat men sen nu 
van verd er weg ko men zijn maakt ver schil len echter zichtbaarder, ze
vallen eerder op. 
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Dat ze er zijn is niet meer te rug te draai en. Uit ge no digd of niet, uit
vrije wil of ge dwong en door de om stan dig he den; in hecht con tact met
het land van her komst of he le maal niet; men is ge ko men, heeft zich
ge ves tigd en gaat niet meer weg. (Een aan tal ja ren ge le den was er een
ac tie groep van al locht o ne jong eren die zich zelf ‘wij blijven hier’
noemden.) 

Soms, zo als in New York en vroe ger in Amster dam is dat een ge ac -
cep teerd deel van de cul tuur ge wor den, maar in ons land zien we het
nu als een pro bleem. Vreem de ling en, we zijn nu min of meer ver plicht 
ze op te ne men, maar het gaat voor ve len contre-coeur. 

Dat heeft ge vol gen, dis cri mi na tie, vreem de ling en haat, uit slui ting, ra -
di ca li se ring; de af ge lo pen ja ren is om gaan met et ni sche di ver si teit
enorm ge pro ble ma ti seerd. Cul tu re le diversi teit heeft ge vol gen voor
alle fa cet ten van het le ven, voor werk, scho ling, gezin, samenkomen
en participatie. 

Ik heb 10 jaar lang pro jec ten mo gen ver zin nen en als on der zoe -
ker-zon der-bud get mo gen na denk en over de pre ven tie van dis crimi na -
tie en uit slui ting in de gro te stad. Des tijds wa ren er op ge meen te lijk
ni veau (in Den Haag) wei nig ge kwa li fi ceer de denk ers met dit on der -
werp be zig en op mo reel en ju ri disch ni veau wa ren we vaak roe pen de
in de woes tijn. Kwes ties als uit slui ting en ach ter stand van spe ci fie ke
groe pen, ruim te lij ke se gre gatie en ex tre mis me speel den vrij wel al tijd
mee in deze the ma tiek en zorg den voor veel emo tie. Er was wel veel
goo dwill on der ‘de burgerij’ (de NGO’s, vrij wil li ger sor ga ni sa ties) en
we cre ëerden veel sa men wer kings ver ban den en part ner schap pen die
soms 15 jaar na dato nog bestaan en waarin mensen en groepen van
verschillende komaf elkaar inspireren. 

Ik kwam er ach ter dat er in de Ka mer van Koop han del Den Haag meer 
dan 700 so ci aal-cul tu re le or ga ni sa ties van mi gran ten ston den ing -
eschre ven die uit druk king wil de ge ven aan hun cul tu re le roots. Men -
sen die denk en ‘in het licht van integratie’ dat je de taal of cul tuur van 
je voor ou ders moet ver ge ten en daar niks meer mag doen om een goe -
de dok ter of ad vo caat in 2015 in Ne der land te wor den, heb ben iets
heel erg niet be gre pen en ont ken nen de kwa li tei ten van wel ge -
ïntegreerde men sen. ‘De overheid’ kan geen ken nis heb ben van al die
cul tu re le groe pen maar wel in te res se to nen in de hui di ge cul tu re le ver -
ta ling en van hun roots ver weg en contact tussen groepen stimuleren.
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Etno cen tris me zorgt er voor dat we de re a li teit van een an de re groep
al tijd van uit ons ei gen per spec tief be kij ken. Onze bril is ge kleurd door 
onze er va ring en ge schie de nis, re sul te rend in nor men en waar den.
Daar ont ko men we niet aan, daar kun nen we ons al leen maar be wust
van zijn. Zo kij ken wij vaak van uit onze toch re de lijk wel va ren de
stads to rens en stads hui zen met ar gus ogen naar de nieuw ko mers. Etno -
cen tris me zorgt er voor dat we de re a li teit van een an de re groep al tijd
van uit onze ei gen blik be kij ken. Door per soon lijk con tact kun nen we
el kaar le ren ken nen en kij ken wat de in ter cul tu re le ver ta ling, de con -
text ge bon den oplos sing van men se lij ke pro ble men, ople vert. Maar
hoe kij ken zij? Wat betekent hun migratieverhaal voor hen? Wat
betekent integratie voor hen? 

Van uit de an de re kant kij ken
In 1990 deed ik veld werk on der Gha ne zen, zo wel on der mi gran ten in
Den Haag en Amster dam, maar ook in Accra (de hoofd stad van Gha -
na) en in een an de re stad, Abe ti fi. Zo in ter view de ik een jong en van
17. Ik vroeg hem wat hij na de mid del ba re school ging doen. Zijn ant -
woord was dat zijn fa mi lie een huis had in Accra, New York en
Amster dam. Hij was er van over tuigd in één van deze ste den te gaan
stu de ren, wel ke wist hij nog niet. Dat was niet aan hem. Ge zien de
ma tri ar cha le tra di tie van zijn stam moest eén van zijn ooms hem de
ruim te ge ven en hem ‘op poten’ zet ten, zich over hem te ont fer men
tij dens het be gin van zijn ver blijf in Accra, Amster dam of New York.
De van zelf spre kend heid waar mee hij dacht zich zo in New York of
Amster dam te kun nen gaan ves ti gen is in schril con trast met de schrik
waar mee de ge ves tig de orde in gro te steden bij ons aankijken tegen de 
komst van nieuwkomers. 

Dat kan en zal vaak ont hut send uit pak ken. De ver bin ding met de an -
de re be wo ners in stad waar hij te recht zal ko men zal to taal ver schil len 
van het con tact wat hij kent. Hij zal gaan wer ken en met wat ge luk
ook nog stu de ren. Met een beet je pech sluit hij zich na een aan tal er -
va ring en met in to le ran tie af van de ‘lokale bewoners’ en gaat hij in
zijn privé tijd al leen nog om met an de re Gha ne zen of Afri ka nen. Dan
is de kans op in te ret ni sche ver bin ding be ke ken. De in ten tie om te ver -
bin den moet van uit bei de par tij en ko men. De rol len van de ge ves tig -
den of nieuwkomers in dit proces zijn echter wel verschillend.
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Kri tiek heb ben, en dat wordt er va ren als ge brek aan res pect, heeft
vaak con tra pro duc tie ve ge vol gen. Ik ben er van over tuigd dat ge zeur
over en uit slui ting van meis jes en vrou wen met hoofd doe ken hun ge -
meen schap pe lij ke iden ti teit ver sterkt. Het zorgt dat zij zich zelf kun nen 
gaan af slui ten van de rest van de sa men le ving en zich op slui ten en
iso le ren in hun ei gen groep. Ik was al in de ja ren ’90 be zorgd om der -
ge lij ke ef fec ten. Door mijn vele con tac ten en in ter views was ik, in te -
gen stel ling tot vele schrij vers en denk ers, niet ver rast door de op komst 
van een lei der als Pim For tuyn. Ook dat veel men sen die nu aan sla gen 
ple gen, op ge groeid zijn in de grote steden van Westerse landen
verbaast me niets. 

De on der wer pen, trends en on der lig gen de mecha nis men wa ren en zijn 
vaak com plex en zo po li tiek en so ci aal ge voe lig dat er veel ex per ti se
no dig is. Exper ti se die er dom weg niet was en vol gens mij nog steeds
niet is. Weg be zui ni gen op een in sti tuut als Fo rum helpt ab so luut niet
bij het ontwikkelen van deze expertise.

Etni sche di ver si teit heeft prak ti sche con se quen ties, en voor meer za -
ken dan al leen de ge hoor toe stel len uit de re cla me. Met bij voor beeld
het over he ve len van meer ta ken van het rijk naar ge meen ten (trans -
itie/trans for ma tie) ko men pro bleem vel den in an de re han den en is daar
ook ex per ti se no dig. Een ge deel te van deze ex per ti se heeft te ma ken
met het ken nen en het je ver bin den van men sen die niet in de zelf de
con text zijn op ge groeid als jij zelf. Ge luk kig stro men er op di ver se
werk vloe ren niet-wes ter se men sen in. De on der tus sen meer en goed
ge ïntegreerde Su ri naam se Ne der lan ders vor men met hun goe de Ne -
der lands en met hun zicht baar an de re af komst vaak een brug naar an -
de re groe pen. Zij pre pa re ren als het wa ren de vloer. Men sen die veel
heb ben ge reisd en zich kun nen open stel len voor con tact met men sen
die el ders le ven zijn vaak ook hier veel be ter in staat om op men se lij -
ke wij ze met nieuw ko mers te com mu ni ce ren dan ve len die langs een
op ge he ven neus neer kij ken op hun nieu we me de stads be wo ners. Men -
sen die geen an de re ta len spre ken dan Nederlands hebben soms een
soort gene om te communiceren met mensen waarvan ze denken dat
die hen niet gaan verstaan.

98



Be leids aan be ve ling en: 
Stra te gisch ing rij pen op or ga ni sche processen
Etni sche di ver si teit heeft prak ti sche con se quen ties, voor meer dan al -
leen de ge hoor toe stel len uit de re cla me. Het is on mo ge lijk om op deze 
plaats alle aan be ve ling en die ik zou wil len doen, te be noe men. Het
gaat in es sen tie om het be strij den van uit slui tings-mecha nis men, om
het el kaar le ren ken nen om ge slo ten cir kels te door bre ken. Om het
cre ëren van zo veel mo ge lijk kan sen voor ie der een, om win-win.
Anti-dis cri mi na tie be leid is daar een on derd eel van. Daar bij is het van
ui ter ma te van be lang dat con ser va tie ve net wer ken en
ons-soort-mensen kringen zich openstellen voor diversiteit. 

De frus tra tie over on te recht mis ge lo pen kan sen is groot en uit slui ting
door al dan niet open lij ke se lec tie leidt tot ra di ca li se ring. Uit slui ting is 
geen ver goe lij king voor der ge lij ke ge drag. Maar sys te ma ti sche ach ter -
stel ling van groe pen men sen en daar zelf ge noeg zaam aan voor bij gaan 
zon der een hand te rei ken, zon der de in ten tie te ‘empoweren’ heeft
meer gevolgen dan men vaak inziet.

Hier is de voor beeld func tie van men sen met macht net zo be lang rijk is 
als de be slis sing en die zij ne men rich ting be leid. (Ik doel hier mee niet
al leen op po li ti ci, er is im mers in ie de re con text macht en zijn er dus
over al macht heb ben den met dus een voorbeeldfunctie). 

Een ge deel te van de ex per ti se, die meer de re vor men heeft, om dit aan
te pak ken heeft te ma ken met het ken nen en het je ver bin den van men -
sen die niet in de zelf de con text zijn op ge groeid als jij zelf. Men sen die
ou der of jong er zijn, en wel licht niet homo maar straight. De gro te
vraag daar bij is; kun je men sen em pa thie aan le ren? Kun je men sen die 
er voor kie zen om nooit kin de ren te krij gen em pa thie la ten ver krij gen
voor ou ders? Ik denk dat men sen em pa thie heb ben of niet en die al -
leen in de loop van hun le ven door er va ring verd er kun nen ver ga ren.
Men sen kun nen wel licht wel in zicht ver krij gen in hun blin de vlek ken
en hun tun nel vi sie, al dan niet gecreëerd door overmatig eigenbelang.

De dis cri mi na tie van al locht o nen on der ling komt veel vul dig voor. Dit
heeft ook ge vol gen voor kan sen van bij voor beeld jong eren met een
Ara bi sche ach ter naam daar waar Hin doe staan se niet-mos lim Su ri na -
mers de dienst gaan uit ma ken bij het aan ne men van men sen. Ook bij
anti-dis cri mi na tie bu reaus ko men klach ten met twee al locht o ne par tij -
en - van verschillende afkomst- voor.
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Ge luk kig stro men er op di ver se werk vloe ren niet-wes ter se men sen in,
die de be no dig de ver bin ding van zelf mee breng en. Su ri na mers vor men 
met hun goe de Ne der lands en met hun zicht ba re an de re af komst vaak
een brug naar an de re groe pen. Ze zijn het ge wend om met et ni sche di -
ver si teit; met re li gieu ze en ra ci a le ver schil len om te gaan. In de ge -
goe de kring en in Den Haag uit mijn jeugd had den Indi sche da mes, ge -
trouwd met voormalig bestuursambtenaren, vaak deze rol. 

Schaal groot te, woon ruim teverd eling
Het is op val lend dat blijkt dat de vier gro te ste den in de Rand stad niet
de bes te om ge ving zijn voor mi gran ten om te in te gre ren. 

Uit de in te gra tie mo ni tor van 2012 blijkt dat dit in klei ne re woonk er -
nen in en bui ten de Rand stad veel mak ke lij ker gaat. Daar heb ben
‘allochtonen’ – doe mij maar het woord to nen of al le to nen- va ker
werk en ook ho ge re ink omens. Ze vol gen in de gro te ste den on der wijs 
op la ger ni veau en wor den in gro te ste den eer der verd acht van mis -
drij ven, dat geldt met name Antil li a nen en Su ri na mers. In gro te ste den 
kun nen men sen blijk baar ge mak ke lij ker in hun ei gen groep blij ven
hang en en heeft dat ne ga tie ven ge vol gen voor hun po si tie. Ne ga tie ve
beel den over an de re groe pen ont wik ke len of be ves ti gen zich ge mak -
ke lij ker in gro te groe pen; je hebt dan inmiddels genoeg mensen om te
‘schuilen’ voor de Slechte Ander.

In 2002, toen ik me van uit het Bu reau Dis crimi na tie za ken Haag lan den 
met dit is sue diep gaand heb be zig ge hou den was er geen on der zoek
waar uit bleek dat er een wens was van uit min der he den om bij el kaar
te wo nen. Er was dom weg on vol doen de on der zoek naar ge daan; het
te gen deel bleek na me lijk ook niet. Wel wa ren er vol doen de aan wij -
zing en dat er blanke groe pen wa ren, die deze ten dens tot iso la tie wel
voel den, deze groep is na tuur lijk verd eeld in vele fac ties en klas sen en 
heeft ver schil len de mo tie ven. Denk aan de opkomst van de ‘gated
communities’.

De gro te ste den heb ben hier te ma ken met een pro bleem dat or ga nisch 
is ge groeid. Nie mand heeft be wust be leid ge voerd dat min der he den
met el kaar in de Schil ders wijk of de Bijl mer moes ten gaan wo nen, dat 
is ech ter ook niet te geng egaan, de om stan dig he den re geer den. Er zijn
voor beel den, zo als het Bel gi sche Brug ge, waar een ac tief wo ning-toe -
wij zings be leid (on danks be schuld i ging en van dis cri mi na tie) wel is
door ge voerd en met zeer positieve gevolgen tot nu toe. 
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Het ligt ge voe lig, maar er zijn wel in ter ven ties die ge meen ten kun nen
uit voe ren om het pro ces van con cen tra tie en iso la tie te pa re ren; de in -
pas sing en in stroom in be te re ba nen lei den. Hie ron der volgt een
voorbeeld.

De et ni sche se gre ga tie (het apart wo nen door groe pen, get to vor ming)
in Den Haag en Rot ter dam is gro ter dan in Amster dam en Utrecht. Ik
heb hier in 2002 uit ge breid on der zoek naar ge daan en ook naar ma nie -
ren om dit te doorbreken. 

Zie http://www.art1.nl/nprd/facts heets/se gre ga tie_den haag.pdf. 

Daar bij bleek dat de met ho diek van woon ruim te ver de ling in de so ci a -
le wo ning bouw van in vloed is op de et ni sche se gre ga tie in het ge bied.
Door ‘woonduur op adres’ be lang rij ker te ma ken dan ‘inschrijfduur’
wor den groe pen men sen die mo bie ler zijn- uit ei gen wil of door om -
stan dig he den ge dwong en- be na deeld in het ver krij gen van de be te re
wo ning en in be te re buur ten. Men sen die gaan schei den, een tijd in
woon g roe pen wo nen, op reis gaan, mi gre ren etc. leg gen het af te gen
de be re ke nen de bur ger. Ge meen ten kunnen het systeem van
woningverdeling zelf veranderen.

Inmid dels is dit met het Haag se woon ruim te verd elings sys teem ook
ge beurd en zag je wit te wij ken met veel so ci a le wo ning bouw -bij voor -
beeld Ma ri a hoe ve- enigs zins ver kleu ren. Er is daar meer na druk ko -
men lig gen op in schrijf duur als ka pi taal bin nen dit sys teem en min der
op woon duur (ver blijfs duur op adres), het geen goed is voor al ler lei
min der heids groe pe ring en en voor het mixen van groe pen door de stad. 
Een pro bleem is wel dat als er bij na geen nieu we so ci a le wo ning bouw 
vrij komt, het ook niet veel uit maakt op wel ke gron den je ze verd eelt.
Er is ook geen na der on der zoek ge daan naar de con se quen ties van
der ge lij ke ve ran de ring en in de verd eling van de sociale woningbouw
voor de meetbare etnische segregatie in de stad. 

Seg re ga tie en con cen tra tie zijn men se lij ke pro ces sen die over de hele
we reld voor ko men. In Gha na wordt ik door be paal de Gha ne zen ook
streng ge ad vi seerd me niet te be ge ven in wij ken waar an de re Gha ne -
zen wo nen met een an der ink omens ni veau en een an de re re li gie. In
Abe ti fi, het dorp waar ik on der zoek deed had je een Zongo, een ge -
bied waar mos lims zich ves tig den met apar te ver or de ning en met
betrekking tot het slachten van dieren.
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Anti-dis cri mi na tie
Een be lang rij ke aan be ve ling aan ge meen te be stu ren is om de anti-dis -
cri mi na tie voor zie ning en hoog in het vaan del te hou den en hun on af -
hank elijk heid, ook par tij po li tiek, te bor gen. Vele is su es (geen sta ge -

plek ken kun nen krij -
gen met een Ara bi -
sche ach ter naam, ji -
ha dis me, geen han -
den schud den, post -
co de dis cri mi na tie,
on der be ta ling van
vrou wen, spot pren -
ten, etc. etc) kun je
zien voor bij ko men in
dis cri mi na tie klach ten
voord at ze breed uit
wor den ge me ten in
de pers en ‘voer’

wor den voor po li ti ci. Dat ge beurt met een ge deel te; de rechts gang van 
een klein gedeelte van de klachten vergt ook privacy, geheimhouding. 

De be han de ling en re gis tra tie van dis cri mi natie klach ten is een ont zet -
tend be lang rijk in stru ment voor tal van on der wer pen. Naast dat ge lij ke 
be han de ling een kern punt is in onze recht staat, is er een ver band tus -
sen dis cri mi na tie ex tre mis me en segregatie. 

In ‘mijn tijd’ bij de anti-dis cri mi na tie bu reaus (ik heb ook ge werkt in
Den Haag en bij het Meld punt Dis cri mi na tie Inter net) werd het be lang 
van deze za ken ze ker bij het Open baar Mi nis te rie to taal niet on der -
kend. Dis cri mi na tie za ken ble ven ja ren lang lig gen en er werd niet over 
de voort gang ge ïnformeerd, be trok ke nen moes ten enorm trek ken om
ze über haupt be han deld te krij gen. Ze wa ren vol gens in si ders ‘too hot’ 
voor de pu blie ke opi nie of niet van be lang, voor de me de wer kers van
het OM. Zo doen de wer den de aang evers ab so luut niet be loond met
een be hoor lij ke rechts gang. Dit de mo ti veert en zorgt er voor dat de
klach ten in kwan ti ta tie ve zin niet in ver hou ding staan tot wat er
daadwerkelijk gebeurt. Waarschijnlijk is het de top van een ijsberg. 

Ik kreeg soms het idee dat dis cri mi na tie voor de po li tie en jus ti tie de -
zelf de im por tan tie had als fiet sen dief stal. Moei lijk te be wij zen en je
kan je er ook niet te gen ver ze ke ren, dus waar om zul len we zo’n aang -
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if te op ne men? Lan de lij ke cij fers van de po li tie wa ren om tal van re de -
nen on be trouw baar dus daar kwam ik als on der zoe ker die graag kwan -
ti ta tief staaft, ook ner gens mee. Ge luk kig wer ken de bu reaus goed sa -
men en zijn er ook lan de lij ke rap por ta ges met trends van dis cri mi na -
tie klach ten waar menig beleidsmaker lering uit kan trekken.

De bre de les is dat we de re la tie tus sen in di vi du en groep niet goed
on der ken nen. Anno 2015 wil len we mak ke lijk ver ge ten dat de mens
een kud de dier is. Dat be te kent dat we al onze verd ien sten als soort ten 
op zich te van an de re soor ten dank en aan groeps ge drag, aan cre a tief sa -
men wer ken en het ver blij ven in groe pen, met ruim te voor spe ci a li sa tie 
en sur plus be heer. Als an tro po loog kan ik dit niet ver ge ten, al is het
maar om dat de oor sprong van de mens heid en haar uit vin ding en en
ontwikkeling daar mee te maken hebben. 

Ik heb lang du rig veld werk ge daan on der Gha ne se mi gran ten. Zij
dank en als mi gran teng roep hun re la tie ve suc ces aan het ope re ren in
hech te, el kaar in for me ren de groe pen. Ze heb ben suc ces vol le, zelf stan -
dig ope re ren de ge meen schap pen ge sticht in ste den over de ge he le we -
reld. Ze hou den van hun ei gen land en cul tuur maar heb ben het ver la -
ten om dat hun ei gen ken nis, ini ti a tief wei nig waard was, Gha na heeft
een erg slechte valuta (Cedi) en betalingsbalans..

Ontwerp van wo ning en en com plexen, de in rich ting van de pu blie ke
ruim te fa ci li teert ook de ont moe ting, de ver bin ding. De meest ge weld -
da di ge dis cri mi na tie klach ten in de tijd dat ik bij het anti-dis cri mi na tie
bu reau werk te kwa men uit buur ten waar nau we lijks pas san ten door
heen kwa men. Die pla no lo gisch, door ver keers adres en ka na len, af ge -
slo ten wa ren van de rest van de stad. Waar on over zich te lij ke semi-pu -
blie ke ruim ten dien den om mensen op te wachten in plaats van elkaar
te ontmoeten.

De fy sie ke di men sie van ver bin ding 
Ver bin ding tus sen men sen uit ver schil len de ach ter gron den heeft ook
een fy sie ke di men sie. We heb ben al le maal een lichaam, er gaat eten
in, we kun nen er mee en met el kaar dan sen en voet bal len. In de in lei -
ding van dit boek komt het be grip fy si ca li se ren aan bod. Dat doelt op
ons lijf elijk ver bin den met el kaar naast of bui ten alle di gi ta le (vir tu e -
le) mo ge lijk he den die daar mo men teel voor be staan. We ver bin den
ons met onze ogen, vis-a-vis, wel licht door het ge ven van een hand of
een klap op de schou der. De vraag om ver bin ding, om con tact, heeft
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te ma ken met onze le vens loop, als klein kind wa ren af hank elijk van
het fy sie ke, het aan ra ken, het voe den. Dat heb ben we nog no dig en
voegt iets toe; het is ze ker voor le ren vrij belangrijk, bijvoorbeeld
voor het leren beheersen van een taal.

Ik heb een tijd Ne der lands als twee de taal ge ge ven. Mijn stu den ten
moes ten Ne der lands pra ten om te oe fe nen. De am bi tieu zen on der hen
de den dit het lief ste met ech te Ne der lan ders. Ze wis ten dat ze het dan
be ter leer den. Maar ze klaag den steen en been over het feit dat ze geen 
men sen te gen kwa men die met hen wil den pra ten. Men sen met werk
en kin de ren had den geen tijd. Ik raad de ze aan om oudere mensen op
te zoeken. 

Een ide o lo gisch ka der om het pro ces van ver bin ding te sti mu le ren is
mo men teel ver te zoe ken. Men sen van alle leef tij den wen te len zich in
het re la tie ve ge luk van vir tu e le con tac ten, hun in di vi du e le con sump tie 
en wer ken al jog gend of in de sport school hun ge voe lens van ong e -
mak weg. De mag ne tron maakt eten mak ke lijk of op Thuis af ge -
haald.nl kun je vers eten ko pen van een thuis kok bij jou in de buurt.
Bin nen vijf mi nu ten sta je weer al leen op straat en kun je ach ter een
scherm krui pen voor vir tu eel ver maak of om met een vir tu e le part ner
te eten. Mijn doch ter van 15 kent haar vrien den erg goed van ach ter
een scherm, ik moet haar sti mu le ren om el kaar ook fy siek te le ren
ken nen, sa men te fees ten, bij el kaar te lo ge ren. Net op de middelbare
school maakten ze samen huiswerk met een Skype-connectie.

Col lec ti viteit
Open ba re col lec ti vi teit is er wel en mis schien is het in ter net te zien als 
een ver rui ming van de mo ge lijk he den tot con nec tie in die zin, we zijn
deel van een steeds meer we reld wij de cir kel. Het is al leen vir tu eel en
lichaam loos; we kun nen el kaar wel zien maar niet ruiken en voelen. 

Fy sie ke ma ni fes ta ties in het pu blie ke do mein zijn tra di ti o neel meer te
vin den in re li gieu ze ka ders. Denk daar bij aan pel gri ma ges, het ge za -
men lijk bid den van mos lims of het be oe fe nen van het semi-re li gieu ze
yoga. Zo als Foucault en Alain de Bot ton la ten zien is ons denk en -
ook na ont ker ke lij king- be paalt niet los te zien van religieuze
concepten. 

Het lijkt wel als of niet-re li gieu ze stro ming en al leen kun nen re fe re ren
aan ‘gezond eigenbelang’ om col lec tie ve of par ti ci pa tie ve voor zie -
ning en van de grond te krij gen, denk aan sport, aan fes ti vals, aan mas -
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sa le eve ne men ten. Ik ge bruik hier ex pres het woord stro ming en; voor
een an tro po loog is het ver schil tus sen re li gie en ide o lo gie vaak ver -
waar loos baar. Ge ves tig de ide o lo gie ën - zo als het Mar xis me en ook
het Na zis me- re fe re ren net als re li gies ook aan sta ten van heil en als je 
niet uitkijkt de wegen naar verdoemenis.

Mis schien komt de groei van de Islam en de ‘born again’ ker ken (ver -
ge lijk baar met de Pink ster ge meen ten) door het ont bre ken van een ide -
o lo gie die col lec ti vi teit pro pa geert. Bei de ge loofs stro ming en heb ben
een be lang rij ke fy sie ke pen dant; de Islam door het op ge zet te tij den
schou der aan schou der te bid den en te knie len en de born-again ker -
ken door sa men te dan sen, te zingen en te spreken in tongen. 

Ik ben Bi o dan za-le ra res. Bi o danza is een body-mind met ho diek en
daar mee on derd eel van een groei end boe ket aan nieu we met ho den
voor ‘mindful’ zing even en fy siek be le ven, zo als ook yoga, etc. 

In Bi o dan za ra ken we el kaar op een af fec tie ve ma nier aan; iets dat
som mi ge men sen (denk aan va der schap in de ja ren ‘50 en ‘60) niet
van huis uit heb ben mee ge kre gen, maar waar dui de lijk be hoef te aan
is. Als do cent kan ik daar mee mid dels mu ziek en be we ging deel ne -
mers heel goed hun ge he le zelf doen voe len. Het valt me ech ter zwaar
om dit pro ces in nor ma le taal te be woor den, zon der in vaag he den te
ver val len. We heb ben nog nau we lijks gang ba re concepten om te
refereren aan ons gehele zelf.

Mis schien is een groot ge deel te van de po pu la ri teit van deze ge loofs -
stro ming en en nieu we be we ging en te dank en aan de deel na me van het 
lichaam, door het schep pen van mo men ten waar ver schil len tus sen
lichaam en geest en tus sen jou en ‘De Ander’ weg lij ken te val len.
Sinds de Grie ken zijn er ver schil len de woor den voor lichaam en geest. 
Dit be ïnvloedt ons denk en over onszelf in grote mate. 

Part ner schap pen, sa men le ven
Voor men sen van Ne der land se af komst in mijn om ge ving was de be -
we ging van de ja ren ’60 be lang rijk. Deze stond in het te ken van het
stre ven naar vrij heid. Dit stre ven is daar na be paald niet ge stopt; de
vorm ziet er ech ter an ders uit. Het be we gen naar vrij heid in de keu ze
aan part ner schap pen en ma nie ren van ge zins vor ming is een ont wik ke -
ling die nog gaande is. 
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Het be per ken de juk van de pa tri ar cha le fa mi lie is voor de stads be wo -
ners van Wes ter se ori gi ne een ge pas seerd sta ti on, vaak geen op tie en
in ie der ge val geen ver plich ting meer. Het ho mo hu we lijk doet zijn in -
tre de, men sen met een men ta le be per king heb ben ook recht op kin de -
ren; meer men sen mo gen adop te ren. Vrou wen kun nen gaan wer ken en 
ont bij ten kan ook bui tens huis. In prak ti sche en ma te ri ële zin ont breekt 
het niet aan mid de len om onze vrij heid uit te le ven, maar dat heeft ook 
ge vol gen, om dat we niet meer ver plicht zijn te de len. Meer dan de
helft van de stadsbewoner woont nu wel alleen. 

Deze ont wik ke ling en in wo nen en sa men le ven gaat lo gi scher wij ze
niet in alle et ni sche groe pen met het zelf de tem po of in de zelf de rich -
ting. Juist on der in vloed van el kaars aan we zig heid, soms ge voed door
vrees voor het an de re, wor den er ook an de re keu zes ge maakt; wordt
de ei gen iden ti teit ver sterkt of iso la tie ge zocht. Maar dat kan dan ook
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heel snel ve ran de ren, om dat de oor za ken an de re kun nen zijn dan
wordt aang eno men. Zo zou ji hadisme veel meer anti-Ame ri kaans dan
pro-is lam kun nen zijn. De op komst van ra di ca le groe pe ring en kan
heel tij de lijk zijn, maar ook een signaal dat er fundamenteel iets
broeit. 

Waar we nu bang zijn voor een be we ging met een re li gieu ze ba sis, die 
zich af zet te gen de in hun ogen ver loe de ren de sa men le ving, kan het
mor gen een her le ving van de Occupy ge dach te zijn die zich richt te -
gen de nieu we su per kas te van pro fi teurs, en hoe lang ac cep teert de ou -
de re het knib be len aan pen si oen en spaar geld? Of kun nen de stu den -
ten een bre de be we ging los ma ken die zich richt te gen het ren de ments -
denk en en via cy ber spa ce daar krach tig te gen ageert. Di ver si teit en
ver schil len op ie der vlak kun nen te groot wor den en uit de hand lo pen, 
en dat lossen we niet op door symptomatisch pleisterwerk. 

Een stad is een or ga nis me en daar ho ren der ge lij ke pro ces sen bij,
soms is schoks ge wij ze ont wik ke ling heel lo gisch, soms is er een on -
der stroom die bo ven komt, vaak is het de eco no mie en de kan sar moe -
de die een rol spelen.

Er is ver schil, en dat zal wel blij ven en waar om ook niet? Onder scheid 
moet er zijn, dat houdt ons en de stad le vend.
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\ 9 De ge zon de stad

Kyra Kui tert

Dik ma kend, vies, la waai e rig en warm; het le ven in een stad als
Amster dam is op zijn zachtst ge zegd niet erg ge zond. Ge luk kig is daar 
in de open ba re ruim te veel aan te doen, voor al met groen.

De Ne der land se lucht, wa ter en bo dem zijn de vies te van heel Eu ro pa. 
De ge mid del de uit stoot van stik stof di oxi de en fijn stof ligt ho ger dan
het Eu ro pe se ge mid del de, voor al 
rond druk ke ver keers aders in
ste den. Ook is het in Amster dam 
tot 5 gra den war mer dan in het
om ring en de lan de lij ke ge bied en 
de helft van de Amster dam mers
wor den re gel ma tig ge teis terd
door ge luids over last van 55 de -
ci bel of ho ger als ge volg van
lucht-, weg- en spoor ver keer.
Veel in wo ners kam pen daard oor
met slaap-, hart- en leer -
problemen en een hoge
bloeddruk.

In wij ken waar in nau we lijks
plaats is voor kin de ren om te
spe len, blij ven zij eer der bin nen
en be we gen zij min der. Daar mee 
lo pen kin de ren een gro ter ri si co
op over ge wicht (Schrij vers en
Schoe ma ker, 2008). In Amster -
dam speelt slechts cir ca 20% van 
de kin de ren da ge lijks bui ten,
lan de lijk is dat 60%. De aan trek -
kings kracht van al ter na tie ven
(voor al com pu te ren en te le vi sie
kij ken), be zorgd heid over de
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vei lig heid en on vol doen de zicht van uit de wo ning op de spe len de kin -
de ren zijn be lang rij ke re de nen om bin nen te blijven. Of voor ouders
om hun kinderen binnen te houden.

Voor bui ten spe len zijn ove ri gens lang niet al tijd toe stel len en vol le -
dig ing erich te speel tui nen no dig want de mees te kin de ren spe len nog
al tijd ge woon ‘op de stoep’. Spel, sport en be we ging dra gen niet al -
leen bij aan de ge zond heid maar ook aan ont moe ting en en con tac ten
tus sen ver schil len de bevolkingsgroepen.

Het is ge zond en veel men sen hou den ook van tui nie ren maar in
Amster dam heeft maar een klein deel van de be wo ners een ei gen
voor- of ach ter tuin. Daar om kan een deel van het Amster dam se open -
baar groen aan de bur ger in be heer wor den ge ge ven. Dat ge beurt al re -
gel ma tig in de vorm van boom kran sen, boom- of ge vel tuin tjes maar
de ge meen te zou dit ac tie ver kun nen initiëren en faciliteren.

Een an de re vorm van bur ger par tici pa tie in het groen zijn de vele
stads land bouw, of ‘urban farming’ pro jec ten die de stad rijk is. Bij
deze pro jec ten, die veel al van uit so ci a le of edu ca tie ve mo tie ven zijn
ont staan, rich ten buurt be wo ners op ei gen ini ti a tief (leeg staan de) ter -
rei nen per ma nent of tij de lijk in voor het ge za men lijk ver bou wen van
groen ten, krui den en bloe men. Soms wor den deze ac ti vi tei ten als
kunst pro ject ge start. Omdat de be tref fen de tui nen tijd no dig heb ben
om tot ont wik ke ling te ko men verd ie nen ze o.i. een per ma nen te plek.
Het ver krij gen van de be no dig de gel den en ver gun ning en en de con ti -
nu ïteit met be trek king tot het be heer zijn bij dit soort pro jec ten, die
bij na al tijd ge heel op vrij wil li gers draai en, vaak een pro bleem. Ge luk -
kig lijkt de ge meen te Amster dam steeds meer open te staan voor elk
ini ti a tief rond om zelf voed sel ver bou wen. Daar toe wordt bij voor beeld 
bin nenk ort de zo ge naam de Voed sel poort (voor heen Voed se l in for ma -
tie punt en Loket Stadslandbouw genoemd) geopend die bij dit soort
problemen de helpende hand kan bieden.

Stads land bouw zorgt niet voor een sub stan ti ële bij dra ge aan de voed -
sel voor zie ning. Land schaps ar chi tect Dr. Rob Rog gema, Ne der lands
eer ste lec tor ‘Ontwerpen aan Stadslandbouw’ aan de Ho ge school Van
Hall La ren stein, komt met cij fers van cir ca 0,002% voor heel Ne der -
land. Toch ziet hij veel po ten tie: “Ik vind de ini ti a tie ven op het laag ste 
schaal ni veau, zo als een bin nen tuin, daktuin of een stuk je braa klig gen -
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de grond, ge wel dig. Maar graag zou ik zien dat stads land bouw wordt
op ge schaald. Dat bij voor beeld ook wordt ge ke ken naar de mo ge lijk -
he den om groen- en wa ters truc tu ren in de stad in te zetten voor
stadslandbouw.”

Amster dam moet een lange ter mijn vi sie ont wik ke len over hoe ze zich
op het ge bied van de voed sel pro duc tie kan on der schei den van an de re
ste den en regio’s en aan slui ten bij de voed sel po ten ties die het om lig -
gen de land schap biedt. De uit da ging is daar bij om te kij ken hoe je in
be staan de woon wij ken of leeg staan de be drij ven ter rei nen ruim te kunt
cre ëren voor stads land bouw. En die ruim te is er! Er is be re kend dat
cir ca 17% van het Amster dams grond ge bied (los van de da ken) ge -
schikt is om voedsel te produceren. Waar wachten we op...?

En waar om niet wat va ker eet ba re bo men en strui ken toe ge past? Van -
we ge val lend fruit, in sec ten en tak breuk lie ver niet in (woon)stra ten
maar in par ken is dat ui ter aard geen pro bleem. Ook kan met een een
hele eet ba re groen strook of zelfs een com pleet ‘smulbos’ (een term af -
kom stig uit de per ma cultuur) wor den aang elegd. Fruit en no ten pluk -
ken is leuk, lek ker en leer zaam en het past goed in de duur zaam heids -
ge dach te en de trend van lokale voedselvoorziening.

Sa men vat tend
Het le ven in de stad is al met al niet erg ge zond. Een be wust aang eleg -
de om ge ving kan bij dra gen aan het ver min de ren van deze ong ezon de
ef fec ten. Zo helpt meer groen om ge luid en fijn stof te be per ken en hit -
tes tress te voor ko men. Ge bou wen en voor zie ning en in de buurt van
druk ke we gen moe ten dan ook be schermd wor den te gen ge luids over -
last en stank. In een groe ne om ge ving zijn men sen meet baar ge zon der, 
licha me lijk én gees te lijk. Er moe ten daar voor on der an de re vol doen de 
voor zie ning en zijn voor wan de len, fiet sen (glad de on der grond!), spe -
len, spor ten en re laxen (ge woon zijn…). Dat wil zeg gen dat er au to -
vrije, lo gi sche en groe ne rou tes lo pen van en naar huis naar scho len en 
voor zie ning en en dat er vol doen de sport- en speel ge le gen he den dicht -
bij huis zijn. Stad land bouw en eet baar groen zijn niet al leen hip maar
bie den veel potentie. Tenslotte vraagt bouwen aan een gezonde stad
bij voorkeur om een integrale aanpak.
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\ 10 Stads-Groen

Kyra Kui tert

Groen in de stad is zo’n beet je goed is voor al les: het licha me lijk en
gees te lij ke wel zijn van be wo ners en be zoe kers, het mi lieu, het kli maat 
en meer. Toch is het niet al leen een kwes tie van blind ‘meters maken’, 
vier kan te me ters groen aan leg gen. Dat kan ook he le maal niet als we
kij ken naar de, van uit mo bi li teit en an de re fac to ren ing ege ven, nood -
zaak en wens om com pact(er) te bou wen. Het gaat (ook) hier om de
kwaliteit.

Groen = ge zond
Men sen in een groe ne woon om ge ving voe len zich én zijn meet baar
ge zon der: ze heb ben min der last van ziek tes zo als di a be tes, COPD
(long ziek te), stress en de pres sie, angst stoor nis sen, aan doe ning en van
lucht we gen, hoge bloed druk, mi grai ne, darm stoor nis sen, dui ze lig heid
en over ge wicht. De ge von den re la ties blij ken het sterkst bij kin de ren,
jong eren, ou de ren en men sen met een lage so ci aal-eco no mi sche sta -
tus. Met name klein scha lig groen blijkt her stel van stress en ver -
mindering van aandachtsmoeheid te bevorderen.

Kin de ren spe len in een groe ne om ge ving lang er (an der half uur per
week) bui ten dan in een ste ni ge om ge ving. Groen ver be tert verd er de
leer pres ta ties en heeft een edu ca tie ve functie. 

In de ou de ren zorg blijkt groen tot meer ac ti vi teit te lei den en de so ci a -
le co he sie te be vor de ren. Ove ri gens helpt een groe ne om ge ving ie -
deréén om so ci a le con tac ten te ma ken en te on der hou den. Het gaat
daar bij niet om diep gaan de con tac ten maar om, min stens zo be lang rij -
ke, vlucht i ge con tac ten waard oor een ge voel van ano ni mi teit en een -
zaam heid kan ver min de ren en be trok ken heid bij, en ve rant woor de lijk -
heid voor, de dagelijkse leefomgeving wordt vergroot.

Wa ge nings on der zoek toont aan dat op een zo mer se dag het tem pe ra -
tuur ver schil tus sen plat te land en stad kan oplo pen tot meer dan vijf
gra den. Het een vou dig ste mid del te gen hit te is ook be kend: meer
groen in de stad, voor al bo men. Eén boom heeft een koel ver mo gen
van 20-30 kW, wat over eenk omst met cir ca tien airco’s. Groen draagt
ook bij aan de ver be te ring van de lucht kwali teit. Zo is de ver wij der ca -
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pa ci teit van een jonge beuk (stam di a me ter 20 cm) ge lijk aan de emis -
sie van een per so ne nau to over cir ca 1.800 ki lo me ter. Ande re vor men
van groen vol doen ook. Zo is de fijn stof ver wij de rings ca pa ci teit van
een vol le dig be groei de muur van 15 m2 vergelijkbaar met die van een
gemiddelde stadsboom.

Stads bo men vor men ge luk kig een sub stan tieel deel van het Amster -
dam se groen; het zijn er ruim 300.000. La ten we daar trots op zijn, la -
ten we ze koes te ren. Wan neer er bo men ge kapt moe ten wor den zou
min stens het zelf de aan tal ge kap te bo men ver vang en moe ten wor den
door bo men van re de lij ke groot te. Op de zelf de plek of, waar dat niet
mogelijk is, elders in de stad.

Groen in al zijn ver schij nings vor men draagt bij aan de bi o di ver si teit.
Van bes tot boom trek ken di ver se dier soor ten aan, zo als vo gels, vlin -
ders, klei ne zoog die ren, etc. De waar de van volks tuin com plexen moet 
in deze niet wor den on der schat. Het zijn vaak gro te ter rei nen met een
enorme biodiversiteit.

Een groen dak of een groe ne ge vel ge ven een ex tra iso la tie waar de van 
ge mid deld 15%. In een stad, met 75-100% ver hard op per vlak, wordt
slechts 15% van het re gen wa ter recht streeks in de bo dem op ge no men.
De rest moet via het ri ool wor den af ge voerd en verd ampt dus niet (als
re gen voor an de ren). Dit af voe ren brengt ex tra (pomp-)kos ten met
zich mee en bij ex tre me re gen val ra ken som mi ge ri ool sys te men over -
be last. Groen kan re gen wa ter lang er vast hou den waard oor het ri ool
min der wordt be last. Alle soor ten groen kun nen hel pen om Amster -
dam kli maat bes ten dig te ma ken: de aan leg van wadi’s en ve ge ta tie da -
ken, tui nen en plei nen ver groe nen of de aan leg van zo ge naam de wa -
ter pleinen waar een ver laagd ge deel te bij ex tre me re gen val als tij de lij -
ke wa ter op slag dienst doet. En waar om niet, zo als de stad Antwer pen
al in begin 2011 deed, verplichten dat alle nieuwe of vernieuwde
platte daken groene daken zijn?

Bur ger zelf aan de slag
Het is een trend dat privé tui nen steeds meer steen en steeds min der
groen be vat ten; de mees te men sen zijn nou een maal druk-druk-druk
en wil len een tuin met zo wei nig mo ge lijk on der houd. Een tuin met
voor na me lijk be stra ting en een paar pot plan ten vol doet aan deze wens 
maar draagt wei nig bij aan bo veng enoem de po si tie ve ef fec ten van
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groen. Bij het ei gen huis kan de aan leg van ‘Levende Tuinen’ wor den
ge sti mu leerd want deze dra gen bij aan de oplos sing van ver schil len de
eco lo gi sche op ga ven. Een le ven de tuin is een tuin die voor na me lijk
uit groen en wa ter be staat en eco lo gisch wordt on der hou den. Dat wil
zeg gen zon der ge bruik van che mi sche mid de len, waar bij kale grond
zo veel be dekt wordt ge hou den, er ruim te is voor klei ne die ren en een
mo ge lijk heid is om wa ter op te vang en. Bo men en an de re be plan ting
in een der ge lij ke tuin leg gen CO2 en fijnstof vast, vij vers en dak groen 
ber gen (over tol lig) re gen wa ter en zui ve ren de neer slag. Een le ven de
tuin zorgt voor verkoeling en is een natuurlijk leefgebied voor vogels,
egels, kikkers en meer diersoorten. 

Geen kwan ti teit maar kwa li teit
Een warm plei dooi dus voor meer groen in de stad. He laas is de hoe -
veel heid groen in de mees te Ne der land se ste den, mede door ing evoer -
de be zui ni ging en, de af ge lo pen ja ren juist af ge no men, in kwan ti teit én 
in kwa li teit. Het exact be pa len van de om vang van de ef fec ten van
groen in een stad is las tig maar alle des kun di gen zijn het er over eens
dat groen een po si tief ef fect heeft op vele facetten van het leven. 
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Wel moet op ge past wor den dat we niet door slaan met het ac cent op
kwan ti teit, waar bij we ons blind sta ren op lou ter de hoe veel heid vier -
kan te me ters groen. 

Het pro bleem van kwan ti ta tie ve groen nor men, zo als de veel ge han teer -
de 75m2 per wo ning, is na me lijk dat die wei nig zeg gen over de bruik -
baar heid van het groen. Zo be vat ten een aan tal buur ten in bij voor -
beeld Amster dam Nieuw West in ver hou ding enor me hoe veel he den
groen. Dit is voor al ‘kijkgroen’ dat wei nig wordt ge bruikt. Deze plek -
ken lo pen het ri si co on per soon lijk en so ci aal on vei lig te wor den. De
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Luud Schim mel pen nink: Ro tak as
Op het land gaat de trek ker met een machi ne voor oog sten of plan ten
langs de grond, maar kan dat niet an ders. Ik heb ooit mo del len ont -
wik keld voor klein scha li ge tuin bouw, waar bij de plan ten op drij ven -
de bak ken ston den, die in een cir cu lair sys teem be wo gen lang de
plek, waar het werk ge daan werd. Niet de wer kers la ten be we gen,
maar het pro duct, een lo pen de band idee met water als medium. 

In de tijd dat ik werk te voor land bouw werk tui gen fa briek Vi con heb
ik een ‘groentenproductie’ machi ne ont wik keld. Voor beeld was het
Turm ge wachs haus. In Duit se ste den stond vaak een to ren be kleed
met trans pa ran te pla ten en in de to ren een ja kobs lad der met hang en de 
bak ken met aar de. Be ne den wor den door een per soon op een stoel de 
sla krop pen uit de bak ge haald en wor den jonge plant jes ge poot. Hier -
na gaat de bak om hoog en komt de vol gen de bak met slakroppen
binnen bereik en zo voort.

In mijn Rotakas en in het Turm ge wachs haus be weegt de grond en
staat de be wer king stil. Aan en af voer is zo be ter te or ga ni se ren en
ook de be wer king is be ter en nauw keu ri ger dan hob be lend over het
land. De Ro tak as be staat uit drij ven de con cen tri sche ring en uit po ly -
sty reen schuim be dekt met aar de. De ring en draai en op be wer kings -
snel heid. Bo ven de ring en is een brug met de be wer kings machi nes.
Het be wer kings ge deel te zit in een huis met de aan en af voer. De
ring en met de plan ten be we gen on der de brug in het huis; daar bui ten
zijn de ring en be dekt met een dik fo lie on der overd ruk en met vol -
doen de ruim te voor de plan ten, maar loop hoog te is dus niet no dig.
Poot goed kan een vou dig wor den over ge zet naar meer ruim te voor
het eind pro duct. De sproei-in stal la tie is on derd eel van de be wer -



(ge bruiks)kwa li teit van het groen is ui tein de lijk mis schien wel de be -
lang rijk ste fac tor of er men sen op af ko men; valt er iets te doen, zo als
spe len, spor ten en kof fie drink en? Ook is het be lang rijk dat er vol -
doen de va ri a tie in groen en sfeer is en vol doen de zon ni ge zit ge le gen -
heid.

Kos ten en ba ten van groen
En ja, groen kost geld! Ondanks dat des kun di gen het eens zijn dat
groen veel ople vert zijn de fi nan ci ële voord elen van groen voor za ken
als ge zond heid of bi o diver si teit las tig in har de cij fers uit te druk ken.
Het be lang van groen voor de WOZ/OZB.-waar de van vast goed is er
blijk baar wel: er blijkt een waar de ver ho ging tot 15% voor hui zen in
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kings brug en de be re ge ning. De Ro tak as is per m2 plant ruim te re la -
tief goed koop en de be wer king is goed ko per dan over het land rij -
den. De Ro tak as leent zich goed voor de col lec tie ve pro duc tie van de 
stads be wo ner en ook aan de ei sen voor bi o lo gi sche land bouw is goed 
te voldoen, ook natuurlijke processen in plaats van
bestrijdingsmiddelen passen goed in deze opzet. 

Voor stads tuin bouw zou zo’n sys teem goed pas sen. Nu zien we, in
de pracht i ge con cep ten die wor den ont wik keld om meer groen en
ook pro duc tief groen in de stad te rug te breng en, dat men ver ti caal
rou le ren de ‘urban greenhouses’ ont wik kelt, die op een zelf de ma nier
func ties uit wis se len. Dat vraagt ook kij ken naar het pro ces, naar wat
de es sen tie is van de func ties en dat in een bre der ka der, want ste de -
lijk groen ver vult al heel veel func ties, maar kan nog bre der bij dra -
gen aan mi lieu, voed sel voor zie ning, recreatie, gezondheid en
cohesie.

Hier bij ga ik uit van par ti ci pa tie, niet als het soort nieu we dwang sla -
ver nij van de Par ti ci pa tie wet die de bij stand ver vangt, maar van na -
tuur lijk sa men doen, lo gi sche func tie de ling en func tie af wis se ling.
Een mens die als ken nis wer ker de hele dag zit, heeft be hoef te aan be -
we ging, aan groen en als we het mee wer ken aan stads tuin bouw dan
ook nog kun nen waar de ren door bij voor beeld een uur ver goe ding of
een aan deel in de op brengst (en dat kan met mo der ne tech niek vrij
mak ke lijk) dan is het niet vrij blij vend, maar ver bon den. De nieu we,
ver bon den stad moet groei en naar een or ga ni sa tie waar de stads be -



een groe ne om ge ving ten op zich te van hui zen in een versteende om -
geving.

In het boek ‘Groen Loont! Over maat schap pe lij ke en eco no mi sche ba -
ten van ste de lijk groen’ (Tom Bade | Ger ben Smid | Fred Ton neijck)
wordt een ruwe aan zet ge ge ven om de ba ten van groen in har de va lu ta 
uit te druk ken. Een 10% toe na me van het are aal groen in de stad le vert 
bij voor beeld een toe ge voeg de waar de op on roe ren de goed van € 17,5
mil jard. Ook le ven de tui nen zijn financieel aantrekkelijk. 

Een re ken mo del toont aan dat als 10% van het tui ne nop per vlak in Ne -
der land wordt om ge zet van ver hard naar groen € 9 mil joen per jaar
kan wor den be spaard op af voer- en zui ve rings kos ten van regenwater.

Sa men vat tend
Groen is geen luxe, maar een ba sis voor waar de voor een leef ba re, ver -
bon den en ge zon de stad. Amster dam heeft be hoor lijk wat groen en is
ze ker geen on leef ba re stad, maar met het oog op de toe komst, de verd -
ich ting, de ve ran de ren de de mog ra fi sche pro fie len en de in vloed van
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wo ner ook een rol in kan ver vul len, en moet het leven van de
stadsbewoner beter en goedkoper maken. 

Een uit wer king van het idee van func tie-om ke ring op wat gro te re
schaal is het Cy clo droom, waar bij draai en de drij ven de tui nen ook
groot scha li ge in ten sie ve tuin bouw mogelijk maken.

Laat ik nog een sug ges tie doen. De eer ste Ro tak as, Cy clodroom of
ro te ren de stads tuin, die als pro to ty pe wel duur der is dan de vol gen de
kas sen, kan mis schien goed ge bruikt wor den voor de Amster dam se
pro duc tie van wiet. Dat kan als ex pe ri ment ook wel op een ‘gesloten’ 
plek. Ge con tro leerd door de ge meen te op kwa li teit en dis tri bu tie is
deze kas, die min of meer vo lau to ma tisch kan pro du ce ren, dan een
leuk en spraak ma kend in no va tie pro ject, een pi o niers tap in ‘urban
greening’. En daar mee kan de ba sis ge legd wor den voor een te rug -
keer naar bin nen ste de lij ke Amster dam se groen te pro duc tie, de ooit
groentetuin Jordaan kunnen we in ere herstellen.

Luud



tech ni sche ont wik ke ling en is een bre de vi sie en af stem ming over uit -
gangs pun ten no dig. Bo ven dien kan de stad een in spi ra tie bron zijn
voor de rest van de we reld, ze ker nu de open ba re ruim te zo hoog op
de agen da staat bij de vol gen de Ha bi tat Con fe ren tie in 2016. Een ver -
bon den stad is een or ga nis me dat flexi bel an ti ci peert en dat niet al leen 
re ke ning houdt met de len te en de zo mer, maar dat ook de herfst en
winter van het individu en de samenleving honoreert. 
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Cyclodroom: 4 kas sen met een di a me ter van 300m ge pro jec teerd op kaart
van de ha ven om idee te ge ven van groot te. Ie de re kas be staat uit 10 ring en,
10 m breed, tus sen ruim te 1m. Bin nen ste di a me ter van 78 m is be schik baar
voor de op slag van wa ter. Het kruis op de vier cir kels is de bewerkingsbrug. 



\ 11 Vei lig voor ie der een

Kyra Kuitert

Een ver bon den stad vraagt om mobili teit, zo als Luud Schim mel pen -
nink be toog de, maar ook om pret tig en vei lig ver toe ven in de open ba -
re ruim te. Amster dam heeft een heel aar dig ba sis plan en is ze ker een
leu ke stad om te wo nen en te be zoe ken, maar hoe hou den we het ook
in de toe komst leef baar, verbonden, leuk?

Van Amster dam tot de VN
Op de VN Ha bi tat Con fe ren tie in 2016 staat voor het eerst de open ba -
re ruim te op de agen da. Zelfs op dit hoog ste ni veau be gint door te
dring en dat ‘een dak bo ven je hoofd’ niet vol doen de is om de leef -
kwa li teit te waar bor gen wan neer je, zo dra je door de voord eur naar
bui ten stapt, in een om ge ving te recht komt die on vei lig, on toe gank -
elijk en/of ong ezond is en niet uit no digt tot spe len, ont moe ten en ont -
span nen. Het feit dat het the ma van de open ba re ruim te op we reld ni -
veau wordt op ge pakt, wat ui tein de lijk ook zijn uit wer king op de na ti o -
na le agenda’s zal heb ben, biedt vol op in spi ra tie aan de stad Amster -
dam. Ze kan daar bij een voor trek kers rol ver vul len. Op we reld schaal
ge zien doen ‘we’ het he le maal niet slecht qua openbare ruimte maar
het kan natuurlijk altijd beter.

Het is een hele uit da ging, het zo da nig in rich ten van de open ba re ruim -
te van Amster dam dat ge zond heid, ont moe ten, sporten, ver voer, spe -
len, toe ris me en re cre a tie wor den ge fa ci li teerd en ge sti mu leerd, en
daar bij te vens oog te heb ben voor vei lig heid en mi lieu. Ze ker daar dit
alle doel groe pen be treft: oud en jong, ge zond en be perkt, al loch toon,
au toch toon en be zoe ker, etc. Met andere woorden: wij allemaal!

Ge zien de vaak lange  plan nings ho ri zon van ruim te lij ke ont wik ke lings 
pro jec ten gaat het bij het kij ken naar de ge vol gen van keu zes die ge -
maakt wor den met be trek king tot ont werp en in rich ting van de open -
ba re ruim te niet al leen om de hui di ge maar juist ook om de
toekomstige gebruikers.

De vei li ge(r) stad
Het lijkt soms als of de sa men le ving steeds on vei li ger is ge wor den.
Maar is dat ei gen lijk wel zo? In Ame ri ka meld de de FBI per 100.000
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in wo ners 758 ge val len van ge weld da di ge cri mi na li teit in 1991, in
2010 wa ren dat er 404. Iets dich ter bij huis meldt De Te le graaf eind
ja nu a ri 2014 dat het vei lig heids pro bleem in Ne der land 90% van de
tijd wordt overd re ven. Po li tie, po li ti ci en be wo ners over schat ten de
on vei lig heid, stelt ook Mar nix Eys ink Smeets, di rec teur van de
Landelijke Expertisegroep Veiligheidspercepties.

Amster dam is de laat ste ja ren veel vei li ger ge wor den maar de bur ger
er vaart dat an ders. Veel men sen denk en dat er een recht streeks ver -
band is tus sen het on vei lig heids ge voel van men sen en een hoog cri mi -
na li teits ni veau maar dat is niet al tijd het ge val. Een donk ere steeg, een 
uit ge stor ven plein in een wink el ge bied of een met graf fi ti be spo ten
bus hok je; der ge lij ke plek ken kun nen mak ke lijk on vei lig heids ge voe len 
oproe pen maar hoe ven an sich he le maal niet on vei lig te zijn. Daar -
naast is de vei lig heids be le ving ook heel per soon lijk. Bij een zelf de cri -
mi na li teits ni veau voelt de ene per soon zich wel, en de an de re per soon
zich niet on vei lig. Dit hangt on der an de re af van leef tijd, woon plek en 
ach ter grond maar ook of de persoon in kwestie (recent) direct of
indirect slachtoffer is geweest.

CPTED en PKVW
So ci a le vei lig heid is geen doel op zich maar een voor waar de voor een
goed ge bruik te open ba re ruim te. Vaak gaan de alarm bel len pas rink -
elen als het te laat is: men sen gaan be paal de stra ten ‘s avonds mij den,
het wink el cen trum staat half leeg of de buurt krijgt een slecht ima go
door ver loe de ring of (klei ne) cri mi na li teit. Dan wordt er luid keels ge -
roe pen om meer camera’s dan wel meer blauw op straat, wat voor al
neerkomt op symptoombestrijding.

Het kan ook an ders. Het vak ge bied CPTED (Cri me Pre ven ti on
Through Envi ron men tal De sign) richt zich op het vei li ger ma ken van
ge bou wen, wo ning en en de pu blie ke ruim te door zo wel in het ont werp 
als het be heer ex pli ciet re ke ning te hou den met vei lig heid. CPTED
ba seert zich daar bij op cri mi no lo gi sche the o rie ën en gaat er van uit dat 
cri mi na li teit en ge voe lens van on vei lig heid kun nen wor den be stre den
door ve ran de ring en aan te breng en in de fy sie ke om ge ving. Daar toe
wor den eerst de be staan de si tu a tie en/of de voor lig gen de plan nen ge a -
na ly seerd op ba sis van de uit gangs pun ten van CPTED: zicht baar heid,
een dui dig heid, toe gank elijk heid en aan trek ke lijk heid. Het vei lig heids -
ad vies wat hier uit volgt is al tijd maat werk en om vat ver schil len de
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schaal ni veaus én verschillende vakgebieden, zoals stedenbouw,
landschapsarchitectuur, architectuur en beheer.

Het Po li tie keur merk Vei lig Wo nen (PKVW) is een be proefd in stru -
ment dat bij kan dra gen aan de fy sie ke en so ci a le vei lig heid in en rond 
wo ning en, woon com plexen en in buur ten en wij ken. Het keur merk
maakt on der scheid tus sen be staan de bouw en nieuw bouw. Bij nieuw -
bouw geldt het keur merk voor de ge he le woon om ge ving, in clu sief de
wo ning. De ei sen van het PKVW zijn be schre ven in hand boe ken, ge -
richt op pre ven tie van on der meer wo ning in braak, over last, van da lis -
me en cri mi na li teit op straat. Het PKVW is suc ces vol. Uit on der zoek
blijkt dat het toe pas sen van het PKVW in woon wij ken de hoeveelheid 
inbraken met wel 90% kan doen verminderen.

De toe komst van de sa men le ving en dus van de stad is in ze ke re zin
moei lijk te voor spel len, om dat we te ma ken krij gen met wat men wel
‘Dis rup ti ve Technologies’ noemt, tech nie ken die de zaak fun da men -
teel om gooi en. De boek druk kunst, te le fo nie en het in ter net zijn voor -
beel den, men denkt dat ro bo ti se ring, 3D prin ting, Big Data en de zelf -
rij dende auto (bus, boot, vlieg tuig) ook ver strek ken de ge vol gen zullen 
hebben. Zie www.politiekeurmerk.nl

Of toch maar camera’s?
Als voor het af doen de be vei li gen van spe ci fie ke plek ken en si tu a ties
(per ma nent) toe zicht door men sen niet mo ge lijk is of sim pel weg te
duur, komt ca me ra toezicht in beeld. Dit is een laat ste red mid del is
maar in som mi ge ge val len kan het nut tig zijn. Het zien van camera’s
zal in veel ge val len het vei lig heids ge voel van men sen ver ho gen, hoe -
wel ook op ge past moet wor den dat het ef fect niet te gen over ge steld is:
‘Er hang en zo veel camera’s, het zal hier wel niet pluis zijn’. Per pro -
ject/ge bied zal on der zocht moe ten wor den of ca me ra toezicht ef fec tief
zal zijn, of de kos ten ge recht vaar digd zijn en hoe de uitvoering het
beste kan worden geregeld. 

Uit ver schil len de on der zoe ken blijkt dat het plaat sen van een (duur)
ca me ra sys teem slechts een eer ste stap is. Door de ‘verkopers’ wordt
dit ong etwij feld aang epre zen als dé oplos sing voor alle vei lig heids -
pro ble men, met name voor wink eliers en an de re on der ne mers. Maar
de aank oop van een der ge lijk sys teem is meest al niet de wer ke lij ke
kos ten post, dat is het (life) uit kij ken van de beel den en het zor gen
voor con sis ten te ver vol gac ties. De kwa li teit van de vi de o beel den
blijkt ech ter vaak on der de maat. De beel den zijn vaag of on scherp, de 
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ca me ra blijkt net op de ver keer de plek te hang en of er staan ob sta kels
in beeld. Dit heeft als ge volg dat er in de prak tijk vaak wei nig tot niets 
met de beel den kan wor den ge daan. En als er wél iets met de beel den
wordt ge daan rij zen er al snel vra gen over de, al dan niet wettelijk
geregelde, privacy van de personen die zijn gefilmd.

De web si te www.slim be ke ken.nl van on der zoek- en ad vies bu reau
DSP-groep geeft ad vies en in for ma tie over ca me ra toe zicht.

Richt lij nen voor een vei li ge open ba re ruim te
De open ba re ruim te en alle door gaan de rou tes moe ten vei lig zijn zo -
dat Amster dam mers met een ge rust hart van ‘a’ naar ‘b’ kun nen, op de 
fiets en lo pend en ook ´s avonds en ´s nachts. Zo wel voor ou de ren,
jong eren als men sen met een be per king. Tun nels en on derd oor gang en
tus sen wij ken of voor zie ning en verd ie nen ex tra aan dacht; zij moe ten
zo kort en recht mo ge lijk zijn, in lich te kleu ren ge schil derd, schoon,
zonder graffiti en goed verlicht.

Er moet wor den voor ko men dat ’s avonds op rou tes voor lang zaam
ver keer schijn vei lig heid op treedt. Dit ge beurt wan neer de ver lich ting
op orde is maar er to taal geen zicht op de rou te is en er geen com bi na -
tie is met an der ver keer, bij voor beeld door een park of re cre a tie ge -
bied. Dan lie ver de al ter na tie ve-re cre a tie ve routes helemaal niet
verlichten.

Langs fiets- en wan del pa den mag de be plan ting niet te hoog wor den.
Maak een strook met gras of laag blij ven de be plan ting waard oor de
zicht lij nen lang er wor den. Als fiets pa den een door gaand ka rak ter heb -
ben, of van en naar open ba re voor zie ning en lei den, lig gen ze bij voor -
keur in het zicht van ten min ste twee wo ning en. Ook rou tes van en
naar knoop pun ten voor het open baar ver voer en hal tes moe ten zo kort
mo ge lijk, (so ci aal) vei lig en be schut zijn en overzichtelijke
wachtplaatsen hebben.

Voor ko men van ver val
Leeg stand, bouw ter rei nen en braa klig gen de ter rei nen zijn vaak plek -
ken waar het ver val van een woon om ge ving be gint. Deze ge bie den
val len bui ten de her ken ba re ter ri to ria, waar bij on dui de lijk is wie de
‘eigenaar’ en dus de ve rant woor de lij ke is. Een aan tal leeg staan de
wink els en wo ning en, in com bi na tie met ong un sti ge so ci aal eco no mi -
sche om stan dig he den en de aan we zig heid van veel jeugd, kan ver ras -
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send snel een neer gaan de spi raal in gang zet ten. De di rec te om ge ving
be vindt zich dan vrij wel di rect in de ge va ren zo ne; hij daalt on mid del -
lijk in waar de en aan trek ke lijk heid en loopt het ri si co in een hoog
tem po verd er af te glij den. Door in vroeg sta di um in te grij pen, het be -
tref fen de ter rein schoon en heel hou den en een hel der plan voor (tij de -
lij ke) in vul ling, bij voor beeld met pop/up sto res en werkplaatsen of
kunst, te maken, kan worden voorkomen dat deze neergaande spiraal
wordt doorgezet.

Voor ko men van ano ni mi teit
Gro te, ano nie me wij ken met een een zij dig wo ning aan bod lo pen meer
ri si co op een slecht ima go. Zorg daar om voor wo ning dif fe ren ti a tie.
Omdat men sen ech ter het liefst tus sen men sen met de zelf de leef stijl
wo nen heb ben ho mo ge nen buur ten (20 tot 100 wo ning en) bin nen een
he te ro ge ne wijk de voor keur. Bij gro te nieuw bouw wij ken be slaat de
ide a le ho mo ge ne buurt ong eveer 10% van de om vang van de wijk.
Ook op ge bouw ni veau kan ano ni mi teit de kop op ste ken. Het PKVW
ad vi seert daar om bij voor beeld om niet meer dan 100 woon een he den
in een ge bouw te stop pen en maxi maal 20 wo ning en op een rij (ga le -
rijf lats en rij tjes hui zen). Als een com plex af zon der lij ke ber ging of ga -
ra ges heeft moe ten die zo da nig zijn ge plaatst dat een so ci aal vei li ge en 
over zich te lij ke si tu a tie ont staat; bij voor keur niet meer dan 10 ga ra ges 
of 20 ber ging en bij el kaar, en die lig gen bij voor keur in het zicht van
min stens twee wo ning en. Een een dui di ge be weg wij ze ring en ver wij -
zing en naar straat- en be drijfs na men vergroot de oriëntatie in een
gebied wat men niet kent, zoals een woonwijk of bedrijventerrein. Dit
geeft een veiliger gevoel.

Sa men vat tend
So ci a le vei lig heid is een voor waar de voor een goed func ti o ne ren de
stad. Er zijn ver schil len de prak ti sche richt lij nen, aan pak ken en keur -
mer ken die daar bij kun nen hel pen. Het blijft ech ter maat werk, wat
voor de ene wijk wel helpt, werkt el ders niet. Er moet goed ge ke ken
wor den naar be staan de si tu a ties (’schouwen!’ en er moet voor al ook
goed ge luis terd wor den. De be wo ners we ten na me lijk vaak zelf heel
goed wat er speelt in een wijk en waar en waarom ze zich onveilig
voelen..
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\ 12 De so ci aal duur za me stad

Kyra Kui tert

Di ver siteit blijkt steeds weer een be lang rij ke fac tor, ook als we denk -
en in ter men van een so ci aal duur za me stad. In de zo mer van 2010
heb ik, sa men met mijn col le ga Dr. Maai ke Dautzen berg, aan de hand
van des kre search en in ter views, het toet sings ka der ‘De So ci aal Duur -
za me Stad’, Beg rips ver ken ning en so ci aal ruim te lij ke implicaties’ ont -
wik keld. Dit is (deels) ge daan in op dracht van het Pro ject- en Advies -
bu reau SPA van de Dienst Maat schap pe lij ke Onder steu ning van de
ge meen te Amster dam. Het eer ste deel be stond uit een al ge me ne be -
grips ver ken ning van so ci a le duur zaam heid met de fo cus op de ruim te -
lij ke as pec ten en als on der leg ger twee vi sie do cu men ten van de ge -
meen te Amster dam: de Struc tuur vi sie voor de me tro pool Amster dam
2040 en de So ci aal Ruim te lij ke Ambi tie. In het twee de deel van dit
toet sings ka der wer den de ruim te lij ke con di ties ver taald naar een
check list met aandachtspunten. Dit hoofdstuk hieronder is een
samenvatting van het toetsingskader (zie ook ref.). 

Wij kwa men tot de vol gen de de fi ni tie van so ci a le duur zaam heid in de
stad: “Een so ci aal duur za me leef om ge ving be vor dert de kwa li teit van
le ven (ge zond heid en wel zijn) van be wo ners en ge brui kers, zo wel nu
als in de toe komst. Zij doet dit door ade qua te en toe gank elij ke voor -
zie ning en te bie den in een vei li ge, aan trek ke lijk vorm ge ge ven om ge -
ving die in so ci aal op zicht pret tig is om te wo nen en te wer ken, ook –
en juist – waar sprake is van diversiteit.”

De doe len en ruim te lij ke con di ties voor die so ci aal duur za me stad zo -
als Amster dam die voor ogen heeft zijn als hou vast ge bruikt. In de li -
te ra tuur die we be stu deerd heb ben, wor den meest al vijf as pec ten aan
so ci a le duur zaam heid on der schei den: soci a le sa men hang, ge zond heid
en wel zijn, ge lij ke kan sen en het voorkómen van uit slui ting, kunst en
cul tuur en de kwa li teit van de woon- of leef om ge ving. Wij heb ben
voor al ing ezoomd op één as pect van so ci a le duur zaam heid, na me lijk
de fy sie kruim te lij ke di men sie – het raak vlak van fy siek en so ci aal.
Bin nen het toet sings ka der heb ben we ver vol gens bin nen vijf con di ties 

123



aan dachts pun ten ge con cre ti seerd. Deze 150 pun ten kun nen als check -
list met ja/nee fung eren. Alle onderdelen waar ‘nee’ op wordt
geantwoord, zijn verbeterpunten voor de stad of wijk

Identi teit en iden ti fi ca tie
Beeld be pa len de ge bou wen heb ben een be lang rij ke iden ti fi ca tie func -
tie. Vraag waar ie mand woont en niet zel den zal hij of zij een mar kant 
ge bouw, een kunst werk of open ba re ruim te (park, plein) als re fe ren tie
ge ven. In het be we gen door de stad hoef je ook niet alle straat na men
of rou tes te ken nen. Steeds dui ken er iden ti fi ca tie pun ten op die her -
ken ning over plaats en rich ting ge ven. De ‘mental map’ van veel
stads be wo ners is sa meng esteld uit dit soort voor zie ning en, op val len de 
ge bou wen, plei nen en par ken. Ze ker wan neer de ar chi tec tuur, of an de -
re as pec ten van de fy sie ke in rich ting zo als groen, of wa ter, mooi
wordt ge von den, dra gen ze bij aan de est he tisch-cul tu re le hech ting
aan de woon plek. Op deze ma nier iden ti fi ce ren ge brui kers zich met
‘hun’ stad, buurt, wijk, werk of ontmoetingsplek en doen zij aan
‘place making’.

Ei ge naarschap
Het be grip ‘Eigenaarschap’ met be trek king tot de buurt, straat, voor -
zie ning of zelfs stad ver on der stelt een po si tie ve re la tie tus sen de mens
en zijn leef om ge ving. Van uit be trok ken heid met de plek en de ac ti vi -
tei ten op en rond om die plek wordt ei ge naar schap ge vormd. Het ge -
mis aan be trok ken heid met de ei gen leef om ge ving gaat vaak ge paard
met so ci a le on vei lig heid, een ver waar loos de open ba re ruim te en vij an -
dig heid te gen be zoe kers. Dit ont staat het snel ste bij leeg stand en op
bouw ter rei nen en braa klig gen de ter rei nen. Het is dus slim leeg staan de 
ge bou wen en terreinen, al is het maar tijdelijk, een invulling te geven.

Een ga ran tie voor de po si tie ve re la tie met de om ge ving be staat uit de
mo ge lijk heid die leef om ge ving mede vorm te ge ven. Bet rok ken heid
bij de in rich ting en het ge bruik van voor zie ning en kan deze re la tie
ver ster ken. En waar buur ten of wij ken al iden ti teit heb ben, bij voor -
beeld door re la tief gro te et ni sche, maar wel Ne der land se groe pen, kan
dit een voe dings bo dem zijn voor het cre ëren van nieu we ini ti a tie ven,
zoals het jaarlijkse Kwakoe festival.

Ei ge naarschap wordt ove ri gens niet al leen be vor derd door be wo ner -
par ti ci pa tie, maar ook door pa rochi a le do mei nen, zo als ‘mijn
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stamkroeg’ of ‘dat leu ke res tau rant je op de hoek’ waar je af spreekt of
bekenden tegenkomt.

Flexi bi li teit
Duur zaam be te kent aan pas baar. Flexi bi li teit is mis schien wel het
meest es sen ti ële as pect van de so ci aal-ruim te lij ke di men sie van duur -
zaam heid. Met ro pool ont wik ke ling is een lange ter mijn pro ject zon der
dui de lijk eind beeld. De rol die ver schil len de so ci a le func ties hier in
ver vul len wordt on dui de lij ker naar ma te de plan ho ri zon verd er weg
ligt. Hierbij past geen rigide planvorming

Er zijn drie vor men van flexi bi li teit waar mee re ke ning ge hou den moet 
wor den: een flexi be le ste den bouw kun di ge struc tuur, open ba re ruim te
en gebouwen.

Be reik baar heid en toe gank elijk heid
In ter men van fy sie ke be reik baar heid moe ten func ties op be pa len de
plaat sen in het ste de lijk net werk lig gen en zich ‘openkeren’ naar de
open ba re ruim te. Dit wordt be vor derd door voor zie ning en langs door -
gaan de we gen, in mar kan te ge bou wen, op hoe ken en aan plei nen te si -
tu e ren. Open ge vels dra gen bij aan de levendigheid op straat. 

Hierd oor wordt het ‘kleine ontmoeten’ be vor derd, men kent el kaars
ge zicht en staat open voor een praat je zon der met een een duur zaam
con tact aan te gaan.

Vol gens het ad vies van de Raad voor Maat schap pe lij ke Ontwik ke ling
uit 2009 heb ben de mees te men sen een ac tie ra dius die het schaal ni -
veau van de wijk over stijgt. Dat geldt ze ker voor Amster dam mers,
waar van 60% al leen woont en een bo ven ge mid deld hoge par ti ci pa tie -
graad heeft met be trek king tot cul tu re le voor zie ning en. De mate van
ge bruik van de wijk voor bij voor beeld de da ge lijk se bood schap pen
hangt af van de kwan ti teit en de kwa li teit van de voor zie ning en. Als
die te wen sen over laten, doet men de boodschappen al snel elders.

Di ver si teit en func tiemeng ing
Nut tig is hier te ver wij zen naar het boek ‘The De ath and Life of Gre at
Ame ri can Cities’ waar in de New York se jour na lis te Jane Jacobs al in
de ja ren ’60 pleit te voor een dy na mi sche en le ven di ge stad, waar men -
sen door el kaar wo nen, wer ken, winkelen en spelen.
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Voor het ver bin den van func ties en iden ti tei ten is na bij heid van be -
lang. Na bij heid van so ci a le voor zie ning en maakt het mak ke lij ker met
el kaar sa men te wer ken en van el kaar te pro fi te ren. Het park je bij het
ver zor gingste huis is al leen be reik baar voor een om me tje als het ook
daa dwer ke lijk om de hoek ligt. In dit park is ver vol gens weer in ter ac -
tie mo ge lijk met ge brui kers van de an de re func ties rond het park: de
school, de hard loop club en het kin der dagver blijf. Inter ac tie komt
voort uit nabijheid en aantrekkelijkheid.

De keu ze voor di ver si teit en func tie me ning is niet al tijd een ge mak ke -
lij ke. Groot scha li ge func ties, zo als sportvel den, wor den in de prak tijk
vaak naar de ran den van de stad verd re ven waar de druk op de ruim te
min der groot is. Door deze func ties juist wel bin nen de ring te plaat -
sen ont staan er kan sen voor me de ge bruik en voor in ter ac tie. Sport fa -
cilitei ten kun nen dan bij voor beeld ook ge bruikt wor den door on der -
wijs en clubgebouwen voor buurtactiviteiten.

ref:
http://bu reauk2.nl/in dex_fi les/Toet sings ka der_so ci a le_duur zaam -
heid.pdf
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\ 13 Voor bij de slim me stad: 
de ver bon den stad is meer dan
een di gi ta le smart city

Er zijn veel plan nen en ini ti a tie ven rond het idee van de slim me stad,
de smart city. In dit boek plei ten we er voor, nog een stapje verd er te 
gaan dan al leen kij ken naar het im ple men te ren van al die mooie tech -
nie ken, net wer ken en nieu we dien sten, die ove ri gens op zich best de
moeite waard zijn.

De tech no lo gie gaat ra zend snel, ech te baan bre ken de in no va ties als
zelf stu ren de auto’s, be wa kings ro bots en 3D-prin ting bre ken snel ler
door men dacht, en er is nog veel meer in de pijplijn, ter wijl we al le -
maal mer ken dat in ter net en de dien sten van cy ber spa ce met de dag
be ter, snel ler en hand i ger wor den. Steeds meer men sen heb ben toe -
gang tot mo bie le data, er zijn hand i ge apps zo als voor par ke ren, elek -
tro ni sche in for ma tie bor den bij bus hal tes, en je ziet steeds meer elek -
trische auto’s. 

De stad wordt slim, zegt men wel, en het smart city idee is ook in
Amster dam po pu lair. Ge luk kig kijkt men wat verd er dan al leen maar
tech niek, de mens staat voor op. Men stelt zelfs dat een smart city pas
ef fec tief is met smart ci ti zens, bur gers die om kun nen gaan met al dat
moois en er zich niet door be dreigd voe len. Maar hoe ga je dan om
met wat ons ei gen lijk door de in dus trie een beet je wordt op ge drong en, 
wan neer is er even wicht tus sen wat kan en wat past, bij de men sen in
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al hun di ver si teit, wan neer helpt het en wan neer is het te veel, te snel,
te nieuw? 

Er is steeds meer tech niek, ap pa ra ten, sys te men, je kunt er niet om -
heen, thuis, op het werk en in de stad zie je het over al. Voor uit gang,
roe pen we dan graag, maar de mees te men sen be sef fen ook wel dat
niet alle tech no lo gie ons ook ge luk ki ger, ge zon der of eer lij ker maakt.
Tech no lo gie heeft twee kan ten en je hoeft maar even aan de aan tas ting 
van het mi lieu te denk en, aan de vloed van mal wa re en be drei ging via
in ter net of aan de toe ge no men ink omens ver schil len door de
globalisering om dat te beseffen. 

In dit boek heb ben we het over de ver bon den stad, en dat is een bre der 
con cept dan al leen maar een smart city, je zou kun nen zeg gen dat we
eer der wil len stre ven naar een wij ze stad dan naar een slim me stad,
om dat de slim heid de wijs heid nog wel eens wil bedriegen.

Maar daar mee wil len we niet voor bij gaan aan wat er al le maal al ge -
beurt en wat men aan het on der zoe ken is. Het hele smart city denk en
is ze ker een deel van wat ui tein de lijk een ver bon den stad moet wor -
den, voor bij de tech niek, de ka bels en de dien sten een plek waar de
bur ger en de be zoe ker het fijn heb ben, zich vei lig voe len en ge res pec -
teerd, en in con tact staan met hun omgeving en de mensen daarin.

Amster dam doet ook mee
Dat wer ken aan de smart city is we reld wijd ook een trend, al ler lei ste -
den ma ken mooie plan nen en scenario’s en ge lei de lijk neemt dat,
mede door de bre de uit rol van breed band en mo bie le data (4G) heel
prak ti sche vormen aan. 

Men is al een tijd je be zig om van Amster dam een stad te ma ken die
tech no lo gisch voor op loopt. Dat gaat niet al tijd zon der kleer scheu ren,
ini ti a tie ven als het door de ge meen te leg gen van een glas ve zel net is
ui tein de lijk maar door ge scho ven naar de KPN en men heeft vrij dom
des tijds het ka bel net ver kocht aan wat nu UPC heet. De toen (1995)
ver kre gen mo ge lijk he den daar van voor het ont wik ke len van ei gen
dien sten zijn he laas niet be nut. Maar de on der stroom (die het ka bel net 
des tijds ook deed ont staan), na me lijk de in te res se in communicatie en
digitale techniek, bleef behouden. 

Twin tig jaar verd er is dat weer he le maal op por tuun. Men is de laat ste
ja ren echt se rieus aan de gang ge gaan met het idee van een ‘smart
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city’ en heeft zelfs een Chief Tech no lo gy Offi cer aang esteld, Ger
Baron. 

Amster dam Smart City (ASC) is het plat form dat Amster dam sinds
een paar jaar heeft op ge zet om te wer ken aan meer ‘smart city’. Het is
een sa men wer kings ver band tus sen be drij ven, over he den, ken ni sin stel -
ling en én de Amster dam mer met als doel om de Met ro pool re gio
Amster dam te ont wik ke len als slim me stad. Daar bij maakt men keu -
zes, want een slim me stad kan bij voor beeld ook een stad zijn waar je
al leen in tel li gen te en rij ke men sen wilt heb ben, maar daar gaat het
hier dus niet op. Men wil voor al duur za me eco no mi sche groei be vor -
der den, en daar bij ge bruik ma ken tech no lo gie en grond stof fen ef fi ci -
ënt ge brui ken, maar het eigenlijke doel is de kwaliteit van het leven
van de inwoners. 

Amster dam Smart City plat form
ASC is ge ïnitieerd door de Amster dam Eco no mic Bo ard, de Ge meen te 
Amster dam, Li an der en KPN en er zijn in mid dels meer dan 100 part -
ners bin nen het ASC plat form. De part ners zijn op al ler lei ma nie ren
ac tief in pi lot pro jec ten ge richt op de ener gie trans itie en open con nec -
ti vi teit. Er wordt sa meng ewerkt op het ge bied van wo nen, wer ken,
mo bi li teit, open data en pu blie ke fa ci li tei ten zo als zorg en on der wijs.
Door part ners sa men te breng en en pro jec ten lo kaal op te zet ten, cre -
ëert ASC de mo ge lijk heid voor haar part ners om ini ti a tie ven in de
prak tijk te tes ten. De meest ef fec tie ve ini ti a tie ven kun nen ver vol gens
groot scha lig wor den ge ïmplementeerd, met als doel de kwa li teit van
le ven te ver ho gen en een bijdrage te leveren aan de economische ont -
wikkeling van de Metropoolregio Amsterdam.

Bij de werk wij ze van ASC staan de vol gen de pun ten al tijd cen traal in
alle ac ti vi tei ten:
· Platform: ASC ver bindt de wen sen en be lang en van de be wo ners,

de ge brui kers, de ge meen te en het be drijfs le ven. ASC is hier mee
een fa ci li te rend plat form en sti mu leert par tij en vooral om te dóen.

· Tes ten: ASC biedt de mo ge lijk heid om in di ver se ‘urban li ving
labs’ in de re gio tech no lo gie ën, pro duc ten, dien sten en aan pak ken
te tes ten. De op ge da ne ken nis wordt breed ge deeld waard oor open
en schaal ba re in no va tie ont staat, wat de sleu tel is tot duurzaam
succes.
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· Open: ASC is een trans pa rant plat form met open in fra struc tu ren,
open in no va tie, open ken nis én open data. Met deze open en trans -
pa ran te ba sis maakt ASC in no va tie voor ie der een mogelijk.

Urban li ving labs
Om de me tro pool re gio Amster dam slim mer te ma ken, richt ASC zich
op thema’s zo als sport par ken, wink el stra ten, ver lich ting, wet & re gel -
ge ving, con nec ti vi teit en thuis wer ken. Hier bij wordt ge ke ken naar de
ont wik ke ling van slim me con cep ten die op an de re plek ken in de re gio 
ook toe ge past kun nen wor den. Denk hier bij aan een Kli maat straat of
een Slim Sport park. Bo ven dien kiest ASC voor een ge bieds ge rich te
aan pak, die be drij ven de mo ge lijk heid geeft om nieu we pro duc ten en
dien sten te tes ten in een prak tij kom ge ving, ofwel in een ‘urban living
lab’.

De ac ti vi tei ten van ASC rond ‘urban li ving labs’ zijn:
· Het bou wen van con sor tia
· Het cre ëren van nieu we ‘urban li ving labs’
· Het kop pe len van ac ti vi tei ten met lo ka le investeringsagenda’s
· Opbouw van ken nis over be wo ners en ge brui kers van de wij ken,

bij voor beeld ener gie ge bruik
· Inven ta ri sa tie van de be lang en en wen sen van de be wo ners en ge -

brui kers
· Het im ple men te ren van ken nis op ba sis van eer de re pi lot pro jec ten

Er zijn heel veel ini ti a tie ven op smart city ge bied, we kun nen er hier
maar een paar no men, maar dat is slecht een klei ne keu ze uit een heel
breed pro gram ma.

Smart Ci tySDK
De Ci tySer vi ce De ve lop -
ment Kit (Ci tySDK) is een
sys teem dat open data van
over he den ver za melt en uni -
form en real- time toe pas baar 
maakt. Bin nen het pro ject
Smart Ci tySDK (City Ser vi -
ce De ve lop ment Kit) werk te
de Waag So cie ty sa men met
de Uni ver si teit Til burg, de
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Ge meen te Amster dam en de Dienst Infra struc tuur, Ver keer en Ver -
voer aan het ope nen en toe pas sen van data in de do mei nen Par ti ci pa -
tie, Mo bi li teit en Toe ris me. Dit in ter na ti o na le pro ject maak te het mo -
ge lijk dat ver schil len de ste den in Eu ro pa op een een dui di ge ma nier
data kon den ont slui ten. De Waag So cie ty is bin nen dit pro ject ve rant -
woor de lijk voor het do mein Mo bi li teit. Ze gaan in ge sprek met (po -
ten ti ële) aan bie ders van data en met ont wik ke laars van ap pli ca ties om
de be hoef ten van bei de par tij en in zich te lijk te ma ken en zo veel mo ge -
lijk op elkaar af te stemmen. Deze behoeften leiden tot diensten die
zowel generiek als dynamisch zijn. 

Smart Ci ti zen Kit voor lucht me ting
De Smart Ci ti zen Kit komt voort uit de be zorgd heid van de bur gers
over hun lucht kwa li teit. Het ver -
schil met an de re meet met ho den
is dat de ‘gewone mensen’ zelf
ac tief be trok ken zijn bij het
meet pro ces. In het pro ject Smart 
Ci ti zen Kit gaan Waag So cie ty,
Amster dam Smart City en
Amster dam Eco no mic Bo ard
een net werk van sen so ren in
Amster dam op bou wen. Met de
kit kan men de lucht voch tig heid, 
ge luids over last, tem pe ra tuur, CO, NO2 en licht in ten si teit van de buurt 
me ten. Deel ne mers hang en de Kit op, bij voor beeld uit hun raam of op
hun bal kon, en de KIT ver richt de me ting en en voert de re sul ta ten in
via de internetverbinding van de deelnemer.

Con clu sie
Het na denk en en im ple men te ren van de tech ni sche kant van de ‘smart
city’ in Amster dam is in goe de han den, het aan tal ini ti a tie ven van bo -
ven af en on der op is enorm. Dat biedt ze ker kan sen voor verd ere in no -
va tie en pi o nie ren, met ge vol gen voor werk ge le gen heid en at trac ti vi -
teit. Wel verd ie nen de in pas sing van al dat moois, de werk ge le gen -
heids ge vol gen door AI en roboti ca en de ge vol gen voor ink o mens- en
ken nis se gre ga tie (di gi tal divide) aandacht. De mens mag en moet
centraal blijven staan! 
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\ 14 Ver bon den Bur gers: 
      een net werk 

Jaap van Till

Een ver bon den stad is een net werk, van men sen en ook van in sti tu ties, 
machi nes en wat al niet. Het is niet en nooit klaar, er is al tijd be we -
ging, en uit de be we ging ont staan weer an de re ver bin ding en, nieu we
fei ten, nieu we com bi na ties. Net wer ken zijn wat dat be treft won der -
baar lij ke ding en, uit de no des (knoop pun ten) en de links (ver bin ding -
en) groeit van al les. Van brok ken naar waar de, niet zo maar, er zijn
ook wetten die dat proces beschrijven.

In be we ging
De span nend ste ding en die ik ken zijn onaf… Dan kun nen we er im -
mers sa men con struc tief aan gaan wer ken om ze te ver be te ren. Kin de -
ren, die zijn zelf ook onaf, her ken nen dat. Ze ver bin den ding en die
onaf, im per fect en in com pleet zijn, voe gen sa men en ‘netwerken’ met
el kaar. En die rom me li ge brok stuk ken kun nen als bouw ste nen com bi -
ne ren en kop pe len tot iets
groots en verbazends 

Waar om? Omdat kin de ren nog
in staat zijn om via hun fan ta sie 
en voor stel lings ver mo gen voor -
bij de rom mel en rot zooi te kij -
ken van ding en die onaf zijn.
Zij kun nen in hun hoofd de
dots ver bin den tot pa tro nen.
Hun Lego of Play mo bil con -
struc tie is op eens een echt
ruim te schip. Dat zien we ook in 
de kunst. Als we iets verd er af
gaan staan van een pracht i ge
‘latere Rembrandt’ zien we een
tot in de tails per fect ge zicht,
ter wijl als je dich ter bij kijkt, je
klod ders en wil de ve gen ziet.
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prof ge noemd. Hij is zo wel op
tech nisch (trans mis sie sys te men,
net werk to po gra fie) als fi lo so fisch
be zig met hoe net wer ken ver bin -
den.



Het lijkt onaf … maar dit is juist veel mooi er, want in ons hoofd
wordt het samengevoegd tot een prachtig beeld. 

Op Inter net, op bij voor beeld You tu be, email, Twitter / Fa ce book/
Instagram zie je ook een stroom van zul ke nog on af fe brok stuk ken en
flar den langs stro men, als of je aan de oe ver van een snel stro men de ri -
vier zit waar van al les langs drijft. Je kunt er soms wat mee!

Het is niet toe val lig dat in de ge schie de nis de groot ste cul tu re le bloei
meest al langs gro te ri vie ren plaats vond. Langs Euf raat en Tig ris, langs 
de Gang es, hal ver we ge de Nijl en in de wa ter plaat sen en ka meel wis sel 
sta ti ons langs de zij de rou tes. Ve ne tië en Amster dam wa ren geen eind -
pun ten maar over slag pun ten. Daar kwa men bij zon de re en in te res san te
men sen langs uit ver re lan den, die el kaar daar te gen kwa men, han del -
dre ven en ken nis uit wis sel den. Zo’n stroom is er nog, te her ken nen op 
we reld wij de schaal als een strook waar veel ge beurt, veel verkeer is,
ik kom terug op dat idee van een ‘Corridoria’.

Dat stro men en kop pe len vindt ook bin nen ste den plaats. Als ik door
de stad loop zie ik een kri oe len de mie ren stroom van met el kaar klet -
sen de men sen: ‘The Walk’ (loop). In Amster dam gaat dat van het
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Cen traal Sta ti on naar de Dam en dan ver takt het zich tot meer de re
slang acht i ge stro men men sen. Klet send met wie naast hen lo pen, of
via mo biel tjes met an de ren, vaak el ders in die door de stad stro men de
ener gie. Bij de kof fie en bij pils
twit te ren ze vro lijk verd er, de hele 
dag on li ne met hun smartpho ne.
In bus, tram of trein zit ie der een
voor over ge bo gen op scherm pjes
te kij ken en met de dui men te toet -
sen. Ou de ren zien dat met eni ge
zorg en angst aan, om dat ze denk -
en dat com pu ter net wer ken en
smartpho nes al les in ons en dus
ook hun le ven gaan be heer sen. Ik
denk dat die angst ong egrond is,
dat het niet veel uit maakt, als de
mensen maar goed ‘human-to-
 human’ (H2H) verbonden zijn. 

Uit ont moe ting en on li ne en of fli ne ont staat waar de. Waar de cre a tie uit 
sy ner gie (1+1=3) van com bi na ties. Jane Jacobs be schreef prach tig hoe 
in Ita li aan se ste den men sen el kaar ‘s och tends en ‘s avonds te genk wa -
men, sa men de smal le brug over ste kend over de ri vier dwars door de
stad, en dan af spra ken maak ten over uit te voe ren werk. Luud sig na -
leer de dat zelf de voor Amster dam in de tijd van de wa gen par ken voor
koet sen aan de rand van de stad, ie der een moest verd er lo pen, maar
kwam el kaar dan wel te gen. Dat wa ren de ont moet mo men ten voor el -
kaar inhuren, zakendoen en samen construeren en creëren. 

Emer gente ver schijn se len
Sy nergie wil zeg gen dat het sa men voeg sel, het pro duct of re sul taat
waar de vol ler is dan een sim pe le op tel som van de waar de van de on -
derd elen. Ver schijnt dat uit het niets? Ja, in ze ke re zin. Je a ni ne Jansen
ge com bi neerd met een goe de vi ool ma ken sa men pracht i ge mu ziek
waar mensen naar komen luisteren. 

Over al in de na tuur groeit en bloeit sy ner gie door sa men voe ging en
(syn the se) en ver bin ding en. Bij een vlucht spreeu wen in de lucht is
het mooi om te zien hoe ze zich sa men wen den en ke ren als of het één
groot lucht beest is. En dat zon der dat ze te gen el kaar bot sen. Ze kij ken 
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naar el kaar en com mu ni ce ren on der ling; er ont staat een ‘col lec tie ve
intelligentie’ die gro ter is dan de op tel som van de brain po wer van de
dui zen den spreeu wen die mee vlie gen. Er wordt be weerd dat de di no -
sau ri ërs he le maal niet uit ge stor ven zijn maar ge ëvolueerd tot vo gels.
Neen, ze wer den zwer men de vo gels. Ook scho len vis sen en ko lo nies
van mil jar den gekoppelde bacteriën zijn de moeite waard om van te
leren. 

Wij kun nen dat sa men doen veel min der. Zelfs met be hulp van in ter net 
zijn men sen nog niet zo ver ont wik keld dat ze zich als groep kun nen
hand ha ven, al doet men daar wel po ging en toe en dan ont staat ook een 
soort groeps geest. De Chi ne se stu den ten in Jong Gong tij dens de
#Umbrel laMo vement pro test bij eenk om sten de den dat met be hulp van
de Fi reChatApp via een maas vor mig net werk van smartpho nes; zij
zijn al een stuk verd er ge ko men op het ge bied van de nieu we le vens -
vorm die ik een ‘Deelzaam’ heb gedoopt, zie [1]. 

Wat is er nou zo bij zon der aan zo’n ge kop pel de groep? Neem de
mieren hoop. Uit een cha os van (tien)dui zen den één op één in ter ac ties
re sul te ren air con di ti o ning voor tem pe ra tuur en vocht, op slag ruim tes,
vlucht we gen; ge or ga ni seerd bou wen en voed sel zoe ken; wat ge beurt
in en om de hoop, zon der dat er spra ke is van cen tra le lei ding en be -
stu ring en plan ning en zon der ein de loos on der ling te hoe ven over leg -
gen en ver ga de ren. Er zijn er heel ver schil len de ta ken in de mie ren -
hoop maar ze kun nen ook ra zend snel op ver sto ring en re a ge ren als of
het één or ga nis me is. De mie ren heb ben voor de com mu ni ca tie acht
ver schil len de geur sig na len waar ze spo ren (voor hun ‘Walk’) mee
kun nen aang even en die ze van el kaar on der ling kun nen rui ken en als
een ke ten in maas vorm kun nen door ge ven. Als een lo pend vuur tje ge -

ven ze van al les door, ook
voed sel. Hoe van uit die acht
sig na len dat gemeen schappelijk 
gedrag ontstaat, is een raadsel
dat we een ‘emergent
verschijnsel’ noemen. 

De gro te vraag is nu: hoe kun -
nen we in de sa men le ving en in
de stad zul ke ver schijn se len zo
ar rang eren, be vor de ren, aan ja -
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gen zo dat waar de en wel vaart wordt ge cre ëerd die op haar beurt weer
cul tuur en meng sels van ac ti vi tei ten be vor dert en aan ste ke lijk maakt;
een op waart se spi raal met aan zui gen de exponentiële werking ? 

Met an de re woor den: waar zit nou pre cies de mo tor van
werk en wel vaart? 
Hoe moe ten we die mo tor aan zweng elen en voe den? Daar zoe ken po -
li ti ci en we ten schap pers zich al vele ja ren suf naar, maar er zijn ook
voor beel den van:

a. Waard oor bleek nou in de Gou den Eeuw pre cies al les voor Amster -
dam mee te zit ten? Dat is iets wat Si mon Schama heel leer zaam be -
schreef. Er zijn hele was lijs ten van ver stand i ge keu zes en com bi na ties
van om stan dig he den waar bij oor zaak en ge volg moei lijk te ont war ren
zijn. Een niet-li ne ai re, com plexe en dy na mi sche eco lo gie. Een rom -
me lig, le vend en le ven dig ge heel met heel on ver wach te Loop/Walk-
 acht i ge stro men er door heen zo als turf trans port als ener gie bron,
graan han del van Oost zee naar de Mid del land se Zee, maar ge veild in
Amster dam. Onge hoor za me jong ens, boek druk kers, len zen slij pers en.. 
een goe dwer kend com mu ni ca tie sys teem ondersteund met klokken en
kaarten. Mooi chaotisch mengsel.

b. Al sinds be gin ja ren ze ven tig wil ie der een in de we reld het suc ces van 
Si li con Val ley bij hen thuis her ha len. John See ly Brown heeft het ge -
heim daar van maar ge deel te lijk ont huld. Het is een emer gen te eco lo -
gie vol rod dels, con tac ten en proef ne ming en en dus niet maar één
fac tor, zo als be schik baar heid van ven tu re (durf) kapitaal. Een goed
mengsel dus.

c. Dou glass Ce cil North (No bel Prijs eco no mie, 1993) heeft stel sel ma tig 
on der zocht wat lan den die gou den eeu wen be leef den en daar na neer -
gang nu ei gen lijk ge meen had den zo als het Habs burg se Rijk dat bij na
vier hon derd jaar ach ter uit ging zon der dat ze er iets op kon den vin den
om dat te stop pen-. Ten eer ste ging het om moei lijk te re ge len za ken
zo als voor ie der een goed wer ken de maat schap pe lij ke in sti tu ties zo als
Recht spraak, Onder wijs, Ge zond heids zorg, Fi nan ci ële in stel ling en die 
be trouw baar zijn. En als twee de, om iets wat schijn baar mak ke lij ker te 
or ga ni se ren is: lage ‘transactiekosten’ van mi cro trans ac ties
Peer-to-Peer (P2P) tus sen men sen. Dat be reik je als deel ne mers vak -
kun dig zijn en be trouw baar, zo dat ze hun ge maak te af spra ken na ko -
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men zonder eindeloos gedonder en uitstel. Dan kunnen ze dingen
uitbesteden en elkaar inhuren. 

d. Joel Mokyr heeft een zelf de soort his to risch on der zoek ge daan, maar
naar de ver schil len de gol ven van op een vol gen de tech ni sche door bra -
ken. Hij keek er naar met als ba sis steeds een Ge ne ral Pur po se Tech no -
lo gy, die ook prof. Car lo ta Perez heeft be schre ven in haar ad vies hoe
we uit de cri sis kun nen ko men. Nu is de GPT van nu trou wens ICT en 
Inter net com pu ter-com pu ter com mu ni ca tie, mijn vak ge bied dus. Wat
Mo kyr als ‘driver’, als con di tie ont dek te, is dat het al tijd com bi na ties
van men sen/ duo’s wa ren die wel vaart ge ne reer den. Het wa ren steeds
één of meer on der ne mers met vi sie GEKOPPELD AAN een of meer
va klui die echt tech nisch aan de top za ten van hun vak. De he ren Rolls 
en Roy ce. Het team van Hew lett en Pac kard. De één kon ver ko pen en
de an der kon de bes te auto/ mee tap pa raat bou wen en in el kaar zet ten
die er be stond. Com bi na ties dus van mensen waarop je kon ver -
trouwen dat ze het kunnen realiseren. 

In ons land zijn de on der ne men de hel den uit de in dus tri ële maat schap -
pij be hoor lijk be kend en be wie rookt maar wor den de va klui en ing -
enieurs die hun suc ces mo ge lijk maak ten meest al niet be noemd of ge -
roemd. Stom is dat. Eni ge uit zon de ring is vol gens mij de il le ga li teit
waar van pas na de oor log be kend werd wie het echt goed ge daan had -
den en de scheepvaart (de Ruyter Medaille). 

e. Richard Flo rida heeft uit de sta tis ti sche ge ge vens van een aan tal ste -
den in de USA kun nen op ma ken waar om de eco no mie ging ‘boomen’
qua om zet en werk ge le gen heid in een stad zo als New York, maar dat
als er ja ren lange neer gang is zo als in Det roit de ta lent vol le jong elui
dan ook ver trek ken. Zijn for mu le voor bloei in een stad is: 

Ta lent, Tech no lo gie en To le ran tie (TTT). 
Je moet jonge ta lent vol le men sen aan trek ken, ac com mo de ren met
voor zie ning en en vast hou den (wo ning en). Een uni ver si teit en goe de
scho len en oplei ding en spe len daar een gro te rol in. Jonge men sen
gaan van baan naar baan en wil len voor al veel le ren. Inter net en com -
mu ni ca tie voor zie ning en moe ten con ti nu ver be terd wor den. En wat to -
le ran tie be treft, moe ten er tri bes kun nen ont staan met zeer ver schil len -
de spel re gels en cul tu ren; die el kaar kun nen verd ra gen en ver ster ken.
Zo wel qua ach ter grond, et nisch als qua li fes ty le. Het gaat om unieke
mensen met zeer diverse vakkennis en skills. 
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Dat TTT meng sel trekt vu ri ge men sen aan tot dat een gro te stad als een 
soort schoor steen gaat trek ken. Dus niet gro te aan tal len iden tie ke en
uit wis sel ba re wer kers, maar di ver si teit, ge kop pel de spe ci a lis men en
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Aan be ve ling en
Wat kun nen we doen om het hier be schre ven con struc tief emer gent
net werk ge drag te be vor de ren in een ‘verbonden stad’?

Aan be ve ling I. Help for meel en in for meel bij het op star ten van bur -
ger ac tie Syn thecra cy.org 

Be vor de ren van waar de cre a tie voor werk en wel vaart ver eist sa men -
wer king tus sen men sen uit zo wel over he den (in sti tu ties), be drijfs le -
ven als bur ge rij. Het is dus niet zo dat een van die het pri maat moet
heb ben. Over he den kun nen niet al les. Maar ook “de Markt” is niet
over al ge schikt voor of over al goed in, zo als we bij na da ge lijks mer -
ken. De nu op ko men de ‘New Power’ van de Ci vil So cie ty is ook niet 
de eni ge par tij waar “de len”, on der linge sym pa thie, crowd-sour cing
en crowd-fun ding dui de lijk wij zen op de be hoef te van men sen om



kwa li teit. En men sen die snel van el kaar kun nen le ren en in pro ces sen
van ver be te ring kun nen samenwerken. Van onaf naar beter. 

Deze his to risch/sta tis ti sche on der zoe ken naar ma cro ef fec ten ver to nen 
veel over lap maar ge ven nog niet di rect aan hoe je het op het mi cro ni -
veau van men sen en in gro te groe pen zo moet ar rang eren dat het de
ge wen ste po si tie ve ef fec ten heeft. Dat is wel in de com bi na tie van de
in zich ten a t/m e te zien: stre ven naar so ci aal (groeps) ge drag met
ruim te voor Do It Your self, waar voor geen toe stem ming hoeft te wor -
den ge vraagd, in com bi na tie met krachtige technische (netwerk)
gereedschappen.

IS Ka li faat en Boko Haram ge brui ken heel slim die emer gen te net -
werk sa menk lon te ring (flocking) ook. Ik geeft hier geen oor deel, zeg
ook niet dat het goed of kwaad is wat ik be schrijf, het ge beurt dom -
weg. Inno va tie is vaak een kwes tie van re bel lie. Zo als aan de ba sis
van de Engel se auto-in dus trie stu den ten van Oxford en Cam brid ge
ston den die zo hard naar huis re den dat de po li tie geen tijd had om
hun nummerplaat op te schrijven. 

ICT en tech niek te hulp?
Om deze re cep ten voor emer gen te waar de cre a tie te kun nen in voe ren
en ge brui ken komt com mu ni ca tie en net werk tech no lo gie te hulp. Dat
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mee te doen, be trok ken te zijn en daard oor ver trou wen te krij gen in
el kaar en het re sul taat. In het ‘Netwerk Tijdperk’ moe ten men sen
van uit de drie po len van de “Tri as Inter ne ti ca” hun taak en rol van uit
die po si tie goed snap pen en sa men wer ken met de men sen in de twee
an de re po len. Als die drie po len elkaar versterken gaat Synthecracy
echt werken en zal alles aanjagen.

Aan be ve ling II. Her ken en er ken de bij zon de re men sen die de rol
van Btwie ner ver vul len bij het op el kaar aan slui ten van men sen uit
ver schil len de be slo ten en cul tu re le en maat schap pe lij ke clus ters.
Accom mo deer die brug func ti o na ris sen, maak ze her ken baar en sup -
port ze. Hun ge loof waar dig heid en waar de oor deel is van groot be lang 
voor de stad en de uit wer king van hun werk voor de co he sie en sta bi -
li teit valt niet ge noeg te waar de ren. Het is maar een hand je vol men -
sen, maar zij zijn de echte katalysatoren, de verander-agenten.



hoor je vaak van ICT des kun di gen en ver ko pers van har dwa re, soft -
wa re en com mu ni ca tie dien sten, maar wat is nu ei gen lijk het ef fect van 
al die ap pa ra ten en elek tro ni ca? Het kost vast ook ba nen en is dis rup -
tief, ver sto rend zo als kranten en politici nu aan het opmerken zijn. 

Het pro bleem is dat de ef fec ten en ge vol gen van de tech ni sche weef -
sels waar in die ap pa ra ten ver schij nen (en weer verd wij nen zo als de
flop py disk dri ve en de fax) pas ach ter af en na ja ren dui de lijk wor den.
Dat neemt tijd, de te le foon heeft er meer dan hon derd jaar over ge daan 
om over al in ge bruik te wor den ge no men, nu in elk huis en op elk bu -
reau van het werk. Intus sen maak te mede die te le foon wel bui ten wij -
ken van ste den mo ge lijk. Vroe ger moest je op loop af stand en la ter
fiets af stand van je werk wonen, je moest bereikbaar zijn. 
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Aan be ve ling III. Her ken en be vor der dat als op vol ger voor hi ërar -
chieën er on li ne en of fli ne ge kan tel de weef sels van men sen ont staan,
die ik de naam “P2P weave let” heb ge ge ven (ref. 5). Wat die struc tu -
ren voor sa men wer kings re la ties pre cies doen en wat hun voord elen
zijn, voert in het be stek van dit hoofd stuk wat ver, maar kan wor den
toe ge licht, uitgewerkt en uitgetest!

Aan be ve ling IV. Be leid ge richt op aan ja gen van wel vaart en werk
voor een stad kan nooit al leen maar naar bin nen ge richt zijn. Dat lijdt 
tot grens con flic ten en ru zies tus sen ge meen te ra den en PR af de ling en
van an de re ste den. Dat is ou der wets. Mo der ner is het om ex ter ne
links te ma ken, ac tief aan te slui ten bij de sterk te van an de re ste den.
Om, zo als ik be schreef bij de ef fec ten van Inter net, je stad qua po li cy 
en denken binnenste buiten te keren. 

Ik voor zie dat er be hal ve me tro po len in de we reld ook ke tens van aan 
el kaar ge kop pel de ste den zul len gaan ont staan. Die ke tens zijn nu al
zicht baar, en de be lang rijk ste voor ons heb ik be schre ven als “Cor ri -
do ria”. Het is een soort ri vier voor han del en cul tuur die van Azië tot
Ier land loopt (ref.6). Wie aan Cor ri do ria grenst kan aan de oe ver zit -
ten kij ken wat voor leu ke ding en er langs ko men drij ven. En of we
van grap pig drijf hout een mooi huis je kun nen tim me ren. Ons land is
daar ide aal voor ge po si ti o neerd. Doe daar ac tief aan mee, want het
geeft kan sen voor onze toe komst, waar jonge mensen ook aan willen
bijdragen! 



Te le com mu ni ca tie en trans port heb ben veel fy sie ke ef fec ten ge had en
gaan dat nog krij gen. Inter net heeft een hele gro te uit wer king op sa -
men le ven, wer ken en wo nen. Maar als je er met je neus bo ven op staat 
zie je dat haast niet ge beu ren. Het gaat ge lei de lijk maar niet te stop -
pen: com bi na ties van an der so ci aal gedrag en internet techniek. 

Inter net ver oor zaakt de vol gen de ef fec ten:
1. Alles kan en gaat veel snel ler,

2. Alles wordt trans pa ran ter. Big brot hers kun nen mee kij ken maar litt le
brot hers ook.

3. Orga ni sa ties wor den bin nen ste bui ten en bui ten ste bin nen ge keerd.
Van in tern ge richt wordt men zich be wust hoe vi taal be lang rijk ex ter -
ne re la ties zijn. Intern spe ci a li seert men zich in waar men echt goed in 
is en ex tern biedt men aan om deel te ne men in teams die el kaar qua
vaar dig he den aan vul len en ver ster ken. Om dan sa men snel verd er te
le ren, ook sa men met klan ten. Het gaat om uit bes te den en in bes te den
in waardeketens over allerlei grenzen heen.

4. Een he le boel ding en kun nen nu wél met be hulp van in ter net en
smartpho nes die vroe ger dom weg niet konden. 

5. De wer king van net werk-ge bruik trekt zich niks aan van ge og ra fi sche 
en men ta le oude gren zen, zo als tus sen cul tu ren, na ti o na le sta ten, pro -
vin cies of an de re jurisdicties. 
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En die ding en ver ster ken el kaar ook nog eens vol gens de zo ge noem de 
“Net wer keffec ten” (zie vol gend hoofd stuk). 

Hoe werkt de com bi na tie van nieuw so ci aal ge drag en
nieu we com mu ni ca tie tech no lo gie ?
Hele volks stam men men sen denk en nog steeds dat er niks ve ran derd
is. Slaap ge rust verd er, maar hin der ons dan niet als wij ding en wel
an ders wil len gaan doen! 

Sa men wer ken aan de vraag kant in de nieu we Ci vil So cie ty cre ëert niet 
al leen waar de, wel vaart en werk, maar ook po li tie ke macht (zie mijn
blog over New Po wer ref. 2), en soms heel snel en on ver wachts. Daar
kun nen au to ri tai re be stuur ders be hoor lijk van op kij ken zo als bij het
Fa ce book feest je in Ha ren. Wie heeft de lei ding? Nie mand, men co -
ördineert el kaar zon der ma na ge ment. Er ont staan mak ke lijk en snel
een aan tal hulp func ties en goed ge or ga ni seer de ge meen schaps dien -
sten, zo als bij de Occupy ten tenk am pen, de de mon stra ties van de Ara -
bi sche Lente en de Kleuren Opstanden zoals in Kiev, Ankara en
Georgië. 

For meel heet dat ‘collectieve in tel li gen tie met ge dis tri bu eer de
autoriteit’. Men heeft een aan tal ge meen schap pe lij ke doe len en ver -
trouwt el kaar, na dat men el kaar heeft uit ge test. Een P2P Commons
(NL: brink of meent, waar van ge meen te af ge leid is) is vele ma len ster -
ker en snel ler dan klas siek hi ërarchisch ge or ga ni seer de bedrijven en
overheden (ref 4). 

Ze kun nen, voor bij de be per king en van het Ge tal van Dunbar
(Dunbar’s Num ber, zie vol gend hoofd stuk) als bo veng rens in aan tal
team le den, nu met be hulp van in ter net en smartpho nes WEL op scha -
len naar veel gro te re aan tal len. Voor beeld is de al ge noem de Umbrel la 
Mo ve ment in Jong Gong waar tus sen de 50.000 en 100.000 jong elui,
zon der in sta biel meu te ge drag te ver to nen, op een plein samen
demonstreerden. 

Uit ge kop pel de bij dra gen van unie ke, niet uit wis sel ba re, men sen met
aan toon ba re mo ge lijk he den tot bruik ba re bij dra gen in zo’n ‘P2P Com -
mons’ (‘deelzamen’) ko men dan de mo ge lijk con struc tie ve en niet ag -
res sie ve, emer gen te ver schijn se len voort. De vraag is hoe dat werkt op 
microschaal? 
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Er ont breekt nog het no di ge, en de ac ti vi tei ten die ik nu ga be schrij -
ven zijn meest al wei nig zicht baar, want in for meel en zon der dat het
di rect met geld of com mer cie te maken heeft. 

In elke or ga ni sa tie be taan er drie ver schil len de “net wer ken” van ac ti -
vi tei ten: 

(1) het for me le net werk van be slis sers en ve rant woor de lij ken; 

(2) het net werk van spe ci a lis ten en des kun do lo gen, meest al wat ver stopt 
want de Dil berts wil len niet te veel ge stoord wor den in hun ner de rig
en vaak iet wat au tis tisch ge or den de werk ruim tes/ labo’s. Ze ver wij zen 
ook lie ver niet door, want zij zijn toch het cen trum waar al les
beter-geweten wordt?; 

(3) het in for me le net werk van door ver wij zers en gate-kee pers. Zij hel -
pen je je vraag be ter te ar ti cu le ren, en ver wij zen je dan door naar een
vol gen de net wer ker die mis schien het ant woord weet of die ie mand
kent die je kan hel pen, in een ke ten. En als je het goed doet, dra gen ze 
je verd er tot je bij de ge ne bent die zelf kan hel pen je probleem op te
lossen. 

Die men sen die goed zijn in ‘netwerken 3’, en dat kun nen bar kee pers,
kan ti ne da mes of por tiers zijn, ver lang en wel dat je voor hun hulp iets
te rug doet. Bij voor beeld met een rod del of nieuw tje of hen helpt wan -
neer zij iets of ie mand zoe ken. Rui len dus. En ook graag te rug mel den
of hun ad vies goed was of niet. Zij stel len im mers hun ge loof waar dig -
heid bin nen de be slo ten ge meen schap van ken nis sen in de tri be/groep, 
en het ver trou wen van an de ren in de waar de van hun oor deel, op het
spel. En aan zien en waar de ring is waar net wer kers het voor doen, en
ze le ren er elke keer dat het lukt zelf ook weer van. Het is dus heel wat 
meer dan ie mand de hand drukken en een visitekaartje uitwisselen. 

Dit lijkt erg on schul dig maar ik ver ze ker u dat zon der het on zicht ba re
net werk van ver wij zers elke or ga ni sa tie bij na on mid del lijk stil zal val -
len. Via in ter net en so ci al me dia is net werk (3) nu ook nog veel ster -
ker en snel ler dan het vroe ger zon der ex ter ne ver bin ding en was, toen
gro ten deels via de on vol pre zen en nog im mer onmisbare
directiesecretaresses! 

Let wel, de ver wij zers van (3) ko men niet in de plaats van be slis sers
en des kun di gen. (1), (2) en (3) zijn alle drie no dig, maar be ho ren in
een werk ba re ba lans met el kaar te zijn. Er zijn vaak si tu a ties ge groeid
waar bij de ma na ger/ver ko pers doen als of zij het hele be drijf zijn; ze
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zijn dan heel ver van de werk vloer en de pri mai re processen
aanbeland. 

Btwieners, de su per net wer kers 
Waar ik nu ech ter spe ci aal op wil wij zen zijn een zeer spe ci aal en he -
laas vrij schaars soort ‘super-net wer kers; ik noem ze “Btwie ners”
(ver bas te ring van Eng: Bet wee ners”). Dat zijn men sen die tus sen ver -
schil len de tri bes of clans men sen met el kaar in con tact brengt om sa -
men te wer ken (zie vier de net werk ef fect, vol gen de hoofdstuk ref 3). 

Dat zijn van na tu re nieuws gie ri ge men sen die in meer de re clus ters van 
men sen zo da nig ge res pec teerd wor den dat ze ook daar ver wel komd
wor den als be zoe ker. En die ver trouwd wor den als ze toe gang tot an -
de re clans re ge len met een aan be ve ling. Een soort type Gan dalf de
Grij ze, net wer kers van klas se. Ge res pec teer de, ge loof waar di ge wij zen
en cu ra tors (soms op door reis) die hel pen om teams te vor men die
con cre te oplos sing en kun nen gaan bie den, op ba sis van hun con tac ten
met een diversiteit van unieke vaklui uit verschillende clans. 

Btwie ners ver oor za ken dus de bloei! Zij be oor de len of men sen deu -
gen of niet, of ze be trouw baar zijn en hun af spra ken na ko men, en of
ze echt iets kun nen en, dat is be lang rijk ook blij ven le ren van el kaar
en de klan ten. De so ci o loog Mark Gra novet ter heeft ze bij toe val ont -
dekt, om dat ze nog al eens for meel on zicht baar be zig zijn en ‘weak
links’ ge noemd, om de te gen stel ling met ‘strong links’ (ster ke re la -
ties) bin nen fa mi lies of groe pen aan te ge ven. En dat ook om dat ze
vaak tij de lijk iets doen, zich niet hech ten bin nen een  of meer de re
clubs. Als ze wel ac tief zijn, wor den ze tij de lijk strong links, ster ke
ver bin ding en. Het heb ben van ster ke en zwak ke re, maar po ten tieel be -
lang rij ke links en de pro mo tie mecha nis men daartussen komt in
sociale netwerken voor, maar ook elders. 

Pe ter Cserme ly heeft be schre ven dat gro te aan tal len ‘weak links’ bin -
nen ons lichaam en in de na tuur zelfs tot op het ni veau van mo le cu len
ac tief zijn (in zijn ge lij kna mi ge boek). 

Omdat deze men sen zo be lang rijk zijn, ter wijl de naam weak links as -
so ci a ties met ‘niet sterk’ oproept, vindt ik de naam Btwie ners pas send. 
Ook deze zeer nut ti ge men sen zijn veel ef fec tie ver met be hulp van
Inter net ge wor den en zijn daar in So ci a le Net wer ken erg be lang rijk,
door hun rol van brug slaan der, ver ta ler en ver bin de laar tus sen tri bes
en men sen met won der lij ke nieu we ei gen vak ta len en kun dig he den.
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Ze be ve len aan, ge brui ken de di ver si teit op een goe de ma nier en
breng en ver trou wen waar in dit boek al zoveel over gezegd wordt.

Cor ri doria
Er zijn al tijd plek ken, stre ken of ste den waar het bij el kaar komt, waar 
de ener gie tot nieu we ding en leidt. Si li con Val ley is zo’n voor beeld,
maar om streeks 1900 was het We nen waar “al les ge beur de”. In één
café al daar kwa men elke woens dag avond een groot aan tal zeer ge ta -
len teer de men sen sa men waar we nu nog over le zen en films over
zien: Freud, Witt gen stein, Mah ler, Klimt, ar chi tec ten van de Bau haus
be we ging, wis kun di gen, enz. enz. Een pracht i ge en zeer di ver se mix
van men sen die van el kaar span nen de nieu we ding en wil den le ren. En
een paar zeer schit te ren de getalenteerde dames zoals de beroemde
Alma. 

Ver vol gens ver schoof het cul tu reel en cre a tief cen trum van Eu ro pa
naar Pa rijs, daar na Brus sel, toen naar Amster dam en daar na Lon den.
Nu ligt het vol gens ve len in Ber lijn, waar al les op eens mag en kan. Ik
denk dat het daar na bre der gaat, dat het Cor ri do ria gaat wor den, de
strook waar langs Oost en West el kaar be reik ten en nog steeds be rei -
ken, met daar in een goed ver bon den Amster dam, nog steeds een
strategische plek. 

Stil zit ten, bij
al deze ve ran -
de ring en,
nieu we net -
wer ken en
kan sen kan
niet. De stad
als ont wik kel -
pro ces blijft
al tijd onaf en
al tijd brui send 
van nieu we
ding en en vol
ge ni aal unie ke 
ver bon den
men sen. Het
gaat niet al tijd 
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Corridoria, de handels- en communicatieroute. Een soort
menselijke rivier die stroomt en waarlangs van alles ontstaat



mak ke lijk, niet al tijd vol gens de re gels, maar de boodschap is
duidelijk.

“My hope is that this award will en cou ra ge more pe ople to see the
film and be in spi red by its mes sa ge that or di na ry ci ti zens, wor king to -
ge ther, can change the world.” ~ Edward Snowden

Bron nen: 
The Gifts of Athena: His tor i cal Or i gins of the Knowl edge Econ omy; 2004,
Joel Mokyr 
Weak Links: The Uni ver sal Key to the Sta bil ity of Net works and Com plex
Sys tems; 2006, Pe ter Csermely 
The Re spon sive City: En gag ing Com mu ni ties Through Data-Smart Gov er -
nance; 2014, Su san Crawford 

Re fe ren ties: 
(1) Definitie Deelzaam, Eng: Sharesome. https://
theconnectivist.wordpress.com/2014/12/28/def i ni -
tion-of-a-sharesome-nl-een-deelzaam/ 
(2) Over New Power en de Synthecracy beweging die in aanbouw is:
https://
theconnectivist.wordpress.com/2014/12/20/new-power-on-the-rise-user-si
de-synthecracy/ 
(3) Cursus hoe je beter wel en niet succesvol sociaal kan ônetwerkenö en de
definitie van Btwiener: https://
theconnectivist.wordpress.com/2014/11/08/slides-of-my-so cial-net work -
ing-master class-work shop-at-osdc2014/ 
(4) Beschrijving van P2P Com mons experimenten in de wereld door leden
van de P2P Foun da tion, http:// blog.p2pfoundation.net/ en Wiki: http://
p2pfoundation.net/ 
(5) Definitie van Weavelets vanuit strukturen in de evolutie van de natuur:
www. slideshare.net/JaapvanTill/struc ture-for-col lec tive-learn ing-or ga ni za -
tions-ver sion-5  
(6) De lijst van boom ing steden in de Corridoria keten dwars door Europa
en Azie: https://
theconnectivist.wordpress.com/2014/04/13/the-list-of-boom ing-city-re -
gions-on-the-corridoria-trail-april13-14/ 
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\ 15 Net wer kef fec ten: waar de

Jaap van Till

In net wer ken tre den een aan tal ef fec ten op, die vol doen aan be paal de
wet ten. In dit wat the o re ti sche hoofd stuk, dat u even tu eel ook kunt
over slaan, ga ik in op hoe net wer ken func ti o ne ren, ik zal zo veel mo -
ge lijk wis kun di ge formules vermijden. 

Net wer kef fect wet ten gaan over hoe ‘Waarde’ (va lue) stijgt naar ma te
er meer men sen of units
aan een net werk van ver -
bin ding en deel ne men.
Deze ef fec ten zijn dus de
mo to ren voor waar de cre a -
tie en wel vaarts groei en
verd ie nen aan dacht als we 
kij ken naar hoe we een
stad of ge meen schap be -
ter wil len la ten “net wer -
ken”. In het al ge meen is
meer be ter, maar er zijn
be per king en, voor al de mens kan niet met te veel an de ren in zin vol
con tact blij ven, maar dan kun je via clus ters toch veel be rei ken. De
belangrijkste netwerkeffecten zijn:

Wet van Sar noff
Het eer ste net wer kef fect is de “Wet van Sarnoff” (Sarnoff’s Law) die
stelt dat de waar de van een in for ma tie-dis tri bu tie net werk pro por ti o -
neel is met het aan tal le zers (kran ten, boe ken), lui ste raars (ra di o zen -
ders), kij kers (TV zen ders) dus ge brui kers in het al ge meen. Da vid
Sarnoff heeft in der tijd de lo ca le Ame ri kaan se TV zen ders be wo gen
om ge kop pel de na ti o na le TV ka na len te gaan uit zen den, zo als NBC en 
ABC. Hoe meer kij kers (eyeballs), hoe fijner de adverteerders het
vinden. 

Dit net werk ef fect, meer is be ter, is nog steeds de drij ven de kracht
ach ter ‘publiciteit’ en PR en is/wordt nu ook over ge zet naar de in ter -
net “ka na len”. Het gaat dus om éénrich ting ver keer van iden tie ke be -
rich ten van uit een cen traal punt naar liefst gro te aan tal len pas sie ve in -
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for ma tie-con su men ten. En ‘waarde’ be te kent in dit ge val waar de voor
de broad cas ter, de uit zen dor ga ni sa tie of om roep en de ge ne die daar -
voor be taalt zo als de ad ver teer der en/of de overheid bij de NPO
bijvoorbeeld.

Po li ti ci en za ken men sen zijn ver zot op dit ge bruik van een net werk en 
het is he laas de groot ste bron van ink om sten voor Goog le Se arch en
Fa ce book. De kij kers be gin nen zich ech ter steeds meer te er ge ren aan
ban ners, ad ver ten ties, re cla me of ‘commercial breaks’ op TV waar ze
geen be lang stel ling voor heb ben en waar ze als de con su men ten
uiteindelijk nog voor betalen ook.

(Va lue ~ N vie wers = 1+1+1+ …… N keer) : dat wil zeg gen de waar -
de telt op, is ad di tief ong e acht di ver si teit of be lang stel ling van de
kijkers.

Wet van Met calfe
Het twee de net wer kef fect is de “Wet van Met calfe” (Metcalfe’s Law)
die stelt dat de waar de van een com mu ni ca tie net werk even re dig toe -
neemt met het aan tal deel ne mers dat met el kaar kan com mu ni ce ren
(zo als bel len en emai len) in het kwa draat. Elk van de N men sen kun -
nen met N, nu ja min een: zich zelf, anderen bellen. 

De be denk er van deze wet Ro bert Metcalfe is te vens de uit vin der van
het Ethernet Pro to col. Dat werd ont wik keld om com pu ters op een ge -
meen schap pe lijk lo kaal net, en ook in ter lo kaal aan te slui ten. De
waar de van zul ke com pu ter-com pu ter net ten groeit dus ster ker dan die 
van de klas sie ke om roep/me di a net ten. Dat is ook de re den dat alle
vas te en mo bie le net wer ken in de we reld aan el kaar ge kop peld zijn
zo dat men el kaar en el kaars com pu ter dien sten, kan be rei ken. De waar -
de van de te le com mu ni ca tie-in dus trie (qua om vang en om zet) is
daard oor een veel voud van de me dia-in dus trie, on danks de vele pu bli -
ci teit die nieuws me dia, ce lebs van films en TV over zich zelf ma ken
op hun media. Met andere woorden ‘Content is Not King,
Communication is”.

(Va lue ~ N2 = N+N+N+ …. for N pe ople/com pu ters who can com mu -
ni ca te with each ot her). 

Of men sen zelf dat ook zo waar de vol vin den blijkt wel uit het feit dat
ze er voor wil len be ta len. Die waar de ring wordt dan wel af ge remd
door de re a li teit dat men niet au to ma tisch iets met al de mil jar den
men sen in de we reld te be spre ken heeft, ook niet via Chats. 
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Daar om is de Odlyzco-Til ly Law ge for mu leerd, die wat min der snel
stijgt:

(Va lue~ N*log N) maar nog steeds veel gro ter is dan de net werk wet
(Sar noff) van de me di a we reld. 

De wet van Met calfe was met name een mo tief voor het on der ling
aan slui ten van com pu ter net wer ken en het open stel len van ie ders da ta -
trans port in fra struc tuur voor el kaars da ta stro men wat ge leid heeft tot
de groei en bloei van het hui di ge Inter net, im mers een netwerk van
netwerken.

Wet van Reed
Het der de net werk ef fect is de “Wet van Reed” (Reed’s Law) ge for -
mu leerd door prof. Da vid P. Reed van MIT dat de waar de voor de ge -
brui kers van gro te net wer ken, met name so ci a le net wer ken, ex po nen -
tieel aang roeit met de om vang van het net werk. Je kunt als deel ne mer
na me lijk wel of niet lid zijn van een tri be of be slo ten groep, en als er
N van die groe pen zijn dan geeft dat 2 tot de macht N mogelijkheden. 

Maak maar eens een lijst je met ho ri zon taal de ver schil len de com bi na -
ties van men sen wel/niet en ver ti caal de per so nen die lid kun nen zijn,
dan zie je hoe veel mo ge lijk he den er po ten tieel zijn, die dus de to ta le
waar de in het net werk be pa len.
 ( Va lue ~ 2 N = 2 * 2* 2* ……. N keer) 

De wens om bij een be paal de groep te ho ren is bij veel men sen zeer
sterk en er is ook een ze ke re angst om iets te mis sen (FOMO, fear of
mis sing out). Dat is on der an de re de ba sis van het bij na on op hou de lijk 
chat ten van jong elui waar bij het voor al gaat om el kaar te la ten we ten
dat je nog bij de tri be hoort; waar je je ook be vindt en op elk mo ment.
Niet ie der een kan zo maar lid wor den want je taal, kle ding en ge drags -
re gels moet ge ac cep teerd wor den door de an de ren. De angst om ge -
wei gerd of uit ge sto ten te wor den kan groot zijn. Daar om ‘bevestigt’
men el kaar steeds. Soms moe ten de ‘nieuwkomers’ to nen dat ze hele
ake li ge ding en voor de groep wil len doen te gen over bui ten staan ders,
zich bewijzen, om toegelaten te worden. 

Tri ba le ver ban den
Iets wat bij na on op ge merkt ont stond met Inter net en wat door de wet
van Reed wordt ge ïmpliceerd is dat elk mens nu lid van meer dan één
tri be/deel zaam te ge lijk kan zijn (Eng: Mul ti-Tri be Mem bers hip). Dat
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kon vroe ger niet. Nog net zo lang ge le den werd je ge bo ren in een fa -
mi lie, in één be paal de so ci a le laag, in een buurt, en werd je lid van een 
kerk en van mu ziek ve re ni ging, of de sport club waar ie der een van je
fa mi lie in zat. Aan kle ding en taal ge bruik tra ceer baar, dus een ge slo -
ten groep. Er werd wat van ge zegd als je toch bui ten je groep om ging
met an de ren. En ….je kwam daar dus nooit meer uit, de rest van je le -
ven kon je ong eveer van tevoren uittekenen. Zelfs als je ging studeren. 

Ten zij je naar Amster dam weg vlucht te, na tuur lijk. Nu kan je mede
dank zij in ter net ‘s och tends bank ier zijn, ‘s mid dags met de Har ley
club gaan rij den en ‘s avonds tango dan sen op de ‘samba school
community’ in de wijk. 

Deze wet van Reed le vert weer kracht i ger (ver)bin ding en op dan de
wet van Met calfe, om dat men sen nu een maal een bran dend ver lang en
heb ben om er gens (of bij meer de re be slo ten clubs) bij te ho ren, bin nen 
een com mu ni ty op prijs ge steld te wor den als een waar de vol lid, en
niet uit ge sto ten wil len wor den. Ondanks dat de Wet van Reed een ex -
po nen tieel groei end aan tal lid maat schaps com bi na ties kent zal in de
prak tijk het echt niet zo maar luk ken van al de mogelijke clubs lid te
worden. 

Ze zijn be slo ten, wat som mi ge men sen juist het leu ke er van vin den.
Men kruipt vaak soort bij soort bij el kaar. Vei lig ge voel dat de me de -
le den je be grij pen en ver trou wen; met de zelf de voor oor de len, de zelf de 
cul tu re le of maat schap pe lij ke ach ter grond en het de mo ni se ren van de
bui ten staan ders. In som mi ge de len van de we reld kan uit sto ting uit de
clan of dorp zelfs be te ke nen dat je het niet over leeft, omdat water of
voedsel je wordt onthouden. 

Wet van Van Till
Het vier de net wer kef fect, nog ster ker dan de eer ste drie, is de “Wet
van Van Till” (Van Till’s Law) die stelt dat de ge meen schap pe lij ke
waar de voor de deel ne mers die sa men wer ken / sa men ding en doen (is
dus meer dan al len maar lid zijn) in een net werk aang roeit even re dig
met N fa cul teit N! ( Eng: N factorial) 

(Sha red Va lue V ~ N! = N * N-1* N-2 * ……*2 *1). 

Dit groeit nog har der aan dan ex po nen tieel om dat het nu gaat om het
maxi maal aan tal com bi na ties die je kan ma ken door net werk sa men -
wer king tus sen N unie ke in di vi du en die bij dra gen. Met een spel kaar -
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ten kan je 52 fa cul teit ver schil len de rij en met kaar ten op ta fel leg gen = 
52 * 51 * 50 * etc. Bij elke kaart die je neer legt heb je weer een kaart
min der die je uit de sta pel kan trek ken om neer te leg gen. 52 ! is al een 
waan zin nig groot ge tal, dus deze bo veng rens van mo ge lijk he den die
de waar de in net werk sa men wer king kan be pa len zal in de prak tijk
nooit be reikt kun nen wor den. Crux is ech ter wel dat sa men wer ken en
co-cre a tie door deel ne mers met unie ke in breng en vaar dig he den
multiplicatief werkt in plaats van additief zoals bij broadcasting. 

Dit is dus het be wijs van de be ken de slo gan van de sha re-eco no mie:
“De len is ver me nig vul di gen” (Eng: he laas on ver taal baar). Komt er
een waar de vol ie mand bij je team die echt iets kan doen en bij dra gen,
dan kan die de waar de van de groep ver me nig vul di gen, wat weer als
mag neet an der jong elui kan aan trek ken die sa men verd er wil len le ren.
En ‘delen’ im pli ceert hier uit druk ke lijk niet al leen fy sie ke schaar se
goe de ren (zo als Wit te Fiet sen) maar ook vak ken nis en oplos sings- in -
for ma tie die, als je het deelt, niet min der wordt en in feite overvloedig
en onuitputtelijk is.

Dunbar’s num mer
Er is nog een ef fect dat mee speelt in net wer ken en dan voor al bij net -
wer ken van men sen (en die ren) en die be perkt de waar de juist weer.
Dat heeft te ma ken met de be per king van onze so ci a le aan dacht. Dui -
zen den Fa ce book vrien den heb ben is niet erg zin nig en dat komt om -
dat we als men sen be perkt zijn qua tijd, ge heu gen en aan dacht. Ro bin
Dunbar on der zocht dat eerst bij die ren, con sta teer de een be perk te

151



groeps groot te en kwam tot de con clu sie dat het voor men sen ook op -
gaat. Hij kwam tot een op ti ma le groeps groot te (in pri mi tie ve om stan -
dig he den, zon der mo der ne com mu ni ca tie) van 150. Dat heet nu
Dunbar’s Num mer of Ge tal van Dun bar: de re gel van 150, die sug ge -
reert dat een (fy siek) so ci aal net werk niet meer dan 150 le den kan om -
vat ten, ei gen lijk tus sen de 120 en 300. Dat gaat op in stam men met
primtitieve com municatie, maar is nu ook relevant in sociale media. 

Er is wel een kant te ke ning bij te plaat sen, Dun bar heeft wel ge lijk: per 
per soon, maar het gaat ook op voor teams. Als die per so nen en teams
via net wer kers en btwie ners ver we ven wor den en er dus een soort ver -
ma zing ont staat, blij ken 50.000 jong elui op een plein wel als een ge -
heel kun nen ac te ren. En dat is te vens mijn re cept voor de stad: ver -
bind die ei gen wij ze sek tes en groe pen on der ling tot een net werk, via
pro blem sol ving waar bij je el kaars va klui no dig hebt! Ambach ten
werk ten vroeger ook samen op bouwplaatsen!
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\ 16 Onder wijs, in di vi du eel, 
     top of breed

Net als het recht en de in rich ting van de sa men le ving is ook on der wijs 
op het eer ste ge zicht een kwes tie van keu zes tus sen in di vi du en sa -
men le ving, tus sen par ti cu lier en pu bliek be lang. Dat die twee ui tein -
de lijk het zelf de doel die nen wordt wel eens ver ge ten, of on der ge schikt 
ge maakt aan pracht i ge ver ha len over hoe de sa men le ving be lang heeft 
bij goed en voor al juist (als in toe pas baar en prak tisch) op ge lei de bur -
gers. Het is weer het ver haal over wat het doel van een sa men le ving
is, wil len we ge luk ki ge men sen en hoe wil len we dat verd elen, met
een paar su per ge luk ki gen of juist een ge mid deld hoog ge luks ni veau,
en willen we dat geluk reduceren to materiële welvaart. 

Oude kwes ties zon der meer dan com pro mis-ant woor den en ook hier
speelt de di ver si teit weer een rol. Wil len we een zeer gro te di ver si teit
qua oplei ding (en kan sen) of ie der een ge lij ke en daar mee mid del ma ti -
ge kan sen. We
hink en al tijd op 
twee be nen,
want we wil len
zo wel de ge ni a -
le uit vin -
der/ professor
als voor ie der -
een een re de lij -
ke kans (op op -
lei ding, ge luk,
wel vaart). Onder wijs als po li tiek won der mid del om ach ter stands groe -
pen bij te trek ken door kin de ren al van af 3 jaar in de mal te per sen, en

mooie lange ter mijn vi sies in het ka der van Plat form Onder wijs2032
ge ven wel aan, dat er druk over ge dacht wordt. Wel ke ken nis en vaar -
dig he den heb ben leer ling en in de toe komst no dig is de vraag, moet dat 
breed zijn, met voor al ba sis vaar dig he den of juist al toe pas sings ge -
richt? Eén ding is ze ker, het zal an ders worden, en de resultaten van
onderwijshervormingen tot nu toe zijn niet hoopgevend.
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De dis cus sie over in houd en vak ken pak ket ten is één ding, de bre de
trend naar meer in di vi du a li se ring, mo ge lijk ge maakt door de mo dern
tech niek, is on mis ken baar. Dat kun je ver ta len in meer keu ze mo ge lijk -
he den, meer dif fe ren ti a tie en meer ver schil len de di dac ti sche va ri an ten. 
De vraag is, waar die breed te moet lig gen, al heel vroeg, of pas aan
het ein de van de school tijd. Om te be grij pen, wel ke rich ting het on -
der wijs, on der in vloed van mo der ne tech niek, glo ba li se ring, ro bo ti se -
ring, ICT en in zicht in bre de ge zond heid en geluk, uit kan gaan, is
hier een eenvoudig (gegeneraliseerd) model. 

De hui di ge ten dens is mo del B, vrij strik te en uni for me ba sis-op voe -
ding en scho ling en na een test mo ment spe ci a li sa tie en dus ver bre ding 
van het on der wijs aan bod en rich ting en. Van uit de vi sie dat ie der een
ge lij ke kan sen moet heb ben wordt in dat mo del de aan vangs leef tijd
van de for me le edu ca tie nu zelfs steeds la ger (stel de D. Samson in
maart 2015). 

In mo del C, dat meer past bij de aan pak van Steiner en Montes so ri is
het kind lang vrij, kan kie zen uit de ruif van aan bod en pas la ter volgt
aan pas sing aan de maat schap pij en spe ci a li sa tie. In mo del C zien we
meest al tot de be slis/test leef tijd (nu er gens rond de 12 jaar,
Cito/ school advies) een ge luk ki ge en vrije op voe ding, maar is de aan -
pas sing daar na aan de maatschappij moeilijker. 

Mo del A ken nen we ei gen lijk niet, maar past in een strik te kas ten-
 maat schap pij, je loop baan en oplei ding ligt vast. De zo ge naam de iPad
scho len gaan al enigs zins in de rich ting van een kas ten-sys teem, de di -
ge ra ti zit ten vast in een spe ci fiek per cep tie-, in ter ac tie- en leermodel.

Geen van de drie mo del len is dus ide aal, maar met min der nood zaak
tot in pas sing in een spe ci fiek vak of van we ge het in zicht dat tra di ti o -
ne le keu zes niet meer op gaan, is een trend naar C te verwachten. 

Het mooi ste is na tuur lijk een sys teem met zo wel een bre de aan vang
als uit loop en zon der ver nau wen de testfase.

Hoofd, Hart én Lijf
Een an de re ma nier om naar edu ca tie te kij ken is drie as pec ten (hoofd-
 hart- lijf) te on der ken nen. Daar voor zijn ook wel waar de ring en zijn ge -
maakt, denk aan Intel li gen tie Qu o ti ënt, Emo ti o neel Qu o ti ënt en So ci -
aal Qu o ti ënt. De over lap-ge bie den kun nen gro ter of klei ner zijn en be -
pa len ie mands kwa li tei ten, dat sa men met op ge da ne er va ring en ge drag 
en ka rak ter. Mo der ne in zich ten zo als ‘em bo died cognition’ ,
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‘embodied per -
ception’ en ‘spie -
gel neuro nen’ zijn 
re la tief nieuw,
maar als we denk -
en in ter men van
spe lend le ren, ‘le -
ar ning by doing’
en ‘group-mind’
dan zijn ze meer
her ken baar.

Edu ca tie is vaak
(en he laas steeds
meer) be perkt tot
cog ni tie ve vaar -
dig he den, maar

de so ci a le fac tor (spe len, groeps ge drag, re la ties, sport) en de emo ti o -
ne le ont wik ke ling zijn al tijd sterk be pa lend voor ie mands wel zijn en
maat schap pe lijk func ti o ne ren, en dat zal al leen nog maar toe ne men.
Opvoe ding en on der wijs zal meer aan dacht (moe ten) gaan ge ven aan
die as pec ten (in mo del C is dat al meest al het ge val), ook al om dat an -
de re cul tu ren daar nu een maal soms een an de re fo cus heb ben. Het ver -
schil tus sen al locht o ne en au tocht o ne kin de ren is daar vaak op te rug te 
voe ren. Dat heeft ge ne ti sche en ou der lij ke op voe dings gron den, maar
het in een stan daard (B mo del) keurs lijf dwing en waar in het cog ni tie -
ve (te veel) voor op staat frus treert en be perkt hun wel zijn, ook op ter -
mijn. Naast een breed ver lies aan kans op geluk, want er gaat ook de
kans op uitzonderlijke talent-ontwikkeling verloren. 

In een toe komst waar in stan daard werk door au to ma ti se ring verd re ven 
kan en zal wor den, is uit zon der lijk ta lent ont wik ke len nog steeds no -
dig. Het ge brui ke lij ke ‘hoog begaaf den’- mo del van Renzulli/  Mönks
gaat voor bij aan de emo ti o ne le en so ci a le ta len ten, het is een erg
‘Westers’ mo del dat eer der het fa len van het ge brui ke lij ke on der wijs -
sys teem aan toont dan een oplos sing biedt. Fy sie ke hoog be gaafd heid -
de ge bo ren tech ni cus maar ook de ge ta len teer de hac ker of ont wer per
die met de ma te rie werkt - is on der ge waar deerd, de schei ding in het
hui di ge sys teem tus sen hand wer kers en hoofd wer kers past niet meer,
al was het maar om dat veel ‘hoofd werk’ zal verd wij nen. We heb ben
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men sen no dig die
de brug gen tus sen
fy siek, cog ni tief en
emo ti o neel kun nen
slaan, maar lei den
ze nau we lijks op.
Goe de lood gie ters,
elek tri ciens of mon -
teurs met ook cog -
ni tie ve en emo ti o -
ne le vaar dig he den
zijn zeld zaam en
leer den dat niet op
school. Het Duit se
mees ter-ge zel sys teem, met meer een gil de aan pak, verd ient be stu de -
ring en waar de ring. Het is ook niet toe val lig dat er een hele branche is 
gegroeid van thera peuten, yoga-leraren, masseuse, etc. die hun vak
later en buiten schools leerden.

We wil len top pers vin den en kwe ken, op alle ge bied. Voor rou ti ne
werk is al leen nog ruim te als het om ‘aanraken’ van goe de ren of men -
sen gaat, de rest valt ten of fer aan de machi ne, dat kun nen we af tel len. 
Maar wat zijn top pers, wat heb ben we no dig over 10 of 20 jaar? Cre a -
ti vi teit is vaak eer der een kwes tie van voe len en per cep tie dan van
denk en. Oplos sing en ko men aan waai en, de ge ni a le vonk kan zo wel
door po si tie ve er va ring en en steun als door ne ga tie ve im pul sen ont -
staan. Het idee, dat vond sten eer der ont staan door een ver bin ding met
het ‘andere’ te leg gen, dat onze her sens eer ders een ‘tuner’ zijn dan
een com pu ter, vindt steeds meer steun. In de epi ge ne ti ca (Ma ri lyn
Monk) kijkt men naar de mogelijkheid dat DNA in de hersenen die
afstemming regelt.

Is sti mu le ren, dres se ren, re pres sie of vrije ex plo ra tie het bes te on der -
wijs mo del? Is spe len de bes te op tie om van ei gen fou ten te le ren, of is
stu ren en voord oen be ter? Dat is moei lijk te be pa len, ver schilt per in -
di vi du en leef tijds fa se. Goe de leer krach ten kun nen dat vaak in schat -
ten, maar ge mid deld ko men we niet on be scha digd uit de on der wijs fa -
briek en de kos ten van de mis match zijn vaak enorm. Maar juist een
enorm trau ma kan weer lei den tot nieu we in zich ten, ge ni a le men sen
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en gro te lei ders zijn zel den mak ke lij ke men sen. Dat maakt innovatie
(zie volgend hoofdstuk) ook zo ongrijpbaar. 

Onder wijs en le ren zal, in een snel ve ran de ren de maat schap pij, steeds
meer een deel van het wer ken en le ven zijn; van werk ba nen naar leer -
ba nen, met ook con trac tu eel de kans én de ver plich ting bij te blij ven.
Opge da ne ken nis ve rou dert snel, wie niet bij leert, wordt ver vang en
door nieu we school ver la ters; per ma nen te edu ca tie is no dig, maar
vraagt ook op stads ni veau voorzieningen, gebouwen, steun.

Het hui di ge sys teem met diploma’s, tes ten en veel spe ci a li sa tie staat
on der druk, niet al leen van we ge het ren de ment (voor sa men le ving en
stu dent) maar om dat de ze ker heid van een baan, wel ke baan dan ook,
on der druk staat. Waar doe je het voor, dat stu de ren, ze ker als je er
ook nog een stu die schuld mee op bouwt? En kun je als mink ukel wel
op bok sen te gen de in de wat ten ge leg de en klaar ge stoom de kin de ren
van de meritocratie en de rijken?

Con clu de rend lijkt het er op, dat ver bon den heid ook in het on der wijs
meer aan dacht be hoeft, dat de fo cus op cog ni tie ve vaar dig he den te ver 
is door ge sla gen en dat bre de vor ming in ‘zinvol en com pleet
mens-zijn’ on derd eel moet gaan vor men van een on der wijs sys teem,
dat niet meer fo cust op wat zo ge naamd no dig is voor de eco no mie.
We we ten niet wat mor gen no dig en nut tig is, maar ge luk ki ge men sen
zijn op den duur maat schap pe lijk stuk ken goed ko per dan ge frus treer -

de men sen die
niet aan de bak 
ko men om dat
er geen werk
(meer) is of ze
de foute op -
leiding
volgden. 
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\ 17 Inno va tie en verd ienmo del; 
     wat brengt ve ran de ring 

Over le ven is ver nieu wen, de trans pa ran tie van in ter net is wat dat be -
treft dwing end. Ook als er geen groei is, blijft dat een har de eis, stil -
staan be te kent snel ach ter uit gang, de zaak een beet je bij el kaar hou den 
is een re cept voor ver star ring en af glij den. Dat be te re com mu ni ca tie
en net wer ken hel pen om een stad mee te la ten gaan met de mo der ne
tijd is wel dui de lijk, maar hoe veel nieuws heb ben in pet to, hoe veel
ver nieu wing kun nen we aan en wat doen we om de stroom op gang te
hou den. Inno va tie is in de mode en bij na een to ver woord, maar is re -
vo lu tie ook geen in no va tie; hoeveel omwenteling is nodig, nuttig en
verantwoord? 

Hoe veel moei te ste ken we er in, en doen we dat wel op de goe de ma -
nier? Is een in no va tie aan pak ‘versnellen door en mid de len slim mer te
ver bin den” vol doen de, zo als PwC stelt (in Spot light 2014 no 2 the
Dutch Agi le Eco no my)? Is sti mu le ren van de link er-her sen helft (het
ra ti o ne le) vol doen de of ko men bril jan te vond sten juist in tu ïtief (rech -
ter her sen helft) tot stand? Is top-down of juist bot tom-up in no va tie be -
ter, moet je sti mu le ren of het juist niet mak ke lijk ma ken, heb je spe ci -
a lis ten no dig met veel diep gang of is de Engel se ‘amateur’ (gent le -
man) die vrij is om z’n gang te gaan en te lief heb be ren een be ter mo -
del? Heeft de Ame ri kaan se durf kapita list niet meer po ten tie dan de
bra ve lief heb bers zoals Newton en Darwin?

Is de ‘open source’ aan pak, die zo veel heeft op ge le verd en ze ker een
de len-aan pak re pre sen teert en de ‘cre a ti ve commons’ ma nier om con -
tent te de len een betere weg?

Inno va tie en de nieu we eco no mie hang en sa men, met als be lang rijk ste 
vraag hoe we in de toe komst nog wat kun nen verd ie nen, als in di vi du,
als stad, als sa men le ving. Het is he laas meer een kwes tie van vra gen
dan van ant woor den. Het be gint bij het on der wijs en de ma nier waar -
op we men sen zien en be grij pen waar om in no va tie, ve ran de ring en re -
ac tie op externe stimuli eigenlijk draait. 

Moe ten we scho len ri gi de een ba sis pak ket la ten opleg gen en ca pa ci -
tei ten van kin de ren me ten met Cito-toet sen en ver oor de len met een
school ad vies, een leer pad opleg gen dat zo snel mo ge lijk opleidt tot
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slaaf se vol gers met al le maal de zelf de niet unie ke vaar dig he den, of is
vrij heid de to verd rank voor in no va tie, al is het mis schien voor een
enk eling? De we ten schap zelf, maar ook de eco no mie in bre de zin,
heb ben lei ders én vol gers no dig, maar in wel ke ver hou ding, wie is de
baas, wie bepaalt het rendement en op basis van welke criteria? 

Het klas sie ke idee is dat de ‘T-shaped’ in di vi du a list met zo wel diep -
gang als breed te de mees te kan sen biedt, maar wel ke rol spe len te gen -
wind, druk, ver zet; heeft on vrij heid ook een rol in de ontwikkeling?

Inter net be vor dert uit wis se ling van ken nis en, in de hui di ge ver hou -
ding en, so ci a le mo bi li teit en is dus ze ker een fac tor in in no va tie, maar
het is de moei te waard om wat verd er te kij ken. Hoe komt ver nieu -
wing tot stand, wat zijn de mo ge lijk he den, gren zen en be per king en
van in no va tie-be leid? Moet je het stu den ten, uit vin ders, we ten schap -
pers en on der ne mers mak ke lijk ma ken of juist niet, moet je ze flink
spek ken met bud get ten of be las ting voord elen of ko men de gro te ver -
be te ring en juist door gro te pro ble men en stress tot stand? Het lijkt er
op, dat zo wel een vei li ge ba sis als een ech te uit da ging en wat stress
nodig zijn voor vooruitgang, maar in welke verhouding?

Voor uit, ach ter uit, aan pas sen is es sen tieel
De tij den ve ran de ren en we moe ten ons aan pas sen, een waar heid waar 
je niet om heen kunt; je kunt niet stil blij ven staan in deze we reld. Wil
een stad ook mor gen en over mor gen niet al leen over le ven, maar aan -
trek ke lijk blij ven, dan hoe ven we mis schien niet te groei en, maar aan -
pas sen aan de ont wik ke ling en is ze ker no dig. Dat be treft alle sec to ren
en is voor ve len een ang sti ge ge dach te. Ve ran de ring, is dat wel vei lig,
goed, nood za ke lijk, is het be staan de niet goed ge noeg, kun nen we niet 
met wat pap pen en nat hou den de boel aan de praat hou den? Zal de
emer gen te na tuur van complexe systemen niet zelf zorgen dat het
goed komt?

He laas, de we reld wij de ont wik ke ling en, de trans pa ran tie en ver vlak -
king van de glo ba le eco no mie en in ter net, de tech no lo gie en de eco lo -
gi sche en de mog ra fi sche ont wik ke ling en kun nen we niet ont ken nen.
Niet al tijd po si tie ve ont wik ke ling en, maar wel ve ran de ring waar we
mee moe ten re ke nen. Ve ran de ring komt er, en de hoop is dat we er
iets aan kun nen stu ren. Po si tie ve ve ran de ring, als we daar iets aan
kun nen doen, noe men we nu in no va tie. Lie ver dan voor uit gang. Dat
staat hoog op de agen da, men zoekt naar de bron nen van der ge lij ke in -
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no va tie, sub si dieert re search, zet in no va ti on hubs, star tup pro gram -
ma’s, in cu ba tors, kweek vij vers en Know led ge Mi les op, maar waar om 
wil len we in no va tie? Wil len we be scher men wat we be reikt heb ben,
of nog meer en nog be ter wor den, is de bur ger het doel, of het sys -
teem, de toplaag en de fiksers, of zijn we alleen maar bang? Willen we 
verschil maken, of alleen maar overleven?

Eco no mie en verd ien mo del
Alles hangt sa men, maar één van de be lang rijk ste zor gen is na tuur lijk
de eco no mie. Zon der ink omen gaat het snel mis, een stad kan nog zo
leuk zijn, ge zel lig, zorg zaam en spi ri tu eel, als in de ba sis van de be -
hoef ten-pi ra mi de niet meer wordt voor zien, gaat het fout. De eco no -
mie dus, die voor ziet in werk maar ook af hangt van on der wijs, in sti tu -
ties, wet ge ving, belastingklimaat en de cultuur.

Over die eco no mie wordt diep na ge dacht, de WRR (Pe ter van Lies -
hout) bij voor beeld ont wik kel de in zich ten in wat men dan het verd -
ien-ver mo gen noem de; hoe gaan we in de toe komst de zaak draai en de
hou den en wel ke fac to ren spe len daar in mee. Men be kri ti seer de de
top sec tor aan pak, zag dat als te veel sub si dies aan het be drijfs le ven,
een soort wel vaarts staat voor be drij ven. Inno va tie zou meer, als in
Duits land, de hele sa men le ving moe ten die nen. De Advies raad voor
We ten schap en Tech no lo gie be leid (AWT) ziet dat overigens anders
en steunt dat gerichte steunbeleid.

De WRR ziet geen ken nis-eco no mie, al leen maar een leer-eco no mie,
de ab sorp tie van steeds nieu we ken nis is waar de in fra struc tuur in
moet voor zien. Le ren en wer ken ko men sa men, per ma nen te edu ca tie
is een nood zaak voor veel sec to ren; leer recht houdt mis schien leer -
plicht in, ook na de ini ti ële oplei ding. De WRR wees er op, dat na een
tijd van her ver de ling van de wel vaart we nu weer moe ten kij ken naar
pro duc tie ve kant van de eco no mie. Dat is ze ker ver stan dig, al ler lei
trends wij zen in die rich ting, maar het te kent ook het angst denk en,
over le ven als doel. We heb ben de maak in dus trie en de zeg gen schap
over ba sis voor zie ning en (nuts be drij ven) ver kwan seld en weg ge jaagd,
de pri va ti se ring heeft de con tro le over heel fun da men te le fac to ren zo -
als huis ves ting la ten weg vloei en, gaan we dat oplos sen met be ter on -
der wijs, pres ta tie be leid, adap tief be stu ren, res pon sie ve in sti tu ties,
flexi be le in fra struc tuur, ge kop pel de com plexi teit en in ter ac ti vi teit tus -
sen over heid, be drijfs le ven en we ten schap? Dat een ein de aan

160



vrijblijvendheid, subsidie-afhankelijkheid en isolatie niet alleen in de
wetenschap en onderwijs nodig is, moge duidelijk zijn.

De WRR in steek is in ie der ge val dui de lij ker dan wat we aan mi nis te -
ri ële in no va tie pro jec ten heb ben zien vast lo pen, en wordt dan ook
goed deels ge ne geerd. Ons we ten schaps be leid blijft con ser va tief, uit -
gaan van top spor ters on der el kaar, en zou een goe de door bloe -
dings-im puls kun nen ge brui ken. Maar dan moet de ivo ren to ren wel
openg ezet wor den en dat doen we niet door de zelf de soort ini ti a tie ven 
en aanpak die iedereen elders ook heeft. 

De red dings boei voor alle pro ble men zou in no va tie zijn. Niet af wach -
ten en meel o pen, maar zelf ini ti a tief ne men, op alle ge bie den, maar
voor al qua toe pas sing van de we ten schap en dat gaat dan vaak om
tech no lo gie. Ver nieu wing, uit vin ding en, be ter met min der; in alle
voor spel ling en, verd ien mo del len, aan be ve ling en komt dat steeds weer 
als de wonderolie naar voren. 

We moe ten in no ve ren, nieu we we gen in slaan, ve ran de ren en dan wijst 
men op hoe je dat zou moe ten be rei ken. Onder wijs om gooi en, MKB
steu nen, in no va tie fond sen, bank we zen en fi nan cie ring aan pak ken,
meer 3D prin ting, VR of Big Data, meer dwang, min der dwang, nud -
ging, trans for ma tie be leid, fis ca le sti mu lan sen, be te re in fra struc tuur;
ie de re stu die komt met een an de re aan pak. Steeds an de re ana ly ses,
maar heel zel den gaat men in op fun da men te le vra gen over hoe voor -
uit gang, ve ran de ring, of cau sa ti on sa men hang en met de mens en de
evo lu tie. Ontwik ke ling en uit het verleden bestuderen zou ons iets
kunnen leren, maar doet dat zelden.

Sur vi val of the fit test, epigene ti ca, al le maal mooie we ten schap, maar
de toe komst voor spel len heb ben we over ge la ten aan de sci-fi schrij -
vers en film ma kers, in no va tie be leid blijkt schie ten met zeer gro ve ha -
gel op doe len die niet al leen be we gen maar vaak pro jec ties zijn van
onze ei gen ang sten. Het zijn ove ri gens juist die ang sten en on ze ker he -
den, die de ont wik ke ling be pa len. De groei van min der he den buur ten,
de maat schap pe lij ke iso la tie die daar mee sa men hangt, re li gieus fun da -
men ta lis me; der ge lij ke ont wik ke ling en zijn net zo be pa lend voor het
in no va tie-kli maat (en in bre de zin is dat on der ne mer) als dure bu reau -
tjes en in sti tu ties die start-ups zou den moe ten gaan hel pen. Inno va tie
sti mu le ren is geen kwes tie van de win naars be lo nen, want het suc ces
is al die be lo ning, maar van kli maat, van een positief substraat waarop 
de vrijheid (het creatieve, andere, ambitieuze) kan bloeien. 
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Voor een stad als Amster dam blij ken de be lang rij ke in no va ties meest -
al niet uit de re gu lie re programma’s, fraaie in sti tu ties en ge sub si dieer -
de pro jec ten te ko men, maar uit weer bar sti ge hoe ken, uit bij na anar -
chis ti sche ini ti a tie ven, uit pro tes ten en ei gen wijs heid, in te gen wind en 
ri di cu le te groei en. Voor beel den als Ni co laas Kroe se, Ro ber Jasp ser
Groot veld, Pe ter Giele, Wil lem de Rid der, Rop Gonggrijp, ont wik ke -
ling en als Paradiso, de Di gi ta le Stad, drij ven de ei lan den, witte fiet sen, 
de ma ri huana en de por no-in dus trie, de fes ti vals, TomTom, Book -
ing.com; wat ligt er echt ten grondslag aan innovatie? 

Com pe ti tie en con cur ren tie wordt vaak als fac tor aang ehaald, el kaar
op sto ten tot gro te da den; breng en juist niet oor lo gen de mees te in no -
va ties voort? Com pe ti tie is een ver volg van ver schil len, van ong elijk -
heid, en dus in es sen tie weer van di ver si teit, een van de grondthema’s
in dit boek. Het zijn de ver schil len die in le ven de or ga nis men voor ac -
tie zor gen, voor ont wik ke ling én sta bi li teit, voor trans for ma tie en vei -
lig heid. Dat zijn in ze ke re zin te gen stel ling en, want rust, sta bi li teit en
vei lig heid com bi ne ren met uit da ging, ac tie, be we ging is geen een vou -
di ge op ga ve. Het so ci a le en het individuele, iedere cultuur en
samenleving is een compromis tussen die twee.

Als we zien dat in rap por ten over ste de lij ke ont wik ke ling zo als in
PwC’s ‘Cities of Opportunity’ re search the sis “the more well-ba lan -
ced a city is so ci al ly, eco no mi cal ly and en vi ron men tal ly, the bet ter it
will fare for bu si nes ses, re si dents and vi si tors” de sta bi li teit voor op -
staat, hoe is dat te rij men met de rol van con cur ren tie en de be hoef te
aan in no va tie, met dis rup ti ve tech no lo gy? Of gaat het om het schep -
pen van een sta bie le bo dem, een sub straat en in fra struc tuur die moet
‘kloppen’, waar op dan de in no va tie kan rus ten? Dan zou denk en in la -
gen en het rang schik ken van fac to ren op die ma nier mis schien meer
ople ve ren, dan kun nen sta bi li teit en ve ran de ring sa meng aan. In or ga -
ni sche sys te men (en in onze geest, zo als Pla to in de Phae drus zo mooi
liet zien) zijn streven naar stabiliteit en expansie altijd beide actief. 

De in no va tie-aan be ve ling en zijn vele, zo als dat we ons moe ten rich ten 
op top- of kern sec to ren (waar we al sterk in zijn), maar an de ren stel len 
weer dat we het in no va tie be leid moe ten ver leg gen naar thema’s die
we reld wijd be pa lend zijn voor de eco no mi sche groei en welvaart. 

Men spant ook graag het paard ach ter de wa gen en ge bruikt kring re -
de na ties, zo als dat er meer in no va tie komt als het be wust zijn over de
gro te po si tie ve in vloed van in no va tie op onze maat schap pij in bre de
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la gen van de be vol king groeit. Dat in no va tie ook ver lies van werk ge -
le gen heid en angst brengt, dat de mens in es sen tie be hou dend is en
vaak xe no foob, dat wordt dan licht ver ge ten. Er zijn maat sta ven ont -
wik keld, zo als de Glo bal Com pe ti ti ve ness Index (GCI) van het World
Eco no mic Fo rum, daar heeft Ne der land in 2013-2014 met een sco re
van 5,42 (schaal 1-7) GCI een achtste plaats bereikt. 

Advi seurs ko men dan met mooie plan nen en ana ly ses van het in no va -
tie pro bleem, zo als PwC dat vier te op ti ma li se ren ge bie den noemde,
zoals:

• Hu man re sour ces: Vol doen de ge ta len teer de en ge mo ti veer de men -
sen (stu den ten, werk ne mers én on der ne mers) met sterk ont wik kel de 
vaar dig he den als cre a ti vi teit, flexi bi li teit, door zet tings ver mo gen en
team geest die in no va tie als ‘a way of living’ beleven. 

• Het in ves te rings sys teem: Vol doen de aan bod van con cur re ren de pri -
va te en pu blie ke fi nan cie ring om fun da men teel on der zoek in Ne -
der land mo ge lijk te blij ven ma ken, maar voor al om toe ge past
on der zoek en de mon stra tie pro jec ten te be kos ti gen om daar mee de
‘time to market’ van innovaties te verkorten.

• Onder zoek & Ontwik ke ling: Een ex cel lent net werk van uni ver si tei -
ten, on der wijs-, ken nis- en on der zoeks in stel ling en, in no va tie ve be -
drij ven be kos tigd door pu blie ke en private R&D-uitgaven.

• Fa ci li tei ten voor on der ne mers: Een com ple men tair in stru men ta ri -
um, door de over heid ge re gis seerd en deels ge fi nan cierd voor en
door ondernemers.

Men praat over een in no va tie-eco sys teem, dat zou een open en ro -
buust net werk van top spe lers van uit be drijfs le ven, on der zoeks- en
ken ni sin stel ling en, za ke lij ke dienst ver le ning en over heid moeten
inhouden.

Rang or de in con cur ren tie, is dat in no va tie?
Een stad is het in no va tie plat form bij uit stek, de no di ge ‘resources’ ko -
men er bij el kaar, de eco no mi sche mo tor kan er snel op gang ko men.
In een spe ci fiek op Amster dam ge rich te en door Amster dam be taal de
stu die van PwC, waar in men de stad een vier de plaats toe ken de op de
rang lijst van 31 suc ces vol le ste den (Lon den is de bes te), met een top -
po si tie voor ‘Health, sa fe ty and se cu ri ty en ook voor ‘Sustain ability 
and the Na tu ral Environment’, zien we een aan tal fac to ren die PwC
be lang rijk acht te. Dat men daar bij voor al naar har de fei ten en kwan ti -
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fi ceer ba re ding en keek, is ener zijds lo gisch, an der zijds erg be perkt.
Men geeft zelf wel toe dat in di ca to ren als ‘Intellectual ca pi tal and in -
no va ti on; he alth, sa fe ty and se cu ri ty; ease of doing bu si ness; tech no -
lo gy re a di ness; en de mog rap hics and livability’elkaar over lap pen,
maar re la teert die he laas niet aan psycho lo gi sche grond sla gen, en as -
pec ten als schoonheid, geluk, gezelligheid; die vragen ook een andere
en misschien meer intuïtieve insteek. 

Aller lei vra gen zijn niet po li tiek cor rect. Is de be schik baar heid van
hash en weed een fac tor ge weest in het aan trek ken van in tel lec tu eel en 
cre a tief ta lent voor Amster dam? Is de sek sin dus trie een ex tra at trac tor
voor in ter na ti o na le bij eenk om sten, hou den par keer ta rie ven de op -
groei en de ge ne ra tie van buur lan den weg, wel ke rol speelt het feest-,
fes ti val-, gay-ima ge in be drij vig heid en in no va tie? Houdt ou de -
ren-toe ris me (crui ses) juist jong eren weg, voe len toe ris ten zich be la -
zerd door taxiprij zen, be dreigd door boerka’s of hang jong eren? Zijn
al ter na tie ve fes ti vals, uni ver si tei ten, mil jo nairs-beur zen aan lei ding tot
ge vaar lij ke pro test be we ging en, het soort in no va tie waar de ge ves tig de 
orde niet op zit te wach ten? Maakt te gro te di ver si teit qua ver mo gen
(Piketty) de weg vrij voor re vo lu tie (ook in no va tie)? Zou de doof pot
ope nen of wel het ve rant woor de lijk stel len van de po li ti ci en re gen ten
(de fik ser-ge ne ra tie) voor de mis sers, cre a tie ve ener gie vrijmaken? Er
zijn heel veel vragen die niet gesteld mogen worden, deels omdat de
antwoorden te duidelijk de status-quo aantasten. 

Voor aan in welk op zicht
PwC noem de Amster dam één van de ‘smartest cities’in de we reld,
met smart go vern ment, smart bu si ness en smart ci ti zens, die ook nog
sa men wer ken via een ICT com mu ni ty. Het is de vraag of dit soort rap -
por ten eni ge waar de heb ben, PcW draait uit wat men vraagt, de aan be -
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ve ling en zijn vrij wel de zelf de als aan an de re ste den, het lijkt erg veel
op Wil lem Elschot’s We reld tijdschrift en ‘wij van WC-eend’, ofwel
‘vanity publicity’. 

De toe ge no men com mu ni ca tie en toe gang tot ken nis door in ter net
wordt vaak ge zien als de mo tor voor in no va tie. Meer in ter net, meer
net wer ken, dan gaat het van zelf, is de ge dach te. Net wer ken is een
soort smeer mid del, daar mee gaan we nog van al les uit vin den, door
meer com mu ni ca tie komt er meer in no va tie. Dat valt te gen, de waar de 
van een net werk blijft niet groei en, op een ge ge ven mo ment is er zo -
veel ruis en zo veel in tern con flict dat het dicht loopt. Dan gaat de en -
tro pie, de ver vlak ken de kant van to ta le trans pa ran tie een rol spe len,
een ef fect dat op de lange duur als het grote probleem in cyberspace
gezien kan worden.

Op kor te ter mijn zijn er wel voord elen; ken nis de len en in ten tie oplij -
nen is een eer ste stap in pro ble men oplos sen. Net werk spe ci a list Jaap
van Till wijst er op, dat juist de ver schil len in net werk no des vrucht -
baar kun nen zijn. Zoek de te gen wind, zoek de te gen po len, dat geeft
het mees te re sul taat! Alles het zelf de ver start, er zijn nieu we impulsen,
nieuwe invloeden nodig.

Inno va tie heeft te ma ken met aan pas sing, re a ge ren op uit da ging en,
pro ble men en ve ran de ring. Je zou kun nen stel len dat de evo lu tie van
het le ven een voort du rend pro ces van in no va tie is. Maar hoe kunnen
we dat sturen?

“Tom Poes, be denk ’n list” is Heer Bom mel z’n ma nier om pro ble men 
op te los sen, maar waar is de Tom Poes in een or ga ni sa tie of in de sa -
men le ving te vin den? Kun je die se lec te ren op ba sis van ge drag,
psycho lo gi sche tes ten, do pa mi ne ni veaus of is het een ge ne tisch ge ge -
ven. Onder ne men (een es sen tieel soort in no va tie) is nood za ke lijk,
maar wordt je als on der ne mer ge bo ren of kun je ze oplei den en hoe
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dan? De psycho lo gie is hier nog niet uit, om dat met name de on be -
wus te mo tie ven hier een rol spelen, maar het onderwerp wordt druk
bestudeerd.

Juist nu door de toe ge no men con nec ti vi teit bij zon de re vin ding en (goe -
de en kwa de) zich ra zend snel ver sprei den is het de ter mi ne ren van in -
no va tie en in no va to ren es sen tieel voor ie de re or ga ni sa tie die wil over -
le ven. Ook voor de sa men le ving is dat van be lang, want de ge vol gen
van bij voor beeld ro botica, AI of 3D printing kunnen heel ingrijpend
zijn.

Er zijn zo ge naam de dis rup tie ve in zich ten of uit vin ding en, die zo veel
kracht heb ben, dat ze een re vo lu tie ver oor za ken, een ei gen le ven gaan
lei den en snel tot enor me bloei ko men. Ze heb ben iets unieks en aan -
ste ke lijks, waard oor ze zich ver sprei den als vi rus sen, nau we lijks ge -
remd door de nor ma le bar rières en met een ei gen ener gie. En aan de
an de re kant zijn er me gapro ble men zo als de op war ming en peak-oil,
die zon der creatieve oplossingen voor rampen gaan zorgen.

Het vin den en steu nen van de in no va ties die echt een ver schil gaan
ma ken is waar het ei gen lijk om draait, ook al pakt het soms an ders uit
en is in no va tie ook een game chang er. Dan gaat het dus om uit vin -
ding en of ont wik ke ling en die heel dras tisch het hele denk en of zelfs
de hele maat schap pij kun nen be ïnvloeden. De dro nes in de oor log voe -
ring, ge ne ti sche mo di fi ca tie van ge was sen, het ge bruik van smart wat -
ches zo als de Apple Watch voor fit ness en me di sche toe pas sing en en
tele-me di ci ne zijn potentieel ook van die disruptieve technieken.

Wie daar goed op in speelt kan veel geld verd ie nen, voor beel den als
Ama zon en Goog le ma ken dat dui de lijk, maar het is na tuur lijk wel
een be drei ging voor de be staan de orde.

Ven tu re ca pi ta lists, in no va tie coaches en, ho pe lijk, de stu ren de krach -
ten in we ten schap en bij de over heid wil len der ge lij ke ‘disruptieve’
ver nieu wing en be vor de ren en voor al tij dig son de ren. Want juist in de
be gin fa se is steun re la tief goed koop en kun je de uit groei sti mu le ren
of, wan neer het ne ga tie ve gevolgen heeft, die tijdig indammen.

Onder ne mers, NGO’s, de over heid, ze gooi en er grof geld te gen aan,
in in cu ba tie- of co öperatie-op zet jes, via ven tu re ca pi tal en in pri va -
te-pu blic sa men wer king. Het lijkt erop dat net als bij re cla me het
groot ste deel van de er aan bes te de ener gie niets ople vert. Anders kij -
ken is een kunst, dus waar om daar niet in mee gaan. Er zijn leu ke ini ti -
a tie ven, zo als kij ken naar kunst (Le o nar do da Vin ci was kun ste naar én 
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uit vin der) en daar in spi ra tie uit put ten, of kunst in te gre ren in de or ga -
ni sa tie. Kunst is anti-en tro pisch op een an de re ma nier dan R&D, en
dat is misschien de aanvulling op het rationele onderzoekswerk.

Het is be lang rijk is het om de men sen die in no va tie ve idee ën (kun nen) 
heb ben te tra ce ren, te zoe ken naar wat epi ge ne ti cus Bru ce Lipton het
“But ter fly gen” van de pi o niers noemt. Hen sa men breng en lijkt een
van de to ver for mu les. Gro te sprong en in bij voor beeld de fy si ca blij -
ken vaak het re sul taat van (tij de lij ke) sa men wer king en ontmoetingen
van creatieve geesten.

Ve ran de ring be werk stel li gen in we ten schap, kunst en de sa men le ving, 
het change agent zijn en out-of-the-box denk en; het is na me lijk geen
uni ver se le ei gen schap en is ook maar be perkt ge re la teerd aan in tel li -
gen tie. Dat ta lent is moei lijk te meten of te voorspellen.

Maar dan is de vraag na tuur lijk, hoe kun je ve ran der ta lent dan sti mu -
le ren of vinden?

Voor uit gang of cha os
Ve ran de ring en die op ter mijn de gang der ding en we zen lijk gaan ve -
ran de ren zijn er al tijd ge weest. De ge schie de nis van de we ten schap
gaat er prat op. Mee stal wa ren het uit vin ding en, die voort kwa men uit
oor log voe ring of door har de nood zaak door kli maat ve ran de ring en of
ram pen. Ze pas ten in het tijds ge wricht zo als de ont dek king van de
boek druk kunst maar zijn ook heel vaak te rug te voe ren op een of
enkele geïnspireerde individuen.

De we reld ve ran dert en doet dat al heel lang, we zijn al vijf mil jard
jaar op weg naar de toe komst. De bi o lo gi sche evo lu tie, le ven dus, zou
in een ma te ri a lis ti sche vi sie het ge volg zijn van ran dom mu ta ties, se -
lec tie mecha nis men en emer gen tie. Dat ver klaart nau we lijks de rich -
ting en het ont wik ke len van struc tu ren en in for ma tie die te gen de en -
tro pie (ver grij zing-af vlak king) ten dens ing aan. Nu lijkt de vraag naar
de oor zaak van ve ran de ring (causa ti on) een fi lo so fi sche kwes tie. In de 
prak tijk is het ech ter wel van be lang te be kij ken hoe nieu we
ontwikkelingen, innovatie en verandering eigenlijk ontstaan.

Inno va tie wordt (zon der veel re a li teits zin ove ri gens) vaak ge lijk ge -
steld aan voor uit gang en dat stu ren is een soort hei li ge graal aan het
wor den. Ve ran de ring, liefst een ver be te ring qua com fort, kos ten, eco -
lo gi sche be las ting of winst is waar men naar streeft, maar een bre de
vi sie op wat dat ook nog verd er ten goe de of ten kwa de ver oor zaakt
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be gint pas lang zaam door te bre ken. De vraag of we ge luk ki ger wor -
den van al dat moois en dat ook op termijn blijft meestal
onbeantwoord.

In de hui di ge groei spurt van con nec ti vi teit door di gi ta le me dia gaat de 
ve ran de ring soms heel snel, in ter net heeft zich als een vi rus ver spreid
en dringt diep door, ook in de machi na le we reld met M2M com mu ni -
ca tie. Er ont vouwt zich een we reld, waar al les met al les ver bon den is,
waar trans pa ran tie de norm is, pri va cy een il lu sie en netwerken de
modus operandi.

Dat die trans pa ran tie op den duur de spe cu la tie ve win sten ver kleint,
de ver schil len eli mi neert, schaal groot te be na drukt en ver grij zend (en -
tro pisch) werkt in al ler lei op zich ten wordt nog niet als se rieus pro -
bleem ge zien. Dat in ter net en real-time com mu ni ca tie ook de te rug -
kop pel lus sen in de tech niek, eco no mie en de po li tiek ver kort, min der
dempt en daard oor in sta biel kan ma ken, wordt al he le maal ge ne geerd.
De rust is uit het sys teem, we zwe ven van cri sis naar cri sis, de pu blie -
ke opi nie is een wind vaan; lange ter mijn denk en en doen wor den
opgeofferd aan de waan van de dag, de beurs en de media.

Bij die ver snel de en ver snel len de ont wik ke ling zijn we niet veel op ge -
scho ten in het be grij pen van de oor za ken van ve ran de ring, van in no -
va tie of van het le ven zelf. We me ten van al les, we ten hoe het zich
ont wik keld, zien de in vloed van om ge vings fac to ren en kun nen wat
meer stu ren, in de ge ne ti ca, in in cu ba tie van le ven bui ten de baar moe -
der, maar een “Gods deel tje der Ve ran de ring”, een evo lu ti o nair stuur -
mecha nis me bo ven ran dom mu ta tie mecha nis men en cha os mecha nis -
men is nog niet ont dekt. Dat la ten we aan de the o lo gen en het ge loof.
De we ten schap heeft zich wat dat be treft ge ïsoleerd van het le ven en
de wer ke lijk heid. Men zou ook oplos sing en en met ho des op ba sis van
het ex tra di men si o na le, het niet meet ba re moe ten zoe ken. Rich ting en
doel vin den we niet in de ma te ri ële di men sies maar daar waar in for -
ma tie, com plexi teit en ne gen tro pie (ne ga tie ve en tro pie) vandaan
komen en creativiteit wortelt, zoals de kunst. Dat is die andere wereld, 
die de wetenschap ontkent.
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Ontdek ken of uit vin den?
De oude Grie ken wa ren wat dat be treft dui de lij ker, Pla to sprak niet
over uit vin den, maar zag al les als ont dek ken of ko pi ëren, als ko mend
van uit een an de re (ideale) wereld.

Toch valt er wel wat te zeg gen (mis schien niet meer dan spe cu le ren)
over mu ta ties, over fil te ring van mu ta ties en het ont staan van bij zon -
de re idee ën (sing ula ri tei ten). Inzich ten in de psycho lo gie, met name in 
de ont wik ke lings psycho lo gie, in per soon lijk heids ken mer ken en de in -
vloed van om stan dig he den (de epi ge ne ti ca in bre de zin) ver tel len wel
iets over hoe vin ding en ont staan, ge dij en en uit groei en tot change
agents. Met name het ana ly se ren van suc ces vol le in no va to ren en ont -
wik ke ling en heeft ge leid tot een wetenschap en discipline die we
“verandermanagement” kunnen noemen.

We we ten nog steeds niet waar om deze of gene ge ni a le ge dach te ont -
staat, maar be grij pen wel be ter hoe je op ti maal zou kun nen om gaan
met nieu we in zich ten die op ko men en hoe we ze kun nen hel pen verd -
er te ont wik ke len. Het con ser va tis me van vroe ger is, ze ker in het be -
drijfs le ven en aan het front van de ve ran de ring en, veel min der ge wor -
den. De we ten schap en aca de mia zijn daar he laas nu eer der een rem -
men de fac tor in. Ook de ma nier waar op de po li tiek met in no va tie om -
gaat is een aan flui ting, mis luk ken is bij over heids pro jec ten bij na ing -
ebak ken. Het in zicht, dat in no va tie en klein scha lig heid (of is het
ruimte voor individueel afwijken) samenhangen, is wel gegroeid.

Alles ve ran dert, zei He rakli tus al. In de le vens cy clus van ie der idee,
pro duct of or ga nis me (ook de mens) zijn er ver schil len de sta dia en in -
vloe den. Alles wat be staat is tijd ge bon den, zelfs het uni ver sum zo als
we dat denk en te ken nen. Tijd in die zin is het ken merk van ma ni fes -
ta tie, de brug tus sen het zicht ba re en on zicht ba re. Alles is daar naast
on der he vig aan ex ter ne in vloe den. Hoe meer iets ver bon den is en af -
hank elijk van an de re za ken, des te in sta bie ler wordt het, des te meer
gaat de ont wik ke ling sling eren en af wij ken. In bi o lo gi sche ter men
gaat het fe no ty pe af wij ken van het ge no ty pe, in cy ber spa ce zien we
dat idee ën snel ler een ei gen le ven gaan lei den. Het oor spronk elij ke
idee wordt aang epast, ont wik kelt zich. Dat wordt ge mak ke lijk ook als
in no va tie of cre a tie aangeduid, maar is als proces meer ontwikkeling
en aanpassing en ook makkelijker te sturen.

Van sim pe le pro duc ten ma ken we va ri an ten en op vol gers, aan pas sing -
en aan de mode, zelfs de iPho ne kun je nu in kleur tjes krij gen, de
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Apple Watch in goud. Aan die aan pas sing en zijn wel gren zen aan,
schapruim te bij voor beeld en het kos ten ver sus op breng sten plaat je,
maar meest al groeit men tot der ge lij ke gren zen over schre den zijn. Net 
als dat het “Pe ter-prin ci ple” aang eeft dat men in car rières meest al
door groeit tot het ni veau van in com pe ten tie is be reikt, zien we ook bij 
pro duct ont wik ke ling dat men vaak te ver doorschiet in het aantal
variaties en versies.

Het is mo ge lijk de ont wik ke ling van een idee (naar pro duct, dienst,
on der ne ming, we ten schap, etc.) te ver ge lij ken met de ont wik ke ling
van de mens (en an de re or ga nis men). Er is een soort be gin, de ech te
in no va tie, een ge no ty pe dat ont staat in de geest van een enk eling en
dat gaat groei en en zich ont wik ke len, maar dat ook aan pas sing en gaat
ver to nen aan de om ge ving. Er ont wik kelt zich een per soon lijk heid of
fe no ty pe dat de oor spronk elij ke be doe ling (de ge nen) nog wel in zich
draagt maar een eigen gezicht heeft.

De ech te vonk
Het ge ni a le van men sen als Ste ve Jobs was dat ze, na tuur lijk ge -
ïnspireerd door wat ze op pik ten (bij Apple kwam dat vaak van Xerox’ 
PARC) een ei gen en ei gen zin nig con cept durf den en kon den neer zet -
ten. Ande ren ging en daar mee verd er en nu is Jobs’ vi sie al bij na ver -
wa terd door va ri a tie en fe no ty pi sche aan pas sing en, maar de ener gie is
nog voel baar. Nu was Jobs geen stan daard man ne tje, hij stond open
voor al ter na tie ve in zich ten, gaf zelf toe dat LSD hem de ogen open de
voor een an de re wer ke lijk heid en was ge pe keld in het new age denk en 
en eso te ri sche in zich ten. Daar bij was hij een las ti ge en ei gen lijk slech -
te baas. Je zou kun nen stel len, dat zijn niet zo po si tie ve jeug der va ring -
en (hij werd op ge voed door vrij eng denkende pleegouders) hem de
drive gaven om verandering te zoeken. 

Dat zien we bij meer in no va to ren, ze zijn ge groeid en ge lou terd door
de te gen wind, die hun vlie ger deed stij gen. Het blijkt ook dat
‘affective disorders’ zo als de pres sie en au tis me en ‘mood disorders’
soms tot bo ven ma ti ge cre a ti vi teit kun nen lei den, net zo als niet nor ma -
le links-rechts co ördinatie in de her se nen. Vreemd ge noeg wordt
‘openstaan’ voor an der mans idee ën vaak ge as so cieerd met cre a ti vi teit, 
maar blij ken hy per cre a tie ven zich toch ze ker in ner lijk te verzetten
tegen de gangbare opvattingen.
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Er zijn (op ba sis van neu ro lo gi sche re search) aan wij zing en dat zo wel
po si tie ve als ne ga tie ve ge voe lens en stem ming en (af fects) de cre a ti vi -
teit po si tief kun nen be ïnvloeden. Dat zou kun nen in hou den dat cre a -
tief denk en een re ac tie is op emo ti o neel uit ba lans zijn, een manier om 
daarmee te dealen.

Cre a ti vi teit in die zin is, net als de ont wik ke ling van sym bo li sche taal, 
mo ge lijk een lo gi sche com po nent van evo lu ti o nai re ont wik ke ling in
de zin van het na tuur lijk re a ge ren op ve ran de ren de om stan dig he den
en het zoe ken naar mogelijke antwoorden daarop.

Van frus tra tie naar in no va tie
Nu zou je uit de cre a tie ve im puls ge ba seerd op ne ga tief af fect (ge -
voels si tu a ties) kun nen af lei den, dat bij voor beeld on der wijs (voor zo -
ver dat ten doel heeft ech te voor uit gang te be vor de ren) he le maal niet
zo mak ke lijk moet zijn. Je moet het juist ex tra moei lijk ma ken. Dat
zou een fac tor kun nen zijn die ech te (ge no ty pi sche) in no va tie be vor -
dert. Dat is wel wat an ders dan wat er nu wordt ge dacht. Weg met
sub si dies, steun, pam pe ren en sti mu le ren, laat de bes ten maar bo ven
ko men drij ven. Dat is markt denk en, con cur ren tie zien als de bes te fil -
te ring, de top pers heb ben hun ta len ten on der druk moe ten ont wik ke -
len, de achterblijvers worden de onderklasse of uitvoerende
steuntroepen. 

Niet erg so ci aal, maar in ze ke re zin ook wel wat aan de ba sis ligt van
Si li con Val ley. Het lijkt mis schien dat al les daar ging en gaat om
steun en een po si tief kli maat, maar in fei te is het daar een gro te re rat -
ra ce dan el ders, een ‘pressure cooker’ waar in de bes ten over le ven. De
imi ta ties van dat mo del zijn dan ook voor het groot ste deel vast ge lo -
pen, drij ven op over heids steun en zijn leu ke net werk werk ver schaf -
fers. Meer kij kers en be gel ei ders dan ini ti a tief ne mers, meer be hen di ge 
sub si die ver krij gers dan in no va tors, he laas veel weg ge gooid geld en
ener gie, ter wijl de ech te uit vin ding en weer er gens in een ach ter af ga -
ra ge plaats vin den. Bo ven dien maakt mak ke lijk rei zen, cy ber spa ce en
in ter net com mu ni ca tie de uit wis se ling zo mak ke lijk, dat fy sie ke con -
cen tra tie en het idee van su per uni ver si tei ten, start-up cen tra of in cu ba -
tie-in sti tu ten zo als in Amster dam nu weer wor den op ge start, mis -
schien wel ach ter haald is. Dat in Eind ho ven wel zo’n in no va tie cul tuur 
groei de, kwam mede om dat men in een ech te dip dreig de te raken toen 
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Philips vertrok en er later een magneetwerking ontstond. Amsterdam
is altijd al een magneet geweest, op eigen kracht.

Fo cus op ei gen heid, iden ti teit is han del
Wan neer al les trans pa rant is, wan neer de werk te ke ning en van al les te
down lo a den zijn, met 3D prin ters al les te ma ken is, ont staat ui tein de -
lijk to ta le ver vlak king en spe len al leen grond stof prij zen, ver voers kos -
ten nog echt een rol. Dat is al le maal nog niet zo ver, maar het is een
ten dens, we zien nu al dat call-cen ters en naai-ate liers ge woon naar de 
laag ste lo nen lan den gaan, nu nog Azië, maar Egyp te bij voor beeld is
ze ker kan di daat voor veel sim pel maa kwerk. We kun nen denk en dat
zorg, han den aan het bed of ho re ca niet ge voe lig zijn voor de nieu we
eco no mi sche trans pa ran tie, maar ook dat kan op af stand, de chef kok
die een reeks res tau rants met 3D food prin ters be gint is niet ver weg
meer. De zor gro bots ruk ken op, menselijke aandacht inkopen via
zorgcall-centers is niet ondenkbaar.

Wie dus meer wil, zal iets echt bij zon ders moe ten aan bie den, en dat
wordt ook be paald door de iden ti teit van een land, stad, cul tuur en hoe 
die om gaat met ei gen heid, in vul ling van maat werk en waar de ring en
be lo ning van cre a tie ven. Met name de cre a tie ve ge meen schap, de ech -
te schep pers, zal steeds meer am bu lant wor den, zich ves ti gen waar de
ac tie, de sfeer, de con di ties het bes te zijn. Dat is nu nog een kwes tie
van be las ting voord elen en in ves te rings kli maat, maar ui tein de lijk zal
de het ge voel hier be pa lend zijn, de rest valt ten of fer aan de trans pa -
ran tie. Daar mee kan een stad als Amster dam sco ren, als de vrij heid,
ei gen heid en de di ver si teit over eind blij ven. Niet be ter dan een an der
wil len zijn, maar anders, eigen, bijzonder, daar valt op termijn nog
wat te verdienen.

Ande re eco no mi sche mo del len
Op dit mo ment wordt in lan den als Chi na en India, maar ook in Afri ka 
met in dru kwek ken de groei cij fers ge scoord, maar blijkt dat toch weer
voor al een kwes tie te zijn van klein scha li ge ini ti a tie ven. De over heid
kan sti mu le ren, gro te be drij ven ma ken luxe en com mu ni ca tie be reik -
baar, maar het zijn de klei ne man ne tjes en vrouw tjes die de wel vaart
echt dra gen. Wink eliers die za ken men sen wor den, so ci a le on der ne -
mers die hun si tu a tie uit bui ten, po li ti ci die wat meer doen dan hun
boek je voor schrijft, niet al leen zak ken vul lers maar ook ide a lis ten die
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met oplos sing en ko men en sa men die groei ver oor za ken en hun ach -
ter stand in ha len en meer. Die in no va tie vraagt wel om een kli maat
(wet ge ving, sti mu le ring, zach te dwang (nud ging), uit pro beer kan sen,
fi nan cie ring, mis schien zelfs wat cor rup tie) dat dit toe laat. Blijk baar is 
dat in de groei lan den be ter ge re geld dan hier, waar het kli maat soms
eer der ver stik kend en het so ci a le en ge lijk ma ken de wint van in di vi du -
e le am bi tie. De mo cra tie, sociaal besef en misschien wel onze erg
Westers geïnspireerde mensenrechten zijn blijkbaar niet het universele 
groeihormoon.

Ori gi neel en/of adap tief
Een ori gi neel en diep idee met ver strek ken de ge vol gen is zeld zaam,
maar klei ne ver be te ring en ko men mak ke lij ker, denk aan het alou de
on der scheid tus sen (fun da men teel) on der zoek (Re se arch) en ont wik -
ke ling (De ve lop ment). Mee stal gaat het om aan pas sing en, lang zaam
ve ran de ren de in zich ten. Die zijn mis schien ge ba seerd op dat oor -
spronk elij ke idee, maar het is meer vorm ge dre ven, meer bui gend naar
spe ci fie ke toe pas sing en. Dat be te kent dat in de la te re fa sen (waar
meer de ve lop ment en min der re search aan de orde is) de ve ran de ring -
en een ge lei de lij ker en meer per ma nent ka rak ter krij gen en daar in ook
meer te stu ren zijn. De we ten schap is ook die kant uitgegaan, grote
stappen zijn zeldzaam, het is meer ploeterend groeien.

Cre a tiviteit
Net als het IQ van ie mand, op zich al ge ba seerd op een meng sel van
ver schil len de ge bie den niet al tijd re le vant is, want ook re la tie en emo -
ti o ne le vaar dig he den spe len mee, is ook cre a ti vi teit een ei gen schap
met ver schil len de pij lers. Je kunt cre a tief zijn in te gen spoed, om uit
moei lijk he den te ge ra ken, maar ook van uit een soort mys tie ke ver bin -
ding met het al en wat is het meest re le vant in een ge ge ven si tu a tie?
En is het je zelf op za de len met een moei lijk pro bleem niet een soort in -
ter ne fol te ring, die oplos sing en van uit een die per ni veau oproept?
Heel veel uit vin ding en en in zich ten ko men voort uit dro men, het on -
der be wus te ver werkt de im puls en de frus tra ties en draagt een beeld of 
in zicht aan. In die vi sie is dat dus ge kop peld aan een oplos sing voor
een pro bleem en is het idee dat mooie visies of inzichten vanzelf
komen dus minder logisch.
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Hoe ont staat cre a ti vi teit, wat is het re sul taat in wel ke vorm, door wie
of welk soort per soon en in wel ke set ting. De the o re ti sche vi sies op
cre a ti vi teit als ba sis van nieu we idee ën en pro duc ten zijn ve ler lei, de
mees te heb ben te ma ken met de “4 P’s” - pro ces, pro duct, per soon en
plaats. Na tuur lijk is ook kri tiek ge ven op een idee, het ver bre den, ver -
smal len, ka de ren of in te gre ren en re la te ren cre a tief, maar an ders en
min der uniek. De es sen tie van echt re vo lu ti o nai re (ge no ty pi sche) in -
no va tie bo ven fe no ty pi sche ont wik ke ling is toch dat een heel nieuw
idee ont staat. Cre a ti vi teit is dus ge va rieerd, ook qua ni veau, er is
kleine c en grote C creativiteit, niet alles hoeft wereldschokkend te
zijn. 

Het on der scheid tus sen echt ori gi ne le idee ën en het verd er ont wik ke -
len er van is ook fun da men teel in het ge bruik van al ler lei cre a ti vi -
teits-ver be te ren de tech nie ken. Die gaan eer der over staps ge wij ze
groei. ‘Problem solving’ works hops, brain stor ming ses sies, vrije as so -
ci a tie, pro to ty ping, re ver se eng inee ring, ge struc tu reer de pro blee ma na -
ly se, er is van al les qua cre a ti vi teits tech nie ken om verd er te ko men
met in di vi du en of groe pen. Het is op val lend dat men daar bij tech nie -
ken als LSD of drugs ge bruik, me di ta tie, bid den, lu cid dre a ming, hyp -
no se en der ge lij ke, wel ge brui ke lijk in de kunst- en mu zie kwe reld, in
za ke lij ke om ge ving en vaak uit de weg gaat. Als cre a ti vi teit in we zen
niets an ders is dan toe gang krijgen tot een onderbewuste
werkelijkheid zou daar een meer productieve aanpak gevonden
kunnen worden. 

Wat in dit soort aan pak, die wel set en set ting be na druk ken, ont breekt
is de ma gi sche fac tor. Wel ke ex ter ne maar fun da men te le fac tor is de
ba sis van een idee, wat maakt dat ie mand zich über haupt er gens druk
over maakt en er gens een klik ziet.

Wat is dan wel het ge heim, de ver bor gen for mu le voor in no va tie?
Daar is nog geen een slui dend ant woord op; de HR (per so neels) goe -
roes pra ten over se lec tie, sti mu le ring en be gel ei ding, de ven tu re ca pi -
tal men sen pra ten over wor sten en be lo ning, de psycho lo gen over per -
so na li ty ty pes, de neu ro lo gen over do pa mi ne, de net werk ge lo vi gen
over uitwisseling en community effecten. 

In re tro spect (kij kend naar ge slaag de in no va tie) heb ben ze al le maal
een beet je ge lijk, maar wat ont breekt is een bre de vi sie op het hoe en
waar om van ve ran de ring en hoe die sa men hangt met le ven, groei en,
be staan. Dat klinkt wat vaag, in de prak tijk zien we ech ter dat de suc -
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ces sen bij ven tu re ca pi tal, in tech no lo gie en in we ten schap en on der -
ne men veel meer sa men hang en met in tu ïtie en ge voel dan met
planmatige analyse en begeleiding. 

Struc tuur be gel ei ding en bu si nes splan nen zijn zoet hou ders, werk voor
con sul tants, het gaat om de men sen, dat blijkt ie de re keer weer. De in -
tu ïtieve aan pak en dat be te kent toe la ten van niet we ten schap pe lij ke,
niet lo gi sche en ir ra ti o ne le fac to ren werkt het bes te. Mis schien zou de
les moe ten zijn, dat in no va tie be leid en change ma na ge ment veel meer
te ma ken heb ben met het on der linge con tact (van in di vi du en, or ga ni -
sa ties, be we ging en) met het an de re, on der be wus te en virtuele dat zich
onder al dat rationele afspeelt.

Cre a ti vi teit tes ten
Change- en in no va tie-ma na ge ment is een men sen vak, en om dat men -
sen voor al ir ra ti o neel ope re ren niet mak ke lijk te vat ten in re gels,
struc tu ren en ma tri ces. Wie be denkt een met ho de om het change (in -
no va tie) quo ti ënt van men sen en or ga ni sa ties re pro du ceer baar in kaart
te breng en? Zo’n INQ in di ca tie of Cre a ti vi ty Qu o ti ënt zou voor
change ma na ge ment (en dat is wat an ders dan een or ga ni sa tie lei den
en op de wink el pas sen) zeer waar de vol zijn. Er zijn wel een aan tal
tests zo als de Tor rance Tests of Cre a ti ve Think ing en ver schil len de
Di ver gent Think ing tests en an de re psycho me tri sche ma nie ren om via
divergentie of associatie indices een indruk te krijgen van het
innovatiepotentieel.

Die gaan ech ter voor bij aan wat de es sen tie van ech te in no va tie zou
kun nen zijn, toe gang tot de on zicht ba re we reld via het on der be wus te.
Dat kun je in spi ra tie noe men, of toe gang tot je in ner lijk kind, en hoe
je daar komt, door el len de, te gen spoed, psyche de li sche of mys tie ke
er va ring en, is niet zo be lang rijk; wat telt is wat er uitkomt.

Inno va tie heeft ook in een ri tu e le con text, we ge brui ken ri tu e len om
ve ran de ring te be gel ei den of te be werk stel li gen, om groei mo men ten te 
ini ti ëren. Is bij voor beeld een uni ver si teit of zelfs de hele we ten schap
geen groot ri tu eel met het doel de top pers te vin den, samen te brengen 
en te helpen? 

De es sen tie van ri tu e len (naast so ci a le func ties) is dat men daar mee
het ego, dat in de weg staat van het con tact met het on der be wus te,
pro beert te pas se ren. Veel van de zo ge naam de cre a tie ve pro ces sen en
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in no va tie-trai ning en be o gen het zelf de en kun nen we dus met een ri tu -
e le bril be zien. Dat komt neer op een si tu a tie schep pen waar bij de per -
soon of de groep de kans krijgt in con tact te ko men met de die pe re en
on be wus te la gen, waar ook de cre a ti vi teit ze telt. Dan is wel ini ti ële
vei lig heid (struc tuur) no dig. Pas dan dur ven we die per te gaan, de
ongebaande paden te verkennen, de creatieve vonk te zoeken. 

Bij ri tu e len past een ze ke re her ha ling, een ver trouw de si tu a tie en een
li tur gie die je in de stem ming brengt (om verd er te kij ken). Dat is wat
uni ver si tei ten, in cu ba tie op zet jes en al die trai ning en ei gen lijk doen of 
be o gen te doen, al zul len de in ves teer ders, pro fes so ren, trai ners en
coaches die visie op hun aanpak niet delen.

Bron nen: di ver se WRR rap por ten

Naar een le ren de eco no mie, nov. 2013 WRR, met o.m. Pe ter van
Lieshout

PwC: Amster dam - A City of Oppor tu ni ty, 2014, op dracht van de
Amster dam Eco no mic Board 
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\ 18 Dis rup ti ve Tech no lo gy, 
      om wen te ling en

De toe komst van de sa men le ving en dus van de stad is in ze ke re zin
moei lijk te voor spel len, om dat we te ma ken heb ben en krij gen met
wat men wel ‘Dis rup ti ve Technologies’ noemt, tech nie ken die de zaak 
fun da men teel om gooi en. De boek druk kunst, te le fo nie en het in ter net
zijn voor beel den, men denkt dat ro bo ti sering, 3D prin ting, Big Data
en de zelf rij den de au to no me auto (bus, boot, vlieg tuig) ook zul ke
verstrekkende gevolgen zullen hebben.

Er is nu veel aan dacht voor der ge lij ke tech no lo gi sche sprong en om dat 
ze zo ing rij pend de maat schap pij kun nen be ïnvloeden. Het gaat niet
al leen om de prak ti sche as pec ten zo als in fra struc tuur en het ves ti -
gings be leid, maar ook om de ef fec ten op de 
hele sa men le ving en met name de mo ge lijk -
heid dat hele volks stam men mis schien
werk loos wor den en wat we daar mee of
aan moeten doen.

Het is te ver wach ten dat niet al leen het ver -
voer tus sen ste den met zelf rij den de auto’s
en ‘platoon’ vracht wa gens enorm gaat ve -
ran de ren, maar dat op den duur ook het bin -
nen stads-ver voer au to ma tisch of au to noom
gaat. Wat be te kent dat ech ter voor het we gen net, de ver voer spa tro nen, 
de werk ge le gen heid voor chauf feurs, au to be drij ven, voor par keer -
voor zie ning en, de zorg, ong e val len dien sten en de po li tie? Krij gen we
ro bo ta gen ten, Big Sis ter thuis zorg, wordt de be zor ging van spul len
door een ro bot of machi ne ge daan, krij gen we ge zel schaps- ro bots of

voetbal wed strijden tussen
robot-teams? 

Wat als we daar ook de maker-
 trend en 3D prin ting bij be trek -
ken, als ie der een thuis met een
down lo ad en een 3D Food- pro -
ces sor (Chef Jet) of make-up
machi ne (Mink) van al les zelf
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kan ma ken. Er is wel ge steld dat zo’n home make-up fa briek je een in -
dus trie van 55 mil jard on der uit kan halen.

Het via 3D prin ting ma ken van bouw on der de len is ook zo’n trend. We 
bou wen al lang mo du lair op ba sis van mid del gro te on derd elen zo als
wan den en pla fonds, maar daar kan dus nog een stap in ge maakt wor -
den. Het is geen toe komst mu ziek meer, het gaat snel. 

De pro sumer
Er is spra ke van rol wis se ling, oude pa tro nen gaan on der uit of draai en
om. De con su ment en de pro du cent groei en in el kaar, we noe men dat
de pro su mer trend. Ie der een die zijn ge ge vens op Fa ce book zet werkt
daar al in ze ke re zin in mee, want zijn of haar ge ge vens wor den weer
ver kocht en zijn fei te lijk productie door de gebruiker. 

De ICT in dus trie wil dui de lijk de pro su mer markt gaan be wer ken of
zelfs schep pen, in een ‘blen ded reality’ aan pak waar com ple te work -
sta ti ons met al ler lei rand ap pa ra tuur in pas sen, dus ook 3D prin ters, en
vir tu al re a li ty om op klei ne schaal ding en te ‘maken’. Tech nisch kan
er blijk baar van al les, het is de mens die zich moet aan pas sen, of is het 
eigenlijk andersom?

Er is een nieu we markt en bran che van klei ne zelf stand i ge ont wer pers, 
ken nis wer kers, au teurs, fo tog ra fen en hand wer kers die met dit soort
tech no lo gie klein scha lig en toch met hoge kwa li teit kun nen ont wer pen 
en ook ver koop ba re pro duc ten kun nen ma ken, de mon stre ren en in
klei ne opla gen le ve ren. Het is nog geen huis ka mer tech no lo gie, maar
wel iets voor de tus sen laag cre a tie ve gees ten die nu een nieu we tool
krij gen aang ereikt. Inno va tie, dat we ten we on der tus sen, komt niet
van bo ven, het zijn de kleine bedrijven en éénpitters die out-of-the
box denken.

De bood schap van al dat nieu we spul blijft de zelf de, er komt ve ran de -
ring, wel ke ve ran de ring is niet eens dui de lijk. Dat is de eni ge ze ker -
heid; er ons op voor be rei den kun nen we doen door fraaie vi sies op pa -
pier te zet ten, in kris tal len bol len te kij ken, maar voor al door open en
flexi bel te blij ven. In het on der wijs, in de in fra struc tuur, in het bou -
wen. En als we dan een goed ver bon den stad zijn, dan kunnen we de
problemen ook wel aan.
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\ 19 Cy ber spa ce in de 
      ur ba ne con text

Inter net rukt op en krijgt steeds meer grip op ons da ge lijks le ven. Het
smart home kun je ko pen, ‘smart sharing’ en de smart city is in ze ke re 
zin wel in zicht, er kan, zo als al be spro ken in het hoofd stuk daar over,
van al les. We gaan meer in for ma tie ver za me len, uit wis se len, de len,
co ördineren; men be denkt van al les. Dat gaat niet zon der meer, want
er ko men ook pro ble men. Wel ke groe pen drei gen uit de boot te val -
len, wel ke net wer ken zijn nog nut tig en wel ke die nen al leen de tech -
no lo gy push? De ech te be hoef ten van de bur ger af zet ten te gen wat de
smart city aan pak kan bie den is moei lijk, en zal af we ging en en on der -
zoek vra gen. Cy ber spa ce ver mengt zich met de fy sie ke we reld, bij -
voor beeld in het de len van spul len. Kwes ties als wel ke dien sten nu
van over heids we ge aang ebo den, ge re gu leerd of vrij ge la ten moe ten
wor den moe ten op ge lost wor den. Denk aan de taxi de len pro ble ma tiek
van Uberpop; er zijn veel vragen over hoe je dat delen-economie
concept uitrolt. 

Cy ber spa ce in bre de zin,
als de vir tu e le (data-)we -
reld die zich naast de fy -
sie ke bui ten we reld en de
gees te lij ke bin nen we reld
aan het ont wik ke len is,
verd ient wel aan dacht in
het ka der van de verbon -
den stad.

Wat is de lange ter mijn toe komst van cy ber spa ce en hoe gaat het onze
sa men le ving vor men? Er lijkt nog geen eind aan wat cy ber spa ce kan
breng en? Maar kun nen we blij ven door gaan met ge ge vens op slaan?
Met wel ke voor zien ba re ont wik ke ling en moe ten we nog re ke ning
hou den en nog be lang rij ker, wel ke ruim te moe ten we schep pen voor
niet te voor zie ne ont wik ke ling en. Dat is niet al leen een kwes tie van
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e-com mer ce, een ve ran de ren de bin nen stad en wat au to ma ti sche taxi’s, 
er kunnen heel verontrustende ontwikkelingen komen. 

Hele bran ches ko men on der druk. Zo is de over gang naar de cloud,
met op slag in gro te ser ver par ken van van al les en nog wat, ook een
aan slag op wat klei ne com pu ter be drij ven aan har dwa re en ser vi ce le -
ve ren, en gaan die uit het stads beeld kun nen verd wij nen zo als nu de
boek han dels en fo to wink els? Blijft cy ber spa ce steeds meer ener gie ei -
sen (men schat nu al 6% van alle ener gie) of be spaart het juist op den
duur? Cy ber spa ce en mi lieu gaan ook po si tief hand in hand, en ma ken 
ook nieu we tech nie ken prak tisch mo ge lijk. Effec tie ver ener gie ge -
bruik, bat te rij sys te men die zon ne ce le ner gie ook op wo ning ni veau
kun nen op slaan, wat be te kent dat voor de be hoef te aan energie -
centrales, windmolens of kernenergie? Slimmer delen bespaart!

Po si tie ve en ne ga tie ve ef fec ten
Ko men we om in de ge ho mo ge ni seer de, uit ge vlak te brei van ken nis,
waar de di ver si teit op den duur ten of fer gaat val len aan de glo ba li se -
ring en we al leen nog als bra ve con su men ten dienst baar zijn aan wat
groot mach ten? Of gaan we juist nieu we hoog te pun ten be le ven wat be -
treft we ten schap, kunst en indi vi du aliteit? 

Is cy ber spa ce het be loof de land waar in al onze be hoef tes wordt voor -
zien? Lost de tech no lo gie haar ei gen pro ble men weer ele gant op of
gaan we lang zaam op in een nieu we be staans vorm, waar in na tuur lijk-
en kunst ma tig le ven naast el kaar be staan en de be wus te com pu ter de
vol gen de stap is in de evo lu tie, zo als Ray Kurzweil profeteert?

Het is goed om te be sef fen dat cy ber spa ce en de trans pa ran tie die het
in ter net mee brengt een en tropisch ef fect heeft, het leidt (op ter mijn)
tot ver vlak king, tot af na me van di ver si teit en trekt ie der een en al les
om laag tot het ge mid del de ni veau. De glo ba le ef fec ten van de ver bon -
den eco no mie zijn wat dat be treft al dui de lijk, werk gaat naar de goed -
koop ste plek, ink omens ko men on der druk om dat het werk vaak ook
el ders ge daan kan wor den, de mid deng roe pen verd wij nen daard oor.
Maar ook de ken nis ver vlakt, Wi ki pedia mist de diep gang en di ver si -
teit van de oude en cy clo pe die. Het lijkt wel als of cy ber spa ce nieu we
kan sen voor klein scha lig heid en een ei gen aan pak biedt, maar het cen -
tri fu ga le effect (klein en groot, rijk en arm groeien uit elkaar) is
duidelijk.
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Ko men we om in de ge ho mo ge ni seer de, uit ge vlak te brei van ken nis,
waar de di ver si teit ten of fer is ge val len aan de glo ba li se ring en we al -
leen nog als bra ve con su men ten dienst baar zijn aan wat groot mach -
ten? Of gaan we juist nieu we hoog te pun ten be le ven wat be treft we ten -
schap, kunst en individualiteit en samen mens-zijn?

Naast de soms ang sti ge per spec tie ven en scenario’s zijn er ook po si -
tie ve sug ges ties en visies.

Vol gens de Wet van Moore wor den com pu ters nog steeds kracht i ger,
zui ni ger en klei ner en dat gaat - ook vol gens chips ma ker Intel - ge lei -
de lijk toe naar di gi ta le sys te men die al les kun nen maar niet meer gro -
ter hoe ven te zijn dan een bi o lo gi sche cel. Com pu ters wor den zo klein 
en krach tig, dat ze over al ing ezet kun nen wor den te gen mi ni ma le kos -
ten, in ie der ge val wat de har dwa re be treft. Dat zou ook gel den voor
energieverbruik, opslag en transmissie.

Er zijn dui de lij ke per spec tie ven dat we nu of bin nenk ort al tijd, over al
en zon der be per king en toe gang zul len heb ben tot com pu ter kracht, het
in ter net-of-things, we a ra bles, ar ti fi ci al in tel li gen tie en ex pert sys te -
men en dat ons le ven ook qua com fort en vei lig heid daar mee positief
beïnvloed gaat worden. 

Fu tu ro lo gen
Voor lo pig is het sa men wer ken van mens en com pu ter een lo gisch pad. 
Het com bi ne ren van de men se lij ke vaar dig he den zo als pa troon her ken -
ning met wat de com pu ter goed kan, dus het zwa re re ken- en zoe -
kwerk, is een re a lis ti sche op tie. Luis von Ahn noemt dat ‘human
computation’, waar bij com pu ter en mens el kaar aan vul len. Hij be -
dacht al ler lei slim me met ho des om ge bruik te ma ken van de kwa li tei -
ten van men se lij ke ge brui kers van in ter net, zo als het clas si fi ce ren van
foto’s via een spel (ESP) waar bij hon derd dui zen den spe lers hel pen
om op een leuke manier die foto’s van een passende aanduiding te
voor zien.

De men sen die er hun be roep van ma ken de toe komst te schet sen, heb -
ben hun ei gen vi sie, die vaak neer komt op het zien van breu klij nen in
de ont wik ke ling.

Vol gens de fu tu rist Da vid Houle zijn we be zig aan een nieu we fase
van de glo ba le eco no mie, het in for ma tie tijd perk met enor me groei
door in ter net en com pu ters en voor al mo bie le te le fo nie is over ge gaan
in wat hij het ‘shift’ tijd perk noemt, de tijd van gro te ver schui ving en.
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De fi nan ci ële cri sis van 2008 was vol gens hem het sig naal dat die
nieu we fase ging be gin nen, de in te gra tie van de eco no mie was ver ge -
noeg voort ge schre den en de Wes ter se groot spraak en schuld af wen te -
ling werkte niet meer; tijd voor een grote reorganisatie.

De re ces sie, ge trig gerd door de con nec ti vi ty en glo ba le af hank elijk -
heid, is de op maat naar een nieu we tijd. De oude meet pun ten, zo als
het na ti o naal pro duct (BNP) en de oude groei cij fers wer ken niet meer, 
de ech te cri sis kwam en komt veel har der aan dan de eco no men ver -
wacht ten, en is ook een glo baal ge beu ren, maar het ech te BGP (Bru to
Glo bal Pro duct) kun nen we niet be cij fe ren en wordt ook niet be -
ïnvloed door na ti o na le maatregelen als de rente of geldhoeveelheid.

Het ech te her stel blijft uit, om dat de oude vi sie van de over heid en
cen tra le bank en niet meer werkt en door de on ze ker heid ie der een
voor al het ei gen be lang voor op stelt. Eu ro pa zal in die vi sie nog lang
blij ven mod de ren, maar ook de groei-na ties zo als Chi na zien meer
schok ken en groei stui pen en de we reld eco no mie wordt be paald door
grond stof schaar ste en de bi o sfeer. Het na ti o na lis me zal verd wij nen,
om dat geld (ca pi tal) niet meer ing eperkt kan wor den en snel kan ver -
schui ven maar de macht van de ste den zal toe ne men en glo ba le on der -
ne ming en (glo bo corps) gaan zich ook meer op die steden als grote
afzetmarkten richten.

We gaan in Houle’s vi sie van plaats ge bon den be staan via scherm ge -
bon den naar vrije ruim te als be pa len de fac tor in onze wer ke lijk heid en 
dus niet meer na ti o naal of po li tiek ge bon den, maar met mo biliteit als
essentie.

Lange ter mijn, dys topia en en tropie
Over wat er op ter mijn gaat ge beu ren, kun nen we mis schien het bes te
af gaan op wat scien ce-fic ti on schrij vers al le maal be dacht heb ben en in 
films, ga mes en boe ken vorm ge ge ven. He laas zijn dat voor al ne ga tie -
ve beel den en vaak dys to pisch (anti-uto pisch) met schil de ring en van
to ta li tai re sys te men, ro bots, cy borgs en een grim mi ge strijd om het be -
staan voor de on der klas se. Mee stal schil dert men sa men le ving en waar 
de ver schil len toe ne men en de ge nen aan de goe de kant van de streep
niet meer solidair willen zijn met de rest.

Wat op valt, is dat wei nig toe komst vi sies ten de ren naar een si tu a tie,
waar in de in di vi du a li teit verd we nen is en de col lec ti vi teit heerst. Toch 
be slaat de pe ri o de waar in dat an ders om was en in di vi du a li teit ge lei de -
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lijk ging over heer sen maar zo’n tien- tot twaalf dui zend jaar. Voor zo -
ver de we ten schap, via DNA on der zoek, pa le on to lo gie en de ar che o -
lo gie nu kan zien, is het op voor uit gang ge rich te zelf be wust zijn en de
niets ont zien de macht over de natuur een vrij recente evolu tionaire
stap.

Voor uit en toch ach ter uit?
Waar om zou den we niet te rug kun nen naar een sa men le ving waar in
in di vi du a li teit wei nig waar de heeft en sta bi li teit zo veel meer, waar in
we weer net als de voor his to ri sche mens te vre den zijn met de sta tus
quo, voor uit gang niet meer telt en we meer één zijn met de na tuur? Is
dat wat cy ber spa ce ons ei gen lijk brengt of gaat breng en? Een te rug -
keer naar een tijd zon der machts stre ven en zon der de behoefte anders
te willen zijn?

Dat is een vreem de ge dach te, maar toch niet on lo gisch. Cy ber spa ce is
een en tro pisch fe no meen, de trans pa ran tie er van be perkt en het vlakt
de in di vi du e le ver schil len tus sen men sen, cul tu ren, lan den en ras sen
uit. Het ge vaar is dat we zo lang zaam ver star ren tot een mis schien
com for ta bel maar vastlopend systeem.

Gaan we daard oor ui tein de lijk te rug naar de staat van de Cro-Mag non
oer mens, met wel is waar di gi ta le hulp mid de len (mis schien ro bots), een 
lang er le ven en veel com fort, maar zon der de am bi tie van het in di vi du 
in de af ge lo pen mil len -
nia? Waar bij voor uit -
gang die ons niet ge luk -
kig maakt wordt af ge -
we zen, er ‘eeuwige’
waar den ko men en we
voor al de sta bi li teit die -
nen en ons bezig hou -
den met de ‘andere’
wereld?

Denk aan een sa men le -
ving zo als van de Abo -
ri gi nals voord at het
Wes ten het con ti nent
Aus tra lië ko lo ni seer de.
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Dit sce na rio van de gro te ver vlak king is mis schien niet wat de tech no -
cra ten voor ogen heb ben, maar die zijn al tijd al blind ge weest voor de
ech te con se quen ties. En voor de hui di ge, op zelf ver vul ling ge rich te
mens is het na tuur lijk ook niet erg ac cep ta bel want wat moe ten we
dan met in di vi du e le ambitie, zingeving en vrije wil?

Wil len we juist niet nog meer in di vi du a tie, ex pres sie, een toe komst
waar in ie der z’n po ten tie maxi maal kan uit le ven? Waar in we de tech -
niek ge brui ken om al les be ter, mooi er, snel ler, ef fec tie ver te ma ken,
met mis schien com pu ters die het ‘leven’ van ons overnemen als
resultaat?

Bij de ge schet ste ex tre me ont wik ke ling en van ons mens-zijn met een
verd er ont wik kel de cy ber spa ce tech no lo gie is er mo ge lijk nog een
der de weg; mis schien een mid den weg? Iets waar bij we col lec tief en
in di vi du eel be lang be ter ver bin den en meer mik ken op ge luk dan op
com fort en nog meer au to ma ti se ring, robotisering en maakbaarheid.

Glo bal Brain
Je kunt de com pu ter kracht van het in ter net en de daar be schik ba re
ken nis van ex perts na me lijk ook zien als een krach tig hulp mid del, als
een brein pro the se die je ei gen mo ge lijk he den ver breedt met re kenk -
racht en een me ta ge heu gen (niet al leen data, maar ook ma nie ren om
die te vin den). Het gaat nog een stapje verd er wan neer zelf stand i ge
su per com pu ters of net wer ken ding en zou kun nen die bo ven het men -
se lij ke be grip uitgaan, maar wel logisch en rationeel blijven.

Er ko men steeds kracht i ger sys te men en net wer ken. Daar om wordt er
ge dacht aan de mo ge lijk heid dat met steeds meer ver bin ding en en data 
het in ter net een soort we reld brein kan wor den. Even af ge zien van echt 
be wust zijn kan de com bi na tie en in te gra tie van zo veel re kenk racht,
ing evoer de ex per ti se en ver bin ding en ook oplos sing en gaan ge ne re ren 
op een ni veau dat wij als men sen niet meer kun nen vol gen. Dat is niet
erg want als het werkt, kun nen we gewoon meer overlaten aan het
systeem.

Vol gens on der zoe kers zo als Fran cis Hey lighen kan in ter net uit groei en 
tot een ‘glo bal brain’. We kun nen be ter le ren be grij pen hoe be slis sing -
en door men sen ge no men wor den en daar uit al go rit mes af lei den voor
in ter net be slis sing en zon der men se lij ke tus senk omst. Het sys teem
moet daar toe uit da ging en (chal leng es) le ren her ken nen en aan pak ken,
pro bleem oplos send maar ook als leerproces van de machine zelf.
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Het in ter net lijkt qua func ti o ne ren een beet je op onze her se nen, met
neu ro nen die ge ge vens over breng en. Er is ook een ver bluf fen de over -
eenk omst tus sen hoe de co de ring van DNA werkt en hoe com pu ters
wer ken. Kun nen we daar niet wat van le ren en nieu we ge ne ra ties sys -
te men bou wen met bio-chips of zelfs DNA-tech no lo gie, net zo als we
nu quan tum-com pu ters hebben? Daar wordt aan gewerkt!

Extre men in ink omen, ver mo gen, ken nis, cul tuur
Ver schil len zijn, waar dan ook, voed sel voor ve ran de ring maar ex tre -
me ver schil len, zo als de di ver si teits-ef fect cur ve aang eeft, zor gen voor 
cri sis. Ze lei den ui tein de lijk tot cor rec ties, maar als we ons er van be -
wust zijn, kun nen we maat re ge len ne men of die ve ran de ring en po si -
tief in zet ten voor trans for ma tie. Hoe wel in gro te lij nen cy ber spa ce
ver vlak kend werkt, zijn er ook ex tre men in bij voor beeld ver mo gen en
macht, die door de open heid dui de lij ker wor den. Daar kun nen we iets
aan doen, door in ter na ti o na le maat re ge len bij voor beeld spe cu la tie, ka -
pi taal vlucht en vermogens-accumulatie tegengaan, en dus tot eerlijker
belastingheffing komen.

Ook zijn we door de drei gen de ro bo ti se ring ge dwong en om eens goed 
te kij ken naar wat we doen om een sa men le ving met wei nig werk in te 
richten. 

Dis cus sies over een ba sis ink omen ko men op gang, en dat is hard no -
dig. Het heeft voord elen, maar als we ook de ge va ren be sef fen van
zo’n aan pak zal dat mis schien lei den tot een nieuw so ci aal norm be sef. 
Want ie der een een ba sis ink omen klinkt leuk, maar dat zou bij voor -
beeld wo nen in de gro te ste den kun nen uit slui ten (want huur sub si die
past niet in zo’n beeld) en dat betekent getto-dreiging. 

Cy ber spa ce dwingt dus tot na denk en over een recht vaar di ge sa men le -
ving voor al len en in dat houdt in ze ke re zin het ein de van het roof ka -
pi ta lisme en ne o ko lo ni a lis me in. Dat gaan we niet mor gen zien, maar
als we er niets aan doen, zit ten we an ders op ter mijn met een we reld
met een paar rij ken in hun af ge scherm de re sorts/for ten en de rest van
de massa als minkukels daarbuiten.

De nieu we fy si ca li se ring
Er komt een her waar de ring voor het weer fy siek aan ra ken en ont moe -
ten. Bij alle be drei ging en van ver vreem den de te le com mu ni ca tie en cy -
ber spa ce ligt in fy si ca li teit het te geng if. Elkaar ont moe ten, aan ra ken,
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on der wijs door le ven de men sen, dat heb ben we no dig om te gen wicht
te bie den in de een zij di ge ‘denk-cultuur’. Dat heeft prak ti sche con se -
quen ties waar we nu al rekening mee kunnen of moeten gaan houden.

Met name de rol van de stad als con tact me di um kan hier een rol spe -
len, Luud ging daar al op in. In een we reld waar in steeds meer men sen 
in de stad gaan wo nen, die trend is on mis ken baar (nu al 50% en dat
gaat naar 70% of meer), is een es sen ti ële ur ba ne func tie steeds meer
het fa ci li te ren van fy sie ke con tact. Za ken doen, oplei ding en, ko pen en 
wer ken kan ook el ders of thuis, maar el kaar ont moe ten in le ven de lij -
ve is waar de stad de bes te mo ge lijk he den voor biedt, het is of wordt
de kern func tie van de stad. Ste den die aan de in wo ners de bes te fy sie -
ke mo bi li teit en con tact mo ge lijk he den bie den, heb ben daarin een
voorsprong, ze bieden een betere leefomgeving.

De ve rant woor de lijk heid van stads be stu ren in dit op zicht is dui de lijk,
zij kun nen op ste de lijk schaal in fra struc tuur, ver voer, en fy sie ke co he -
sie re ge len door zelf te in ves te ren, door stu ring te ge ven of ini ti a tie ven 
van anderen te bevorderen.

Het idee van een ver bon den stad, die nog verd er gaat dan de di gi ta le
stad en de ‘wit te stad’, die uit gaat van de len en sa men doen, is daar om
erg be lang rijk. We moe ten de grond stof fen, mid de len en ca pa ci tei ten
sa men breng en en de len, dat is een eco no mi sche en ecologi sche nood -
zaak, maar er is een psycho lo gi sche nood zaak om elkaar ook te
ontmoeten.

De stad moet aan vul len of com pen se ren wat we in cy ber spa ce ver lie -
zen, de aan raak baar heid. Dat kan, mo der ne sys te men qua com mu ni ca -
tie moe ten daar toe ge ïntegreerd wor den met de fy sie ke in fra struc tuur,
ver voer, dis tri bu tie van ener gie, wa ter en af val pro duc ten, maar ook
met zorg en ver maak. De com pac te stad, een oud Amster dams idee,
kan sa men met de di gi ta le stad, een re cen te re maar ook Amster dam se
vi sie, groei en naar een ver bon den stad. Inter net is daar bij on ont beer -
lijk, maar als we el kaar niet mak ke lijk de hand kun nen schudden en in 
de ogen kijken, wordt het een doodse stad.

Open Sour ce, smart sha ring
Ken nis en voor al wijs heid zien als een ‘open bron’, waar ie der een
zich aan kan la ven, is een in spi re rend beeld. In de ICT is de Open
Sour ce be we ging niet al leen le ve ran cier van al ler lei nut ti ge soft wa re
en sys te men, maar voor al ook een al ter na tief voor pri va te (proprie ta -
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ry) ont wik ke ling en. Dat sti mu leert mee doen, in no va tie, be perkt mo no -
po lis ti sche ten den sen en be trekt een veel bredere groep bij de
ontwikkeling.

Het is dus niet al leen een ide aal, ge dra gen door al tru ïsten, maar een
echt al ter na tief tra ject en daar om be lang rijk en hoop ge vend. Het heeft
ook na de len, de ‘Heartbleed’ cri sis van we ge een fout je in een
open-sour ce pro to col maak te ie der een daar van be wust, maar het is
wel de prak ti sche uit wer king van het ‘information wants to be free’
motto.

Open sour ce gaat niet al leen om soft wa re, het is een bot tom-up en
geen top-down prin ci pe dat voor alle in for ma tie van be lang is. Als bij -
voor beeld alle over heids in for ma tie open baar zou zijn, kun nen be slis -
sing en be ter on der bouwd, be kri ti seerd en dus geaccepteerd worden. .

Open Sour ce biedt een hoop vol per spec tief en juist om dat ie der een
daar aan kan mee wer ken en van uit de ei gen op tiek kan bij dra gen is
het één van de meest po si tie ve as pec ten van in ter net. Be scher ming en
steun voor het bre de open sour ce ide aal is dus ge wenst en zou een po -
li tie ke prioriteit moeten worden.

De spi ri tu e le di men sie ook in cy ber spa ce
De fu tu ro lo gen blij ven angst val lig weg van een ople ving van de spi ri -
tu a li teit ter wijl de scien ce-fic ti on schrij vers daar juist vaak wel mee
rekenen.

Het mag niet van de we ten schap, maar voor uit, dat is toch een dood lo -
pen de weg, vin den ve len. In spi ri tu a li teit, en dat is een heel breed be -
grip dat ook yoga en me di ta tie om vat naast de klas sie ke re li gies, ligt
een uit da ging en een uit weg uit het geest do den de ma te ri a lis me en cy -
ber spa ce kan daar bij hel pen. In ons land zijn tus sen de 10 en 20% van
de men sen ac tief met de ‘nieuwe spiritualiteit’ en dat gaat veel verd er
dan de new age cur sus sen, er wordt wat ge works hopt, aan sja ma nis me 
ge daan, na tuur fes ti vals ge hou den, ay a hu as ca ge pro beerd, groeps werk
ge daan en geluisterd naar al dan niet serieuze leraren en meesters. 

Om die spi ri tu e le di men sie in te pas sen in de struc tuur van onze sa -
men le ving hoe ven we mis schien geen ker ken en mos kee ën te bou wen, 
maar er moe ten wel voor zie ning en voor zijn. Wat pre cies is nog niet
dui de lijk, maar dat bij voor beeld fes ti vals, een van de groei sec to ren
waar in Amster dam voor oploopt, ook een spi ri tu e le en eco lo gi sche
com po nent heb ben, kan ie der een er va ren die eens een keer in Rui -
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goord gaat kij ken. Die ont wik ke ling is on mis ken baar, maar nog niet
breed ge ac cep teerd. We kun nen wach ten op won de ren op nieu we pro -
fe ten maar mis schien ook de pro fe ten van onze tijd, die scien ce-fic ti on 
schrij vers, film ma kers en fi lo so fen, se rieus ne men. En on der schat niet 
dat de mens heid vaak heel goed is in het an ti ci pe ren op de toekomst,
we weten collectief vaak waar het heen gaat, op een onbewust niveau.

Wat als we met dat in het ach ter hoofd big data tech nie ken zou den
kun nen in zet ten om on be wus te maar va li de toe komst beel den te
isoleren?

Ri tu e len bie den zing eving
Er is het be lang van rituelen, die naast hun psycho lo gi sche en so ci a le
func tie ook het spi ri tu e le stuk in ons on der steu nen. In een stad zijn
veel ri tu e len, de kop kof fie of het pils je om de hoek is vaak ri tu eel,
maar ook de Sin ter klaas op tocht en de Stil le Omgang in Amster dam
ken nen we als dui de lij ke groeps-ri tu e len. Daar kun nen we cy ber spa ce
ook bij ge brui ken. Dat biedt enor me per spec tie ven, want ri tu e len bie -
den zing eving; de zo ge naam de pri mi tie ve men sen be steed den er
enorm veel tijd aan en wa ren (en zijn) daar niet ong eluk ki ger door,
voor zo ver we we ten. Ri tu e len in cy ber spa ce zijn een po si tie ve ont -
wik ke lings rich ting en het is te ho pen dat de ra ti o ne le be heer ders van
het sys teem dat ook toe la ten. Vijf keer per dag bid den en even je ar ro -
gan tie ver vang en door dee moe dig heid zo als de Islam dat voor schrijft,
is heel ge zond en be vre di gend, verd ient dat geen plaats in de toe -
komst vi sie? Vroe ger was er het katholieke Angelus om 12u, dus
waarom geen ruimte voor andere religieuze rituele momenten.

Spe len en le ren op maat
De mens wil groei en en le ren en spe len is daar voor evo lu ti o nair de
aang ewe zen weg. De com pu ter ga mes in dus trie heeft een be lang rij ke
taak in een we reld waar in de tra di ti o ne le tijds bes te ding als werk
(deels) verd wijnt. De tech no lo gie maakt voor al sa men spe len mo ge -
lijk, je kunt nu scha ken, maar ook ten nis sen met men sen aan de an de -
re kant van de we reld. Spe len is le ren is ook de vrij heid heb ben om
fou ten te ma ken, iets wat met al die vastlegging van wat we doen in
het gedrang komt.
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Met nieu we sen sors en ac tu a tors ko men nieu we mo ge lijk he den om sa -
men on li ne te spe len in beeld; we kun nen emo ties be ter de len, meer
dan al leen zien en horen is mogelijk.

Het on der wijs krijgt daar mee ook nieu we kan sen. ‘Asynchronous
learning’ (niet meer strak vol gens een vast roos ter en cur ri cu lum) en
‘com pe ten cy ba sed education’ (in di vi du eel aang epast aan ni veau en
ta lent) ko men in beeld, le ren (en diploma’s) op maat. Be drei gend voor 
het hui di ge sys teem, maar voor de stu dent en leer ling veel meer toe ge -
sne den, met ruim te voor an de re ding en en meer pro be ren, spe len, min -
der dwang. We ra ken daar mee vast wat dis ci pli ne en fo cus kwijt, maar 
dat kan met de in di vi du e le aan dacht wel weer wor den ge com pen seerd. 
In cy ber spa ce is, dank zij de com mu ni ca tie-me dia en be te re soft wa re,
een per soon lij ke band tus sen le raar en leer ling, zo als in de tij den van
mees ter en ge zel, weer haal baar. De be per king en qua plaats en tijd
zijn ten slot te veel min der, maar het blijft de vraag of fysieke aan we -
zigheid van een leraar niet beter werkt. 

Actief le ren, en daar bij speelt be we gen ze ker een rol, de we ten schap
op het ge bied van em bo died cog ni ti on en spie gel-neu ro nen be wijst dat 
steeds meer, past mis schien min der in het klas sie ke sys teem, maar
vraagt wat meer dan al le maal maar aan de computer.

We zul len ons moe ten in stel len op nieu we on der wijs mo del len, alle
kin de ren een iPad ge ven en de oude vaar dig he den los la ten lijkt niet de 
goe de weg, maar ons meer los ma ken van de fy sie ke be per king en van
vroe ger qua boe ken, les roos ters, klas lo ka len en vas te toet sen is denk -
baar. Meer in di vi du eel toe ge spitst on der wijs en na- en bijscholing
komt in beeld.

Seks nor ma li se ren, seks bran che in cy ber spa ce
Het is een be la den on der werp, nog steeds, maar cy ber spa ce en seks
zijn op een in te res san te ma nier com ple men tair, ze vul len el kaar aan en 
je kunt leu ke ding en doen met cy bers eks. Amster dam is en was al een
van de be lang rij ke spe lers in de te leseks en in ter net-por no cul tuur. Dat 
is on der huids ze ker een van de bran ches waar in men voor oploopt, een 
er fe nis in ze ke re zin van de vroe ge to le ran tie op dat ge bied in ons
land. Met de ont wik ke ling van vir tu al en aug men ted re a li ty en steeds
meer sen sors en ac tu a tors (mo tor tjes en op af stand be dien ba re de vi -
ces) ook in de e-Health en fit ness, ko men er nieu we mo ge lijk he den.
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Het is niet on denk baar dat hier een belangrijke industrie qua
dienstverlening, contactsites en handel groeit. 

Ontwik ke ling en als sexting (het ver stu ren van seks bood schap pen van
al ler lei aard en met al ler lei be doe ling en) maar ook on li ne dienst ver le -
ning van ve ler lei aard is ook een bran che, een in dus trie. Er wordt geld 
mee verd iend, en hoe wel er ze ker kwa lij ke rand ver schijn se len zijn zo -
als vrou wen han del en kin der por no, valt het be lang niet te ont ken nen.
Amster dam is al lang een stad waar be zoe kers niet al leen ko men voor
de mu sea en de grach ten, dat wil len weg poet sen, zo als wel is ge beurd
door fat soens rak kers in de politiek, is dom en kortzichtig.

Voor cul tu ren waar seks nog is weg ge stopt kan in ter net voor lich ting
bie den, in zicht in wat toch heel men se lij ke er va ring en en emo ties zijn. 
Voor alle cul tu ren is toe gank elij ke in for ma tie over seks nut tig om dis -
cri mi na tie te ver min de ren, zelf ac cep ta tie te be vor de ren en iso la tie te
voor ko men. Meer con tact mo ge lijk he den, meer keus, meer al ter na tie -
ven en waar een heel groot ge deel te van ons ge luks ge voel toch met re -
la ties en seks van doen heeft, in te res san te per spec tie ven. Het is mak -
ke lijk om seks ro bots, dil do nics of te le seks af te schilderen als ziek en
ontaard, maar vanuit welke perspectief gebeurt dat?

We zijn heel lang on der ho rig ge hou den, ge hoor zaam aan kerk en be -
krom pen mo raal, uit angst voor de gro te ont la ding en het Bo no bo ge -
drag. His to risch ge zien wa ren die be per king en mis schien te recht, zon -
der pil, pro fy laxe, pre ven tie, ef fec tie ve ge nees mid de len, abor tus, ge -
lijk be recht i ging of dui de lijk erf recht voor vrou wen was dat mis schien
nodig, maar we leven in een andere tijd.

Ik denk dat we nog heel in te res san te ont wik ke ling en gaan zien in cy -
ber seks. Dat gaat niet aan de op per vlak te, maar on der huids doord ring -
en. Gro te or ga ni sa ties als Apple blij ven be wust op af stand en de re li -
gies heb ben nog veel macht in dit op zicht, maar het is niet tegen te
houden.

De psycho lo gie po si tief ge brui ken
Het in zicht in hoe en waar om we denk en neemt toe, maar als we dat
al leen ge brui ken om af wij ken de denk vor men te de fi ni ëren en te iso le -
ren schie ten we niet veel op. In het hand boek over psychi at ri sche
kwa len, de DSM-5 (Di a gnos tic and Sta tis ti cal Ma nu al of Men tal Di -
sor ders) ru bri ce ren en clas si fi ce ren we dat al le maal; nor maal zijn is
daarin nog net geen ziekte.
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Inzicht in onze psyche is de ba sis van alle ken nis zei den de Grie ken
al; het kan veel po si tie ver ge bruikt wor den. Juist cy ber spa ce biedt
daar voor alle mo ge lijk he den. Denk aan psycho lo gi sche apps voor
zelf ken nis, zelf trai ning, be wust wor ding, ty po lo gie en the ra pie; niet
om dat we ziek of slecht zijn, maar om dat we wil len groei en en ons
zelf (of zelven) leren kennen.

Als voor beeld: het lijkt er op dat we mak ke lijk een pa ra si tai re re la tie
met so ci a le me dia en het web ont wik ke len, dus een deel van onze
zelf stan dig heid en on af hank elijk heid ver lie zen doord at we steeds naar 
an de ren lui ste ren of de me ning van an de ren ac cep te ren. Waar om dan
geen tech nie ken ont wik ke len om die re la ties te eva lu e ren, te kij ken of
we er be ter van wor den of al leen maar ener gie ver lie zen. Denk aan
een sim pel icoon tje bij alle Fa ce book con tac ten dat aang eeft hoe de
communicatie verloopt, is het geven of halen?

Pa ra si tai re (ver sla ven de, af hank elij ke, ziek ma ken de) re la ties zijn heel
be pa lend voor ons ge luks ge voel, daar wat hel der heid in krij gen kan
enorm hel pen. En dat kan met de zelf de soort tech nie ken die men nu
ge bruikt om te be pa len of je mis schien terrorist bent of kunt worden.

Di ver si teit wordt be dreigd, maar ook be schermd
Bij alle mooie ding en en kan sen die cy ber spa ce biedt, is op ter mijn de
be drei ging van de di ver si teit het meest be ang sti gen de as pect. Het mag 
lij ken dat het in di vi du alle kan sen krijgt op zelf ont plooi ing door de
toe gang tot an de ren en an de re ken nis, maar op lange ter mijn kan cy -
ber spa ce en tro pisch, glo ba li se rend en vervlakkend zijn.

Daar ligt dus de gro te uit da ging, lukt het om met de zelf de of nieu we
tech nie ken die trend te ke ren. Cre a ti vi teit naast so ci a le ve rant woor de -
lijk heid, vei lig heid en vrij heid beide waarderen.

Het mooie rechts prin ci pe van ge lijk heid, dat al wat is af ge klo ven tot
ge lij kwaar dig heid en ge lijk be rech tigd heid en dat we te genk omen in
con cep ten als net neu tra li teit en toe gangs recht voor al len zal in het
licht van de waar de ring voor di ver si teit nog eens moe ten wor den be -
ke ken. Ver schil len over eind hou den is es sen tieel, niet al leen om het
in di vi du te va li de ren, maar om dat we ge woon niet we ten wel ke cul -
tuur, wel ke af wij ken de me ning, wel ke unie ke iden ti teit ab so luut niet
ver lo ren mag gaan. Cy ber spa ce als de ver za mel plaats, als het re ser -
vaat van de ong elijk heid en diversiteit zien, is dan het tegenwicht
tegen de vervlakking.
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\ 20 Vir tu e le Ver bon den heid: 
so ci a le net wer ken en di gi ta le
ge meen schap pen

Vrij wel ie der een doet er aan mee of is een ver klaard te gen stan der, het
fe no meen ‘social networking’ via vir tu e le ge meen schap pen en so ci a le 
me dia is on mis ken baar een deel van onze mo der ne in ter net- we reld.
Waar we vroe ger lid wa ren van een sport club, kerk ge noot schap of al -
ler lei ve re ni ging en, doen we dat nu van ach ter onze smartpho ne, kij -
ken we naar an de ren via een scherm pje, en zelfs in het Von del park
blij ven we on li ne. De rod dels ho ren we niet meer via de leu gen bank -
jes aan de ha ven waar oude va rens gas ten de gang der ding en in de ga -
ten hiel den, maar via chats en tweets. We wo nen al een beet je in cy -
ber spa ce, waar onze bu ren in een an der land of an de re stad ach ter hun
scherm pje zit ten. Le ven in een cy ber spa ce co con, met via in ter net
bestelde goederen en voedsel en verder geen fysiek contact is al
mogelijk.

Kun nen we nog zon der onze WhatsApp, Facebook, Goog le+ of Link -
edIn con tac ten en onze cy ber com mu ni ty, zijn ze nut tig of doen we al -
leen maar mee om dat collega’s, vrien den en lei ding ge ven den dat
waar de ren? Het is na tuur lijk leuk dat je een cy ber net werk hebt, con -
tac ten met veel men sen en mak ke lijk en snel be rich ten uit wis selt. Wat
ge beurt er ech ter met al die ge ge vens, foto’s en op mer king en en wie
checkt dat al le maal, nu en in de ver re toe komst? Zijn so ci a le net wer -
ken niet te groot en on per soon lijk om nog nut tig te zijn en wan neer
ver zuip je in de con tac ten stroom en ont staat grid lock of rond zing en?
Moet de stad zich ook over ge ven aan de di gi ta le sim pli fi ca tie, of juist
een tegenwicht bieden, de link met de ‘echte wereld’ aanbieden?

Alle maal vra gen met veel mo ge lij ke ant woor den, die po si tief of juist
erg ne ga tief kun nen uit val len. Onder tus sen valt niet te ont ken nen dat
so ci a le me dia een maat schap pe lijk en psycho lo gisch fe no meen zijn. Je 
meldt je aan en dan voel je je zelf lid van zo’n net werk, krijgt nieu we
con tac ten, je di gi ta le sta tus gaat om hoog, en je kunt er mis schien zelfs 
be ter van wor den. Snel ler en meer re le van te in for ma tie, uit wis se ling
van za ke lij ke nieuw tjes, con tac ten, beurs tips, snel ler een an de re baan
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vin den, leu ke af spraak jes, de voord elen lij ken op te we gen te gen de
na de len zo als het vrij ge ven van per soon lij ke in for ma tie en het ach ter -
la ten van een digitaal voetspoor en soms een schaduw in cyber space.

Onont koom baar
We kun nen er na tuur lijk niet om heen, so ci a le me dia zijn in de 21-ste
eeuw dé ma nier om con tact te leg gen en te on der hou den via in ter net.
Mil jar den men sen doen er aan mee, bes te den er veel tijd en moei te
aan en vin den er be vre di ging, tijd ver drijf en bu si ness in of zoe ken via
da ting-si tes verbinding met anderen. 

Voor veel men sen is hun re la tie met cy ber spa ce voor al een so ci aal ge -
beu ren, ze com mu ni ce ren met an de ren via de so ci a le me dia, ze voe len 
zich ver bon den met een be paald on der werp, vor men cy ber tri bes en
hun so ci a le le ven is voor een deel ver plaatst van de fy sie ke we reld
naar con tac ten via e-mail, chats, tweets, so ci a le me dia of Sky pe. Het
is toch leuk, je leert an de re men sen ken nen, soms in an de re lan den of
cul tu ren, je bent cy ber spa ce bur ger, ne ti zen! Je kunt rond wan de len in
de hele we reld, en nie mand valt je las tig, geen plek no dig voor je fiets
of auto, en je kunt makkelijk in je eigen taal of interesse-sfeer blijven.

Dat laat ste wordt door de over heid niet al tijd zo ge waar deerd, de laat -
ste tijd is men voor al be zorgd dat so ci a le me dia en be paal de web si tes
po la ri sering en ra di calise ring in de hand wer ken en gaat men daar om
nog meer snuf fe len en fil te ren wat iedereen doet.

Ande ren zijn, mede door die trend, juist erg be zorgd over hun pri va cy, 
over wat er met al die ge ge vens ge beurt, en nei gen er toe, juist niet de
hele tijd op Fa ce book te lo ge ren en al les te de len. Het is ook een pro -
ces: in het be gin is men ove rent hou si ast, ziet al leen maar voord elen,
maar na een tijd je en mis schien wat wij zer ge wor den door nare er va -
ring en wordt men voor zicht i ger. In lan den, waar in ter net nog re la tief
nieuw is, ziet men dat ook; er wordt nog vrij on voor zich tig om ge gaan
met de so ci a le me dia. Men zet vro lijk beel den van dronk en schap, te
uit bun di ge fees ten en der ge lij ke op het in ter net, maar be seft niet dat
die later wel eens erg lastig kunnen blij ken.

Ne ga tie ve ef fec ten
De na de len van so ci a le me dia wor den niet breed uit ge me ten, maar er
is ze ker spra ke van ver sla ving, van mis bruik van con tac ten voor fou te
be doe ling en, van sexting (in tiem ma te ri aal van an de ren mis brui ken),
er be staat een hele we reld van ver bor gen si tes (the dark web) waar
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(kin der)-por no, drugs en val se pa pie ren te koop zijn. Je kunt ook ver -
slaafd wor den, zo als al tijd is te veel van iets ook niet goed. Iso la tie,
le ven in een vir tu e le we reld, al leen maar ga men en chat ten, meer dan
een paar uur per dag is niet goed, voor al niet voor jongeren en voor
hele jonge kids al helemaal niet.

In de con text van een stad, waar er al al ler lei min of meer ge ïsoleerde
ge meen schap pen zijn, kun nen so ci a le me dia zo wel po si tief als ne ga -
tief uit pak ken. Om ver een za ming te gen te gaan is een sky pe of chat -
ke ten die ou de ren of al leen staan den ge re geld bij de les houdt na tuur -
lijk po si tief. Con tact met dienst ver le ners, de dok ter of de over heid kan 
zo mak ke lij ker en als we het goed doen ook nog per soon lij ker. Er is
ook een ten dens dat de bur ger het al le maal maar zelf moet doen via
in ter net. Ga maar naar de web si te, maar die is in het Ne der lands, vol
met on be grij pe lij ke ter men, di gi praat en hoe vindt je je weg door al
die menu’s, als je niet goed kunt lezen of dat geleerd hebt in een ander 
schrift?

In the o rie kun je met ver taal sys te men en be te re user-in ter fa ce ont wer -
pen veel doen, maar er dreigt een schei ding, een ‘digital divide’, juist
om dat de snel le en jonge stem ming ma kers wei nig aan dacht en res pect
heb ben voor de achterblijvers.

De over heid, die voor al roept dat ie der een maar moet in bur ge ren en
aan pas sen, doet erg wei nig om dat be taal baar en ge richt ook mo ge lijk
te ma ken. Wan neer de kos ten van ver een za ming eens goed wor den
ge a na ly seerd zou wel eens kun nen blij ken dat in ves te ren in ge rich te
lo ka le so ci a le me dia erg zin vol is. Dat kan ver bor gen ziek tes en pro -
ble men en de soms dure remedies die dan weer nodig zijn, beperken.

Een breed con tact plat form, zo als De Di gi ta le Stad eens als pi o nier op
dit ge bied op zet te, zou heel wat pro ble men kun nen on der vang en, juist
op lo ka le schaal. Dat je in het Engels op al ler lei fo rums vra gen kunt
stel len is mooi, maar wan neer je wilt we ten waar in de buurt je grof
vuil kunt breng en en wan neer vraagt heel wat ken nis en er va ring in
het sur fen. Stel je die vraag in een vreem de taal dan krijg je ze ker
geen ant woord, maar waar om zijn er nog geen si tes war je dat met
sky pe kunt doen, en ant woord kunt krijgen van iemand uit de buurt.

Ve re ni gen is van alle tij den
So ci a le net wer ken be staan al heel lang, denk aan de ker ken, de Vrij -
met se la rij, Ro ta ry, be roeps ve re ni ging en, ve re ni ging en in het al ge -
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meen. We zijn al le maal al ing ebed in so ci a le net wer ken, onze fa mi lie,
buurt, ge meen te, clubs en ook de kroeg om de hoek is een net werk.
We zijn al al le maal ver bon den, denk aan het “small world phe no me -
non” van Stan ley Milgram die stel de dat we maar iets van zes ‘links’
of stap pen ver wij derd zijn van ie der an der op deze aardbol, met
internet kan dat nog heel snel ook.

Onli ne of vir tu e le so ci a le net wer ken, ook wel vir tu al com mu ni ties
(naar Ho ward Rheingold) of e-com mu ni ties ge noemd, ge brui ken het
in ter net of e-mail als ver bin dings mid del en dat heeft een enor me
vlucht ge no men. In ons land heb ben mil joe nen men sen zich al aang -
emeld; het aan tal ac tie ve ge brui kers is wat min der, ook om dat men
weer re la tief snel afhaakt of gewoon niet meer actief is. 

Onli ne net wer ken heb ben de sa men le ving ing rij pend ve ran derd, qua
im pact zijn ze ze ker te ver ge lij ken met de mo bie le te le fo nie. Als voor -
beeld de po li tiek. Ver kie zing en blij ken zeer on li ne-ge voe lig, dat bleek 
wel bij de ver kie zing en van pre si dent Obama. Via in ter net kan men
gro te groe pen ge ïnteresseerden in een kor te tijd be rei ken en mo bi li se -
ren, snel le en kor te vormen als chats of tweets gaan razendsnel rond.

De on li ne com mu ni ties be staan al sinds de eer ste te le foon mo dems.
Use net (sinds 1980) en The Well (1985) in Ca li for nië zijn be ken de
voor beel den. Via de bul le tin boards en al ler lei in ter net ex pe ri men ten
zijn we nu aang eko men bij wat wel Com mu ni ty 2.0 wordt ge noemd,
met Web 2.0 tech nie ken waar bij de deel ne mers zelf steeds meer bij -
dra gen en de uit wis se ling on der el kaar de hoofd moot vormt. Er is een
ei gen com mu ni ca tie vorm ge groeid, met een ei gen eti quet te en ei gen
re gels, die voor al draait om re ci pro ci teit, voor wat hoort wat. Ver der
zoekt men er ken ning (pres ti ge) en ziet men deel na me als een
doelmatige manier om kennis en contacten op te doen. 

Uit wis se ling is erg be lang rijk, maar ook het spe le le ment trekt deel ne -
mers. Mul ti-user games met ei gen, soms erg fic tie ve per soon lijk he den 
(ava tars) en pro fie len bie den een uit weg uit de da ge lijk se be slom me -
ring en. Onli ne com mu ni ca tie laat toe om je an ders voor te doen dan je 
bent, een fic tie ve per soon lijk heid of identiteit aan te ne men, te ont -
snap pen aan je uiterlijk, je karakter en je beperkingen. 

Men zoekt naar er ken ning, naar res pect en men se lijk con tact, er bij ho -
ren; het draait om je goed voe len door ge zien te wor den, soms is ook
in te res se in een be paald on der werp en ken nis ver wer ven de drijf veer.
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Te gen woor dig ko men daar steeds meer ma te ri ële doe len bij: men
zoekt werk, gun sten of wil iets kopen of verkopen. 

E-com mu ni ties zijn steeds meer han del ge wor den voor de or ga ni sa ties 
die ze fa ci li te ren en voor de deel ne mers. Er zijn al ler lei mo del len om
er geld mee te verd ie nen, via ad ver ten ties of een be taald lid maat schap, 
ze vor men het lan ceer plat form voor za ke lij ke en ide ële ini ti a tie ven.
Onli ne net wer ken spe len een steeds gro te re rol bin nen re cruit ment en
zijn een dank ba re bron van in for ma tie voor tren dwat chers, over heid,
media, par ticulier speur werk en de mis daad. 

Het is niet al tijd dui de lijk hoe het al le maal be taald wordt en wie pro fi -
teert. Wie (gra tis) lid wordt van een so ci a le net werk si te draagt in fei te
de per soon lij ke in for ma tie die hij in vult gra tis over aan die si tes, die
daar mee kun nen doen wat ze wil len. Dat staat in de klei ne let ter tjes
van de voor waar den waar je meest al snel door heen klikt. Deze si tes
kun nen die info ver vol gens door ver ko pen aan ad ver teer ders, die daar -
mee de doel groep van hun pu bli ci teit nauw keu ri ger kun nen be pa len.
Wie denkt dat hij of zij gra tis lid is van een so ci a le net werk si te moet
ook be sef fen dat het lid maat schap ei gen lijk be taald wordt via de winst 
van pro duc ten van be drij ven die op die si tes ad ver te ren. Fa ce book is
in es sen tie een ad ver ten tie-ver koop organisatie, voor een elek tronisch
ma ga zine dat je nog zelf schrijft ook.

Wat doen we er mee? Som mi gen zet ten hun hele le ven erop, an de ren
kij ken voor al naar wat an de ren pos ten. De mate van par ti ci pa tie ver -
schilt. Er zijn lur kers die al leen maar pas sief wat mee kij ken, nieuw ko -
mers die vaak ove rent hou si ast zijn, ech te in si ders die vol mee doen,
maar ook on li ne lei ders die fo rums en dis cus sies mode reren en
initiëren. 

Veel com mu ni ties zijn uit ge groeid tot
in for ma tie bron nen voor een veel bre der 
pu bliek of daar ook spe ci fiek voor op -
ge zet, zo als de wi ki’s (Wiki pe dia). Ook 
daar zijn er ver schil len qua par ti ci pa tie, 
de ac tie ve groep is meest al be perkt. De
1-9-90 re gel gaat op. Veel deel ne mers
in een net werk doen ei gen lijk niks, pro -
fi te ren al leen, ver oor za ken ellende, ruis 
of erger.
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Er is dus het ge vaar van “free-ri ders”, die niets bij dra gen maar wel
pro fi te ren. Zelfs als die net wer ken erg slim zijn op ge zet is het psycho -
lo gisch vrij wel on mo ge lijk om met meer dan 300 men sen zin vol con -
tact te heb ben en dat is wat nu ook wordt ing ezien, hier speelt ook
weer Dunbar’s num mer mee. Nu is voor een ge wo ne Amster dam mer
300 heel leuk, maar we heb ben in de prak tijk met veel meer men sen,
be drij ven en in stan ties te ma ken. Die ma ken vaak ge bruik van re la -
tie-ma na ge ment, als ze je bel len of emai len we ten ze al veel van je.
Dat is wat Goog le en Fa ce book ook ge brui ken om je com mu ni ca tie be -
reik en groep wat uit te brei den. Je hoeft niet de naam van ie der een te
ont hou den, die staat in beeld en ook ex tra in for ma tie pro beert men
toe gank elijk te hou den. CRM (cus to mer re la ti ons ma na ge ment) soft -
wa re heeft in dit op zicht ook een hele ont wik ke ling door ge maakt,
maar het wordt nog te veel als eenrichtingsverkeer gebruikt en is niet
bidirectioneel.

Het is de vraag of er nieu we vor men en tech nie ken ko men, die met
soort ge lij ke soft wa re, via ge laagd heid of door ef fec tie ve re one-on-one 
com mu ni ca tie ook de ge wo ne ge brui ker kun nen hel pen. Ge heu gen -
steun tjes als di rect zicht ba re com mu ni ca tie-his to rie, foto’s, ach ter -
grond in for ma tie over de an de re ge brui kers hel pen na tuur lijk en bij
Skype en Facebook is dat er al.

Cy ber so ci a lis me
Waar in de Wes ter se we re ld het so ci a le mo del en de zorg voor el kaar
ei gen lijk in de ban is, heb ben we de so ci a le me dia als zoet hou der en
mas se om armd. So ci a lis me is uit, ie der een voor zich zelf, voor de an -
der zor gen was iets van de twin tig ste eeuw en niet meer van nu, nu
Facebook je toch!

Zelfs in sti tu ten als het CBS ne men nu aan dat als je een ac count hebt
je ook aan so ci a le me dia doet en hun be rich ten en on der zoeks con clu -
sies zijn zwaar ge kleurd door het ge loof in za ken als het gro te heil van 
te le wer ken, so ci a le me dia en ICT als inno vatiemotor. 

Net werk-fi lo so fie: gren zen aan het nut
Cy ber so ci a lis me, want dat is de on uit ge spro ken be lof te van de so ci a le 
me dia, is zo hol als glas fi ber. De il lu sie van een peer-to-peer en dus
ong elaag de com mu ni ca tie struc tuur en con tac ten op ge lijk ni veau met
veel meer men sen dan we nor maal in de fy sie ke we reld, in de kroeg
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en via die ou der wet se te le foon aank un nen, loopt op te gen fun da men -
te le be perkingen zoals Dunbar’s nummer. 

Dat een groot deel van de so ci al me dia ac counts vaak op non-ac tief
staat, valt blijk baar nie mand op. Mis schien is het in de va kan tie tijd
even leuk voor con tact met het thuis front, maar het wordt verd er als
las ti ge bal last op je sys teem be schouwd. Het ge voel, dat je over al
vrien den hebt is een il lu sie, die snel ver waait als je echt iets wilt, steun 
vraagt of meer wilt de len dan onbenullige nonsens. 

De waar de van een net werk, zo als die in de bij dra gen van Jaap van
Till wor den be spro ken, hangt ook af van het soort bood schap pen. Als
er veel rom mel rond gaat, is de waar de ook niet groot, de ruis verd ringt 
de waar de. Tom Allen toon de aan dat bij gro te re af stan den net wer ken
min der ef fec tief zijn, in de prak tijk be te kent dat bij voor beeld dat af en 
toe ie mand fy siek zien de waar de van de sa men wer king doet toe ne -
men. Dat helpt om con tac ten vi taal te hou den, cyberspace alleen
wordt snel steriel.

De kwa li teit van de net werk on der d elen, dus de knoop pun ten (an de re
le den), si tes en de ver bin ding en spe len ook een rol. Snel le re ver bin -
ding en lij ken heel po si tief, maar kun nen bij feed back tot ong ewen ste
op sling ering lei den, een beet je dem ping in een sys teem kan geen
kwaad. Ook de dy na miek en groei po ten tieel van een dienst of net werk 
speelt een rol, we wil len graag ac tief zijn in een po pu lair net werk, niet 
in iets wat wank elt. Er is aang etoond dat als het aan tal deel ne mers af -
neemt, de waar de heel snel in el kaar zakt. Groei en de net wer ken zijn
dus be ter dan krimpende, dat is een psychologische kwestie. 

In een net werk tel len de over eenk om sten, maar ook de ver schil len. 

Vol gens Jaap van Till houdt meer ver schil tus sen de ele men ten in een
net werk ook po ten tieel meer re sul taat in. Het is dus in zijn vi sie be ter
om te stre ven naar con tac ten met zo veel mo ge lijk ver schil len de an de -
re ele men ten, of dat nu speelt tus sen men sen, or ga ni sa ties, lan den of
denk beel den. Uit wis se len met ge lijk ge stem den le vert in zijn vi sie
min der op dan echt gaan voor het an de re. Na vel staar de rij, al leen je ei -
gen stand punt zien, con fir ma tie zoe ken, dat is niet ef fec tief, je kunt
be ter con tact ma ken met ie mand of iets dat heel an ders is, grens over -
schrij dend opereren, daar zit meer vitaliteit en leerpotentieel in. 

Zijn VTP (Van Till’s Prin ci ple) prin ci pe van ‘maxi ma le ver bon -
denheid’ (Maxi mum Well-Con nec ted ness) gaat er van uit dat de kwa li -
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teit van ex ter ne ver bin ding en de vi ta liteit van een or gaan, en ti teit, be -
drijf of mens be paalt. Di versiteit goed gebruiken is het devies.

Als de di ver si teit (de ver schil len) in een net werk te groot kan zijn, dan 
loopt het weer fout. Dan zijn de ver schil len te groot om te over brug -
gen en ont staat er weer stand en cha os. Er is spra ke van een di ver si -
teits-ef fect cur ve met een maxi mum nut (be ne fit), maar ook een af glij -
den naar cri sis en ver lies van waar de als het verschil te groot wordt. 

Di ver si teit en in for ma tie lig gen dicht te gen el kaar aan. Di ver si teit pro -
duc tief ma ken is ei gen lijk ge ge vens (ver schil len) om zet ten in ech te in -
for ma tie, die er toe doet. In een net werk gaat het om de con tac ten en
dus eigenlijk om de verschillen.

Con tac ten, de an der, so ci a le con struc ties zijn ech ter ook af hank elijk
van de con text en dat is een as pect van net wer ken dat weer sa men -
hangt met het per spec tief en het be oog de doel. Je kunt cy ber space
zien van uit een com mu ni ca tie-per spec tief, maar ook als ken nis bank of 
als vi ta li teits-mecha nis me (voor uit gang), daar pas sen dan weer ver -
schil len de op ti ma le con tact vor men bij. En als je het ge bruikt als zoet -
hou der tje van de mas sa of als repressiemiddel is de context ook weer
anders.

Een bre de re stu die van de di men sies of per spec tie ven van net wer ken
op lo kaal ni veau zou heel nut tig zou zijn. Voor bij het tech ni sche is er
een or ga ni sche, een psycho lo gi sche, so ci a le en zelfs een spi ri tu e le (of
ma gi sche) kijk op net wer ken zo als cy ber spa ce nodig. En wat zegt de
filosoof?

Pe ter Slo ter dijk: bub bels
Het is in te res sant om de so ci a le me dia te zien in het licht van wat de
Duit se fi lo soof Pe ter Slo ter dijk ziet als “bub bels” of wel sfe ren, re la -
ties met an de ren. Onze per soon lij ke sfeer raakt die van an de ren, er
zijn de we relds fe ren en er is een raak vlak tus sen sfe ren. Dat is waar
wrij ving en in onze tijd “foam” (schuim) ont staat, met sub cul tu ren en
tri bes (stam men) en een bij na on ein di ge keus in sfeer ty pes, maar geen 
stu ring meer, je moet zelf kie zen, voor je zelf op ko men. Slo terdijk is
een soort new-age fi lo soof met ‘n Osho tint je, al tijd be zig brug gen te
slaan tus sen de oude me ta fy si sche tradities en de postmoderne
deconstructie ma terialisten. 

Zijn beeld van ‘so ci al spheres’ of ‘microspheres’ past goed bij wat we 
zien in men se lijk in ter ac tie, waar bij hij het con tact voor al plaatst in
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paar vor ming (di viduen), te be gin nen met de baar moe der- be le ving,
waar de pla cen ta onze eer ste com mu ni ca tie-part ner is. 

Het na deel van so ci a le bub bels is wel dat te ster ke bub bels zon der dui -
de lij ke wrij ving lei den tot so ci aal iso le ment, en ver een zaam de en ver -
vreem de in di vi du en. In onze mo der ne over vloed aan keu zes en sfe ren
zijn we toch on te vre den, ver veeld en stuur loos. Dat zou den we vol -
gens Slo ter dijk dan maar moe ten aan pak ken door meer ge wicht te ge -
ven aan wat we doen, zoe ken naar ac ti vi teit, vir tu o si teit, vitale
projecten en hoopvolle ont moe tingen.

Waar om wil len we het?
De mens is een re flec tie van de an der, dat is een oude wijs heid, zon der 
de an der zou den we niet zijn wie we zijn, mens-zijn is de len, uit wis se -
len, le ren. In het con tact met de an der pro be ren we onze be hoef ten te
be vre di gen, aan ma te ri ële za ken, maar ook emo ti o neel en spi ri tu eel
heb ben we de an der no dig. Een paar za ken lij ken daar bij van be lang,
zo als vei lig heid, re la ties en am bi tie en na tuur lijk ook de te gen hang ers
of com ple men ten daarvan, zoals avontuur, iso lement en luiheid.

Cy ber spa ce biedt na tuur lijk vei lig heid, je bent ver bon den, dat gaat
nog een stap verd er dan de mo bie le te le foon. Het mo biel tje biedt een
soort fy sie ke vei lig heid, je kunt ie mand bel len als er pro ble men zijn,
we ken nen de ver ha len van men sen die in de jung le of bij een la wi ne
op die ma nier ge red zijn. Te gen woor dig is zon der mo biel tje op stap
gaan voor veel men sen on vei lig, en via smartpho ne func ties kun nen
ze dat nog ver be te ren, in for ma tie over de om ge ving, me ning en van
an de ren bin nen ha len. Cy berspace biedt con tact mo ge lijk he den en ook
de veiligheid van het kunnen vinden van informatie.

Vei lig heid kan ook be te ke nen, dat je je zelf wat meer bloot kunt ge -
ven, dat je vei li ger naar bui ten kunt tre den. Voor veel wat in tro ver te
men sen is cy ber spa ce wat dat be treft een uit komst, ze kun nen hun in -
ter ac tie met an de ren be per ken tot al leen tekst, spraak of e-mail. Dat is
lek ker vei lig, je kunt wat ex pe ri men te ren en zo toch re la ties op bou -
wen, maar je ver schuilt je ach ter je IP-adres, je e-mail, twit ter hand le,
game- of Fa ce book iden ti teit en die kun je er eventueel gewoon
afhalen. 

Cy ber spa ce biedt dus avon tuur in dit op zicht. Intro ver te men sen ge ven 
vaak aan dat ze so ci a le me dia waar de ren, ter wijl ex tro ver te ty pes toch
al naar de kroeg, de voet bal ve re ni ging of feesten gingen.
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Ei gen lijk is er nog vrij wei nig be kend over de re la tie tus sen per soon -
lijk heids ty pes en ge drag in cy ber spa ce. In de psycho lo gie zijn al ler lei
vrij uit ge werk te sys te men voor per soon lijk heids type ring (astro lo gie,
My ers-Briggs, Enneag ram, Big Five, etc.) en het is lo gisch dat men
bij Google, Fa ce book en bij NSA-pro fi le ring en da ting si tes daar ook
ge bruik van maakt, maar dat nog een beetje geheim houdt. 

Het zou mooi zijn als er wat meer in zicht groeit in wie we zijn, in
onze per soon lijk heid, niet bij Goog le, maar bij ie der een zelf. Dan zou
je be ter cy ber spa ce en an de re ac ti vi tei ten kunt kie zen die bij je pas sen, 

en dat kan ook
be te ke nen dat ze
je uit da gen.
Expe ri men te ren
met vei lig heid,
avon tuur, dur ven 
je bloot te ge ven, 
plek ken ont dek -
ken waar je dat
kunt doen, spe -
len, in ga mes,
vir tu e le we rel den 
zo als Se cond
Life of op por -
tals, so ci al si tes,
in af ge slo ten

com mu ni ties of ook heel open baar; daar leert een mens van. Erg be -
lang rijk is dat je niet voor eeu wig vast zit aan de fou ten waar je van
ge leerd hebt, ei gen lijk zou het al op scho len on der we zen moe ten wor -
den hoe je dat kunt regelen, door bijvoorbeeld de juiste instellingen
van Face book.

Be lang rijk is wel, dat we ons er van be wust zijn dat we meer de re iden -
ti tei ten heb ben, ook in cy ber spa ce en dat we af hank elijk van de om ge -
ving soms an de re stuk ken van ons zelf la ten zien, be wust of on be wust. 
Op Link edIn wil je meer se rieus over ko men dan op de Fa ce book
pagina van je buurtkroeg. 
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Net wer ken is ook steun zoe ken
Re la ties, we kun nen niet zon der en dan niet al leen om een le vens part -
ner of vrien den te ont moe ten. Veel men sen ge brui ken in ter net om hun 
re la tie kring te ver bre den, om van an de ren te le ren, ken nis te de len,
kort om om te net wer ken. We zijn, vreemd ge noeg als je denkt aan de
pri va cy zor gen, heel ge ne reus in het de len op in ter net. Er zijn enorm
veel vraag ba ken, si tes waar je hulp kunt zoe ken, steun pun ten voor
men sen met ge lij ke in te res se, ziek tes of pro ble men en om hulp vra gen 
is vrij nor maal. Veel men sen ge brui ken dat, als je bij voor beeld een
com pu ter pro bleem hebt, kun je dat via Goog le op al ler lei si tes aank -
aar ten. Dat ge bruik ma ken van de cy ber spa ce com mu ni ty noemt men
ook wel crowdsourcing, je vraagt je netwerk of het internet om hulp. 

In de we ten schap en het on der wijs heb ben so ci a le me dia echt voor een 
vloed golf aan toe ge no men con tac ten en on der linge steun ge zorgd;
meer sa men wer king, meer uit wis se ling en vaak heel snel. Dat heeft
ook te ma ken met glo ba li se ring, al les en iedereen kunnen bereiken.

Het draait te gen woor dig, ze ker in de wit te boor den-we reld, om je net -
werk en ook als je een baan zoekt kan dat hel pen. In veel be roe pen be -
paalt je so ci a le net werk je po si tie en dat is ook met on li ne net wer ken
het ge val. Men spreekt ook wel van so ci aal ka pi taal, je net werk is in
die zin een in ves te ring in je zelf. Ook on li ne con tac ten on der hou den is
in die zin meer dan een hob by, het be te kent het op bouwen van een
positie. 

Maar dat werkt twee kan ten uit, want ook de werk ge ver kan even
gaan speu ren en je hele di gi ta le ver le den en je con tac ten in beeld krij -
gen, en daar kan wel eens iets bij zit ten wat je niet aan de gro te klok
wilt hang en. Dat la ten verd wij nen is erg moei lijk, je geeft de au teurs -
rech ten op je ei gen ge ge vens in fei te ge heel of ge deel te lijk op als je
lid wordt van zo’n in ter net werk. Je ver le den wis sen kan, er ont staat
een soort recht op ver ge ten, maar heel veel zal toch blijven hangen,
ergens in cy berspace.

Maar er is meer, net wer ken kun nen ook een val zijn. Je voelt je wel
deel van een soort ge meen schap, maar je kent die e-vrien den of e-ken -
nis sen niet fy siek en dat kan te gen val len als je ze echt ont moet of no -
dig hebt. Het kun nen zelfs nep-per so na ges zijn of lie den met heel ver -
keer de bedoelingen. 
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So ci a le net werk si tes breng en ook het ri si co mee dat men sen een kor -
te re aan dacht span ne krij gen, sen sa tie be lust wor den en niet meer in
staat zijn zich in te le ven in de me de mens. Ten min ste, dat blijkt uit
on der zoek van Su san Greenfield, een Engel se pro fes sor neu ro lo gie uit 
Oxford. Zij pleit te voor in ter net wet ge ving die meer aan dacht be steedt
aan bre de re kwes ties, zo als de ef fec ten op de ont wik ke ling van het
kind en de sociale gevolgen. 

Er groeit een ge ne ra tie op die ge wend is aan de schijn vei lig heid van
een mo biel tje en al tijd be reik baar zijn en die com mu ni ceert via be -
perk te mid de len zo als te le foon, tweets, chat ten en e-mai len. Men mist
dan het per soon lij ke, fy sie ke con tact met die veel rij ke re uit wis se ling
van emo ties en wat we niet-ver ba le com mu ni ca tie noe men. Nog veel
be lang rij ker is dat het ge voel voor avon tuur, voor ri si co, voor ont dek -
ken en on der ne men lang zaam verd wijnt; we wor den heel vei li ge,
maar ang stige wezens in een cyberkooi van onechtheid. 

Heel lang zaam wordt ook dui de lijk, dat de so ci a le me dia als mo de ver -
schijn sel mis schien over de piek heen zijn. De ge brui kers zijn niet
meer zo ent hou si ast, ge brui ken het wel, maar be perk ter en voor zicht i -
ger. Er zijn mis sers zo als met Hy ves in ons land en de gro te si tes mel -
den nog wel we reld wij de groei, maar zoe ken ook drif tig naar nieu we
le den via soms ir ri tan te kop pel tech nie ken en steeds meer nieuwe
diensten.

e-Da ting
De meest ac tie ve vorm van so ci aal net wer ken, maar dan ge richt op
een spe ci fiek doel: het fe no meen da tings i te. Dat wordt meest al niet
erg se rieus ge no men in stu dies of ar ti ke len over so ci al net works, maar 
is heel po pu lair en wat ook be lang rijk is, er wordt dik geld mee verd -
iend. Onli ne da ting is het ma ken van af spraak jes via het in ter net,
meest al met als ge meen schap pe lijk doel het ko men tot een vriend -
schaps-, lief des- of seks re la tie. Tinder is een snelle vorm van dating,
afspraakjes zoeken.

Voor da ting si tes zo als Parship of Re la tie pla net (in clu sief de sek su eel
ge tin te va ri an ten zo als alt. com) is het zgn. “mo ne ti sing the net work”
pro bleem, dus hoe geld te verd ien aan in ter net, in de prak tijk op ge lost. 
Je be taalt, via al ler lei lok ker tjes, om op de da ting site te mo gen kij ken
of er te staan. Vaak is er al leen een be perk te snuf fel mo de om nieu we
be ta len de le den te trek ken, het is vaak erg com mer cieel met soms fake 
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con tac ten om je maar te la ten be ta len of up gra den. Som mi ge si tes
rich ten zich op be paal de soor ten con tac ten (sek su eel/ero tisch, se ni o -
ren, vriend schap of ro man tisch) en er zijn ook web si tes die zich op
een be paal de et ni sche groep richten. Er zijn in Nederland tussen de
250 en 300 dating websites. 

Blo gosphere, user ge ne ra ted con tent
So ci a le me dia zijn ook een ma nier ge wor den om je te ma ni fes te ren,
iets te pu bli ce ren of zo als bij YouTu be een vi deo te de len. Per so nal
pu blis hing, e-jour na lis tiek, ver slag ge ving en blog ging door al ler lei
men sen, ook wat we vroe ger ama teurs noem den, is door het in ter net
een breed fe no meen ge wor den, dat nog steeds groeit. Het kan gaan om 
ei gen tek sten, vi deo, mu ziek, foto’s; YouTu be staat vol met filmpjes
van gewone gebruikers. 

Een we blog, ook aang eduid als blog of vlog (met vi deo), is een web si -
te die pe ri o diek ge or den de be rich ten (posts) be vat. Er zijn er on der tus -
sen mil joe nen die vaak zijn ont staan als een soort uit bouw van een ei -
gen web si te of via spe ci a le blog-si tes. Via si tes als WordPress kun je
zelf eenvoudig zoiets opzetten.

User ge ne ra ted con tent is een to ver woord, ie der een wil zijn bij dra ge
op het scherm zien en we ten hoe veel an de ren dat ook ge zien heb ben.
Het is de mo der ne vorm van zelf ma ni fes ta tie en zelf be ves ti ging zo als
vroe ger in be paal de bla den (va ni ty-pu blis hing); de wens om ge zien en 
ge res pec teerd te wor den, be roemd te zijn. De op komst van de ama teur 
vi de og rap her, fo to graaf schrij ver, dich ter, co lum nist is heel breed. De
drijf veer is ij del heid, maar ook cre a tie ve drang en soms het aang even
van mis stan den. Men wil ge zien wor den en dat ook mer ken; in die zin 
is ook ge ble ken dat si tes waar de bezoeker commentaar kan geven
beter scoren dan one-way sites. 

Dat ie der een al les kan de len wordt wel de op komst van de
media-ama teur ge noemd en daar mee be doelt men dat het niet al tijd
gaat om kwa li ta tief goe de bij dra gen, er zit veel rom mel tus sen. Het
wordt ook wel in ter net sui kergoed ge noemd, ie der een wil iets la ten
zien, horen, poneren, etc.

Onli ne-of fli ne ver bin den
Steeds meer zien we kop pe ling en tus sen de fy sie ke ont moe ting en de
vir tu e le com mu ni ca tie. Het een vult het an de re aan, en suc ces vol le
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nieu we ini ti a tie ven draai en dan ook vaak om die com bi na tie. Ge bruik
cy ber spa ce re sour ces (con tac ten, con tent, re kenk racht) om fy sie ke
ont moe ting en en ac ties te on der steu nen. Denk aan de na vi ga tie, je
weg vin den maar ook fi les ver mij den is zo’n com bi na tie van fy siek
ver plaat sen en on li ne in for ma tie. Bij voor beeld Four Squa re is be doeld
om fy siek ver keer en ont moe ten te be vor de ren, en plek ken te ac cen tu -
e ren. Kracht i ge ver taal dien sten, die on li ne ver keer tus sen men sen met
een ver schil len de taal on der steu nen kun je ook gebruiken als je
iemand fysiek ont moet om de communicatie makkelijker te maken.

Inte gra tie van of fli ne (fy siek) en on li ne (in ter net) is waar nog heel
veel te be rei ken valt, ze ker op lo kaal ni veau. Je kunt zo mak ke lij ker
de len, je auto, je werk tui gen of je huis (AirBnB). Aug men ted re a li ty,
dus ex tra info over waar je bent en wat daar te doen is, kan de ho re ca
en bin nen stads-eco no mie wel eens dras tisch gaan ve ran de ren. Wer ken 
met kor tings bon nen, zo als GroupOn doet kan snel om zet ge ne re ren,
voor horeca en ander vermaak. 

Geld verd ie nen door de ge brui ker te ac ti ve ren
So ci a le net wer ken zijn een me di um ge wor den zo als TV, krant of te le -
foon en daar om ook een dra ger van com mer ci ële bood schap pen en
een mid del om con tact te ma ken tus sen aan bie der en con su ment. Het
zijn in ter ac tie ve ad ver ten tie-dra gers en daar komt ook het geld van -
daan. De mo ge lijk heid dat de con su ment mee doet, zelf zijn me ning
geeft of con tent ge ne reert en dus een veel ster ke re band heeft met het
me di um, fan wordt, kan nieuwe mogelijkheden bieden.

Actie ve par ti ci pa tie of mo de ra tie van her ken ba re of qua si-ge wo ne ge -
brui kers, die de dis cus sies en ei gen of an der mans fo rums stu ren in een 
voor de ad ver teer der of site-ow ner gun sti ge rich ting, kan een mid del
zijn om be zoek en par ti ci pa tie te ge ne re ren en te stu ren. Fan-si tes, die
dus niet al te di rect hang en aan een be paal de or ga ni sa tie maar wel een
po di um bie den aan ent hou si as te klan ten, be won de raars of le zers zijn
zeer ef fec tief. Two-way wint dus van con tent pus hing, pull wint van
push, de gebruiker is ook producent, iedereen wil mee doen of
meetellen.

De so ci al net wor king si tes zijn een groei end me di um voor ad ver teer -
ders, want via de in for me le ka na len gaat in for ma tie, bij voor beeld over 
een nieu we CD, film of boek en com men ta ren over pro duc ten, het
snelst rond. Na dat een paar jaar ge le den de gro te mer ken en re cla me -
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bu reaus ach ter een plek in vir tu e le 3D we rel den als Se cond Life aan -
hol den (maar die hype is flink af ge vlakt) zijn so ci al net wor king si tes
nu de gro te troef in de mar ke ting. Via ban ners, maar meer nog door
ac tie ve “presen ce” via praat groe pen, fo rums en via vi ra le ac ties (niet
di rect her ken baar als ko mend van het be drijf) probeert men mee te
liften met de belangstelling voor dit medium. 

Net zo als men ga mes heeft ing ebed in de bre de com mu ni ca tie-mix,
kun nen ook so ci al net works wor den ge bruikt. Orga ni sa ties kun nen
zich pro fi le ren met hun ei gen web si tes met fo rums en con tent, maar
ook hun con tent en bood schap pen la ten ver sprei den bin nen de di ver se 
net wer ken. Opi nie lei ders ge brui ken, steu nen of in het za del hel pen is
een ef fec tie ve in steek, cy ber lob by gaat via de achter deur van de
informele kanalen.

De in vloed van so ci al me dia en user-ge ne ra ted con tent in re la tie tot
ad ver ten tie waar de is een moei lijk on der werp. Een vou di ge sta tis tie ken
met aan tal len le zers, kij kers, ‘unique visitors’ of ‘clickers’ vol doen
niet meer. Ver trou wen, in te gri teit en vorm spe len een be lang rij ke rol,
maar die hang en weer af van de ge bruik te bron nen, de tekst, taal, in -
ter ac tie, grap hics. Ma ni pu la tie van ma te ri aal op in ter net is aan de ene
kant vrij een vou dig, zo als mal wa re ver sprei ding ie de re dag weer be -
wijst, maar een be paald merk of bedrijf positioneren is toch nog meer
een kunst dan een kunde. 

Ook voor in tern ge bruik in een or ga ni sa tie of net werk (in tranet) spe -
len blogs en so ci a le net wer ken een rol. Ook daar is ge loof waar dig heid 
es sen tieel en ligt de keu ze qua ge bruik en rang schik king van ex ter ne
bronnen gevoelig. 

Inter ac tie tus sen TV en so ci al me dia 
Men stelt wel dat in ter net en so ci a le me dia het TV kij ken en an de re
“oude” me dia zo als boe ken en kran ten kan ni ba li seert. In we zen is de
hoe veel heid “vrije” tijd in de loop der ja ren niet veel ve ran derd, al leen 
vul len we dat an ders in en ver schuift de bes te ding van pas sief naar ac -
tief. Oud en nieu we vin den nieu we com bi na ties. Re a ge ren op TV-uit -
zen ding en of an de re ac tu e le ge beur te nis sen blijkt al een be lang rijk
deel van so ci al net wor king te vul len, het ‘tweede scherm’ idee. Vol -
gens Niel sen staat in de VS bij 31% van de in ter net ters de TV op de
ach ter grond aan, de me dia vul len el kaar daar in eer der aan dan dat ze
con cur re ren. Het twee de scherm in je hand is dan voor per soon lij ke
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com mu ni ca tie of informatie zoeken, de gezamenlijke huiskamerbuis
voor omroep of films.

Er vor men zich “te le com mu ni ties”, men sen die te ge lijk kij ken naar
een TV-pro gram ma en on der tus sen zit ten te chat ten of te twit te ren.
Ook ge bruikt men het in ter net dan om ad di ti o ne le in for ma tie, bij voor -
beeld over sport uit sla gen of spor ters, bo ven wa ter te krij gen of te re a -
ge ren op TV-programma’s. De me dia vul len el kaar op zo’n ma nier
dus aan. Dit kan een be lang rij ke ing ang zijn voor ad ver te ren of in ter -
ac tie ve par ti ci pa tie, com mer ci als kun nen zich - net zo als nu met 0900
num mers – rich ten tot de TV-kij ker en die la ten re a ge ren via websites, 
Twitter of Facebook op het scherm in de hand. 

Cy ber-im pe rialis me, de oli go po lie van de por tals
Een aan tal gro te clubs zo als Goog le en Fa ce book zijn nog al mach tig
aan het wor den, ze stre ven naar een mo no po lie en je zou ze im pe ri a -
lis tisch kun nen noe men, met een fo cus op (markt-)macht. In fei te zien
we dat aan bie ders, por tals en pro vi ders op de markt voor bre de
‘extended’ com mu ni ca tie al le maal pro be ren het hele pak ket te gaan
bie den, dus so ci a le me dia, e-mail, vi de o con fe ren cing, chatten, apps en 
app- stores. 

De strijd om de con su men ten com mu ni ca tie tus sen e-mail aan bie ders
en so ci a le me di a gi gan ten be te kent voor al dat ie der een al les gaat aan -
bie den en dat ook in te greert en als cloud dienst aan biedt. Goog le bij -
voor beeld kwam met Goog le+, Microsoft biedt naast Offi ce en Win -
dows ook Sky pe, cloud-dien sten en de Xbox, Ama zon le vert steeds
meer dien sten, het loopt al le maal een beet je door el kaar. Het be drijf
dat als eer ste zo wel een flinke aan hang heeft, als ook alle dien sten via
haar por tal (en een enk ele knop op de smartpho ne zo als Fa ce book)
kan aan bie den, zou dan wel eens tot macht i ge markt lei der kun nen uit -
groei en, een si tu a tie die Mi cro soft met Windows wist te bereiken en
nu in zicht is voor Facebook en Google. 

Wel toe gang, geen kan sen
Nu lijkt het al le maal heel po si tief, ie der een toe gang tot al les. Maar het 
is de vraag of de zo ge naam de voor uit gang door het aan pak ken van
anal fa be tis me en toe gang tot in ter net wel zo’n een dui dig po si tie ve
zaak is. Het hangt van de cul tuur af, het gaat te gen woor dig in groei -
lan den ook om ge ne ra ties vrou wen, die heb ben le ren in ter net ten en al
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dan niet stie kem via smartpho nes en internetcafé’s of de bi bli o theek
een blik op de wij de we reld heb ben kun nen wer pen. Een maal huw -
baar wor den ze dan mo ge lijk weg ge stopt, krij gen vaak niet eens toe -
gang tot boe ken of in ter net, want dat is gevaarlijk modern en ze
voelen zich als gevangenen. 

Dit is na tuur lijk een heel moei lij ke kwes tie, maar het ge volg van een
gro te dis so nan tie tus sen wer ke lijk heid en be lof te is psycho lo gi sche
frus tra tie. Dat kan zich op al ler lei ma nie ren ui ten, zou je bij voor beeld
als weg ge stop te vrouw of meis je met mis schien toe gang tot in ter net
dan ook niet eens gaan pro be ren hoe dat nu werkt met virussen en zo? 

Open heid is twee snij dend zwaard
Er wordt veel be lang ge hecht aan in ter net als een mid del om meer
men sen te be trek ken bij de sa men le ving en die trans pa ran ter te ma ken. 
Dat is in ze ke re zin ook ge beurd, eco no misch heeft het in ter net heel
veel aan het licht ge bracht, maar daar mee ook de mar ges in de han del
aang etast en de be we gings vrij heid van on der ne mers, po li ti ci en bur -
gers (en ho pe lijk ook van criminelen) beperkt. 

De ge dach te of hoop van on der meer John Per ry Bar low dat in ter net
een bij uit stek de mo cra tisch me di um zou wor den (de mo cra tic em po -
wer ment) is niet echt uit ge ko men. Het geeft wel is waar ruim te aan de
bur ger, maar is ook een mid del voor re pres sie, voor over heids con tro -
le, voor ma ni pu la tie, slim me (viral) mar ke ting en Big Brot her tac tie -
ken. De be ïnvloeding van de pu blie ke opi nie is mis schien zelfs ge -
mak ke lij ker ge wor den, om dat de ver tra ging in de feed back loop bij de 
pa pie ren media er tussenuit is gehaald, het zingt snel rond.

So ci a le me dia zou den de mo cra tisch zijn, om dat ie der een er toe gang
toe heeft of zou moe ten heb ben. Ie der een zou ken nis kun nen ne men
van wat er speelt en ook de ei gen me ning weer de len met an de ren. De
om wen te ling en in de Ara bi sche lan den zou den dan ook te dank en zijn 
aan de mo der ne me dia en in ter net, maar in bij voor beeld Iran ge bruikt
het (nog) niet om ver ge wor pen re gi me Fa ce book en in ter net-ver keer
juist om te gen stan ders te tra ce ren en op te pak ken. Ook bleek het
aantal twitter gebruikers daar beperkt. 

Ook be houdt de VS zich het recht voor, over al en al tijd en ze ker op
in ter net haar nor men en waar den te verd edi gen en de in breu ken daar -
op we reld wijd aan te kun nen pak ken, een soort cy be rim pe ri a lis me dat
pa ra doxaal staat te gen over het ge juich over “vrij” in ter net, co he sie en
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de mo cra tie. De op komst van het cy ber-sala fis me en IS ka li faat geeft
die gedachte nog meer kracht.

Deze scha duw kant van in ter net, de di gi ta le scha duw of noem het maar 
Big Brot her, is een drei gend ge vaar, mede om dat con tent in prin ci pe
eeu wig be waard kan wor den en vaak ook wordt, en dus ja ren la ter ie -
mand in het nauw kan breng en. Ook in Ne der land ge brui ken niet al -
leen werk ge vers, maar ook de over heid al so ci a le me dia als Link edIn,
Goog le en Facebook om na speu ring en te doen, bij voor beeld naar wat
uitkerings trekkers uitspoken.

Dub be le rol en dub be le bood schap, ma ni pu la tie
So ci a le me dia zien als de won der olie voor al ler lei pro ble men is dus
wat kort zich tig, zo als alle werk tui gen kun je ze po si tief en ne ga tief
ge brui ken. De voord elen zijn breed uit ge me ten, de na de len ook aang -
estipt en met steeds meer stu dies aang etoond. So ci a le me dia zijn geen
won der olie, maar bie den wel enorm veel mo ge lijk he den tot con tact,
uit wis se ling, me nings vor ming en be ïnvloeding. Dat is het be drijfs le -
ven niet ont gaan, de groot mach ten in me nings vor ming zijn te gen -
woor dig Google, Fa ce book, Twit ter, Wi ki pe dia en de tal lo ze fora en
uit wis se lings-si tes. Dus stor ten be drij ven, or ga ni sa ties en de over heid
zich op de so ci a le me dia, pas sen ze aan voor ei gen be hoef tes, star ten
in-com pa ny so ci a le me dia ini ti a tie ven en zet ten afdelingen op die hun
sociale media profielen moeten sturen en manipuleren. Het is de grote
mode.

De na de len van so ci a le net wer ken wor den zel den diep gaand be han -
deld, want dat is niet mo dieus, we ge lo ven lie ver de uto pie van een
ide a le di gi ta le toe komst. Toch we ten we van in ter net-ver sla ving en
“de socia li sa tie” om dat men bij veel on li ne le ven min der tra di ti o ne le
en fy sie ke con tac ten heeft en er een soort in ter net-een zaam heid ont -
staat, die ook so ci aal psycho lo gi sche ge vol gen heeft. Het wordt erg
individueel, ieder voor zich en het net voor ons allen. 
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\ 21 Anti ci pa tie op ve ran de ring; 
 wo nen, ou de ren, min der he den

Ve ran de ring is on ver mij de lijk, een stad ve ran dert, de men sen ve ran -
de ren, de tech no lo gie ve ran dert. Hoe gaan we daarmee om?

Er zijn veel vra gen te stel len over wat ons te wach ten staat en mis -
schien zijn er niet zo veel ant woor den. La ten we eens wat vra gen op -
wer pen:

* Moe ten we an ders gaan bou wen, an de re woon vor men ont wik ke len
om te an ti ci pe ren op ont groe ning, ver grij zing en krimp, bed, brood en 
bad voor iedereen?

* Als de plek ken voor hang jong eren (en de over last) wor den ing eno -
men door hang ou de ren, wat doe je dan? 

* Wat doe je met de mooie zorg sys temen voor hen die di gi taal niet
mee kun nen, geen pin co des ont hou den, anal fa beet zijn of dement?

* Neem de sa men stel ling van de be vol king, die ve ran dert. Soms is dat
te ver wach ten, soms stro men er vrij plot se ling groe pen in om dat er
er gens oor log of een ramp is. Is daar een scenario voor?

* De werk ge le gen heid ve ran dert of verd wijnt, wat gaan die men sen
doen, ko men ze naar het Von del park, gaan ze om volks tuin tjes vra -
gen, meer zwem men, va ker naar Zand voort, of hun vrouw slaan en
moe ten er meer poli’s komen? 

* Zijn thee hui zen voor ou de re mos lims ge wenst, nood za ke lijk om ver -
een za ming te voor ko men, zijn het uit ge zond heids over we ging nood -
za ke lij ke in ves te ring en die pu bliek geld ve rei sen, we ge ven toch ook
geld uit aan opera voor een elite? 

* Jong eren kun nen fiet sen, ou de ren rij den steeds meer in kar re tjes, kun -
nen geen trap pen aan, lo pen met rollators, zijn bang er en on ze ker der,
val len snel ler met ernsti ger ge vol gen, kan de GGD dat wel aan en
waar zet je al die voer tuig jes als men gaat wink elen of ma ken we er
ex trag ro te toe gang en en kassadoorgangen voor?

* Er ko men nieu we min der he den, nu al is de op vang van ou de re niet-
 Wes ter se min der he den een pro bleem, maar gaan we ook Pool se ver -
zor ging ste hui zen in rich ten, thee hui zen voor Afghaan se en Sy ri sche
vluch te ling en, ker ken, Ko ran scho len of ge beds hui zen voor nieuwe
instromers? 
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* Wat doen we als de Isla mi ti sche radica li se ring nog veel verd er gaat,
en stil zwij gen de steun krijgt van de gro te groep fun da men ta lis ti sche
mos lims, gaan we dan naar een si tu a tie dat we over al po li tie post jes
gaan krij gen of men sen fouil le ren, is daar ruim te voor en wie gaat dat 
be ta len? Wie wel eens op va kan tie is ge weest in Egyp te of Isra ël
weet hoe dat kan uit pak ken. Het le vert werk ge le gen heid op, maar
over al ge we ren en pos ten, wil len we dat of ge ven we ie der een maar
lie ver een chip in het oor en een pasje voor als ze hun buurt uit
willen?

Se con dai re ge vol gen
Er zijn veel meer van der ge lij ke vra gen te stel len, mis schien is het
goed daar de bur ger eens over te pei len. De mees te ve ran de ring en ve -
rei sen aan pas sing en of maat re ge len, soms zien we het wel aank omen,
soms zal er flexi bel symp to ma tisch iets gedaan moeten worden. 

Het is op val lend dat juist de over heid met al ler lei maat re ge len wei nig
re ke ning houdt met de se cun dai re ge vol gen en uit wij kef fec ten. Men
gaat vaak aan de gang, met goe de be doe ling en maar zon der alle ge -
vol gen door te denk en. Zo is de ver plaat sing van de bij stand en de
zorg naar ge meen te lijk ni veau al over haast door ge voerd zon der echt te 
denk en aan wat dat be te kent voor de be trok ke nen. Dat is niet al leen
op ambte lijk ni veau (hoe veel dui zen den plek ken in Den Haag gaan er
ei gen lijk vrij ko men) maar is re le vant voor de cli ënten, voor de druk
op mantelzorgers en lokale voorzieningen. 

Er is geen dui de lij ke plicht tot het be kij ken van wat de maat schap pe -
lij ke ge vol gen van pro jec ten zijn, bre der dan de mi lieu-ef fect ana ly se.
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Die ren in de stad, zorg func tie
Kin de ren en ou de ren kun nen veel baat heb ben bij huis die ren, maar
ook die ren in de na tuur zijn leuk, en heb ben een rust ge ven de in vloed.
De waar de van huis die ren als pre ven tie ve of zelfs the ra peu ti sche in -
vloed wordt wel on der kend, maar ver taalt zich niet in be leid. Het heb -
ben van een hond wordt als luxe ge zien, maar een huis dier heeft voor
een kind (ge zin, ou de re) al ler lei po si tie ve ef fec ten en kan zorg kos ten
la ter be spa ren. Ook paar den zijn ge voe li ge sfeer be waar ders en
verdienen ruimte, ook in binnenstadsparken.



Bij leeg ko men of gro te ver plaat sing en van scho len, uni ver si teits ge -
bou wen, ge meen te dien sten, mo nu men ta le pan den etc. zou een soort
her ge bruik-ana ly se en plan ver plicht moe ten zijn, in clu sief een op stel -
ling van de kos ten die ont staan voor an de ren dan de huur der en ver -
huur der. Denk aan om ring en de mid den stand, horeca en
voorzieningen, maar ook parkeren en verkeersdruk.

De tech niek gaat snel en heeft al ler lei ge vol gen. De door e-commerce
te ver wach ten ver schui ving en in de re tail, waard oor hele sec to ren zo -
als boek han dels, reis bu reaus, te le foon wink els verd wij nen en gro te
wa ren hui zen zo als V&D een an de re koers moe ten gaan va ren, heb ben
niet al leen ge vol gen voor de ver huur ders, maar gaan een an der pu -
bliek trek ken, op an de re tij den, met ver schui ving en in leeftijd,
geslacht, beste dingspatronen. 
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De (ver)zorgcom pu ter
Men praat over zeer com plexe sys te men om zorg te ver le nen, met ro -
bots en al les op af stand ge mo ni tord en ge kop peld, maar kun nen we
niet met klei ne stapjes beginnen?

Er zijn veel men sen met de menteren de of zorg be hoe ven de ou ders,
die be zorgd zijn over steeds maar min der zorg. Ze wil len graag con -
tact hou den met hun ou ders, maar ko men vaak niet verd er dan een
ba by foon. Het is ei gen lijk op val lend dat er nog geen ver zorg com pu -
ter is. Een sim pel sys teem dat al tijd aan staat en waar mee ie mand van
bui ten af de com pu ter kan ac ti ve ren en con tact kan zoe ken via bij -
voor beeld Sky pe en dan ook ap pli ca ties kan star ten, mu ziek of video
aanzetten of gewoon even leuk kletsen. 

Zorg be hoe ven de ou de ren, Alzhei mer pa ti ënten, di gi taal onk un di ge
per so nen; er zijn ge noeg men sen die echt niet met een com pu ter om
kun nen gaan, maar wel kun nen re a ge ren op ge luid of beeld als ze de
be no dig de in for ma tie, con tent, ga mes of an de re toe pas sing van af een
an der sys teem (via in ter net) krij gen aang ebo den en als dat ook ex tern 
op ge start wordt, zonder dat ze verder iets hoeven te doen. 

Dat kan han dig zijn voor me di sche mo ni to ring, zorg op af stand, het
ac ti ve ren van de be tref fen de per soon, maar ook voor ge woon con tact 
met fa mi lie, vrien den en zorg ver le ners en even kij ken hoe het er mee
staat, met een of meer camera’s die ook de hele si tu a tie in beeld



De toe ne men de se gre ga tie in arm en rijk en in cul tu re le/et ni sche fac -
ties verd ient se rieus aan dacht. Wie kan nog een wo ning be ta len in de
bin nen stad en welk ver voer mid del hoort bij die groep, op wel ke mo -
men ten en waar gaan de rij ken uit, wink elen ze, of trek ken die zich
overd ag te rug om dat de stad door de bui ten lui en ar men wordt be -
zocht? Het is te ver wach ten dat pro ject ont wik ke laars zich meer op die
groep gaan rich ten, groot scha li ge af ge slo ten ‘gated’ pro jec ten ont wik -
ke len waar de rij ken zich te rug trek ken, denk aan de ‘Palm’ in Du bai,
maar met rij ke buur ten en vil la wij ken waar men voor ei gen be wa king
be taalt, gaan we ook die kant op. Kra ker span den, vaak met een cul tu -
re le func tie, wor den nu om ge turnd in rij ke luis burchten, die niet schil -
der ach tig, lu diek, al ter na tief zijn. De kun ste naar en de alternativo in
het stadsbeeld verdwijnt, dat is verlies van nuttige diversiteit.
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breng en. Zo’n sys teem is met Vir tu al Net work Com pu ting (VNC),
re mo te desk top con trol zo als Te am vie wer best in el kaar te zet ten,
maar er is nog geen han dig com pleet sys teem op de markt met b.v.
een toe ge sne den ope ra ting sys teem en be vei li ging. Er is gro te be -
hoef te aan, maar nie mand schijnt hier iets in te zien, ter wijl het toch
een vrij logische en nu realiseerbare stap is. 

Na tuur lijk zijn er wel heel slim me sys te men, home au to ma ti on kan
heel veel, maar juist weer niet dat sim pe le re mo te in scha ke len van de
Sky pe. InTouch heeft een soort van zorg-met-it-kit waar een ca me ra,
deur ont slui ting, uit lui ste ren be we gings de tec tie, nood knop, rook de -
tec tie etc. al le maal bij el kaar komt en alar me ren naar een net werk van 
ge zel schap- en zorg-men sen mo ge lijk is, maar dat is al le maal heel
duur. Waar om geen sim pel, des noods twee de hands sys teem pje, met
een aang epast ope ra ting sys teem (over te zet ten via een USB-stick)
op ge bruik te lap tops of ta blets, die zijn goed koop en doen het pri ma
voor de sim pe le com mu ni ca tie waar dit soort hulp of af stand mee
moet be gin nen, zo als Sky pe. Als men daar aan ge wend is, niet al leen
aan de kant van de hulp be hoe ven de maar ook bij de zorg ge vers,
alarm cen tra les, wijk cen tra en der ge lij ke, vol gen wel verd ere stapjes,
het ma ken van bood schap pen lijst jes voor on li ne be stel len, af le ver lo -
gis tiek, aan stu ren van pe rip he rals zoals printers. Simpel beginnen,
met liefst bestaande of overbodige hardware die nog ergens staat. 



De dy na miek en in-el as ti ci teit van wat de bur ger doet en wil, wor den
vaak niet goed ing eschat. Op be paal de plek ken pros ti tu tie, drugs han -
del, hang ge drag of mu ziek ma ken in het park ver bie den, leidt vaak al -
leen maar tot ver plaat sing van het pro bleem. Par keer be heer ver plaat -
sen naar de rand van de stad is al leen maar han dig voor die dienst zelf, 
de ‘klant’ kan er moei lijk te recht en als het toe ris ten zijn wekt dat on -
no di ge irritatie en verlies aan terugkomers. 

De baby-boom stut ten
De ko men de twin tig, der tig jaar zal een stad als Amster dam re la tief
veel ou de ren heb ben, de ba by boom er ge ne ra tie gaat een groot deel
van de ruim te, zorg, en dien sten ‘afnemen’. Dat legt een dui de lij ke
druk op de voor zie ning en, want deze bob bel in het de mog ra fi sche de -
biet vraagt dui de lij ke aan pas sing en en zal de sfeer in de stad ook
behoorlijk gaan tekenen. 

Ou de ren weg stop pen, zo als in de vo ri ge eeuw ge brui ke lijk was, lijkt
geen haal ba re op tie. De se ni o ren zelf wil len dat niet meer, maar ook
de kos ten van der ge lij ke oplos sing en zijn te hoog. Wie gaat hen hel -
pen, in een si tu a tie waar in op ter mijn steeds min der jong eren be schik -
baar ko men voor de ar beids markt. Dus zoekt men naar al ter na tie ven,
en de mo der ne tech no lo gie kan daar bij ze ker hel pen, maar het is goed
om met meer dan een open oog voor cul tu re le ver schil len, te kij ken,
naar de ba sis be hoef tes van de ouder wordende generaties. 

Dat zijn zorg en con tact, en die twee zijn in vers ge re la teerd, meer con -
tact (met an de ren, bu ren, fa mi lie) be te kent min der zorg be hoef te (dus
kos ten), min der een zaam heid, ge luk ki ger men sen. In die zin is het
stre ven naar een meer ver bon den stad ze ker voor de ou de ren een pri -
ma idee, als er ten min ste re ke ning ge hou den wordt met hen. Meer lo -
ca ties voor hou se-par ties, meer ska te-ba nen, cof fees hops met hasj (of
toch kof fie?) of wip kip pen zijn aan hen niet be steed, maar groen,
wan del voor zie ning en, buurt-wink els, af le ver sys te men, thee hui zen,
klein scha li ge mark ten, toegankelijk en fijnmazig openbaar vervoer
duidelijk wel. 

Ou de ren heb ben een an de re ac tie ra di us, die ge lei de lijk ook klei ner
wordt. De alou de fiets af stand als ba sis van voor zie ning en plan ning
gaat dus steeds min der op, van fiets gaat het via wan de len en OV naar
rol la tor en rol stoel, mo ge lijk in uit voe ring en en met al ter na tie ven zo -
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als de Segway, au to no me per soon -
lij ke OV vor men, ro bot-taxi’s, rol -
trottoirs of zelfsturende rolstoelen.

Woon aan bod
Een be lang rij ke fac tor is het wo -
nen, vier hoog ach ter wordt gaan -
de weg on houd baar, maar (be taal -
ba re) par ter re-verd ie ping en zijn er
niet ge noeg of wer den al slim ver -
kocht door de cor po ra ties in geld -
nood, waard oor de wo ning markt
nog meer uit ba lans raak te. Er is ook dom ge bouwd, te eng en te in -
flexi bel. Veel ap par te ments ge bou wen heb ben maar be perk te lift voor -
zie ning en, we be sef ten te wei nig dat er zijn al ler lei voor zie ning no dig
zijn om op ho ge re leef tijd nog al leen te kun nen wo nen of het zo in te
rich ten dat ex tra zorg mo ge lijk is. Ook al zul len er con ces sies ge daan
moe ten wor den, qua voor zie ning en-ni veau, ruim te, com fort, lo ca tie,
er moet wel wat ge beu ren. Ou de ren wil len graag in hun oude wo ning
en oude buurt blij ven, maar dat wordt ge lei de lijk on be taal baar, part -
ners val len weg, ink omens lo pen te rug en het rond pom pen van huur -
sub si dies gaat waar schijn lijk stop pen. Toch hef fen we ver zor ging ste -
hui zen op, slo pen be jaar den hui zen, vaak zon der te ana ly se ren of een
an de re exploitatievorm, zoals coöperaties met en van omwonenden
die zich van een plekje willen verzekeren, niet haalbaar is. 

Zelfs al zul len er veel se ni o ren met een re de lijk pen si oen hier geen
last van heb ben en zo als ook nu al, veel te veel ruim te blij ven be zet ten 
want ver hui zen wordt te duur ge maakt, voor heel veel ou de ren zul len
toch goed ko pe re, en aang epas te wo ning en moe ten wor den ge von den,
ge bouwd of an ders zins ge re a li seerd. Het al leen maar bou wen van
stan daard stu dio-ap par te ment jes en aan leun wo ning en is daar bij niet
vol doen de, er zal goed moe ten wor den na ge dacht, sa men met zorg des -
kun di gen, ar chi tec ten en de mog ra fen die het verloop van de
behoefte- curves in de tijd kennen. 

Na ons de af braak
Als er nieu we pan den be trok ken wor den of nieu we voor zie ning en ge -
bouwd houdt men wei nig re ke ning met wat er ach ter blijft en wel ke ef -
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fec ten dat op de buurt kan heb ben. Veel ste den in ons land heb ben
mooie wei de wink el cen tra la ten bou wen, daar leuk aan verd iend, maar
zit ten nu met een leeg lo pen de bin nen stad met nare ga ten. In Amster -
dam was de Wi baut straat lange tijd zo’n ga tenk aas, nu wordt het de
Know led ge Mile, maar on der tus sen is zo’n buurt ja ren lang weg ge -
zakt. Bij an de re ach ter ge la ten gro te ge bou wen in de bin nen stad (van
o.m. bank en) was er ja ren lange leeg stand en zijn de oplos sing en niet
al tijd slui tend. Er wordt wel ge praat over een sloop be lasting of sloop -
fond sen, maar de over heid zelf geeft geen goed voor beeld. Den Haag
is een slecht voor beeld, to me lo ze nieuw bouw naast oud bouw die men
dan maar invult met functies als een campus van de Leidse Uni versi -
teit.
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Zorg: han del in com fort en vei lig heid, Big Sister
In de zorg gaan ge ïntegreerde sys te men veel ta ken over ne men of
mak ke lij ker ma ken. Het idee van ‘Big Sister’, de steun in de rug voor
zo wel zorg be hoe ven den als zorg per so neel, krijgt ech te vleu gels. In
sa men hang met IoT ont wik ke ling, nieu we sen sors en voor al mo ni to -
ring van pa ti ënten-sta tus mar cheert de ICT de zor gin stel ling en en via
de dom oti ca en internet ook de huiskamer binnen.

E-He alth, het in ter net of things, be te re sen so ren, apps en al ler lei dien -
sten ko men van de grond, er is meer stand aar di sa tie en een paar gro te
par tij en stap pen in deze markt zo als Apple met He althKit, maar ook
de golf smart wat ches en body-sen sors opent per spec tie ven. Er zijn al
heel veel be drij ven be zig met e-He alth en de fit ness markt, gro te spe -
lers als IBM, Mi cro soft, Sam sung en Goog le, maar ook klei ne uit vin -
ders. Men ont wik keld nieu we ge ne ra ties sen so ren, veel klei ner, min -
der in va sief (niet het lichaam in dring end), ener gie zui ni ger en pas send 
in het di gi ta le um feld, dus kop pel baar via Wifi, Blu e tooth en pas send
in het idee van een PAN, een personal of body area network

Tech no lo gie als Vir tu al Re a li ty is nu al be schik baar voor psychot he -
ra pie (fo bie ën be han de len bij voor beeld) maar denk eens aan ga mes of 
aan ro bots voor fy sio, zorg aan bed, me di cijn ver strek king, in jec ties
ge ven, als ge zel schap en ter sti mu le ring. De tech niek die we nu zien
in smart bands en an de re draag ba re e-He alth de vi ces gaat niet al leen
in de fit ness, maar voor al in de zorg voor een door braak zor gen. Dat
zijn bre de ont wik ke ling en, de im ple men ta tie op lo kaal ni veau vraagt



Wo ning en zijn psycho lo gi sche en so ci a le werk tui gen
Een ge bouw is ook een werk tuig, een dy na mi sche fac tor in de ont wik -
ke ling van het in di vi du en de sa men le ving. Wie ooit in een stu den ten -
flat woon de, heeft iets ge leerd over sa men le ven, kra kers ont wik kel den 
een le vens stijl, maar ook le ven getto’s heeft ge vol gen. Het klinkt wat
mecha nis tisch, maar een ge bouw zien als een dy na mi sche ‘tool’, als
een soort fa briek voor de be wo ners dier er wo nen, wer ken, spor ten,
uit gaan, maar ook ziek zijn, ou der wor den en on der ling con tac ten heb -
ben bi det een an der per spec tief dan al leen maar denk en in ter men van
sla pen en eten. Nieu we leef sys te men, want dat wor den wo ning en
steeds meer als func ties ge com bi neerd wor den, vra gen een an de re ar -
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ech ter vaak maat werk, van we ge be staan de sys te men, or ga ni sa ties en
spe ci fie ke plaat se lij ke ei ge naar dig he den. Zorg en de ICT voor en in de
zorg is nog steeds vrij lo kaal, taal ge bon den, cul tuur ge bon den en vraagt 
voor lo pig veel voor lich ting en ser vi ce. De lo ka le over heid kan en moet
hier een rol in spe len, om dat wildgroei op de loer ligt maar ook de kans 
om lokaal nieuwe en betere systemen te ontwikkelen. 

We ge ven ge mak ke lij ke 15-20% van ons BNP uit aan ge zond heid en
zorg ver ze ke ring en en als we ge zond eten, ge zon de re cre a tie, sport en
in for ma tie over ge zond heid mee re ke nen gaat het om nog meer. Zorg is
dus een groei markt, er gaat enorm geld in om en van we ge de ver grij -
zing is ver lies werk ge le gen heid niet zo’n pro bleem, er blijft ge noeg te
doen. en via het door be re ke nen van de kosten uiteindelijk 

Zorg heeft veel kan ten, maar als we het op de len in mo ni to ring (be wa -
ken), di ag no se, ing re pen (zo wel lo kaal fy sie ke ing re pen als re mo te, di -
gi ta le ing re pen) the ra pie en de ad min als laag er bo ven op, dan wordt het 
al wat over zich te lij ker. The ra pie is wat meer ge richt dan zorg, maar is
in we zen het zelf de en gaat in de toe komst waar schijn lijk veel meer een
psychosomatische aanpak behelzen. 

Het is op den duur niet zin vol zorg te verd elen in in sti tuut zorg en thuis -
zorg, om dat op den duur het wei nig zal uit ma ken, de voor zie ning en die 
no dig zijn kun nen ge leend of aang eschaft wor den of zit ten op de
smartpho ne of smart band die men al heeft. Zorg kan op veel plaat sen
ge ge ven wor den, in sti tu ti o neel, in wijk cen tra, thuis, maar als de tech -
niek en ap pa ra tuur goed ko per wordt ver schuift dat naar de plek waar



chi tec tuur, an de re in de ling en en an de re schaal groot te. De klei ne fa mi -
lie met 2 of 3 kin de ren is al bij na ach ter haald in de gro te ste den, waar
men nu steeds meer ge ïsoleerd al leen woont en daar mee ei gen lijk erg
inef fi ci ënt met bouw vo lu me, ener gie en hulp bron nen om gaat. Het
mooie ide aal van de len en sa men doen is vrij wel on mo ge lijk in een
post mo der ne woon flat, waar ie der een al les zelf heeft op de ei gen 50
m2 en hoog stens de fiet sen stal ling en ga ra ge ge deeld wor den, maar in
de prak tijk inef fi ci ënt be nut. We zou den wat kun nen le ren van ou de re
cul tu ren, waar ‘ex ten ded family’ en kraalge meen schap pen in ie der ge -
val an ders met el kaar en de ‘resources’ om gaan. Maar ook de mini-ge -
meen schap pen met ei gen conci ërge of huis be waar ders die in gro te ste -
den als Pa rijs ont ston den om dat men daar ho ger (6 la gen) ging bou -
wen kun nen ons iets le ren. Schaal groot te va ri a tie kan een rich ting
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de zorg be hoe ven de is. Dat gaat snel, ding en als bloed druk me ting
kun nen thuis ge beu ren, maar ook de nood zaak om be paal de pa ti ënten
in een zie ken huis te hou den ter con tro le wordt min der als de ap pa ra -
tuur klei ner, draag baar en over al in zet baar wordt en de mo ni to ring dat 
on der steunt. De hele bat te rij sen sors in een in ten si ve care unit gaat op
den duur in een chipje ge stopt wor den, die ver bin ding maakt met een
cen traal sys teem als dat no dig is. Ook de be han de ling zelf zal min der
spe ci a le lo ca ties ve rei sen, op af stand kun je ook me di cij nen toe die nen 
en andere ingrepen doen, er is dan ook niet altijd meer een menselijke
behandelaar nodig. 

Het gaat na tuur lijk om be spa ring en, maar die be reik je ook door be te -
re di ag no se en be te re mo ni to ring, want dan kun je cri sis-si tu a tie en
ver gaan de ing re pen mis schien ver mij den. Door ge bruik te ma ken van
meer sen sor da ta en die te ana ly se ren en te in ter pre te ren met AI-tech -
nie ken wordt veel van het di ag no se werk de dok ter uit han den ge no -
men, en het is niet denk beel dig dat je je kunt la ten tes ten zon der dat er 
een mens aan te pas komt. Goed ko per, maar ook een werk ge le gen -
heids pro bleem, de stan daard-arts kan ver vang en wor den door een au -
to ma tisch sys teem, de the ra pie komt uit de com pu ter, com pleet met de 
nood za ke lij ke psychi sche on der steu ning want een AI-systeem houdt
ook rekening met suggestie en placebo-effecten.

Met big data tech nie ken en al die mo ni to ring krij gen we ook meer in -
zicht in oor za ken en kan er een stan daard ‘best practice’ di ag no se-be -
han del plan wor den be paald. Me di cijng ebruik kan wor den ge re la teerd



zijn, geen mas sa bunk ers meer, maar ook geen eeng ezins hui zen, eer der 
col lec tie ve woon-werk-re cre a tie combi’s. Denk aan open val len de
plek ken in de stad in vul len met een he den voor 10 tot 15 (qua sa men -
stel ling en leef tijd ge va rieer de) be wo ners groepjes, met veel col lec tief
de len, wei nig be per king qua func tie-ver meng ing en flexi bel in tern aan 
te pas sen, dat zou uit gangs punt kun nen zijn voor nieu we bouw pro jec -
ten. Daar kun nen ook mak ke lij ker par ti cu lie re of in sti tu ti o ne le in ves -
teer ders voor ge von den wor den, met flexi be ler woon rech ten, zo als de
mo ge lijk heid om gaan de weg gro ter of klei ner te gaan wo nen in het -
zelf de ge bouw, leef ge meen schap of ‘woonkorf’. In de ex ploi ta tie van
der ge lij ke flex wo ning en kan naast koop ook huur pas sen, tij de lij ke
huur, B&B, flex werk plek ken voor bui ten staan ders, gym-fa ci li tei ten
voor de buurt, in ci den te le horeca- activiteit, culturele manifestatie,
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aan re sul ta ten, te ho pen valt dat er dan veel min der me di cij nen no dig
zul len zijn, om dat het niet meer no dig is om maar wat te pro be ren en
bij ver schijn se len dan maar te gaan aan pak ken. Min der schie ten met de 
vaak dure ha gel van de far ma ceu ti sche in dus trie, meer ge richt aan pak -
ken. Voor wat be treft or ga nen en ver vang en de ope ra ties is de op ko -
men de 3D-print tech no lo gie na tuur lijk een uit komst, op maat ma ken
van im plan ta ten is mo ge lijk en met gen tech no lo gie (stam cel len en
DNA-aan pas sing en) kun nen steeds meer orgaanproblemen worden
opgelost en nieuwe lichaamsdelen gekweekte worden. 

Het gaat niet meer om symp to ma ti sche be han de ling en, men gaat de
ver ban den tus sen ge no men, ge woon ten, om ge vings fac to ren en ziek ten 
steeds be ter be grij pen. Indi vi du e le ge ne ti sche in for ma tie van veel
men sen en big data tech nie ken ma ken veel dui de lijk, dat is ook waar -
om Goog le en Ama zon graag die ge ge vens voor je wil len op slaan in
ge noom-bank en, als ze er dan maar in mo gen snuffelen en met data
mining verbanden zoeken.

Infor ma tie over kill
We krij gen meer in for ma tie over ons zelf, via sen sors voor on der meer 
hart slag, tem pe ra tuur, bloed druk en in span nings ni veaus, li fe log ging
tech no lo gie and quan ti fied self met ho des, maar ook in ter net-in for ma -
tie over kwa len, re me dies en the ra pie ën is een trend. In fei te is Goog le 
al het meest ge raad pleeg de me di sche sys teem, men spreekt wel over



kortom een veel breder scala dan alleen maar slaapbunkers. En ook
qua bewoners meer diversiteit, qua beroepen, leeftijd, cultuur,
inkomen, wel binnen het idee van het Nescafé-effect (zie hoofdstuk
7), dus geen overmatige menging.

Omdenk en is no dig, wo ning en krij gen een an de re func tie, de flex -
werk plek hoeft niet zo no dig ver weg te zijn, re cre a tie- en sport voor -
zie ning en com pac ter en dich ter bij breng en ver hoogt de co he sie, het
split sen en iso le ren van al die func ties leidt tot uit ge rek te en inef fi ci -
ënte plat te gron den. Het com pac te stads denk en geeft al een rich ting
aan, maar de de mog ra fie en de nood zaak tot flexi bi li se ring van ruim -
te ge bruik op klei ne re schaal geeft daar mis schien een an de re in vul ling 
aan. Nieu we woon vor men, nieu we com bi na ties van sa men wo nen en
voor d eur de len, fa mi li a le ver ban den, ho tel wo nen (voor over win te -
raars), woong roepen, man tel zorg-combi’s, door schuif woon vor men,
hier is ruimte voor innovatie, voor een gedifferentieerd
woningaanbod. 

220

Dr. Goog le om dat vrij wel ie der een via het in ter net pro beert uit te zoe -
ken wat hij of zij mank eert, en dan vaak be ter ge ïnformeerd raakt dan
de be han de laars. Las tig, maar een te ken van de tijd en ook een uit da -
ging en kans, waar blij ven de si tes en plat forms, die zoe ken den op dit
gebied echt bijstaan en niet alleen hype-berichten verspreiden.

De vloed aan smart bands en ge zond heids-sen sors geeft wel aan dat
deze markt ze ker aan de kant van de fa bri kan ten en gro te dienst ver le -
ners met ar gus ogen be ke ken wordt. Men pro beert van al les en er wor -
den ook denk fou ten ge maakt, zo als dat de fit ness klant de zelf de ding en 
wil als een me disch hulp be hoe ven de. De ene acht zich ge zond, de an -
der ziek, die twee doel groe pen door el kaar ha len en denk en dat de zelf -
de smart band bei den zal be ko ren is een il lu sie. Een jog ger wil zich niet
als pa ti ënt zien, in de sport school wil nie mand ziek zijn. Gad get ko pers
wil len het al ler nieuw ste, niet om te ge brui ken maar als ima ge-sym bool, 
terwijl zieke mensen vooral iets willen hebben dat werkt.

Zorg is ook han del
Al die nieu we tech nie ken en mo ge lijk he den kun nen we zien in een
soort bre de eind vi sie, over 20 of 30 jaar is de me di sche zorg en be gel -



Het gaat niet al leen om ar chi tec tuur, maar qua aan pas sing van stads -
plan ning, split sing en com bi na tie be leid, ver gun ning en be leid, bouw -
ver or de ning en, ju ri di sche con struc ties, ver ze ke ring en en dat al le maal
zo da nig flexi bel, dat de wo ning voor raad zich ook aan past aan de de -
mog ra fi sche ten den sen. Niet al leen le vens loop bes ten di ge wo ning en,
maar ook aan pas baar voor an de re ge bruiks ty pes of soor ten be wo ners.
Na de ou de ren ko men er weer nieu we ge zin nen, een per soons-huis hou -
dens,of juist groeps wo nen. Instroom van mi gran ten en half-le ga len, na 
de Mid del land se Zee drama’s toch weer opportuun, vraagt
voorzieningen en beleid, geen pleisters en ontkenning.

Ou de ren in de pol der, ver weg, in nieu we, mi lieu tech nisch op ti ma le
com plexen klinkt mis schien leuk in de oren van be stuur ders, maar de
mens wil dat niet, die hecht aan z’n buurtje, is blij met de el len de,
want het is zijn of haar el len de, rot trap, stinkbuurt.

De se ni o ren van mor gen, een eind i ge groep 
De se ni o ren-wo ning van mor gen, voor de baby-boom er ge ne ra tie die
zo’n prop in de be vol kings pi ra mi de vormt, moet over mor gen weer
stu den ten wo ning kun nen wor den of sa men met de wo ning er naast een 
fa mi lie wo ning, mis schien een prak tij kruim te of werk plaats, en ook
nog re ke ning hou den met de zor gro bots van de toe komst en mis schien 
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ei ding van hulp be hoe ven den vast heel an ders ing ericht dan nu. Maar
dat is toe komst mu ziek, in de aan loop er naar toe is nog veel te doen.
De zorg bran che en de ICT die daar op in speelt ve ran dert snel er is
veel in no va tie, maar ook van we ge mo ge lij ke be spa ring en veel te
doen. Met name qua app-ont wik ke ling lig gen hier mo ge lijk he den
voor lo ka le en ver ti ca le aan bie ders, die zich wil len rich ten op deze
groei markt. Daar lig gen kan sen, al was het maar om dat de ge mid del de 
zor gin stel ling, huis art sen prak tijk, buurt kli niek meest al be hoor lijk ach -
ter loopt. Men heeft moei te zelf sim pe le ad mi ni stra tie ve ta ken in te
pas sen, werkt met ve rou der de sys te men, be perk te op slag, band breed te 
en back up. Daar is nog een boel te doen, en de na ti o na le en lo ka le
over heid kan hier veel co ördineren en af stem men en ook veel be rei -
ken, de zorg is ty pisch een ge bied waar samenwerking tussen
disciplines, en daar hoort ook de scholing en de wetenschap bij,
resultaat zal brengen. 



een kli maat dat an ders is dan nu. Geen een vou di ge uit da ging, maar het 
in bou wen van flexi bi li teit qua func tie be te kent ook dat de stad een be -
te re meng ing kan krij gen, een gro te re di ver si teit qua leef tijd, soort be -
wo ning, etc. Daar bij mo gen in di vi du e le woon be hoef tes en woon wen -
sen een rol spe len, maar het is goed denk baar dat de in di vi du e le of
col lec tie ve eco no mie be per king en oplegt. Denk aan het de len van wo -
ning en van we ge de hoge hu ren of om dat er ge woon niet ge noeg ruim -
te is, het (ver)hu ren van ka mers, ou de ren pen si ons met al ler lei ni veaus
van de len en (man tel)- zor gen. Dus wel of niet zor gen voor eten, de
was, schoon ma ken etc. Ruil- en flex wo ning en wo ning en, voor over -
win te raars of sab ba ti cals, stu den ten flats die ook als ho tel kun nen dien, 
aan leun con cep ten die niet al -
len om zorg, maar ook om
‘delen’ draai en. In een we reld
waar ‘werk’ een an de re in vul -
ling krijgt, is rou la tie-wo nen,
dus na een paar maan den of
een jaar weer verkassen, een
manier om het spannend te
houden, maar dan moeten wel
allerlei ambte lijke, juridische
en financiële hobbels ge -
nomen worden.

Dat aan pas sen aan verd eran -
de ren de ei sen en leef sta dia,
dus meer dy na misch woong -
edrag, kan van de ou de ren uit -
gaan, maar ook van jong eren
om dat het voor hen de eni ge
ma nier is om er gens te blij ven 
of te kun nen wo nen. In de vo -
ri ge eeuw was dat vrij nor -
maal, al leen staan den en ou de -
ren ging en er gens op kamers
en werden kostganger. 

Re ke ning hou den met der ge -
lij ke ex ploi ta tie mo del len bij
bouw of ver bouw, bij voor -
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New flex living gebouw voor plm 15 units met 
duidelijk zichtbare functies



beeld door door braak mo ge lijk he den op te ne men in de plan nen, laat
zo iets ook op ter mijn toe, maar eist ook op an de re ni veaus wat denk -
werk zo als qua uit ke ring en, oplei ding en, ver ze ke ring en en be las ting -
en. Func tie meng ing is in veel be stem mings plan nen uit ge slo ten, maar
mo der ne iso la tie, brand vei lig heids op ties en aard van werk zaam he den
ma ken hier een vee flexi be ler be leid mo ge lijk. De hier bij af ge beel de
im pres sie van een stads ge bouw voor mul ti func ti o neel ge bruik laat
zien hoe zo iets kan wor den ge re a li seerd. Dit mo del was ove ri gens be -
doeld voor een de mon stra tie pro ject, dus veel naar de straat toe zicht -
baar, dat is op den duur niet meer zo nodig en dan kunnen binnen -
plaatsen nuttiger zijn.

Nieu we of juist
‘oude’ be roe pen
Zorg zal als men thuis
blijft wo nen meer wor -
den dan vage am bu lan te
thuis zorg, huis dok ters
zul len weer meer huis be -
zoe ken moe ten gaan
doen. Of ma ken we dat
lek ker on per soon lijk met 
e-he alth op af stand?
Zorg komt dich ter bij,
denk aan het vak ‘oude -
ren pension houder’ of
‘burenhelper’ en naar
con struc ties met con ci -
ërges en toe zicht hou -
ders/hel pers voor wat
gro te re een he den. De
stu dent, die zijn stu die
be taalt door der ge lijk
werk te doen en daar mee 
ook een be trek ke lijk
klei ne en be perk te woon -
ruim te ver werft, de
‘man sarde’ of por tiers -
wo ning. We kun nen kij -
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ken naar wat an de re cul tu ren hier voor oplos sing en heb ben ge von den
en na tuur lijk ook ge bruik ma ken van wat het Internet-of-Things en de
domotica allemaal biedt.

Va ri a tie in woon vor men
Thuis wo nen zal in de toe komst niet meer stan daard ‘n ei gen voord -
eur, ei gen keu ken en voor zie ning hoe ven in te hou den, er zijn al ler lei
vor men van zelf stan dig heid mo ge lijk, aang epast aan de be hoef te en
draag kracht en liefst flexi bel aan te passen.

Li a ne den Haan, al ge meen di rec teur van de ANBO, be lang en be har ti -
ger van se ni o ren, zegt het zo. “Je ziet ei gen lijk al veel lang er dat men -
sen thuis wil len blij ven wo nen. Waar je vroe ger met zes tig oud was,
kun je nu nog met tach tig heel zelf stan dig zijn. Ook ont staan er veel
nieu we ini ti a tie ven op het ge bied van wo nen. Er is veel meer keu ze
om een woon vorm te kiezen die bij je past.”

“Er zijn se ni o ren die het liefst in hun ei gen huis blij ven wo nen. En er
zijn men sen die de ge zel lig heid sa men met an de ren op zoe ken” zegt
Den Haan. “Maar ook wan neer de aan pas sing en die no dig zijn in een
wo ning te kost baar zijn en in ten sie ve zorg no dig is, zijn se ni o ren ge -
nood zaakt om te ver hui zen. Ge luk kig kan dat te gen woor dig ook, want 
de mo ge lijk he den om an ders te wo nen ne men toe.” Ze stelt ook: “Er
zijn or ga ni sa ties die to taal pak ket ten aan bie den op het ge bied van zorg
en wel zijn. Veel men sen vin den het fijn als er in een ap par te men ten -
com plex ge zel li ge ac ti vi tei ten wor den aang ebo den. Zij kie zen een ver -
zorg- of ver plee gin stel ling, waar al les on der één dak is sa meng e -
bracht. Maar dan wel een woon com plex waar veel meer oog is voor
ge dif fe ren tieerd wo nen. De cen ni a lang be paal den klei ne ka mers aan
lange gang en het beeld in verzorg- en verpleeginstellingen, maar die
tijden zijn zo langzamerhand voorbij.”

Den Haan: “In ste den, en op ver plee gin stel lings-ni veau zie je steeds
va ker klein scha li ge nieuw bouw pro jec ten ont staan waar in be knop te
woon units wor den aang ebo den. Een wo ning waar in se ni o ren een ei -
gen slaap ka mer heb ben, met een ge meen schap pe lij ke woonk amer en
keu ken. In Duits land zijn dit soort Ge nos sen schaften bij zon der po pu -
lair. Men sen ne men in deze wo ning en zorg ta ken van el kaar over. Ze
hel pen el kaar; een vorm van dienst en we der dienst.” Ze vindt ook
nieu we ini ti a tie ven qua com bi na tie van be wo ners een goe de ont wik -
ke ling. “Er ont staan woon com plexen met se ni o ren én jong eren. Zo als
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be staan de ver zor gingshui zen die ge schikt wor den ge maakt voor jong -
eren huis ves ting. Daard oor ont staat er in ter ac tie tussen jongeren en
ouderen. Zij doen iets voor ouderen en bezuinigen zo op hun huur -
lasten.”

Het bin nen een klei ner com plex, dus op ap par te ments ni veau com bi ne -
ren van di ver se kos ten/huur ni veaus en ge bruiks func ties is ong ebrui ke -
lijk, maar le vert een meer di vers be stand aan be wo ners en ge brui kers
op met door stroom mo ge lijk he den. Het op deze ma nier in spe len op ve -
ran de ren de woon be hoef tes en woon pa tro nen kan uit gaan van par ti cu -
lier ini ti a tief, dus van vast goed be drij ven, pro ject ont wik ke laars of par -
ti cu lie ren die bij voor beeld sa men zo iets wil len ont wik ke len, maar dan 
is daar ruim te voor no dig, qua bouw lo ca ties, fi nan cie ring, bouw voor -
schrif ten, mis schien zelfs aan pas sing en in het erf recht. Ook de cor po -
ra ties en thuis zorg-or ga ni sa ties kun nen hier een taak zien, en der ge lij -
ke pro jec ten op star ten, en daar bij een oplos sing vin den voor de meer -
kos ten, die flexi bi li se ring van het ge bruiks doel of de ge bruiks mo dus
vraagt. Extra voor zie ning en als traplif ten en ge hand i cap ten toe gang
zijn te voor zien, maar vra gen ook als op tie ex tra ruim te en kos ten,
daar voor zou op ge meen te lijk of lan de lijk ni veau een voor zie ning be -
dacht kun nen wor den. Ui tein de lijk be taalt zich zo iets wel te rug, want
over der tig jaar is ge lei de lijk oplo pen de leeg stand niet on denk baar en
aan pas ba re wo ning en zijn dan mak ke lij ker te ver hu ren of te verkopen. 
Ook commerciële organisaties of particulieren kunnen hier
beleggings opties in zien, die meer zekerheid bieden op lange termijn
dan standaard appartementen.

Flexi bel denk en, or ga ni se ren; bot tom-up res pec te ren
De bood schap van dit hoofd stuk is dui de lijk, we kun nen (en moe ten
ge zien de er va ring en in de wo ning markt) nog be ter re ke ning hou den
met wat op ons af komt, maar daar bij ruim te la ten in de on der grond
(het sub straat) en de struc tuur om op on ver wach te ont wik ke ling en in
te spe len. Dat be te kent ook doord enk en op meer ni veaus over wat de
ge vol gen van maat re ge len zijn of kun nen zijn, meer con tact hou den
met de be trok ke nen en dat zijn niet de gro te ba zen, de ei ge na ren, re -
gen ten en pro ject ont wik ke laars, maar de sta ke hol ders op de vloer, de
ko pers of huur ders, buurt be wo ners, de fa mi lie le den en man tel zor gers.
De bur ger in een ver bon den stad is niet onmondig, angstig of dom,
maar telt mee en wil daar ook iets voor doen!
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\ 22 De rol van leuk, spel, cul tuur
     en ri tu eel, de (lo ka le) me dia

Amster dam is een cul tu re le smelt kroes, maar ook nog steeds een spel -
be pa ler, na ti o naal maar ook in ter na ti o naal. Nieu we trends, nieu we
kunst, cre a tie ve in no va tie, het groeit tus sen de na den en in de ra fel ran -
den van de wel vaarts maat schap pij en is een van de sec to ren die
Amster dam maakt tot Amster dam; uniek, ma gisch, een brand punt en
trekker voor de creatievelingen. 

Ge noeg gro te nieu we po dia, die bak ken geld kos ten, maar de top bands 
wil len ook in Para di so staan, waar om? We zijn, met for se te gen wer -
king van de over heid, fes ti val-plek nr 1 ge wor den, dat is ook een top -
sec tor met po ten tie. We zijn een crui se-be stem ming en die gro te crui -
se kas te len zijn leuk, maar in de bin nen land crui ses gaat net zo veel om
en de Ha ven heeft ei gen lijk niet ge dacht aan een goe de plek voor die
Rijn bak ken of aan een gro te pas san ten ha ven voor jach ten. Gast vrij -
heid is waar Amster dam geld mee
kan en moet verd ie nen, maar dan
moet er wel wat te be le ven zijn, niet 
meer van het zelf de wat men el ders
ook al krijgt aang ereikt. Klein scha -
lig heid, di ver si teit, het is uniek dat
je in Amster dam lo pend (ook ’s
nachts) rond kunt trek ken en dat er
wat te doen is, le gaal, ge doogd, op
het rand je. Amster dam was lange
tijd avon tuur, span ning, vreemd en te ge lijk schat tig, de schrij vers, de
schil ders, mu zi kan ten, cre a tie ven, de hac kers, ze kwa men hier en
bleven hier vaak, maar worden nu met beperkende visa-regelingen
weggepest. 

Men praat over top sec to ren, over in dus trie, tuin bouw, maar dat toe ris -
ten voor al naar Amster dam ko men van we ge de sfeer, de to le ran tie, de
ra fel ran den (seks en weed) en de ma gi sche sfeer heeft dat niet tot pri -
o ri teit kun nen ma ken. Na tuur lijk, we heb ben mooie mu sea, een leu ke
en oude bin nen stad, maar bin nenk ort heeft ie de re gro te stad een
Hermi ta ge fran chi se of een Gug genheim rip-off. De paar bij zon de re

226

Groei of krimp, de stad verandert



wink el tjes die er nog zijn val len echt niet op tus sen de stan daard be -
zet ting van de A-lo ca ties. Bo ven dien wordt die bin nen stad ernstig be -
dreigd door de on li ne re tail, groei en we dicht met fiets plek ken maar
blij ven we au to otje pes ten zon der an der be leid dan de kas sa, is de
wei de- en bui ten wij kwink el de pest voor de di ver si teit van het
originele aanbod en gaan we de bezoekers ook nog eens fouilleren. 

Het bre de cul tuur be leid, en dat is veel meer dan een kun sten plan en
sub si die-verd eling, mank eert. Te veel gaat naar de ‘grote’ eve ne men -
ten en up mar ket po dia, die dan wel pu bliek trek ken, maar is dat niet te 
eli tair, te grach teng or del, te duur en over de hoof den heen van de mas -
sa. Die krij gen de Gay Pri de, Sail, af en toe een voet bal feest je, maar
een stad met zo veel min der he den zou toch niet al leen een Kwakoe
(flak ke rend als een nacht kaars) maar een Turks, Ma rok kaans, Afri -
kaans en Bel gisch volks feest moe ten heb ben. Daar zit de cul tu re le
door bloe ding, daar in te greert men, bouwt res pect op voor el kaars cul -
tuur, daar kan de soms op ge krop te ener gie zich ma ni fes te ren. Hol le
pres ti ge-events zo als het Hol land Fes ti val (elk dorp heeft nu zo iets)
kos ten geld, maar voor al aan dacht, dat gaat om ‘schone kunsten’ maar 
Amster dam is juist een trek ker voor duistere, magische, net boven het
maaiveld bijzondere dingen.

Er is een vrij plaat sen be leid, maar dat buigt zo naar de sta tus quo, naar 
de be lang en van ei ge na ren en corpo ra ties, dat het snel duf fe oor den
wor den en de ech te gang ma kers verd er trek ken, naar Ber lijn, Bar ce lo -
na. Een veel ac tie ver be leid om leeg staan de pan den te her ge brui ken
sti mu leert. De Wi baut straat is een prach tig voor beeld over wat er al le -
maal kan en hoe heel di ver se stro ming en dan sa menk omen in een
‘Know led ge Mile’. Maar verd er op in de Wees per straat laat de ge -
meen te zelf lege plek ken val len, leeg stand en ver krot ting op
rollatorafstand van de Hermitage en Waterlooplein. 

Er zijn ze ker leu ke eve ne men ten, die ook in ter na ti o naal sco ren zo als
IDFA en al ler lei mu zi ka le hap pe nings, maar hoe ver nieu wend is ei -
gen lijk een film mu seum, een do cu men tai re fes ti val, is dat niet te veel
‘telefoonboek’, te veel 20-e eeuw? Een cul tuur plan voor de toe komst
zou on der scheid moe ten ma ken naar hoge en lage cul tuur, en juist die
klein scha li ge, mis schien or di nai re, grass-roots be we ging en moe ten
sti mu le ren, een sub straat en infrastructuur scheppen die dat
ondersteunt. 
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De te loor gang van de lo ka le me dia cul tuur
Amster dam had al vroeg een lo ka le om roep, er was een pi o nie ren de
Di gi ta le Stad en er was een van de eer ste dek ken de ka bel sys te men,
dus het is ei gen lijk jam mer dat het on der werp lo ka le me dia is weg ge -
zakt tot wat over al el ders ook draait, de voor sprong ging ver lo ren. Het 
was ooit, met een wat war ri ge fi nan cie ring van al ler lei groe pen en van 
al ler lei kan ten, een le ven di ge, amu san te en on lo gi sche af spie ge ling
van wat er voor al bij de min der he den leef de. Inno va tie, groeps be lang,
per soon lij ke am bi ties, het liep al le maal door el kaar en het so ci a le ka -
pi taal droop er van af. Ini ti a tie ven als de Digitale Stad, Kleurnet te le vi -
sie, de hac kers, de ra fel ran den ontmoetten elkaar, Daklozen Televisie
was een wereldprimeur. 

Door in meng ing van de po li tiek, die voor al haar be hoor lijk om arm de
en sta tus-quo ge voe li ge en dus slaaf se AT5 wil de steu nen en wei nig
be greep van de in ter net-re vo lu tie, ging dat ka rak ter van de lokale me -
dia ge lei de lijk aan ver lo ren. Sal to (de Zwij ger) werd een te duur fa ci -
li tei ten-plek, een bij na com mer ci ële uit ba ter, de spre ad qua pro gram -
ma ma kers ver smal de tot re li gieu ze en eng-et ni sche groe pen, de kan -
sen om ook klein scha lig di gi taal Amster dam te ont wik ke len (deel van
de ka bel-ver koop over eenk omst in 1995) wer den niet be nut. De ooit
bij de oprich ting be oog de uit stra ling naar eve ne men ten, the a ter, film
en fes ti vals ging ver lo ren, hier is de al ter na tie ve en cre a tie ve Rui -
goord ge meen schap met een we reld wij de uit stra ling een duidelijk
voorbeeld, zij participeren nauwelijks in het Salto en lokale media
circuit.

Het zijn ge mis te kan sen, die deel niet be nut wer den om dat de war ri ge, 
maar won der lijk ef fec tie ve con tac ten tus sen en in de cre a tie ve we reld
niet wer den ge zien als so ci aal ka pi taal. Ze vol de den niet aan de nor -
men en wer den weg ge re geld, ont kend en nie mand keek om. Het Wes -
ter se bu si ness mo del, dat er voor in de plaats kwam, was net zo rot en
kost te waar schijn lijk meer geld, om dat de zo ge naamd ge ba lan ceer de
be gro ting en en bud get ten vol za ten met rond ge pomp te fond sen zon -
der ech te ba sis. Pro jec ten als het Mu ziek the a ter, de Waag, De Zwij -
ger, Nemo wer den dure geld put ten, ter wijl de bin nen stad ver loe der de
en onafhankelijke, commerciële projecten werden en worden weg
geconcurreerd. 
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Ge mis te kans
B&W za gen lo ka le me dia maar als las tig, de kan sen ver lie pen, de
over stap naar di gi taal werd nau we lijks ge maakt, het geld ging op aan
het in stand hou den van AT5 als spreek buis en een ge bouw als De
Zwijger, pri ma uit ge rust maar zon der de in put van lo ka le pro gram ma -
ma kers die de vo ri ge eeuw zo brui send, mul ti cul tu reel en di vers be zig
wa ren. De Zwij ger is een me dia- en con fe ren tie cen trum ge wor den dat
ge sub si dieerd con cur reert met an de re plekken en podia, die mede
daardoor bedreigd zijn. 

Er wordt dik geld uit ge ge ven aan pro gram ma-ma ken op RTVNH en
AT5, de klein scha li ge kweek vij ver van Sal to is ver wor den tot een
spar tel kom me tje en de over stap naar in ter net-pro gram me ring en ini ti -
a tie ven voor stads bre de si tes voor nieu we dien sten, in te gra tie pro jec -
ten, kunst en di ver si teit in het al ge meen is niet of nauwe lijks gemaakt.

Een be lang rij ke er fe nis aan ken nis en ener gie ging ver lo ren en dat
voor al de op een vol gen de wet hou ders te ver wij ten, die de voor trek -
kers rol van Amster dam op dit ge bied niet za gen en het dossier
kwijtspeelden.

Waar Amster dam de bes te in ter net-fa ci li tei ten en kruis pun ten van de
we reld heeft, is men juist qua con tent (af ge zien van de por no-in dus -
trie) ach ter ge ble ven. De lo ka le me dia op ste de lijk ni veau zou den hier
veel meer kun nen be te ke nen en dat niet al leen in leu ke programma’s,
maar in wat er uit voort vloeit aan ga mes, apps, nieu we mo ge lijk he den. 
Juist e-He alth, dom oti ca, IoT (Inter net of Things) bie den kan sen voor
kop pe ling, in te gra tie, maar er ont breekt een uit wis se lings mo del, een
plat form zo als dat met Salto ooit goed werkte voor de radio en tv.
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\ 23 Wink elen, de ont wik ke ling en
      in de re tail

Amster dam is een stad met veel mark ten, en dat is een vorm van re tail 
die ei gen lijk heel ef fi ci ënt is. Het is de es sen tie van han del en hoe wel
de oor spronk elij ke func tie, na me lijk pro duc ten van het land in de stad
ver ko pen, wat verd we nen is, blijft het een stuk je van de ste de lij ke
han dels cul tuur dat re la tief wei nig last heeft van online en
e-commerce.

Ande re mid den stan ders en met name wink eliers heb ben het moei lij -
ker. Het gaat slecht met veel wink el be drij ven in de stad, al is het in
het cen trum wat min der slecht dan in bui ten wij ken en klei ne re ste den.
Het is te ge mak ke lijk om het al le maal te wij ten aan de e-com mer ce,
aan het on li ne shop pen en ko pen, want on der tus sen is wel dui de lijk
dat de wink el-er va ring, het fy siek gaan shop pen, wel de ge lijk be -
staans recht houdt. Ze ker in een we reld waar werk steeds meer verd -
wijnt en de be hoef te aan be zig heid en ver maak niet al leen via de
smartpho ne kan wor den ing evuld, zal re tail ook in de toe komst blij ven 
be staan, de ste nen wink el heeft een func tie voor kij ken, voe len, af ha -
len, ser vi ce punt en het zoe ken van ‘menselijke’ in for ma tie. En bij
wink elen hoort ook horeca, dienstverlening, parkeren en vermaak,
men gaat ‘de stad in’.

Het be lang van de cen tra le stad als wink el pa ra dijs is dus niet in ge -
vaar, al zal men zich moe ten aan pas sen aan ve ran de rend pu bliek en
verd ien mo del len. De func tie van de stad als con tact plek voor col lec -
tie ve en pu blie ke dien sten 
-en wink els zijn dui de lijk
pu bliek- zal alleen maar
toenemen.

Het maat schap pe lij ke be -
lang van een goed draai -
en de bin nen stad is dui de -
lijk, de po li tiek had hier
meer oog voor moe ten
heb ben en niet al leen
grond spe cu la tie be drij ven 
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met wink el cen tra bui ten het cen trum. Er dreigt nu een mid den stands -
cri sis, ook de bank en met hun be lang en in on roe rend goed via hy po -
the ken aan on der ne mers moe ten wel iets doen. Drei gen de leeg stand
op gro te schaal kan een do mi no-ef fect ver oor za ken, maar ook de se -
gre ga tie in rijk en arm, in dure wink els en bud get za ken on der streept
de klas sen maat schap pij, net als de minderheden met hun eigen retail. 

Het pro bleem voor de mid den stand is dat de for mu les ve ran de ren, dat
het in el kaar schui ven van on li ne en fy siek shop pen, het in te gre ren
van di gi ta le func ties in de ‘stenen’ om ge ving vraagt een an de re in -
steek dan wat veel ‘oude’ wink el for mu les in huis heb ben. Aan pas sen,
mee gaan met de tijd, maar is dat al leen een kwes tie van wink el for mu -
les aan pas sen en wat meer di gi ta le bor den op hang en, of zijn er bre de -
re in vloe den, in de eco no mie, de fi nan cie ring van on der ne ming en, in
de de mog ra fie, krimp, ver grij zing, ont groe ning), in de on roe rend goed 
markt, in de globale economie of zelfs in de psychologie van de
massa?

De cen tri fu ga le op de ling van de maat schap pij qua ink omen en bes te -
ding en, in rijk en arm, top-end en bud get met te loor gang van de mid -
den markt speelt de mid den stand net zo par ten als de op komst van
e-com mer ce, cross-chan nel mar ke ting en mul ti-chan nel re tail. Klei ne
webs hopjes, ook via Sho pi fy, zijn re la tief mak ke lijk op te zet ten, via
‘marktplaats.nl’ star ten veel klei ne be drijf jes in niche-mark ten, maar
snoe pen omzet weg van de klassieke winkels.

Kos ten
De hu ren zijn in ons land al lang niet meer ge re la teerd aan de bouw -
kos ten en on der houd, met name door het be leid van over he den en het
ge rom mel van de co öperaties. Ie der een wil de verd ie nen, dat het ook
verd iend moet wor den en de we reld on li ne ging wink elen ont ging de
po li ti ci en bobo’s, die mooie plan nen doord ruk ten. Er is te veel ge -
bouwd, voor al in bui ten ste de lij ke wink el cen tra die de bin nen ste den
kan ni ba li se ren en het wink elen in de stad aan tas ten, iets wat voor
groot scha li ge re tai lers als V&D zwaar telt. Ander zijds ble ken er zo -
veel gro te ke tens en for mu les toch maar voor een A-lo ca tie te wil len
be ta len, dat de hu ren daar niet meer re a lis tisch op te breng en zijn. In
de gro te ste den valt dat niet zo op, maar daar waar de ver grij zings – en 
ont groe nings krimp voel baar wordt zie je de bin nen ste den, ze ker in de
pro vin cie, ver ar men. Daar zijn nog wel de prak ti sche buurt wink els en
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za ken die ge bruiks ar ti ke len ver ko pen, de prak tisch door geef lui ken
maar dat draagt dus weinig bij aan de winkelervaring, het snuffelen,
het grootstedelijk uitje.

Er is in die con text groei en de leeg stand, ste den als Kam pen en Ven lo
met on be zon nen nieuw bouw be gin nen in de oude wink el buur ten te
kra ken, met get to vor ming en der de rangs vul re tail of dicht ge tim mer de
za ken. Onbe zon nen par keer geld hef fing, al leen goed voor de ge meen -
te, houdt klan ten weg, of se lec teert op zo’n ma nier dat het gewone
volk de stad gaat mijden.

Ook per so neel is een kos ten post en au to ma ti se ring be spaart ook daar -
in. Wat ie de re klei ne on der ne mer on der tus sen weet, na me lijk dat
trouw per so neel duur per so neel wordt, dat je ou de ren niet kunt ont -
slaan en je qua in stel ling en ener gie weg groeit van je klan tenk ring,
speelt ze ker bij za ken als V&D. De oude gar de heeft z’n waar de, maar 
wordt, ze ker als men zich be dreigd voelt, de fen sief en wars van nieu -
we plan nen, schurkt aan te gen de bon den en gaat, zo als bij V&D
dwars lig gen. De oude pa tro nen, met pe ri o die ken en an ci ënniteit pas -
sen niet meer bij een dy na mi sche re tail die met moderne middelen
alert moet reageren op de markt. 

Po si ti o ne ring
Het is niet al leen in de re tail dui de lijk, de mid den markt verd wijnt om -
dat ook de mid de nink omens on der druk staan, als ge volg van de glo -
ba li se ring en Pi ket ty-ef fec ten (ink omens kloof). Bud get za ken doen het 
goed en de hele dure mer ken heb ben hun ei gen pu bliek, zo wel rij ke
men sen als zij die rijk wil len (na)doen, de PC Hooft aan pak. Er wordt
wel ge zegd dat de for mu les die te veel in het mid den blij ven zit ten, te -
loor zul len gaan. Maar als we dan naar Blok ker kij ken, eer der een
bud get-merk, gaat dat mis schien toch niet op. Het lijkt er eer der op,
dat zo wel Blok ker als
V&D te stof fig, te ou -
we lijk, te tra di ti o neel
over ko men, er straalt
geen in spi ra tie meer
uit. Dat heeft mis -
schien ook met de cri -
sis te ma ken, de zui ni -
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ge con su ment gaat naar Primark of Action, zoekt koopjeswinkels, wil
korting voelen.

Daar bij speelt ook dat de ou de re, die steeds meer pen si oen be wust en
on rus tig wordt ge maakt, zui ni ger is ge wor den. De ‘gouden’ ge ne ra tie
waar van ver wacht te dat ze min der prijs ge voe lig zou zijn, blijkt op de
knip, met prijs druk als ge volg. De lang zaam goed ko per wor den de zee -
crui ses, ty pisch een se ni o ren markt, zijn daar een prima indicator van.

Bre de re dienst ver le ning
De mo der ne re tai ler doet aan real-time mar ke ting, ge bruikt alle ka na -
len, mo der ne scher men en on li ne tools, ver koopt fy siek maar ook on -
li ne ter plek ke als iets niet in voor raad is, maar moet daar voor wel de
hele zaak op één lijn heb ben, ie der een moet met een ta blet niet al leen
aan de in for ma tie ba lie, maar over al de klant kun nen hel pen. Dat ver -
eist team play, min der mini-ko nink rijk jes en af de lings hi ërarchie, iets
wat moei lijk kan liggen bij oudere medewerkers.

Alles moet nu: Real Time Adver ti sing 
Re tail is niet meer het ink open en neer zet ten van han del, het is veel
dy na mi scher ge wor den en dat heeft z’n in vloed op de mar ke ting,
wink elin rich ting en het hele za ken doen. De klant wil de juis te in for -
ma tie nu, maar ook het pro duct nu mee ne men, an ders koopt ie het wel 
via een web wink el, die steeds va ker de vol gen de dag al aan huis le -
vert. Dat daar de brie ven bus sen niet op be re kend zijn, iets wat de
over heid en de post niet tij dig sig na leer den en aan pa ke ten, is de
grootste rem op e-commerce in ons land.

Real Time Adver ti sing is een trend in de re tail die sa men hangt met de
in te gra tie van de com mu ni ca tie stro men, we we ten in een oog wenk al -
les of kun nen het weten. 

Nog niet zo lang ge le den kon den wink el ke tens als de Bij enk orf met
Drie Dwa ze Da gen, de Maf fe Ma ra thon en Inspi ra ti on veel volk op de 
been breng en, met me di a cam pag nes en bre de kor ting en, de aan pak die 
men in de VS ook wel ge bruikt om het kerst sei zoen te be gin nen na
Thanks gi ving. Maar ook daar blijkt dat de con su ment zelf de
cross-me dia kop pe ling maakt tus sen in ter net met real time in for ma tie,
ad vie zen van ex perts en vrien den com bi neert met out let-be zoek. De
omni-chan nel aan pak, de klant op al ler lei ma nie ren be rei ken en alle
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com mu ni ca tie we gen ge brui ken kan daar op in spring en. De nieu we,
di gi taal vaar di ge klant surft, chat, sms-t, twit tert, maar kijkt ook in de
bus naar scher men, naar billboards en leest ook nog de krant of een
magazine, vaak al op een tablet of smartphone. 

Men komt de wink el bin nen met de nieuw ste in for ma tie (vaak op de
smartpho ne) en be drij ven die daar niet op in spe len door zo wel on li ne
als via di gi tal sig na ge in real time in te spe len op wat de klan ten zoe -
ken, wor den min der aan trek ke lijk. Een klant die denkt die rode jurk in 
maat 38 te ko men ko pen, maar merkt dat die als sinds een paar uur is
uit ver kocht, druipt te leur ge steld af. Met real-time en steeds up-to-date
ge hou den in for ma tie kan men ech ter stu ren, zor gen dat de klant in for -
ma tie krijgt die re le vant en ac tu eel is en ook nog zor gen voor het
even wicht i ger leeg ra ken van de ma ga zij nen. Het in spe len of zelfs
ma ni pu le ren van de klant wen sen is tenslotte wat marketing beoogt en
sales moet waarmaken. 

Actu e le in for ma tie dient niet al leen op de web si tes en via tweets en
mai lings be schik baar te zijn, ook op straat, in het open baar ver voer,
op de billboards (de Out of Home (OOH)-me dia) en in de wink el
moet al les klop pen en op el kaar af ge stemd zijn. Dat ver eist een breed
mar ke ting denk en, cross-me di aal en omni-chan nel pro mo tie en aan -
dacht ink open, ge ne re ren en aan stu ren, en veel co ördinatie. Met ho des
als ‘Lo ca ti on Ba sed Advertising’ en ‘Situation Ba sed Advertising’ en
in spe len op wat de klant aan de vi ces en dien sten ge bruikt, iden ti fi ca tie 
van de klan ten, re la tie ma na ge ment, da ta ba se be heer en zelfs big data
technieken moeten geïntegreerd worden.

Wink elen, han del, de stads er va ring
Het aan bie den van de w ink elerva ring blijft, net als de horeca en an der 
ver maak en en ter tain ment, een stad se func tie. Je kunt het weg ha len of
ver plaat sen naar gro te wink el cen tra bui ten of aan de rand van de stad,
maar dat werkt com mer cieel niet al tijd goed, en het ver armt de bin -
nen stad. De com bi na tie van func ties maakt de stad aan trek ke lijk, en
Amster dam heeft een lay out die dat mo ge lijk maakt en ook nog op
een (lo pen/fiet sen) schaal en met een concentratie die vrij uniek is. 

De op komst van de e-com mer ce heeft gro te ge vol gen, maar nu is toch
al te zien, dat wink elen, in sa men hang en ge mengd met on li ne in for -
ma tie en online han del, als stads func tie wel over eind zal blij ven. Het
is deel van de stads er va ring, waar men sen uit de pro vin cie op af ko -
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men en als er maar ge noeg unie ke fac to ren zijn, ook toe ris ten van
verd er weg. De op ti ma le stads er va ring is voor ie de re be zoe ker uniek,
maar er zijn bre de trends te her ken nen en daar op in spe len be paalt het
suc ces van de stad. Be reik baar heid, vei lig heid, groen, be taal baar heid,
het speelt al le maal mee. De tus sen han del, want dat is re tail is we zen,
ver vult daar bij een reeks func ties. De pure lo gis tiek gaat naar de ach -
ter grond, de wink eler va ring, per soon lijk con tact, in bed ding in een
activiteitenschema en het anders, nieuw, verrassend zijn spelen een
grotere rol.

Wink elen is ook een avon tuur, span nend en leuk, het is mee gaan met
het groeps ge voel en te ge lijk in di vi du e le keu zes kun nen maken.

235



\ 24 Angst, ver trou wen en orde

In de laat ste hoofd stuk ken van dit boek gaan we meer in op de fun da -
men ten van ver bon den heid, de fi lo so fi sche ba sis en hoe dat in de
prak tijk werkt, kan wer ken en soms ook goed mis ging. Die ba sis zou
na tuur lijk het be gin van dit boek heb ben moe ten vor men, maar dan
zou den veel le zers al hebben afgehaakt. 

Het is waar schijn lijk dat in de toe komst de angst een be lang rij ke fac -
tor blijft in het stads le ven. Angst om er niet bij te ho ren, angst om ge -
ïdentificeerd te wor den met een groep met een slech te sta tus, angst om 
iets te mis sen (FOMO-fear of mis sing out), angst voor de slech te ri ken, 
voor de over heid en ook de exis ten ti ële angst voor het nood lot, ram -
pen, ong eluk ken. Angst kan on be stemd zijn, dat voe len we in onze
buik, maar ook in ons hoofd zit ten. Men sen zijn he laas van na tu re
bang, maar te veel bange men sen be pa len de sfeer; op stan den en re vo -
lu ties, ra di ca lis me vin den er hun voe dings bo dem. De hang naar fun -
da men ta lisme - het zoe ken naar een hel de re en on aan tast ba re kap stok
voor het norm be sef en een ba sis voor hoop - is ook een lo gisch ge -
volg. Dat laat zich, in ie der ge val niet in de mos lim cul tu ren,
vervangen door materiële zekerheid, sociale positie en opleiding. 

He laas is het voe den en aan ja gen van de angst een te dui de lijk deel
van onze cul tuur ge wor den, en op ste de lijk ni veau doen we daar aan
mee. Niet al leen de over heid en de me dia, het is een ken merk van de
mo der ne tijd en de secula ri sa tie; de angst re geert, en zelfs de hoop op
een ‘beter’ na dit le ven wordt door het ma te ri a lis me en de wetenschap 
omgekapt. 

Angst heeft met ge brek aan ver trou wen en on vei lig heid te ma ken, we
kun nen re a ge ren door het te ont ken nen, er van weg te lo pen, kwaad en
ge weld da dig te wor den, maar het wor telt zich in ons bi o lo gi sche sys -
teem, met fy sie ke en psycho so ma ti sche ge vol gen, een zaam heid, wan -
trou wen, iso la tie, fun da menta lis me en ui tein de lijk ge wel da di ge ra di -
ca li se ring. Angst in die zin is een van de duurste emoties.

Er wordt wel ge steld dat het ver lo ren gaan van ver bin ding (met de
men sen om je heen, je re li gie, je land, je ide a len, je ei gen waar de) veel
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te ma ken heeft met het ma te ri a lis ti sche kou de denk en van de mo der ne 
tijd. We heb ben geen ank ers meer, moe ten zelf zor gen voor ze ker heid, 
voor al ma te rieel en dat zou de ba sis kun nen zijn van het graai en en
zak ken vul len op alle ni veaus. Hoe wel we een ech te dis cus sie daar over 
vaak uit de weg gaan, blijkt dat angst, exis ten tieel of van we ge ver -
meen de of ech te be drei ging en, steeds meer ons le ven be paalt. Het ver -
trou wen in de po li tiek, de bank en, de wo ning cor po ra ties, de po li tie en
el kaar neemt af, en die trend ke ren blijkt heel moei lijk. Van uit de
angst gaan we ons ver we ren en ‘n verd edi ging bou wen, ons in dek ken, 
an de ren zwart ma ken en ons aansluiten bij bewegingen, partijen en
mensen die daar op inspelen.

Ver trou wen kwijt ra ken gaat heel snel, ver trou wen op bou wen is een
lang zaam pro ces. Een land en een stad kan wel pro be ren te zor gen dat
de ba sis van ver trou wen, in het rechts sys teem, in de ambte na ren, in
het sys teem, ste vig ge fun deerd wordt. Wet ten, re gels, hand ha ving,
con tro le, maar waar het nu aan ont breekt is dat we de con tro leurs niet
he le maal ver trou wen en de con tro leurs van de con tro leurs ook niet
meer. Te vaak blijkt de laat ste tijd dat zelfs de ul tie me con tro le, zo als
en quêtes van het par le ment, de el len de wel bo ven wa ter ha len maar
geen oplos sing of ge noeg doe ning le ve ren. Een fun da men te le dis cus sie 
over hoe je toe zicht los kop pelt van het sys teem, zo als dat in de Trias
Politica van Montesquieu voorzien was, is aan de orde. 

De schei ding heeft blijk baar niet goed ge werkt. Bij voor beeld het in -
zet ten van oud-po li ti ci met een re gen tes ke in slag als ge zags dra gers,
con tro leurs, com mis sa ris sen of toe zicht hou ders bleek geen han dig
sys teem. Zelf-con tro le en goe de be doe ling en zijn niet vol doen de ge -
ble ken, machts mis bruik is nu voor de bur ger een uit gangs punt, een
be trouw ba re over heid een il lu sie. Aan de bar, over de kof fie of een
bier tje kent ie der een de ver ha len, over hoe je met steek pen ning en een
wo ning kunt re ge len, hoe de po li tie pro ces-ver ba len doet verd wij nen,
hoe er deals ge maakt wor den met cri mi ne len, hoe cor rupt ad vo ca ten,
no ta ris sen, be stuur ders zijn ge wor den. Men spe cu leert over het ein de
van het ‘consultancy’ tijd perk, hoe de zak ken vul lers ge pakt wor den,
de re gen ten ont mas kert en geeft graag de schuld aan an de ren, kort -
zich tig maar be grij pe lijk. Toch is er een pro bleem ge groeid, want we
gaan niet meer stem men, pro be ren be las ting te ontlopen, voelen ons
niet meer verantwoordelijk en gaan hedonistisch zelf ook maar wat
rommelen.

237



Onder steu nen, niet af bre ken
Dit zeer fun da men te le pro bleem aan pak ken ver eist een ‘nieuwe orde’
en dat over la ten aan ‘Den Haag’ of ‘Brussel’ is het ont ken nen van de
bot tom-up oor za ken. Het be gint bij de men sen, bij de mo raal, de
ethiek. De bank en ging en niet al leen in de fout van we ge fou te di rec -
ties, maar om dat de bur ger meer wil de, z’n angst af ko pen door meer
be zit, meer heb ben, dan maar een ex tra hy po theek of le ning. Maat re -
ge len van bo ven af kun nen hel pen, be te re wet ten en re gels, be te re
hand ha ving, be te re waak hon den, maar is het niet be ter om te kij ken
naar wat via de zij kant mo ge lijk is. Door het op zet ten van on der steu -
nen de struc tu ren, die de fundamentele scheiding der machten duidelijk 
maken en profileren.

Een sug ges tie zou kun nen zijn om spe ci a le oplei ding en en car rière
mo ge lijk he den te schep pen voor toe zicht hou ders in de (semi-)pu blie -
ke en mis schien ook pri va te sfeer. De schei ding tus sen de uit voe ren de
en rech ter lij ke macht en die tus sen zit ten de en staan de ma gis tra tuur
zou als voor beeld kun nen die nen. Onaf hank elij ke, in te ge re ambte na -
ren of toe zicht hou ders wa ren vaak de ba sis van goed draai en de over -
he den, zo als de Ma me luk ken (sla ven)-kas te voor de Sultans in Turkije 
en de mandarijnen in het oude China. 

Fy sie ke on vei lig heid, cri mi na li teit, daar kan na tuur lijk wel wat aan
ge daan wor den, Kyra Kui tert schreef er al over, maar het is een fun da -
men te le kwes tie dat met de open heid en de trans pa ran tie van in ter net
de bur ger steeds meer be laagd wordt door ne ga tie ve be rich ten en pa -
niek gol ven en dat mas sa hys te rie op de loer ligt. Het lijkt een open
deur, want de me dia zijn vol van ang sti ge be rich ten, ter ro ris me, aan -
sla gen, zou den we daar niet aan wen nen? In ze ke re zin doen we dat
ook, het moet wel erg bruut zijn wil het nog de voor pa gi na ha len,
maar het is wel een con stan te stroom en de me dia gaan daar in mee.
Een nieu we hong ers nood, ram pen, aan sla gen, be drei ging en, hacks en
fraude, het is nieuws en we tippelen er blijkbaar op.

Feedback
In de lo ka le, ste de lij ke om ge ving is ook het ge vaar van op sling ering
en de ma go gie al tijd aan we zig. De toe ge no men snel heid van de com -

238



mu ni ca tie, die te gen -
woor dig meest al
real-time plaats vindt
(zon der ver tra ging)
zorgt voor op sling ering, 
een be kend ef fect in te -
rug kop pel lus sen. We ten 
en me ten zijn in die zin
ge vaar lijk, dat te snel
re a ge ren tot on be heers -
ba re ex tre men kan lei -
den. Dat ken nen we ook 
als spi raal ef fec ten, par -
tij en ja gen el kaar op,
met steeds be te re
wapens, extreme
stellingname en
escalatie van conflicten.

Het zou in te res sant zijn om te zien wel ke ef fec ten een op zet te lij ke
dem ping van de feed back zou be werk stel li gen door bij voor beeld een
ver tra ging van zelfs maar enk ele se con den of mi nu ten op te leg gen
voor tweets, email, chats, en mes sa ges. Het is niet on denk baar, dat
daard oor heel veel on no di ge pa niek en on doord ach te ac ties en re ac ties 
kun nen wor den ge dempt. Zo’n op ge leg de ver tra ging is een van de
mo ge lij ke over heids maat re ge len om bre de pa niek bij gro te ram pen of
rel len te voor ko men. Geen to ta le com mu ni ca tie stop, slechts wat ver -
tra ging die het rondzingen en opslingeren door te korte feedback tegen 
gaat.

Tran spa ran tie kan ge vaar lijk zijn
Het is het steeds ac tu e ler wor den van het nieuws, de te rug kop pe ling
die tot op sling ering en uit bar sting en leidt, tot uit de hand lo pen de
fees ten en de mon stra ties, tot de ma go gie en on der buik ge voe lens. Dat
is een ken merk van feedback (te rug kop pel) sys te men, dus van het me -
ten=we ten idee, dat we over al toe pas sen. Feed for ward is een be ter
prin ci pe, maar als we onze voor spel ling en en doe len ba se ren op het
verleden is dat geen echte voorwaartskoppeling.
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De meest ef fec tie ve feed for -
ward is als we de toe komst
zou den kun nen zien, de pro fe -
ten uit de oude boe ken zou -
den dat kun nen, maar wij le -
ven met plan nen, bud get ten,
doe len en am bi ties die vaak
al leen his to ri sche ba sis heb -
ben en niet erg toekomstzeker 
blijken.

Orde en res pect zijn part ners
Het zijn niet al leen de me dia, in ter net en de mo bie le te le foon die dit
pro ces be ïnvloeden. Pa niek, groeps ge weld, hool igans, de mon stra ties,
rel len, het is van alle tij den. Men sen die bij el kaar ko men ja gen el kaar
ge mak ke lijk op, er ont staan zo ge naam de ‘group-mind’ si tu a ties en de
nor ma le rem ming en en nor men val len weg. Groeps ge wij ze de mon -
stra ties en cri mi ne le ac ti vi tei ten zijn dan ook moei lijk te be heer sen.
Met ge lui den pro beert men soms een mas sa tot rust te breng en, het
om ge keer de kan met mars mu ziek en op zwe pen de rit mes ook ge bu ren. 
De mens heeft de nei ging mee te gaan met de aangeboden stimulans,
bij dansfeesten en festivals wordt dat gebruikt. 

In de pu blie ke sfeer ligt hier een taak voor de po li tie en de burgemees -
ter, die een be pa len de rol heeft. De ene bur ge mees ter of de an de re
maakt een enorm ver schil. Maar ook bij po li tie-op tre dens blijkt de
per soon lij ke in vloed, de sfeer van de lei ding ge ven den, door slag ge -
vend te zijn. De mis sers uit het ver le den zo als de Eu ro top rel len wor -
den zel den goed te rug ge kop peld, de po li tie top en de orde-drie hoek
houden het graag onder de pet. 

Het sys teem van een Vre des de tache ment heeft in Amster dam heel
goed ge werkt, dat is de aan pak van tus sen de rel lers of de mon stran ten
te gaan staan of meel o pen in plaats van drei gen de bus jes met mep kla -
re ME en ang staan ja gen de he lik op ters. Sa men wer ken, brug gen slaan,
ver trou wen op bou wen werkt be ter dan re pres sie, een bood schap die
ze ker in Amster dam op gaat. Juist met een groot aan deel bur gers met
een ach ter grond van over heids ge weld en wil le keur (in hun thuis lan -
den) is res pect, to le ran tie en de-es ca la tie es sen tieel. Echt of ver meend
on recht en machts misbruik is als een lont, dat blijkt steeds weer, en
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af ge dwong en rust is een voe dings bo dem en recht vaar di gings grond
voor nieuw ge weld. En ge weld hoeft niet di rect zicht baar te zijn, vaak
stemt men met de voe ten. Het ge brek aan al locht o ne po li tie men sen
bij voor beeld heeft min der te ma ken met in stroom, maar eer der met
voor tij dig ver trek van men sen die door hun collega’s voort du rend
wor den aang espro ken op hun integriteit en raciale of etnische loya -
liteit, zonder dat daar reden voor is. 

Het zijn niet de ex tre mis ten, maar de zwij gen de meer der heid van
‘bewilligers’ die in ei gen kring de sfeer be paalt en bij voor beeld asiel
of geld geeft aan de ra di ca len, de rij en sluit als er on der zoek ge daan
wordt, of bij de mon stra ties hen to le reert en in feite beschermt.

Ver bon den heid zou ook voor de po li tie en het groei en de le ger on dui -
de lij ke hand ha vers, be vei li gers en ambte lij ke machts dra gers het de -
vies moe ten zijn. Ie de re on te vre den ‘klant’ telt voor tien, dat weet de
wink elier, maar een ambte naar wordt daar niet of nau we lijks op af ge -
re kend. Dat de bur ger dan naar ei gen mid de len grijpt, gaat fil men of
op ne men (ie der een heeft een mo biel tje!) wordt als zeer be drei gend er -
va ren, zeer vaak on te recht ver bo den (dat is een aan tas ting van m’n
pri va cy roept de pu blie ke ambts dra ger, maar dat is al leen in zeer ex -
tre men ge val len waar) en re den om nog har der op te gaan tre den.
Esca la tie is niet zeld zaam. Luc Sala heeft als jour na list en te le vi sie ma -
ker voor de al locht o nen zen der Kleurnet sta pels ge val len aang ereikt
ge kre gen en is des tijds zelf in de krant door de korps lei ding (Klaas
W.) tot doel voor politie-retaliatie (wederwraak) gemaakt, in elkaar
geslagen en erger.

Ambte na ren sta tus
De be scher ming van de pu blie ke ambts dra ger is de laat ste tijd steeds
meer aang escherpt, er wor den steeds streng ere straf fen ge ëist voor
ver baal en fy siek ge weld, te gen ambte na ren, hulp dien sten, maar ook
on der wij zend per so neel. Dat lijkt een kwes tie van ge past re a ge ren op
een trend, de po li tiek staat er ach ter van uit het prin ci pe dat de bra ve
bur ger toch niets te vre zen heeft, het ligt wel goed. Tot dat ook die bra -
ve bur ger te gen machts be lus te ambte na ren oploopt, die hun min der -
waar dig heid ver ber gen ach ter hun meer der waar dig heids-po si tie, sta tus 
of uni form. Dat is een ken merk van een fas cis tisch sys teem, en daar
heb ben we slech te er va ring en mee, maar het groeit er weer lang zaam
naar toe. De po li tie-uni for men weer spie ge len dat in de loop der ja ren

241



tref fend, het on der scheid tus sen boef en schout verd wijnt. Het ar res te -
ren en ver vol gen op ba sis van over tui ging en, niet van we ge da den,
neemt toe. In Ame ri ka heet dat preemp ti ve pro se cu ti on, de groeiende
police/warfare staat (zie Battlefield Amerika van John Whitehead,
2015)

Meer wa pens, meer qua si-au to ri teit, meer macht voor de macht. Men
ziet niet goed in, dat hier spra ke is van een ge welds spi raal, dat een
van de ge vol gen van ‘emancipatie’ is dat de bur ger mon di ger wordt,
geen ‘lege’ au to ri teit meer ac cep teert en voor zich zelf op komt kan ie -
de re dok ter ver tel len, dat is ge woon de tijd geest. Meer in di vi du a li teit
be te kent ook min der res pect, min der ont zag voor het sys teem, min der
sociaal plooibaar, eerder opstandig.

Au to ri teit moet te gen woor dig verd iend wor den, en de bur ger weet
vaak heel goed wat er aan de hand is en ver trouwt de over heid en de
in sti tu ties niet meer. De mees te bur gers heb ben slech te er va ring en,
we ten dat de po li tie niet al tijd on par tij dig is, voe len zich van we ge sta -
tus of af komst ge dis cri mi neerd en zijn dus a pri o ri niet meegaand en
lichtgeraakt. 

Hier te gen in gaan is geen kwes tie van even wat re ge len of een com -
mis sie be noe men, dit is fun da men teel en vraagt her be zin ning. Uit -
gangs pun ten als schei ding der mach ten die nen op nieuw en scherp ge -
for mu leerd en ge ïmplementeerd te wor den. Dat de bur ger qua klacht -
recht, zo als te gen po li tie op tre den, oploopt te gen si tu a ties waar bij de
be klaag de par tij zelf de klacht on der zoekt druist in te gen die mach ten -
schei ding. Ook dat er geen in stan tie is waar men ver moe dens of
klach ten over cor rup tie of machts mis bruik kan aank aar ten - de in te gri -
teits-pro ce du re staat al leen open voor an de re ambte na ren of po li ti ci -
is fun da men teel on juist. Dat po li ti ci die dom me be slui ten ne men, be -
stuur ders die zich zelf ver rij ken niet kun nen wor den aang epakt en de
‘fiksers’ meest al vrij uit gaan, is een te kort ko ming is dit op zicht. De
bur ger weet mis schien niet pre cies waar om deals door het OM met de
on der we reld, van de fis cus met le ve ran ciers van ge sto len bank in for -
ma tie niet klopt, maar voelt wel aan dat er iets mis is. Als een Offi cier
van Jus ti tie op de stoel van de rech ter gaat zit ten (en dat wordt steeds
meer re gel en het aagt soms over mil joe nen) en fou ten maakt, zo als
met de zelf moor den als ge volg van drei ge men ten rond de Lim burg se
pros ti tu tie zaak waar bij be trok ken met de schand paal be dreigd wer den
(iets wat we al heel lang af ge schaft heb ben), dan ge beurt er niets. Dat
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is ech ter in de ogen van de bur ger wel het topje van een co ver-up ijs -
berg, en dan zijn er ge noeg in ci den ten die dat be ves ti gen, ech te of
over de bor rel, maar met het zelf de ef fect; geen ver trou wen meer in het 
sys teem. Dan is ra di ca lisering in het omgaan met autoriteit een logisch 
gevolg, maar dat lost zich niet op door steeds strengere straffen en
politiestaat-gedrag.

Het is al le maal vrij een zij dig en on doord acht, nie mand doet on der -
zoek naar wat men sen (toe ris ten) die ge fouil leerd zijn of uren be zig
om hun mis schien on be wust fout ge par keer de auto weer te rug te vin -
den, ach ter af denk en en mee ne men als beeld van de stad, en wat dat
dan kost aan ver lo ren goo dwill. Ie de re on te vre den klant (en toe ris ten
en ook bur gers zijn klan ten) ver oor zaakt min stens tien keer zo veel
schade als een tevreden klant goed doet.

Re la tie be heer
We heb ben min der angst als we ons ver bon den voe len en dat is niet
he le maal toe val lig de ti tel van dit boek. Ver bon den heid be te kent ook
ver trou wen en dat is dus waar op alle ni veaus een stad bij kan hel pen.
Ver trou wen tus sen men sen on der ling en naar de over heid en de in sti -
tu ties en het be drijfs le ven toe. Dat komt, in prak ti sche ter men, vaak
neer op re la tie be heer. Voor com mer ci ële be drij ven is dat een dui de lijk 
uit gangs punt, te vre den klan ten ko men te rug. Dat be reikt men niet al -
leen met goe de pro duc ten en goe de ser vi ce, het gaat om het ‘matchen’ 
van wat de klant wil en het op bou wen van een re la tie, het ver min de -
ren van de machts af stand om een band te kwe ken. Voor de over heid,
de po li tiek en de semi-over heid gaat dat ook op, al leen zien we daar
vaak dat de machts af stand juist ge bruikt wordt. De re gel, de wet, het
sys teem, de orde moet ge hand haafd blij ven, de bur ger moet be leefd
op z’n beurt wach ten en ze ker geen gro te mond heb ben, want dan kan
de ambte naar, zor ger, hand ha ver zijn machts mid del, de fas ces van
boe te, kor ting, uit slui ting te hulp roe pen. Dat leidt he laas zel den tot
meer ver trou wen of een betere relatie. Meer inzicht in de ‘user- inter -
face’ tussen burger en het systeem zou kunnen helpen.

Bij al ler lei dien sten zijn spe ci a lis ten in dat op zicht no dig, we lei den
hor des men sen op tot ‘in ter ac ti on design’ spe ci a list voor de ICT, maar 
de so ci o lo gen, psycho lo gen en an tro po lo gen die iets zou den kun nen
doen aan de fy sie ke user-in ter fa ce zijn zeld zaam bij de in stan ties die
juist de in ter fa ce zijn tussen mens en systeem.
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\ 25 Le ren van fou ten: 
     pri va tisering 

Kij ken naar de toe komst zou ook moe ten in hou den dat we le ren van
het ver le den. Een van de gro te mis sers van de af ge lo pen de cen nia was 
het pri va ti se ren en ver zelf stand i gen van nuts be drij ven, wo ning bouw -
cor po ra ties en over heids dien sten. Amster dam liep daar in voor op met
de ka bel en de stroom en sluit de rij met de ver zelf standi ging van de
haven. 

De uit ver koop van wat ze zien als ‘tafelzilver’ heeft voor veel bur gers
het ver trou wen in de over heid en de in te gri teit van het open baar be -
stuur aang etast. Dat zou een le ring moe ten in hou den voor wat het con -
cept ver bon den stad kan in hou den, los kop pe len van nuts be drij ven en
stads ei gen dom men is wat an ders. Een mea cul pa op dit ge bied, ze ker
na de par le men tai re en quête (1e Ka mer, ok to ber 2012) met een drie tal 
Amster dam se oud-wet hou ders in de com mis sie, zou op z’n plaats zijn. 
Slechts het te gen hou den van de ver koop van aan de len Schiphol kan
als een pluspunt worden aangevoerd. 

Het ver trou wen be schaamd door de gro te uit ver koop
Ver trou wen is de ba sis van ge luk, le ren ons de psycho lo gen, maar we
zak ken steeds verd er weg in een poel van wan trou wen. De over heid,
de vrij ge maak te en ver zelf stan dig de dien sten en nuts be drij ven, de po -
li tiek, de po li tie, de bank en, de kerk, is het vreemd dat we ook el kaar
steeds min der ver trou wen? De ver bon den heid van de stad is een mooi
ide aal, maar we voe len ons niet en steeds min der ver bon den, mede
om dat de stad steeds min der van ons is, min der een ge za men lij ke ve -
rant woor de lijk heid, en meer een vij an dig moe ras vol ge va ren en vij -
an den. Hoe is dat zo ge ko men, hoe zijn we af ge gle den van samen
sterker naar ieder voor zich in de stedelijke jungle?

Een van de dui de lijk ste trends in de na ti o na le, maar ook ste de lij ke be -
le vings we reld is het pri va ti se ren van al ler lei dien sten en nuts voor zie -
ning en. De ter men «pri va ti se ring» en «ver zelf stand i ging» ho ren sa -
men met «markt wer king», «li be ra li se ring» en «de re gu le ring» tot een
fa mi lie van be grip pen die een sa men hang heb ben ge kre gen in het Ne -
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der land se over heids be leid. Sinds een aan tal de cen nia zijn ze sy no niem 
aan een ingrijpende transformatie van het openbaar bestuur. 

De in zet hier van was kort ge zegd: meer markt, meer ef fi cien cy, min -
der over heid, min der re gels. Sinds de ja ren tach tig is dat, on der die
ne o li be ra le voor wend sels, heel ver ge gaan en, blijkt nu, vaak met de -
sas treu ze ge vol gen. Zelfs waar dui de lijk werd dat de bur ger daar op
te gen was en het ge voel had dat hun be lang, hun be zit ver kocht werd,
dat de op breng sten in de ver keer de zak ken vloei den en het neer kwam
op belastingheffing via de achterdeur.

Gas, licht, ver voer, bank ie ren, de giro, te le com, de ka bel, de wo ning -
cor po ra ties, de zorg, me di sche voor zie ning en, ver ze ke ring en, be gra -
ven, loods we zen, on der wijs, mu sea, mark ten en ten toon stel lings com -
plexen, de ha ven, be wa king van al les en nog wat, al le maal min of
meer ge pri va ti seerd of tenminste verzelfstandigd. 

De bur ger heeft te gen woor dig niet meer te ma ken met een dui de lij ke
over heid die met een hel der pak ket rech ten en plich ten te ge moet ge -
tre den kan wor den, die ba sis dien sten ver leent en daar op aang espro ken 
kan wor den, maar met een breed gam ma van over he den, semi-over he -
den, aan schur ken de dien sten, vrij ge maak te dien sten en half-pri va te
on der ne ming en die ook nog eens nau we lijks te on der schei den zijn van 
vol le dig pri va te be drij ven. Is de NS nog over heid, Schip hol een pu -
blie ke dienst, de zorg ver ze ke raar of wo ning corpo ra tie nog aan spreek -
baar op ethisch gedrag of is alles en iedereen erop uit jou als burger te
naaien? 

We vin den steeds va ker dat we te ma ken heb ben met or ga ni sa ties
waar ze ker de ba zen en waar schijn lijk ook de me de wer kers niet meer
te ver trou wen zijn, je van al les aan sme ren of voor schrij ven wat voor al 
in hun ei gen be lang is, en zich ver schui len ach ter val se ba nie ren van
al ge meen nut en markt wer king, ne o li be ra le ide a len en so li da ri teit. De
pres ta ties van de vrij ge maak te dien sten zijn ook nog on der de maat,
de mooie be lof tes ko men niet uit, al les wordt al leen maar duur der, de
NS is een el len de trein, KPN speculatieobject en het woningbeleid een
totale ramp.

Po li tie ke con clu sie ach ter af: jam mer, maar laat maar
Zelfs de po li tiek geeft nu toe, on der meer via de par le men tai re en -
quête van de Eer ste Ka mer eind 2012, dat het goed mis is ge gaan. Zelf 
een com mis sie met men sen zo als De Gra ve en Ter Horst, die ooit
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nauw be trok ken wa ren bij de ver koop van de Amster dam se ka bel en
me de ve rant woor de lijk voor de daar ge maak te fou ten, ga ven over de
bre de pri va ti se ring toe: ”De aard en ge vol gen hier van zijn niet goed
onderkend en overdacht”. 

Men con clu deer de: “Het is nog al tijd ui terst moei lijk een sa men hang -
end beeld te krij gen van het re sul taat van der tig jaar pri va ti se rings- en
ver zelf stand i gings-be leid. Nul me ting en of toet sings ka ders ont bre ken
en een rijks bre de eva lu a tie in het licht van oor spronk elij ke doel stel -
ling en of een sys te ma ti sche we ging van ef fec ten heeft nooit plaats ge -
von den. Eén van de be lang rijk ste ope ra ties met be trek king tot de her -
vor ming van de rijksdienst is daarmee niet op eindresultaten getoetst.” 

De com mis sie con clu deer de dat de rijks over heid wel ver een vou di ging 
en een klei ne re rijks dienst na streef de, maar dat in plaats daar van de
be stuur lij ke com plexi teit is toe ge no men. Er was geen sa men hang in
be leid, geen ge meen schap pe lij ke ‘road map’ en ui tein de lijk za ten ook
de par te men ta le ver schil len in aan pak de doel stel ling in de weg. Nog al
ver bij ste rend, maar wel erg laat (2012), want de Alge me ne
Rekenkamer sprak al in 1995 over wildgroei.

Be oog de re sul ta ten niet ge haald
De be lang rijk ste mo tie ven voor pri va ti se ring en ver zelf stand i ging op
rijks ni veau wa ren in het be gin het be heer sen van de over heids fi nan ci -
ën en het af slank en van de rijks dienst. Een klei ne re en meer ef fi ci ënte
over heid zou bij dra gen aan la ge re col lec tie ve las ten en een een -
voudiger openbaar bestuur. 

Dat is er niet van ge ko men, de col lec tie ve las ten blij ven bo ven de
40%, het aan tal ambte na ren en semi-ambte na ren groei de al leen maar
en neemt pas de laat ste ja ren iets af, al die nieu we be drij ven en be -
stuurs or ga nen wer den on be heers baar, toe zicht faal de, zelf ver rij king
werd een se rieus pro bleem. De bur ger be taal de het ge lag en de li be ra -
li se ring, dus vrije markt en con cur ren tie, la te re ar gu men ten om te
privatiseren, blijken een illusie. 

Mo de ver schijn sel en lucht fiet se rij
Ne der land raak te in het pro ces, waar in Nee lie Kroes des tijds een be -
lang rij ke rol speel de, de zeg gen schap over de bank en, gro te in dus tri -
ële com plexen en be drij ven als DAF, DSM, Hoog ovens, Fok ker,
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KPN, KLM, Post bank, het ener gie we zen en al ler lei dien sten kwijt,
soms via vreem de ca pri o len zo als PostNL via TNT. Amster dam ver -
loor niet al leen haar ka bel, maar stond voor aan bij het lo ka le pri va ti se -
ren, al leen het GVB en Schip hol bleven een beetje overeind.

De mooie il lu sie van het First-mo ver idee, dat wan neer je maar voor -
aan stond bij pri va ti se ring Ne der land in ter na ti o naal lei dend kon blij -
ven, is on der tus sen dui de lijk ach ter haald, KPN werd eer der een speel -
bal. Pri va ti se ring werd een uit ver koop, het land raak te fei te lijk een
groot deel van het eco no mi sche po ten tieel kwijt. Dat tast te de iden ti fi -
ca tie van de bur ger met de over heid (en de na tie staat in al haar ge le -
ding en) be hoor lijk aan, en is on der tus sen een po li tie ke kern vraag en
speelt ook een rol in de toenemende afkeer van Europa.

De bur ger voel de dat al le maal al sinds de ja ren ne gen tig aan, maar on -
der zoe ken van de SER, de WRR en de par le men tai re en quêtes (bouw -
frau de, wo ning corpora ties) die wel aan dacht kre gen, maak ten dat ook
po li tiek steeds dui de lij ker. Men is on te vre den, ver wijt de po li tiek ge -
rom mel en be slui te loos heid en gaat in protestmode.

De laat ste tijd wor den we door de me dia en voor al door de trans pa ran -
tie van in ter net steeds meer ge steund in die hou ding, want gaat er nog
wel iets goed? Over heids pro jec ten die mis gaan, func ti o na ris sen die
knoei en, ad vo ca ten die rom me len, po li tie die om koop baar is, po li ti ci
en be stuur ders die voor al hun ei gen be lang die nen, wo ning cor po ra ties
waar je met steek pen ning en een plek je kan re ge len, de kerk en de
gods dienst die in dis kre diet wor den ge bracht, en je kunt het allemaal
googlen en youtuben. 

Het wan trou wen in het sys teem neemt toe, en van een te geng if is nau -
we lijks spra ke want wat le ve ren bij voor beeld par le men tai re en quêtes
nou op, we wan trou wen de men sen voor en ach ter de ta fel al leen maar 
meer en ech te maat re ge len ko men er toch niet uit. De zelf verrij king
van be stuur ders, dui de lijk er va ren als on recht ma tig, kan niet eens aan
ban den ge legd wor den, men komt weg met enor me pen si oe nen, af -
koop re ge ling en of blijft ge woon zitten met nog eens dikke salaris -
verhogingen.

Cri mi na li se ring van de pu blie ke sfeer.
Het so ci a le van na de oor log, de ver zor gings maat schap pij, ge lijk heid
en broe der schap zijn de laat ste de cen nia ing eruild voor een neo-li be -
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raal mo del, waar bij ‘ieder voor zich’ en in di vi du e le ve rant woor de lijk -
heid voor voor al ma te ri ële zaken voorop kwam te staan. 

Ver schil len na men toe, de win sten zijn naar slim me men sen (waar on -
der veel po li ti ci en in si ders) ge gaan, die als ‘rent-seekers’ (de mak ke -
lijk ren de ment zoe kers) leuk ge bruik maak ten van de vrije markt en
pri va ti se ring, hun con tac ten ge bruik ten en vet te win sten op stre ken. Er
is een klas se van ‘fiksers’ ge groeid, maar ze ont mas ke ren en echt
aanpakken kan blijkbaar niet. 

Een scheef ge groei de hui zen markt, spe cu la tie win sten door pri va ti se -
ring en op on roe rend goed, groei en de macht voor (semi-)ambte na ren,
po li tie en re gen ten dom, te gro te in stroom van min der he den, over ma ti -
ge ge boor te be per king, op ma ken van eind i ge grond stof fen en ruim te,
wat zijn de groot ste fou ten geweest en kunnen we er nog wat aan
doen? 

Is cy ber spa ce de oplos sing of zijn de mooie toe komst vi sies en het roe -
pen om nog meer band breed te, nog meer glas ve zel, nog meer globali -
se ring en vrije markt ei gen lijk voor al kre ten om nog meer te verd ie nen 
aan de mas sa en de cen tri fu ga le kracht die arm en rijk uit el kaar drijft
en de mid denk las se uitdunt, te versnellen?

Ooit wa ren nuts voorzie ning en (en in ons land viel daar ook de giro
on der) pu blie ke ta ken, maar in de vo ri ge eeuw ging men die op gro te
schaal los we ken van over heid en naar de markt breng en. Er moest
meer con cur ren tie ko men, dat zou ef fi ci ënter zijn, de over heid moest
te rug tre den. Het was de Ame ri kaan se rech ter Ha rold H. Greene die in
1982 met de op split sing van AT&T die ont wik ke ling in gang zet te.
Dat was in de VS voor al ge richt te gen de macht van mo no po lies
(anti-trust) maar kwam neer op re gu le ring en het was een soort start -
sein voor we reld wij de pri va ti se ring van nuts voor zie ning en en wat
men dan de re gu lering of ver zelfstand i ging en la ter libera li se ring
noem de, en in fei te neer kwam op com mer ci a li se ring van nuts voor zie -
ning en, vaak ver bui ten eni ge vorm van de mo cra ti sche con tro le. Men
ging in Eu ro pa ei gen lijk nog verd er dan de VS, waar men meer er va -
ring had met de ‘robber barons’ uit de tijd van spoorwegen en de
oliehandel en de meeste nutsbedrijven al privaat waren.

Er is bij ons, maar meer nog in Rus land en el ders veel mis ge gaan met 
de pri va ti se ring en het vrije markt denk en. Met de te loor gang van het
Sovjet-com mu nis ti sche mo del kwam het ka pi ta lis me in een soort
over win nings roes, en werd de vlag van vrij han del in het Wes ten en el -

248



ders in de top ge he sen, juist in de tijd dat het WorldWi deWeb
(WWW) tot ont wik ke ling kwam. In Rus land, maar ook in Mexi co
(Car los Slim) en India en de laat ste ja ren ook in Chi na en nu nog in
Oe kra ïne gre pen slim me en dicht te gen de re ge ring aan schur ken de on -
der ne mers hun kans en kre gen mo no po lies of li cen ties in han den die
daar een klas se van su per rij ken (oli gar chen) voort bracht met
ongekende fortuinen. We hebben blijkbaar weinig geleerd.

Die min of meer ge re gu leer de pri vatise ring hier, ge zien als de won -
der olie om een stag ne ren de en te ver ge so ci a li seer de eco no mie te vi ta -
li se ren, is in te veel ge val len mis ge lo pen, de voord elen zijn te geng -
eval len en het groot ste na deel, na me lijk een groei end wan trou wen van 
de bur ger, is eigenlijk nooit ingecalculeerd.

Even af ge zien van de kos ten voor de bur ger, die dub bel en dik be taald 
voor veel van de ver koch te dien sten, is er de on be heers baar heid van al 
die on der ne ming en. Het ze over la ten aan on con tro leer ba re be stuur ders 
en toe zichts or ga nen, de ‘moral hasard’ die dat in hield, is een bron van 
ellende geweest. 

Het toe zicht hou den om mis bruik van de ont sta ne nieu we mark ten en
oli go po lies te voor ko men en de be lang en van het pu bliek te be scher -
men heeft gro ten deels ge faald, hier en el ders, maar de ve rant woor de -
lij ken (veel al te dicht aang eschurkt te gen de po li tiek) zijn zelf mooi
weg ge ko men, vaak met de buit. De zo ge naamd ‘open’ con struc ties en
een te rug tre den de over heid maak ten het al le maal kwets baar en zo wel
de on der ne mer spe len de be heer ders, de commercie als de criminele
sector heeft dat begrepen.

Te rug kij ken
We kun nen de ge schie de nis niet te rug draai en maar wat als we de
Amster dam se ka bel, de di gi ta le rug geng raat van de stad, in 1995 niet
had den ver kocht? Het be gin van de we reld wij de ka bel mo no po lies
(UPC, Li ber ty) lag daar en Amster dam ver loor de grip op de di gi ta le
dien sten en bleef zit ten met on ren da be le en ver suf fen de lo ka le me dia.
Wat als we de Post gi ro nog had den en een col lec tief be taal sys teem
voor ie der een zon der rare spe cu la ties en hed ge-fonds prak tij ken van
de nu ge pri va ti seer de bank en? Wat als de wo ning cor po ra ties niet wa -
ren vrij ge maakt en als gek ken de hui zen markt ging en ma ni pu le ren en
rom me len in projectontwikkeling, maar gewoon huizen hadden
gebouwd voor de zoekenden?
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De over heid is door die hele pri va ti se ring als par ti ci pant in de eco no -
mie in de ogen van ve len een on ze ke re en on be trouw ba re fac tor ge -
wor den, hier maar ook in de VS. Ge brek aan toe zicht door de over -
heid, ook op de spe cu la tie ve con struc ties en sta pe len van risico’s door 
bank en (ove ri gens in ant woord op het con su men tis me van de bur ger)
kreeg de schuld van de economische crisis. 

De oer drie hoek met de over heid als de be hoe der van het even wicht
tus sen pri vaat en col lec tief be lang heeft ge faald. Dat komt ook doord -
at de po li tiek ver ko ker de, te af hank elijk is ge wor den van een be perk te 
en ove ram bi tieu ze ach ter ban en te veel ver leid wordt door het gro te
geld en de mooie baan tjes. Het af ne men de ver trou wen, ook in de lo ka -
le po li tiek, werd ook door ma ni pu la tie van de lokale media alleen
maar groter. 

De be lang en van de ge wo ne ge brui ker zijn op ge of ferd aan vrije markt 
denk en en winst (voor wei ni gen). De macht ver schoof naar gro te, on -
door zicht i ge or ga ni sa ties en soms schim mi ge over heids dien sten, de
mooie be lof tes en ver wach ting en ble ken niet uit te ko men. Het leek
al le maal zo mooi in de be gin tijd, maar het valt te gen! De be oog de re -
sul ta ten qua dienst ver le ning, con cur ren tie en in no va tie zijn niet be -
reikt en de ge brui ker of bur ger als be las ting be ta ler be taalt het ge lag.
Niet al leen op het ni veau van be drij ven en or ga ni sa ties is de pri va ti se -
ring doorgeschoten. Het individu ging ook privatiseren, zakkenvullen!

De hele ge dach te dat de eco no mie en de sa men le ving een vrije markt
is, waar so li da ri teit, ca ri tas en so ci aal denk en niet meer in pas sen, is in 
de hele maat schap pij als een vi rus gaan groei en. Eerst voor je zelf zor -
gen, die per lig gen de ang sten com pen se ren met meer ma te ri ële ze ker -
heid werd het de vies, de oude ide a len van een col lec tief de len wer den
op ge of ferd. Het ma te ri a lis me, dat geen toe komst na dit le ven wil zien, 
werd tot he do nis me; nu ge nie ten want mor gen kun je wel dood zijn en 
een bestaan na dit leven is er niet. 

De col lec tie ve in steek, het so ci a le is steeds meer ver la ten. Inter net
lijkt daar voor het al ter na tief; het ge nees mid del en de red ding voor het
in di vi du met am bi tie. In de prak tijk maakt het de mid den stand ka pot
en re du ceert sa men met steeds meer ro bo ti se ring en au to ma ti se ring de
werk ge le gen heid. Het uit gangs punt was ef fi ci ëntie en ra ti o neel ope re -
ren, maar dat komt nu veel al neer op be spa ren op ar beid. Dat is niet
al leen voor sim pel werk, ook bij ken nis werk kost het misschien nog
wel meer arbeidsplaatsen. 
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Pri va ti se ring als ne o li be raal won der mid del is on der tus sen ont mas kerd, 
de na de len zijn dui de lijk ge wor den, maar nu zit ten we dus nu met
struc tu ren, groot mach ten en een ge brek aan so ci a le mo raal. De sterk -
ste of best af ge scherm de par tij be slist, het col lec tief sloft ach ter aan, de 
ge brui ker be taalt, in geld, door ver lies van pri va cy of bur ger rech ten,
maar vooral door gebrek aan vertrouwen en dus geluk.

Het ul tie me voor beeld: 
de ver koop van de Amster dam se Ha ven

Op lo kaal ni veau heeft Amster -
dam wel eens ge sput terd en bij -
voor beeld een aan de len ver koop
van Schip hol te geng ehou den,
maar ooit heeft de stad ook het
voor touw ge no men in pri va ti se -
ring en en daar mee zelfs we reld -
wijd een trend ge zet. De ver koop 
van de ka bel (aan wat la ter UPC
werd) in 1995 is het klas sie ke
voor beeld. Van af het be gin zijn
daar bij alle fou ten ge maakt die
maar ge maakt kon den wor den, er 
was geen goe de nul me ting, geen
toe zicht, krom me con trac ten,
wet hou der na wet hou der rom -
mel de maar aan, mil jar den wer -
den ach te loos ver kwan seld en de 

po ten tie van de di gi ta le rug geng raat voor een mo der ne stad is te loor
ge gaan. Een klas siek en uniek per soon lijk toe te schrij ven voor beeld
is de ver koop van het te rug kooprecht van de Amster dam se ka bel door
wet hou der H. Belliot, die op een ach ter na mid dag voor 1 mil joen dat
te rug kooprecht met een waar de van meer dan een mil jard aan
UPC/Liberty Glo bal ver kwan sel de en daar voor nooit ter
verantwoording is geroepen en nu tot haar pensioen toe een riante
wachtgeldregeling gebruikt.

De bur ger be taalt nu fei te lijk naast de ren te/af los sing op de ver koop -
som (die is deels op ge gaan aan spe cu la tie ve IJburg pro jec ten) dub bel
en dwars voor een ma ti ge dienst ver le ning aan een be drijf dat lang za -
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mer hand een na ti o na le mo no po list werd en een in ter na ti o na le me -
dia-groot macht (Li ber ty Global) met een enorme beurswaarde.

Maar in 2012 ging Amster dam, ter wijl al ler lei rap por ten en de par le -
men tai re en quête com mis sie (1e Ka mer) met drie oud wet hou ders uit
Amster dam zich dui de lijk uit spra ken te gen on doord ach te ver zelf -
stand i ging, nog ge woon door en ver zelf stan dig de (na wat ge har re war
en pro tes ten en zelfs een re fe rendum po ging) de Amster dam se Ha ven
in 2013. Luud Schim mel pen nink was de eni ge PvdA-er in de Raad die 
durfde tegenstemmen.

De aan be ve ling en uit al ler lei rap por ten wer den niet ge ho no reerd, er
was nau we lijks in spraak, de his to ri sche mis sers (CTA, de con tai ner
ter mi nal) ge ne geerd, de fi nan cie ring ram mel de, er werd een dure di -
rec tie (3 man Bal ke nen de norm, dus veel meer dan wet hou ders, met 2
voor ma li ge ambte na ren en als CFO ie mand die eer der bij het CTA de -
ba cle be trok ken was) be noemd en de in vloed van de bre de sta ke hol -
ders en de de mo cra ti sche con tro le ge mi ni ma li seerd. De voor zit ter van
de Raad van Com mis sa ris sen was nota bene voor zit ter bij de groot se
klant, Vopak! Bij ver zelf stand i ging in een com mer ci ële markt schrijft
het EU-be leid een aan tal za ken voor, zo als de ver plich ting om on af -
hank e lijk toe zicht in te stel len, dat is niet ge beurd. De ge meen te raad
moet het doen met een stel post voor di vi dend (50 mil joen) en zelfs die 
is on ze ker, over (ge ba ga tel li seer de) zaken als af te dragen
vennootschapsbelasting is onzekerheid (weer de EU invloed).
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Op pa pier lijkt het mooi, min der ambte na ren en flexi be le be drijfs voe -
ring. In de prak tijk groeit de ha ven niet qua ar beids plaat sen, is de con -
tai ner am bi tie ver knoeid, ver pompt men voor al meer spe cu la tie ve
olie, kreeg de ri vie ren-crui se vaart (de helft van alle crui ses) te wei nig
ruim te en is Sail 2015 de dure vlag bo ven een zink end schip en de
nieu we sluis de blik sem af lei der (met een groot Be tu we lijn ge hal te).
Kri ti sche eva lu a tie, die het ver trou wen van de bur ger in de over heid
zou kun nen her stel len, ontbreekt, overigens net als bij de kabel. 

Is er nog wat te red den?
De vraag is na tuur lijk, of dit al le maal nog te re pa re ren valt. Men
spreekt over re-re gu le ring, maar ook over af wach ten, vol gens het
prin ci pe ‘voltooit wat is ontplooid’. Dat de reeks schan da len en ont -
hul ling en maar blijft toe ne men geeft wel aan dat het ont ken nen van
deze pro ble ma tiek een soort kank er ge zwel is. Het lijkt erop, dat de
pri va ti se ring raakt aan een aan tal weef fou ten in het hele be stel, die
steeds duidelijker worden.

De on aan tast baar heid van ambte na ren en be stuur ders, zo wel bij de
over heid als bij de semi-over heid is een van de gro te mank emen ten,
men komt (goed) weg met enor me fou ten, het sys teem van de mi nis te -
ri ële of ge trap te ve rant woor de lijk heid ram melt. De te rug kop pe ling die 
de ba sis is van stuur mecha nis men en klas siek ma na ge ment, houdt
geen re ke ning met op sling ering. Voor beel den daar van zijn over al te
vin den, zo als de ex tre me po pu la ri teit van de kin der op vang re ge ling en,
de wild groei van re-in te gra tie dien sten en schuld hulp ver le ners, of de
verkoop in 2013 van belastingvoordelige zuinige auto’s. 

Het be lang rijk ste is dat het ver trou wen ont breekt, voor een ge zon de
en ge luk ki ge sa men le ving is dat het be lang rijk ste, dat ge ven al ler lei
on der zoe ken over ‘geluk’ aan. Be lang rij ker dan ma te ri ële za ken, om -
dat ver trou wen de lijm is van de sa men le ving, de eco no mie en zelfs
onze gezondheid. 

Oplos sing: de drie hoek her stel len en denk en van uit
sta ke holders
Het her stel len van het ver trou wen in de in sti tu ties en de over heid is
es sen tieel, maar moei lijk. Veel van de con struc ties die zijn op ge tuigd,
kun nen ech ter niet een vou dig te rug ge draaid wor den, of de mo ge lijk -
he den daar toe zijn kortzichtig ingeperkt. 
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Men liet de nieu we re gen ten hun po si tie zo af dek ken, met zo ge naamd
bin den de con trac ten en re ge ling en, dat zelfs het af dwing en van de
Bal ke nen de norm niet haal baar blijkt en eind 2014 uit ge steld moest
wor den voor de zorg en de cor po ra ties. Maar ook ver zuimt men con -
clu sies te ver bin den aan wat overd ui de lijk is, ech te eva lu a ties zijn
zeld zaam, mede om dat de be oor de laars (zo als le den van de en quête -
com mis sie) zelf boter op het hoofd hebben.

Maar we kun nen het ook po si tief zien. Het is wel mo ge lijk, om de be -
slis sings struc tu ren en pro ces sen zo da nig aan te pas sen dat ze meer
draag vlak krij gen. Dat be te kent niet al leen meer be trok ken heid van
alle sta ke hol ders, maar voor al mo del len en struc tu ren om een meer
even wich tig en breed ge dra gen ge voel van ver trou wen te be rei ken.
Daar voor die nen niet al leen ra ti o ne le maar voor al ook emo ti o ne le be -
slis sings gron den dui de lijk gemaakt te worden, gerespecteerd en
besproken.

De aan be ve ling van de par le men tai re en quête com mis sie: “Waar wen -
se lijk en mo ge lijk moe ten voor zie ning en voor ho ri zon ta le ve rant -
woor ding wor den ge trof fen. Hier bij kan ge dacht wor den aan het in -
stel len van klan ten ra den of -pa nels of het mee doen aan ini ti a tie ven zo -
als het Hand vest Pu bliek Ve rant woor den, vrij wil li ge bench marks,
visitaties etc.” wijst al een richting aan.

Het tra di ti o ne le hi ërarchische, van bo ven naar be ne den op ge leg de be -
heers mo del is daar voor niet ge ëigend, re gels en wet ten moe ten draag -
vlak en steun vin den in 
het rechts ge voel, eer -
der dan in de wet. 

Stu ren en be leid van uit 
een om ge ving, die men 
niet ver trouwt, is con -
tra-pro duc tief. Nieu we
vor men van be stu ren
zo als het ‘nudgen’,
voor zich tig sti mu le ren
van ont wik ke ling en,
pas sen be ter in onze
tijd, waar vi ra le be -
ïnvloeding ook in de
mar ke ting meer wordt
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ge waar deerd dan bot op dring en. In het WRR rap port “Van twee luik
naar drie hoek”uit 2014” wordt aang ege ven dat het be trek ken van
meer sta ke hol ders bij be slis sing en zou kun nen hel pen om draag vlak
en ver trou wen te schep pen. In plaats van de tra di ti o ne le twee la gen
(uit voe rend-con tro le rend zo als bij Ma na ge ment-Raad van Com mis sa -
ris sen con struc ties) zou het toe voe gen van een der de laag (klan -
ten-huur ders-pa ti ënten) een meer sta bie le drie hoek vor men en de
wederzijdse afhankelijkheid en ‘inbreeding’ van het verticale
lagenmodel beperken.

Het weer tot ‘ons’ GVB, ‘onze’ ha ven, ons te huis, onze cor po ra tie
ma ken van de in sti tu ten en dien sten vraagt wel een an de re aan pak. In
de com mer ci ële mar ke ting en bij so ci a le me dia is dat al lang er be gre -
pen, in ter net 2.0 is een kwes tie van crowd sour cing, fansi tes, myXYZ
etc., maar ook de over heid kan hier mee de ver trou wens band met de

klant-cli ënt-bur ger-sta ke hol der ver be te ren. Maak de bur ger de am bas -
sa deur van de ha ven, de stil le con tro leur van het GVB, vei lig -
heids-dra ger van de buurt. Het schrap pen van de con tact-pun ten tus -
sen bur ger en over heid, zo als de Ge meente dag of de Nieuw jaars re cep -
tie is on ver stan dig, juist daar is het fysieke contact de basis en
voedingsbodem voor vertrouwen.

Het drie hoeksmo del, waar in fei te een lo ka le de mo cra tie op draait,
want de Raad ver te gen woor digt de bur ger in een drie hoek met de
ambte lij ke uit voer ders en de be stuur ders (B&W) moet wel com mu ni -
ca tie tus sen alle par tij en in zich dragen. 
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Daar bij is nog een verd ere stap denk baar, na me lijk om de der de laag
niet te vor men uit dan weer door co öptatie of be noe ming ge vorm de
sta ke hol ders, maar uit te gaan van een lo tingsmo del. Dat lijkt ong e -
rijmd, maar de Ame ri kaan se recht spraak met een jury werkt op die ba -
sis. Die lo ting kan op ba sis van de hele po pu la tie of uit een be perk te
groep van be schik ba ren/vrij wil li gers of spe ci aal op ge lei de mensen die 
zich daarvoor opgeven.

Zo zou een soort gil de van on af hank elij ke ad vi seurs kun nen ont staan,
die der ge lij ke sta ke hol der par ti ci pa tie be ge leid met des kun dig ad vies.
Een klas se ad vi seurs, zon der po li tie ke of com mer ci ële ban den, die we
nu nog nau we lijks ken nen, maar waar bij we kun nen kij ken naar om -
buds man con struc ties, naar no ta ris sen en be ëdigde ma ke laars, taxa -
teurs en an de re des kun di gen op af stand van de over heid. Zo’n mo del
vraagt om een heel fun da men te le om slag in het denk en over be stu ren
en er zijn al ler lei bezwaren op te werpen, maar ook constructies om
dat weer te pareren.

De nood zaak tot het denk en over an de re vor men van over leg, een an -
de re ma nier van sta ke hol ders be trek ken bij be stu ren en be he ren, wordt 
ook ge for mu leerd door Jaap van Till, die met zijn ‘Synthecracy’ dui -
de lijk maakt dat oude mo del len als ge trap te de mo cra tie in een tijd van 
trans pa rant be stuur niet meer goed pas sen. We moe ten naar
‘Co-owning’, van ding en maar voor al van pro ces sen, dat is wat we
zien in deze cy ber spa ce-we reld, waar de len, on der linge sym pa thie,
crowd-sour cing, crowd-fun ding dui de lijk wij zen op de be hoef te van
men sen om mee te doen, be trok ken te zijn en daard oor ver trou wen te
krij gen in het re sul taat. Ove ri gens ging en heel oude en sta bie le cul tu -
ren zo als de Chi ne se Con fuci a nis ti sche orde uit van dit soort prin ci -
pes, die veel ‘analoger’ wa ren dan de di gi ta le (al les be gren zen en
vast leg gen de) ma nier van besturen, zakendoen en contracten die we
uit de Angelsaksische wereld overnemen.

In het ka der van de ont wik ke ling naar een nieu we sa men le ving, in dit
boek sa meng evat in het pad naar een ver bon den stad, is her stel van
ver trou wen een pri o ri teit en daar bij is het aan pak ken van de prak ti -
sche en beeld vor men de te kort ko ming en in het pri va ti se rings mo del
essentieel.
Bron nen: 
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Eer ste Ka mer der Sta ten Ge ne raal: Par le men tair Onder zoek Pri va ti se -
ring/Ver zelf stand i ging Over heids dien sten, Okt 2012

Naar kern mi nis te ries. Kie zen voor een hoog waar di ge en flexi be le
rijks dienst, Com mis sie-Wie gel, 1993.

SER rap port Over heid en markt: het re sul taat telt! (2010)
WRR rap por ten:

Het bor gen van pu bliek be lang (2000)

Pu blie ke za ken in de markt sa men le ving,WRR-rap port 87, 2012

Ver trou wen in bur gers, WRR-rap port 88, 2012.

Met ken nis van ge drag be leid ma ken, 2014 
Re fe ren ties:

Ka der wet ZBO (zelf stand i ge be stuurs or ga nen)

EZ stu die, Onder zoek Mark twer kings be leid, 2008

Het rap port van de com mis sie-Sint uit 1994

So ci a le her ove ring in Amster dam en Rot ter dam, WRR 2005

SCP rap port ‘Op af stand gezet’ (2012).

Pri va ti se rings-lad der van het mi nis te rie van Eco no mi sche Zaken.
Ver der:

Da vid Grae ber: Debt The First 5,000 Ye ars; Mel vil le hou se 2001

Hel li weil, Lay ard, Sachs: World Hap pi ness Re port 2013

OESO rap port: Edu ca ti on-at-a-glan ce, 2014
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\ 26 So ci a le mo bi li teit 2.0

Men sen ko men naar de gro te stad, om dat ze kan sen zien, ze wil len
voor uit, groei en, meer en be ter. De ‘Ame ri can Dream’ draait om de
ver wach ting en de hoop, dat het be ter wordt, dat je ook mee kunt
doen, rijk wor den. So ci a le mo bi li teit op we reld schaal en in lan den en
or ga ni sa ties, maar ook in de stad is ze ker een fac tor in in no va tie en
aan pas sings ver mo gen en zelfs in ge luk. Het is vaak de re den waar om
men naar de stad trekt, daar maak je meer kans, zijn er meer mo ge lijk -
he den een be te re po si tie te be rei ken dan in je dorp. Als je am bi ties
kunt en mag heb ben en er voor beel den zijn van an de ren die sla gen
maakt dat men sen wat ge luk ki ger, ze heb ben dan het ge voel niet zo
gevangen te zitten in hun lot, sociale strata en beperkingen.

We moe ten daar bij ook denk en aan de jong ere ge ne ra tie, is er op ter -
mijn voor hen wel een kans door te bre ken, of ge ven ze de strijd op,
gaan dan ook maar niet verd er stu de ren en wach ten op hun ba sis ink -
omen. Zelfs voor hele jonge kin de ren is dat van be lang, want de race
be gint al vroeg, ou ders wil len car rière voor hun kids. 

Zit het er ech ter in dat ze het be ter heb ben dan de hui di ge ge ne ra tie?
Dat is zeer de vraag, veel werk zal verd wij nen, groei is niet meer van -
zelf spre kend, de mid deng roe pen wor den be dreigd door de ro bo ti se -
ring en er dreigt een hy per me ri tocratie, zo als Hans Wansink dat in de
Volks krant noem de. Ba sis inkomen, so ci a le dienst plicht, an de re be las -
ting re gi mes, het verd wij nen van pe ri o die ken als be lo ning naar leef tijd, 
er kan van al les ge beu ren, het pad om hoog zal eer der een zwal ken
wor den, over spring en tus sen jobs, zzp-er en on der ne mer zijn en waar -
schijn lijk ook steeds meer bij scho len. De so ci a le mo bi li teit wordt
min der ver ti caal, min der ge richt op ink omen en werk, maar bre der ge -
richt op wel zijn, con tac ten, net wer ken en cre a tie ve ex pres sie. Afkomst 
zal ze ker een rol blij ven spe len, ook in de con text van ge loof en cul -
tuur, de mooie ide a len van het so ci a le ge lijk trek ken en de in te gra tie
ma ken plaats voor di ver si teits bewustzijn. Wie daar goed mee kan
omgaan scoort qua sociale mobiliteit 2.0.

Be perk te kan sen
De so ci a le mo bi li teit is de laat ste eeu wen toe ge no men, en ze ker de
laat ste de cen nia, al is het he laas nog steeds zo dat met name oplei ding
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nog wel af hangt van wat je ou ders doen. Dat blijkt een groei end pro -
bleem, de verd eling in kans heb bers en kan sar men blijkt bij een krim -
pen de eco no mie en ver zor gings staat gro ter te wor den, de kin de ren van 
de rij ken krij gen een zet je mee. De verd eling in arm en rijk is er nog
steeds en wordt door in ter net ook nog gro ter, de hele rij ken en de mas -
sa groei en over al uit el kaar. Naast de et ni sche gren zen, die wel min der 
wor den, zijn de eco no mi sche en so ci a le grenzen nog steeds heel
moeilijk over te steken.

Seg re ga tie
Die se gre ga tie en ‘apartheid’ in et ni sche of re li gieu ze zui len is het ge -
vaar van de ko men de tijd, niet al leen van we ge de af komst of kleur,
maar om dat de ar men wor den weg ge scho ven en er con cen tra tie komt
van de rij ken (en hun kin de ren en vrien den) op de be te re plek ken, in
de be te re woon wij ken, disco’s en op universiteiten. 

Er zijn ogen schijn lijk min der bar rières, meer kan sen, we zijn niet
lang er sla ven, ho ri gen of lijf ei ge nen, de so ci a le mo bi li teit is gro ter, de 
nieu we rij ken van nu ko men veel min der voort uit gou den bed jes met
dik ke er fe nis sen en trust fond sen. Maar nie mand zal ont ken nen dat de
ra di ca li sering van jong eren zo als in de Islam de laat ste tijd te ma ken
heeft met hun maat schap pe lij ke po si tie, uit zicht loos heid, ge voel van
on recht en ach ter stel ling. Veel mos lims denk en fun da menta lis tisch,
zo als de so ci o loog Ruud Koopmans aan toon de, niet nood za ke lijk ra -
di caal, maar wel in de over tui ging dat hun ge loof het ware is. Hij
toon de ook aan, dat een be te re po si tie of ink omen daar an ders dan bij
Chris te nen, wei nig in vloed op heeft. Juist om dat het in de stad kan
gaan om re la tief gro te groe pen, waar in dan een rui me meer der heid de
ei gen re gels (zo als de Sharia) stil zwij gend be lang rij ker acht dan de
‘wettelijke’ nor men, kan een plat form van ‘bewilligers’ ontstaan.
Burgerlijke ongehoorzaamheid of erger kan op zo’n fundament snel
en heftig opbloeien.

Dat ook de ge wo ne bur ger zich steeds meer ver vreemd voelt van dat
mooie ide aal van so ci a le mo bi li teit (dat men zag als ge lijk heid) en
zich aan sluit bij po pu lis ti sche be we ging en is bij na een feit. Dat kan uit 
de hand gaan lo pen, als men xe no fo be ac ties gaat steu nen (Pegida in
Duits land) of als men de (al dan niet ver meen de) zak ken vul lers ter ve -
rant woor ding gaat roe pen, zo als in Occupy. De klas se van de
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‘fiksers’, de zak ken vul lers, de wacht gel ders, re gen ten en pensionado’s 
en hun erf ge na men lo pen het ri si co dat het volk hen ter ve rant woor -
ding roept en om af re ke ning schreeuwt, de historie kent daar vele
voorbeelden van.

So ci a le mo bi li teit is smeer olie
Het blijkt dat zon der goe de mecha nis men voor so ci a le mo bi li teit (dus
ook rijk of mach tig kun nen wor den, of in mo der ne ter men niet bui -
teng eslo ten) een sa men le ving snel ver zandt. Een voor beeld daar in is,
vol gens Ja mes Robin son, het ver val van Ve ne tië. Toen in 1313 via
een soort adel boek de toe gang tot de aris to cra tie werd be perkt be gon
de te loor gang van de ooit mach tig ste han dels stad van het Wes ten.
Daar mee werd ook het oude sys teem van vrije par ti ci pa tie in han dels-
en ont dek kings mis sies (comenda, een soort aan deel hou ders-op zet, ou -
der dan de Amster dam se op zet) on der uit ge haald en kwam er geen
nieuwe aanwas van creatieve nieuwe rijken.

Amster dam is nog aar dig ge mengd, maar het huur be leid, de nood zaak
van dub bel kost win ners en het verd wij nen van de mid denk las se drijft
de men sen lang zaam uit een, en dan kan de di ver si teit wel eens uit de
hand gaan lo pen. Een ‘grote mars’ van de mink ukels die al leen nog in
Oost-Gro ning en mo gen wo nen is geen lonkend perspectief!

Je kunt te gen woor dig meer, je kunt je pro fi le ren en niet al leen in gun -
sti ge zin. Je kunt door bre ken, rijk of be roemd wor den mid dels die mo -
der ne me dia. Daar in heeft in ter net een dui de lij ke rol ge speeld; ken nis
en durf, de gou den com bi na tie, krijgt meer ruim te. Slim me en in no va -
tie ve men sen van over al kun nen door bre ken, de macht en iso la tie van
de plu to cra ti sche machts struc tu ren kan wor den aang etast, al blij ken de 
nieu we cy ber-ba ron nen vaak al snel zelf plutocraten te worden. 

So ci a le mo bi li teit, het blijft een zorg punt en we mo gen ons niet la ten
ver lei den al leen te kij ken naar de uit zon de ring en, die het ma ken in de
rat ra ce naar de top. Het car rière denk en zal plaats (moe ten) ma ken
voor een bre der zoe ken naar zin en in pas sing in de nieu we net wer ken
en tijds bes te ding van een tijd met an de re pri o ri tei ten dan een dure
lease-auto en vette bonussen.
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\ 27 De mo raal, waar om wil len
     we meer en be ter

In dit voor laat ste hoofd stuk wordt het wat meer fi lo so fisch. Waar om
wil len we meer en be ter, waar om voor uit gang of is het ei gen lijk wel
goed zo en is de fen sief be leid vol doen de? We kun nen na tuur lijk ein -
de loos mooie plan nen ma ken, tech no lo gie in zet ten en in ves te ren in
een be te re, duur za me, ge zon de stad. Maar is een su per-city en zo veel
mo ge lijk in no va tie echt no dig, of is dat de eni ge manier om het hoofd
boven water te houden? 

De vraag is dan mis schien of daar ook pu bliek geld voor is, mis schien
is be ter met min der ook een goed mot to, maar nog be lang rij ker is of
we het paard niet eens voor de wa gen moe ten span nen. We kun nen
ons door de tech niek en de mooie sys te men en plan nen la ten op du -
wen, maar gaan we dan oor zaak en ge volg niet omdraaien. 

Het pus hen van tech niek, het ver nieu wen om het ver nieu wen, het
groei en om de groei, dat is bou wen op drijf zand en de re sul ta ten zien
we he laas te veel om ons heen. Moe ten we niet eerst zor gen dat we
be grij pen wat men sen ge luk kig, to le rant en res pect vol maakt, wat de
bur ger ei gen lijk wil? Dat je daar voor mis schien he le maal niet zo veel
tech niek, net wer ken en band breed te no dig hebt, dat is toch een
mogelijkheid? 

Even af ge zien van be drei ging en van bui ten af is er de vol gen de ge -
dach te. Als Amster dam vol zou zijn met ge luk ki ge, ver stand i ge men -
sen, dan gaan we van zelf de spul len en sys te men im ple men te ren die
daar bij pas sen. In de mar ke ting heet dat pull, geen oplos sing en op -
dring en (push), maar kij ken naar wat de mens no dig heeft. Laat van uit 
de mens, de bur ger, zelf de vraag ont staan, ook als oplos sing voor
pro ble men, die nu spe len of gaan spe len. Dat wil niet zeg gen dat daar -
bij wel de ge lijk bre der ge ke ken mag wor den en de tech niek een rol
kan spe len, ook tech niek die er (nog) niet is en bedreigingen die zich
aandienen. 

Op die be drei ging en en de nood zaak tot ve ran de ring is dit boek al ing -
egaan, maar ui tein de lijk ko men we weer bij de mens uit. De die pe re
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be hoef te van de bur ger be grij pen vraagt
meer dan markt on der zoek of ver kie -
zing en, want de ech te pro ble men blij -
ven vaak ver bor gen, nie mand loopt
te koop met ar moe de, mis daad,
een zaam heid, de pres sie of con -
tact wen sen. Ie der mens heeft zo -
wel so ci a le als in di vi du e le mo -
tie ven, be hoef te aan er ken -
ning en zoekt naar de zin
der ding en, maar dat wordt 
in de prak tijk ge re du -
ceerd tot vrij plat te doe -
len zo als meer ink -
omen, Wil len we
daar bo ven uit ko -
men, dan is een

goed be grip van de
drijf ve ren, mechanismen en de moraal 

van de mensen en de gemeenschap
dus nodig. 

Dat is iets waar bij de psycho lo -
gie, an tro po lo gie en so ci o lo gie

ons kan hel pen, maar waar de
oude wij zen ook wel iets van

begrepen. 

Maslow’s pi ra mi de
Wat drijft ei gen lijk de

mens, de fa mi lie, de
groep, de stam, de

stad, de staat? We
wil len ze ker heid,

er ken ning, wel vaart, wel zijn, zelf ont dek king, Abra ham Maslow zet te
dat in een mooie pi ra mi de van be hoef tes. Daar is de be hoef te aan con -
tact met de ‘andere wereld’ niet erg spe ci fiek ge noemd, maar zo lang
re li gie een rol speelt en dat is in de hui di ge we reld nog steeds een fac -
tor, kunnen we die niet ontkennen.
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Dat Mas low con cept kun nen we ook toe spit sen op de be hoef ten in de
stad. Dat wordt wat al ge me ner, maar er blijft een soort hi ërarchie in
waar de stad aan zou moe ten vol doen. Eerst maar zor gen voor de ba -
sis, dus in fra struc tuur en ar moe de be strij ding, maar er zijn dus veel
meer an de re be hoef tes en de mid de len zijn al tijd be perkt, dus moe ten
er keuzes gemaakt worden.. 

Hoe gaan we dan die be hoef tes in vul len en voor wie? Dat is een oe -
rou de vraag, maar dan stui ten we di rect op de span ning tus sen in di vi -
du e le wen sen en wat het col lec tief no dig heeft en daar mee op orde,
mo raal en ethiek. De schaar ste verd elen, maar hoe doe je dat eer lijk en 
rechtvaardig? 
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Met re gels en wet ten maak je men sen niet ge luk kig, maar zon der
struc tuur, ver trou wen en uit da ging en gaat het ook niet. We kun nen de
Tien Ge bo den mis schien wat aan pas sen aan de stad, en wat eco lo gie
en ge zel lig heid in pas sen, maar de ba sis te gen stel ling tus sen de be lang -
en en wen sen van het in di vi du en de so ci a le be hoef tes blijft, en dat
kun je heel breed zien, de kwes tie ‘vrijheid ver sus veiligheid’ is in
wezen hetzelfde. 

Spi noza’s ant woord, dat de es sen ti ële taak van de staat de vrij heid is,
kan een goed uit gangs punt zijn. Be scher ming van de vrij heid je zelf te

zijn, maar dan wel, ook vol gens Kants Ca te go -
risch Impe ra tief, met res pect voor de vrij heid
van de an der. Dan komt na tuur lijk de vei lig -
heid di rect in beeld. Het sys teem, de orde (met
ui tein de lijk wet en re gel en hand ha ving) moet
die twee met el kaar ver bin den, maar moet ge -
ba seerd zijn op een ge voel van ba lans, recht -
vaar dig heid en ui tein de lijk ethiek. Mo raal als
prak ti sche ethiek speelt een es sen ti ële rol, maar 
wat is daar bij de ba sis? Hoe voor ko men we dat 
we vei lig heid af rui len te gen vrij heid of om ge -

keerd? Dat we ‘vooruitgang’ niet af knij pen door te strak ke or de ning,
cre a ti vi teit of fe ren aan be houd zucht. Een to taal vei li ge po li tie stad is
niet leuk, span nend, uitdagend, aantrekkelijk meer, maar andersom is
ook niet wat we willen.

Wat we zien in de sa men le ving be staat ook in de mens, ook in ons zelf
is er die strijd tus sen vei lig en vrij.

Phae drus: de twee paar den stu ren door de geest
De Griek se fi lo soof Plato be schreef de keu zes die
ge maakt moe ten wor den om iets te be rei ken heel
goed in de “Phaedrus” di a loog met zijn mo del van
de twee paar den. Hij ziet de taak van de geest
(psyche) als de men ner van een span ge vleu gel de
paar den, die hen om hoog wil lei den naar het goe -
de, naar de eeu wi ge waar he den. Het ene (wit te)
paard is braaf en volg zaam, het an de re (zwar te) re -
bels en las tig. Het wil li ge paard staat voor de
‘rationele geestkracht’ en het on wil li ge paard voor 
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de ong e or den de drif ten, maar
ook voor de cre a ti vi teit, de im -
pul sen om te ve ran de ren. De
men ner pro beert met be hulp
van het wil li ge paard het on -
wil li ge paard te stu ren, maar
bei de zijn no dig. Pla to gaf
daarmee een mooi beeld van de 
psyche en de taak van de ratio. 

We heb ben fi guur lijk al le maal
een wit en een zwart paard in
een span te stu ren, een wild en
een tam paard die sa men de kar 
moe ten trek ken, het is een
kwes tie van even wicht. Ze zijn 
ver schil lend, de één is avon -
tuur lijk en zoekt risico’s, de

an der con ser va tief en braaf, maar ze moe ten bei den in de zelf de rich -
ting trek ken. Alleen braaf zijn werkt ver star rend, al leen wild zijn le -
vert cha os. Alle maal braaf is niet leuk, we heb ben wat di ver si teit, af -
wij king, cre a ti vi teit en zelfs wat cri mi na li teit no dig, wat ge trek aan de
gren zen. De paar den moe ten zo wel in de juis te rich ting als ge za men -
lijk trek ken, het brave paard als voorbeeld voor het wilde paard.

Doel ma tig stu ren
Het twee span in de Phae drus is ook uit te brei den naar maat schap pe lij -
ke keu zes tus sen vrij heid en vei lig heid, dus weer tus sen avon tuur en
braaf de re gel tjes vol gen. Daar toe kan de wa gen wor den uit ge breid
met pas sa giers, die de be rij der of koet sier als ‘stakeholders’ aang even
waar ze naar toe wil len; die ver te gen woor di gen de be lang en waar het
om draait. De koet sier, dat kan dan de wet ge ver zijn, de rech ter, de
ma na ger of di rec tie, moet dan zo stu ren dat bei de paar den in de zelf de
rich ting trek ken. Zo is het beeld veel bre der te ge brui ken en ook toe -
pas baar op al ler lei ge schil pun ten en mo re le kwes ties in de we reld.
Daar spe len na me lijk vaak de zelf de kwesties als in onze geest, we
moeten keuzes maken en sturen.
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Het doel is waar het om draait, de aan pak om braaf en wild als el kaar
uit slui ten de te gen stel ling en te zien werkt niet. Col lec tief (braaf) en in -
di vi du eel (wild) zijn al le bei no dig en dus bij voor beeld vrij heid in te
rui len te gen vei lig heid is kort zich tig, de paar den gaan el kaar te gen -
wer ken. Dit is heel ac tu eel. Met als ar gu ment de vei lig heid, het be -
strij den van ter ro ris me, heeft men onze bur ger lij ke vrij he den (in te gri -
teits rech ten, pri va cy, de mo ge lijk heid om af te wij ken, eens wild te
zijn) enorm aang etast. We zijn nu schuldig totdat we het tegendeel
bewezen hebben.

Dat mer ken we op vlieg vel den en om dat we een iden ti fi ca tie bij ons
moe ten heb ben en ge fouil leerd wor den maar in cy ber spa ce blijkt het
he le maal uit de hand te zijn ge lo pen, al les wordt ge volgd en vast ge -
legd, in het ge niep en al dan niet wet te lijk toe ge staan, door over he den
en be drij ven. Het doel, het be lang van de sta kehol ders (bur gers), is
weg ge mof feld ach ter ver ha len over ter ro ris me en toe ge no men vei lig -
heid. Dat het machts even wicht tus sen bur ger en over heid (of mo no po -
lis ti sche on der ne ming en) to taal is ver scho ven valt niet echt op. Maar
de par tij en staan steeds meer te gen over el kaar, ver trou wen el kaar niet, 
polariseren, stemmen niet meer en gaan alleen hun eigenbelang
achterna. 

De mens kan niet echt kie zen tus sen z’n im pul sen en be hoef tes en het
braaf zijn. In de ech te we reld speelt dat ook: we wil len én vrij heid én
ge bor gen heid. Het blijft schip pe ren en pro be ren de paar den in toom te 
hou den zon der het doel uit het oog te ver lie zen. Die taak valt toe aan
de ma na ger, de rech ter, de po li ti cus, po li tie man en de wet ge ver, die de 
sa men le ving of een or ga ni sa tie moet lei den en be slis sing en moet ne -
men. Die moet ook af we gen en niet de fout ma ken het als een af ruil te 
zien. Dat is wat nu vaak ge beurt: we pak ken wat vrij heid af om vei lig -
heid te bie den. Dat werkt niet, want zo wel vei lig heid als vrij heid moe -
ten er zijn. Ze moe ten wel afgestemd zijn, maar niet uitgeruild en op
één as gesteld. 

Ook de te gen stel ling tus sen de markt, waar we re la tief vrij zijn en
ding en ge beu ren, en de staat (het geld) die ding en strikt re gelt en be -
perkt, kun nen we in het Phae drus beeld pas sen, en daar zelfs be grip -
pen als ana loog en digitaal in zien. 
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Di gi taal is snel, ruis ong evoe lig, ge richt op waar heid en har de ken nis
en gren zen maar mist kwa li tei ten als schoon heid, lief de en wijs heid.
Er zijn ana lo ge en di gi ta le sa men le ving en, re li gies en cul tu ren en ook
rechts sys temen zijn zo in te de len. Als voor beel den het Ro meins/Rijn -
land se rechts mo del hier en het meer di gi ta le in de Angel sak si sche we -
reld, maar ook tus sen het strik te Soen ni en het meer ma gi sche Shia.
Dit is een fun da men teel on der scheid, denk en in dis cre te sets zo als ook 
de strikt ra ti o ne le Car te si aan se we ten schap van René Des cartes doet is 
wat an ders dan de bre de ruim te voor het ‘andere’ en min der hard vast -
ge leg de analoge, die tijdgenoot Blaise Pascal liet. 

In de dis cus sie over dit soort keu zes zo als tus sen vrij heid en vei lig -
heid doet men het vaak voor ko men als of het heel lo gisch is dat we wat 
uit rui len. Daar bij lijkt het bij na als of we ver ge ten dat voor uit gang en
tech no cra tie re la tief nieu we ont wik ke ling en zijn en in gro te lij nen het
ge volg van in di vi du e le am bi ties en ei gen be lang. Ou de re cul tu ren
waren veel stabieler, meer collectief. 

In de ont wik ke ling van de mens heid speel de de an der en de nood zaak
tot so ci aal con tact een door slag ge ven de rol. Je zou kun nen zeg gen dat
mil joe nen ja ren pre- en vroeg men se lij ke ont wik ke ling dus eer der een
vorm van col lec tief be wust zijn dan van in di vi du eel zelf be wust zijn la -
ten zien. De drang om zich te ma ni fes te ren als per soon, kun ste naar of
in di vi du is re la tief nieuw en komt neer op com pe ti tie met de an der.
Na tuur lij ke hi ërarchie in een groep zo als we dat ook bij die ren ken -
nen, ligt op een an der, meer func ti o neel ni veau. Daar is er ook nog het 
groeps be lang om te overleven en voort te planten met de sterkste
genen.

Mo raal is de ba sis en de uit komst
Ui tein de lijk moet de stad een plek zijn waar je je thuis, vei lig en ge -
res pec teerd voelt, maar je je ook kunt ont wik ke len en dat vraagt om
een ge meen schap met re gels, maar voor al met een mo raal. Die werd
vroe ger niet ter dis cus sie ge steld, het ge loof was hel der, je volg de de
re gels. So ci a le cohe sie, so li da ri teit, geen za ken waar Pla to of Augusti -
nus zich mee be zig hiel den. Dat was geen vraag maar een ge ge ven in
de oud heid. We moes ten wach ten op so ci a le denk ers als Karl Marx,
Max Weber en Emi le Durkheim om dat pas na een paar eeu wen ar -
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beids de ling, taak dif fe ren ti a tie en tech no cra tie dui de lijk werd wat de
ge vol gen wa ren van een geld eco no mie (als ver vang er van een kre die -
te co no mie), in dus tri a li sa tie en de trek naar de stad, en de nood zaak tot 
een nieu we so ci a li sa tie zich aan dien de. Met ui tein de lijk de
verzorgingsstaat die nu weer onhoudbaar blijkt omdat we niet echt
willen delen.

Het is al tijd de an der die ons be paalt, in di vi du a li teit is het ver schil met 
de an der en van jongs af aan het mecha nis me waar mee we een iden ti -
teit op bou wen. So ci o lo gen als Emma nu el Levinas, Pier re Bour dieu,
Nor bert Elias, Rys zard Kapuscin ski of in ons land Joop Goudsblom
en re cent Chris tien Brinkgreve (“De ogen van de an der”) zien die an -
der als de ba sis van ons (sa men)zijn; wie kan alleen overleven? 

De stad is daar voor de lo gi sche plek, het plat form waar de mo raal (als
ba sis voor het om gaan met de an der) ge leefd moet wor den. We moe -
ten nu een maal uit rei ken, ko pen, le ren, con tact ma ken, dat kan met in -
ter net, maar fy siek con tact biedt meer en de stad is daar voor het plat -
form. Ook het ma na gen van di ver si teit, een taak die daar mee sa men -
hangt, is weer mo re le keuzes maken, belangen afwegen.

Ie de re sa men le ving, dus ook de stad, wordt in es sen tie be paald door
hoe men om gaat met de te gen stel ling tus sen vrij heid en vei lig heid, in -
di vi du en col lec tief. In de ver bon den stad van de toe komst is dat niet
anders.
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\ 28 Con clu sie en mot to: 
           door bloe ding

Luud Schim mel pen nink

In dit boek zijn al ler lei as pec ten van de ver bon den stad aan de orde
ge ko men, via di ver se bij dra gen en ik ben zelf on der de in druk van wat 
zo’n on der werp los maakt. In de bij dra gen en de body van het boek,
waar Luc Sala voor te ken de, ko men al ler lei ver ba zen de perspectieven
los. 

Van com pac te stad naar wit te stad naar ver bon den stad, voor bij de
soms fas ci ne ren de tech niek van de smart city kij ken naar wat echt is,
wat de mens, de bur ger en het mi lieu aang aat voor bij de gad gets. We
kun nen ons zelf op tui gen met al ler lei com mu ni ca tie-ap pa ra tuur, ons
dien sten la ten ver le nen (of is het aan pra ten) via al die nieu we in ter net
en so ci a le me dia, maar waar blijft de mens. Voor mij is de mens nog
steeds wie ik te genk om, als ik rond wan del, naar de markt ga, vrien den 
ont vang, z’n web si te, blog of Facebook pagina laat maar een klein
stukje zien.

Dat is ei gen lijk de bood schap van dit boek, we mo gen best wat verd er
kij ken, ons af vra gen of ach ter angst en be drei ging ei gen lijk geen in no -
va tie en op por tu ni ty zit. Kun nen we op stand i ge ener gie niet waar de -
ren voor wat het vaak is, on vre de met wat we denk en dat re de lijk goed 
in el kaar zit, maar in de hoe ken en kie ren blijkbaar spanningen geeft.

50 jaar na Pro vo mo gen we toch be sef fen, dat wat toen leef de niet al -
leen een pro vo ca tie, een uit da ging van on te vre de nen was, maar een
im puls, een roep om her ij king van wat toen als mars rich ting aan ons
werd op gedrongen. 

We pleit ten toen, en dit boek is daar van een echo, voor klein scha lig -
heid, de len, out-of-the box denk en, voor men se lijk heid, cre a ti vi teit en
lu diek om gaan met se rieu ze pro ble men. Toen was ro ken nog heel ge -
woon, nu we ten we be ter, maar ughe, ughe, ughe was een dui de lijk
sig naal, ook nu voor het fijn stof in de stad en mijn per spec tief van een 
uitlaatv rij Amsterdam.

Het bleef bij het schrij ven van dit boek zoe ken naar een be grip of
woord, dat de be doe ling goed weer geeft. Beg rip pen als di ver si teit,
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ener gie co he sie, mo bi li teit, or ga nisch, het zijn al le maal weg wij zers,
maar er is een woord dat op een heel an de re ma nier weer geeft wat het
doel is.

Dat woord is door bloe ding, na tuur lijk een or ga nisch be grip, dat goed
uit drukt wat de mars rou te naar een be te re stad is. Zor gen dat de ener -
gie van alle de len, deel ne mers, be drij ven en or ga ni sa ties in de stad
goed door bloed, dat ze krij gen wat ze no dig heb ben en te rug ge ven wat 
ze kwijt of te de len heb ben. In ons lichaam zorgt het bloed voor die
taak, komt over al en als er eens iets mis gaat, dan is be te re door -
bloeding vaak de oplossing.

Een stad heeft een hart, dat in Amster dam verd acht goed lijkt op een
hart, met zelfs een link er en een rech ter ka mer. Bij een hart hoort een
bloed som loop, en door bloe ding zorgt er voor, ac tief, dat al les en ie der -
een be reikt wordt.

Ik hoop dat het in vul len van dat be grip, in ter men van cul tu re le ener -
gie, geld, mo bi li teit, con nec ti vi teit, voor al in ter men van waar de ring
voor di ver si teit gerealiseerd wordt.

Amster dam is een di ver se, gast vrije en daard oor met alle bur gers ver -
bon den stad, maar het kan nog be ter. Wat heb ben we het goed, riep de 
rook ma gi ër Grootveld (te pas en vaak te on pas) maar het kan nog be -
ter, met minder!
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Va ni ty-Pu blis hing 204
Verd ien mo del 158, 160
Ver kleu ring 49
Ver sla ving 44
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We reld tijd schrift 165
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