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DE POLITIEK VAN DE STAD

Henk van Houtum

4.i

INLEIDING

Dat de stad ook alles met politiek - en andersom: dat de politiek ook alles met de
stad - te maken heeft is misschien nog wel het beste te illustreren aan de hand van

de oorsprong van het woord politiek. Politiek komt namelijk van het het Oudgriekse
polls, waar later weer het woord metropolis (letterlijk: 'moederstad', ofwel: grote stad
metvoorsteden)enbegrippenalskosmopoliet(wereldburger)enpoliticvanafwerden
geleid.Kortom,eenveelbetekenendwoordindegeschiedenisvandestad.Daterinde
Europese literatuur vaak naar de oude Grieken en later de Romeinen wordt verwezen

in de wordingsgeschiedenis van de stad is gezien het eminente belang ervan voor de
Europese ideeengeschiedenis nietverwonderlijk. Watmet wil zeggen datstedenniet
eerder zouden hebbenbestaan danbij de oude Grieken, eenpaar honderd jaar voor

hetbeginvandewestersejaarteUing, doorgaansaangeduidals'voorChristus'. Ophaar
beurt ontleendede oud-Grieksebeschavingveel van haarideeenaande Arabische
en orientaalse cultuur. OmwUle van de beknoptheid van dit hoofdshik en vanwege

de invloed van de poUs op ons huidig idee van politiek beginnen we echter bij de
oude Grieken.

4.2

DE POLIS, DE AGORA EN DE POLITIEK

Wat was depolis? Letterlijk betekent polis zoiets als burcht. In de praktijk stond de
polis voor een stadstaat met een eigen bestuur, administratie en een eigen verdediging. De polis was vrij en onafhankelijk, dat wil zeggen: niet onderworpen aan een
anderepoUsofsoevereinemacht.Deburgersvormdeninautonomiesamendewetten

enhet bestuur. Op het centrale publieke plein, de agora (letterlijk: verzamelplaats),

kwamenindeoud-Grieksestadstatendevrijeburgersbijeenomdedagelijksegang
van zaken in de stad te bespreken en besturen. In zekere zin vormde de polls als
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stadstaat later het model voor de republikeinse democratische staat die vanaf de

zeventiende eeuw opkwam: destaatals eenuitvergrote stadstaat (Karskens, 2008).
Maar de vrijheid binnen de stad ging wel gepaard met grenzen rondom de stad.
Enrandom degefortificeerde poUslagenvaakaandestadstaat gelieerde klemere dor-

penengehuchtenwaardoorgaansdebevolkingwoondediealsniet-burgerswerden

gezien. Depoliswasduseenexclusieve enautonome gemeenschap voorburgers, de

polites.

VolgensfilosoofPeterSloterdijkwarenbinnendeoud-Grieksepolishetstadion,het
theater enhet plein debelangrijkste plekken waarburgers bijeenkwamen. Niet toe-

vaUig:hetwarenalledrieplekken vanverbeelding, strijd enroem, watmethetOud-

grieksewoordthymoswerdomschreven. Endieroemspeeldemetnamebinnende
gemeenschapeengroterol.Deeigenordewerdsuperieurgeachtaandemensenmaatschappij daarbuiten. Inzijnveelomvattende reeks Sferen(1998-2004)wijstPeterSloterdijkdaaralop.Naaranalogievandeagorastelthij datdeoorsprongvandestad
begint met eenmuur, mede vanwege hetideedeeigengemeenschap tevereeuwigen.

Destadsmuurwasdanookmeer danalleenmilitair vanbetekenis:in zip beleving

washeteenuitingvaneencentripetale drang,eennaarbiimengekeerdezucht,vanuit
de wens de gemeenschap voedend te laten zijn voor de eigen identiteit. Ook als de
stenen zelfwegzijn,isdeommuring van destadalsimaginairconstmct nogmetverdwenen - /de verbeelde gemeenschap' blijft m stand (Anderson, 1983). Het is een

uiting van de claustrofiele neiging van demens, ofwat Nietzsche later de apollonistische neiging van de mens noemde als onderscheid van het dionysische verlangen
(Van Houtum, 2010a). De naar binnen kerende orde, de afgrenzing als begin en
cuhninatie van een samenleving/ is een thema dat in de literatuur breder herkenbaar

is. Tal vanutopische vergezichten begonnen met de gedachte van afgrensbaarheid.
Ook het oerboek over utopieen, Utopia (1516) van Thomas More, begint met het idee
dat de ideale samenleving een eiland is. Ook bijna vijf eeuwen later schreef de popu-

laireFranseschnjver MichelHouellebecqhieroverm zipboekDemogelijkheidvaneen
eiland (2005) waarin hij fantaseerde over het ideaal en de gevolgen van een inteUigente, kunstmatige menselijke samenleving.
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Reconstructievan de Akropolis, symboolvoor de oud-GrieksestadstaatAthene

(bron: Wikimedia Commons, Joseph Kiirschner, 1891 [2005])
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Voor de oud-Grieksepolis impUceerde de binnengemeenschapin de praktijk dat zij
die buiten de burgerlijke samenlevmg stonden geen invloed op het bestuur van de
stadhadden.Alleenvrije, volwassenmannelijkeburgers in depolls mochtenmeebeslissen. Niet-burgers, vrouwen, kinderen, slaven en vreemdelingen werden geacht
zichniet met depolitiek tebemoeien. Zehadden geen stein. Al op vroege leeftijd werden dejongens geschoold voor deekiame aan het burgerlijke leven en getraind voor
het leger. De meisjes moesten vooral leren het huishouden te doen. En ze beheerden
het geld en waren de baas over de slaven. De economic (pikonomia), wat letterlijk de
leer van het huishouden betekent, was dus vooral een vrouwenactiviteit. Kom daar

nu eens om in eentijd waarmjuist wordt gesproken over denoodzaak meer vrouwen
in het bedrijfsleven te krijgen. De militaire en administratieve functie van de stad
werd belangrijker geacht dan de economische. Tegenwoordig is dat misschien wel
andersom, en is de ideologie van de politiek sterk verweven met de inrichting van
de economie,waaroverlater meer. Maar goed: de politiekvan de stadwas dus aanvankelijk beperkt tot een select deel van de bevolking. Alleen de vrije, mannelijke,
volwassenburgers mochten meebeslissenm het stadsbesfa-iur.
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4-3

MACHT VAN HET VOLK, VROEGER EN NU

DeGrieksepollswordtvaakgezienalsdebakennatvanonzedemocratieen bescha-^

wig"Dat"niethethelevolk,maaraUeenvrije,mannelijkeburgersindepollszeliwat

tez^ggenhadden,lijktintegenspraakmetwatwetegenwoordigonderdemocratieen

besd^vingverstaan. WanHndehuidigepolitiekiserbijdenotabelenJuistveda_an-

dachtvoor'wat hethelevolkwil.Demeningvandedemos,hetvolk, wordtmetpei^

Ungenen'statistieken

nauwlettend in de gaten

gehouden.

En in de

verkiezmgss1Tlid

omzetelsinhetstads-enlandsbestuurwordtnadrukkelijkmgespeeldopwathetvolk

zouwillen.Wiezijnoorbijvoorbeeldnietteluisterenlegtbijinwonersvandeoude
stadswijken wordt alsarrogant enelitairweggezet. Eeuwenlang wasachterkamer;
i:hetwasvanzelfsprekend datRomeinse senatoren, koningen

m"hunhof,"d'egegoedeburgerijennotabelenhetonderimgregelden.Tegenwoordig

isdatechtertaboe.Waarvoorheen dewijsheidwasvoorbehouden aanvrije, manner
lijke burgers,

wordt de

wijsheid nu gezocht

in wat het

yo

lk wil.

DatoP

de

voorSrond

"van devolkswil; in elk geval in woord en gebaar, is overigens nogniet zo

he'ellanggeledengekanteld.Vooralsindsdedoorbraakvandemassamedia/eenPaar
decenni^terug,waarmeeburgersviaradioenvooraltelevisie,enlaterintemetfora,
Twitterenandere socialemedfaopgroteschaalkondenwordenbereikt, werdhetver-

krijgenvandegunstendestemvandeburgerbelangrijker. Deagoravanvoorheenis
nu een miljoenenpubliek geworden.

Watenkeledecenniageledennogpopulismeheette,isindehuidigetijdstandaard.De

keerzijdedaarvanisdateengemcht/eenverkeerdeuitspraakofeenaarzelinginhet
massamediale tijdperk enorm kanwordenuitvergroot enheteindevandestemvoorkeurofzelfs het eindevan eenpolitieke loopbaan kanbetekenen. Dehedendaagse

arena'van politiek vertoont nadrukkelijke analogieen met de oud^Griekse arena's

vandemarkt, hettheaterendesport: ookdatwarenplekkenwaarindezuchtnaar ^

[ engezientewarden,deroem,ofwelthymos,minstenszobelangrijkwasals
^rede'Op renparadoxalemanierbetekentditdatmetdekomstvandemassamedia

hrtbedienen van eerst het eigenvolk ende eigen stad ofhet eigenland voorbij de

nietis afgenomen -misschien welintegendeel. Demassamedia enook de

iialedigitalisermgvooraleerstnaarbin-

^engeorienteerd. Depolitiekestadstaatkentnogaltijdgrenzenenmuren Dienaar
bmnmgekeerdehoudingisvolgensSloterdijkenNietzschepotentiee^mfectieus. Het
heeft'd^ neiging nardstisch, mcestueus en paranoide te warden; aUesvan buiten

wordt'opgevat alsvreemd,inferieuroftaboe.Datnardstischnationalismezieje^zeker
inhotEuropavanvandaag.Maarookophetniveauvanstedenziejeeendergelijk

doorschieten van de zelfverheerlijkende binnenorde. Bijvoorbeeld op het gebied

vancitybranding,waarbijveelstedenzichalsheteconomischemiddelpuntvande
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wereld presenteren. Of in sodaal-cultureel opzicht, waar de bevolking van buiten
destadsring van eengrote stad- ofzoals in het geval van dehoofdstad Amsterdam/
degrachtengordel- zichneerbuigendbejegendvoelt, terechtofonterecht,omdatde

populaire cultuur, de nationale taal en de media in belangrijke mate daar bepaald
wordtenderestals'provindaals' wordt afgedaan. Ookalzijninveelmodeme steden

de stadsmuren weg (waar ze nog zip warden ze slechts toeristisch gekoesterd als
authentieke elementen'), de drang naar roem binnen de stad en de roemruchte ver-

markting van de stad zelf is allesbehalve verdwenen. Dehuidige agora isnet zoals in

deGrieksepolls begrensd. Hetplein endemuur warenenzijnnogaltijd met elkaar
verbonden.

DatdemassazichzelfbestuurtenbegrenstiseenthemawaaroverookdeFransefUosoofMichel Foucault (1926-1984) indringend heeft geschreven. Hij heeft in Surveiller et
Punir:Naissancedela Prison(1975) op gedetaiUeerdewijze eenverscheidenheidaan
vormen van machtspolitiek in en door allerlei instituties historisch geanalyseerd.
Voorzip analysevanmachtborduurdeFoucaultvoort ophettechnocratischeratio-

naliteitsprincipe vanJeremy Bentham endanmet name zijn ideevanhetpanopticon
(letterlijk: het alziende). De ideale gevangenis in de ogenvan Bentham waseenhalf-

rond gebouwmet inhetmidden eentoren, vanwaareenbewaker op alle cellen kon
uitkijken (figuur4.2).Debewakerwaszoinstaatomiedereenindegatentehouden
ente disdplineren vanuit zijn alziende standpunt - vandaar hetwoord panopticon.
Een bewaker volstond daarom, sterker: Foucault maakte duidelijk dat de bewaker

eigenlijk niet eensnodigwas, althans niet de hele tijd. Doordat niet goed zichtbaar
was of de bewaker er wel of niet was, ontstond een proces van mtemalisering bij
degevangenen. Zegingenzichgedragenalsofdebewakererwelkonzijn. Daarmee
gedroegen ze zich conform de wetten van de gevangenis, ze werden genormeerd
(Foucault/1975). Door de technocratische inrichting van de gevangerus ontstond er
eenprocesvan subjectificatie (onderwerping). Dedisciplinermg van degevangenen
gebeurde dus door henzelf. Dit principe was volgens Bentham ook toepasbaar in
scholen, ziekenhuizen enfabrieken. Foucault heeft verschillende subtiele disciplinermgstechniekenbestudeerd(zoalshetrooster/debel,examens,nationalestatistieken,

opsluitingvanabnormalen enillegalen) inmeerdere instituties, zoalsgevangenissen/
psychiatrische instellingen/ ziekenhuizen en scholen. Hij vatte deze vorm van overheidstechnieken samen onder de term governmentality.
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en van ogenschijnlijke vanzelfsprekendhedenis een thema dat na Foucault door de
postmodemisten verder is uitgewerkt.
Voor dit hoofdstuk volstaat het om te benadrukken dat volgens Foucault de soeveretne heerserin de democratischepolitiek verdwenenis en dat de stoel van de absolute politieke macht leeg is (Van Houtum, 2010a). De wet is gedecentraliseerd: ze is
diffuus, verspreid en versplmterd. Er is geen centrum van de absolute macht meer
aanwijsbaar. Foucault heeft ons bevrijd van de na'ieve aanname dat politieke macht

een'daar'is,zichtbaaraandegrenzenofergenswachtendin eenkasteelofpaleisin
eencentrum(DenHaag,Brussel,Washington,Moskouenzovoort). Hetintemaliseren
van de politiek wordt in een democratie niet bereikt door dwang, maar met het hart

enhetvolle verstand. Eendemocraticzouooknietwerkenalswenietmedeplichtig
zoudenzipaandemacht.Maardatisniethetzelfdealszeggendatmachtookeigenlijk in onzehandenligt. Zij is alomtegenwoordig,maarwel zondercentrumenleeg.
Foucaultsanalysevandehistorischetotstandkommgendeinvloedvandepolitiekin
demaatschappijvantoendoortrekkendnaarvandaagzouje kunnenzeggendatook
het panopticumvan de media, het alziendeen altijd aanwezigeoog van de (sociale)
media, nu ook de politiek zelf disciplmeert. Daardoor is er sprake van een populistische beperking van het politieke blikveld naar birmen. De muren van de stad zijn
onzichtbaar, maar daarmee niet afwezig. Ze bevestigen zichzelf via intemalisermg
en subjectificatievolgens de logicavan de markt en de media.

4.4

POLITISERING VAN HET STEDELIJK BURGERSCHAP

De onzichtbare maar alom aanwezigemuren van de stad hebben ook een andere
functie: selecteren van wat er van buiten komt. Het thema van de selectiviteit. dus

wie toegang heeft tot het lidmaatschap ende democratische zeggenschap van destad,
is in deze tijd nog steeds springlevend. Politiek is vaak ook geopolitiek, een strijd om
toegang tot ruimte enmacht over ruixnte. Want wie er in de stad eigenlijk burger mag
zijn, is nog altijd een exclusief gegeven. DaarinverschUt de modeme, westerse stad
nietwezenlijk vanhaaroud-Griekse bakermat, depolls. Natuurlijk, slaven zijn er officieel niet meer. Dat is een vooruitgang ten opzichte van het oude Griekenland. De
slavemij is op de meeste plekken in de wereld in de negentiende eeuw afgeschaft,
al zou je sommige omstandigheden in sweatshops in arme landen nog steeds als
een soort slavemij kunnen zien. In het oude Griekenland werden voorts kinderen uit-

gesloten van deelname aan het politieke verkeer, en dat geldt nog steeds: kinderen
mogennietstemmen. Daarentegenzijnvrouweninveelwesterselandenwelstemgerechtigd enverkiesbaar, al is dateigenlijk ooknog niet zo geklang- paslets meer dan

honderdjaar, in Nederlandsinds 1918. Over het algemeenwordthetbeginvan de
polls gedateerdoppakweg450voor Christus. Als wediepolis alsbeginpunthanteren, danduurdede afschaffingvandeslavemij grofweg24 eeuwenenvrouwenkiesrecht meer dan 25 eeuwen. Beschavingkost blijkbaar tijd.
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stedelijke samenleving mislukt, maar vooral de poging een monocultuur of dominante culhiur afte dwingen. Met eenFoucaultiaanse bril isdatvoorschrijvende karakter van het streven naar integratie te zien in tal van subtiele disciplinermgstechnieken

enwaarheidsregimes zoalsverplichte ennationaaltoetsbare Nederlandse geschiederus- en topografieles, mburgeringscursussen voor nieuwkomers en het onderscheid

tussen autochtonen, allochtonen enniet-westerse allochtonen. Allochtoon benje als
je zelf of ten mmste een van beide ouders in het buitenland is geboren. Discriminatie
op basis van het lot van de geboortegrond heeft daarmee nog altijd vergaande consequenties. Het laat zich maar moeilijk rijmen met eenwereld waarin de grenzen tus-

sen binnen- en buitenland en tussen culturen en identiteiten vervaagd zijn (Van
Houtum, 2010b). De tijd van de autarkische stadstaat is immers voorgoed voorbij.
Wat het discours ook moge zijn, in een tijd van globalisering is een diversiteit aan
kleuren/ talen en culturen in steden niet meer weg te denken. Het is bovendien niet
zo dat die diversiteit alleen conflictueus is. Integendeel: de gedachte wint terrein dat
eenbepaaldevormvanseparatieindestadjuistpositiefkanwerken.Diversiteitlevert

bijvoorbeeld nieuwe mogelijkheden op in termen van culturele kmisbestuiving,
ondernemerschap en innovatie. Waar precies de balans ligt hissen de gemeenschap
vanalienvoor alienenerzijdseneenmaatschappij vanopelkaarinwerkendeverschillen isvoor steden eenpermanente openvraag. Het laatste woord hierover is danook
allesbehalve gezegd.

Wat verder kenmerkend is aan deze tijd is dat er in steden in burgerlijke zin een dub-

bele samenleving is ontstaan: een lokale samenleving waartnburgers met paspoort
enerzijds en ongedocumenteerden - doorgaans onterecht en discriminatoir alslegalen en illegalenbetiteld - anderzijdsnaast elkaar leven. In veel welvarende steden
vormen de ongedocumenteerden/ zij die zonder de juiste papieren zijn gekomen,
een groeiende groep. Geen wonder, want wereldwijd vindt er een trek plaats naar

de stad, terwijl de mobiliteit maar blijft toenemen. Globalisering wordt doorgaans
belichtvanuithetperspectiefvandewell-to-do,zoalstoeristenenzakenreizigers,maar
alshetgaatom dereismogelijkheden vanwatsodoloog Zygmunt Bauman omschrijft
als vagabonds (vagebonden, zwervers), danwordt er teruggegrepen naar protectionisme en begrenzing (Bauman, 2002). Toeristen, reizigers met geld en een bestemming, mogen rusteloos zijn en mondiaal mobiel, maar dat wordt niet geaccepteerd
van de vagabonds, de ongedocumenteerde reizigers met bestemming, maar minder
geld. Ze warden,m Foucaults termen/ buiten de norm, 'abnormaaF,verklaard. Ze
warden geacht op him plaats te blijven in plaats van te reizen. Ze zijn niet welkom
vanwege het feit dat ze geboren zijn in landen die warden gezien als onwenselijke
emigratielanden voor de Europese Unie omdat zemoslunlanden of arme landen zijn

CVan Houtum, 2010a). In het geopolitieke, politiek-geografische en politiek-filosofischedebatligt dezevorm vandiscriminatie stevigondervuur. Voorlopigiszeechter
nog staandepraktijk.

Nationaalgezienisdiscriminatie op grandvanafkomstbij grondwetverboden (arti-

kel 1), maar in de intemationale context is het denorm. De discriminatie stopt de
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oplossing voor het mondiale falen van staten is echter minder sterk (Van Houtum/
2014). Mondiaal zouden burgemeesters volgens hem zich moeten verenigen om de

gedeeldeproblemen hethoofdtebieden.Barberonderschatdaarmeedemoeilijkheid
van stedelijke grensoverschrijdende samenwerkmg. Zelfs in een grenzeloze Europese
Uniewil destedelijkesamenwerkingovergrenzenheennogsteedsnietechtlukken.

In de praktijk prevaleert vaak eigenbelang, ook bij steden. Daarbij is zijn analyse
vooral gericht op grote steden, veel minder op middelgrote steden en dorpen, laat

staanhet platteland ennatuurgebieden. En of het selectieve gezelschap van burgemeestersvangrotestedenbeterdebelangenvanburgersopdewereldkunnenbehartigen dan regeringsleiders die een heel land vertegenwoordigen, dus inclusief alle

steden,dorpenennatuur, ismaarzeerdevraag.Verderisernoghetwezenlijkepunt
datburgemeesters inveellandennieteenswardengekozen,dushelemaalgeenvolksvertegenwoordigers zijn. Ook in Nederland warden burgemeesters niet gekozen
door het volk, net zomtn als wethouders. Ten slotte missen steden de autarkie over

belastingen/ sociale zekerheid/ visa en niet onbelangrijk, het leger. Als ze die soevereiniteitwel krijgen,zoalsBarberlijkt te willen, krijgje nietinindermaarmeerministaatjes en meer grenzen. En dat is eerder een stap temg dan vooruit. Dat steden

politiek belangrijk zijnlaatBarberduideUjk zien.Maardatsteden demondiale politieke leemte van het staatsfalen zullen opvullen, hoe nodig ook/ is voorlopig nog
ondenkbaar.

4-5

VAN STADSPOLITIEKNAAR STADSMANAGEMENT

Eerderindithoofstukzagenwedatdeopenbareruimtebelangrijkwasvoorhetdagelijks leven en besturen van de oud<^riekse polls. Zeker het hart van de publieke
ruimte, de agora, speelde een belangrijke rol. Op het centrale plein stand vaak een
aantal marktkramen om de vrije burgers die elkaar kwamen spreken te voorzien
van drank eneten. Ook stonden er tempels waar de vele oud-Griekse goden werden
vereerd. Dat patroon van het middelpunt van stad met een kerk/ tempel of moskee,
marktplein, bestuursgebouw encommerde isnog steeds inveel Europese steden herkenbaar. Sterker: als mensen zeggen dat ze even naar de stad gaan, bedoelen zevaak
het stadscentrum. Het centrum van de stad, daar waar de winkels, restaurants en
cafes zijn en vaak ook de wekelijkse markt, staat voor velen synoniem aan de stad.

Indeloopdereeuwenishetaccentvanhetcentrumwelverschoven. BijdeoudeGrieken was de politieke agora het middelpunt en de commerde slechts bijzaak. In de
christelijke middeleeuwen wasdekerk inveel Europese steden hetcentrale verzamel-

punt: daarwaarde kerk stand, washet centrum. Maardie gedachte isin veel grote
stedennogmaarmoeiUjkvol tehouden.Indeloop derjarenisdehoogtevandekerk
veelal mgehaald door kantoorgebouwenen woonflats, omdat door urbanisatie en

bevolkingstoename deprijsdmk per vierkante meter in het centrum doorgaans de
hoogsteis in destad. Enookdecommercie heefteenanderefunctie gekregen: van
bijrol naar hoofdzaak. En in het huidige hyperkapitalistische tijdperk heeft die
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commercie ook stevig depolitiek bemvloed. Sommigen beweren zelfs dat de macht
van de stad niet meer in handen is van de politiek, maar van de commercie.

Foucault stierfin 1984,nogvoor dewerkelijke doorbraakvanhethyperkapitalisme.

Hijheeftdaardoornietveelkunnenschrijvenoverdecommercialisermg vansteden,

maarhetisverleidelijk om zip gedachtegang door te trekken naardestedelijke poli-

tiekvanvandaag.Kijkendmetzijnoogzijnerindestadtalvansubtielecommerdele
disciplineringstechnieken (reclameborden, folders, aantrekkelijke etalages, toeristische routes enzovoort) te ontwaren die politiek warden ondersteund. Het adagium
van nu is dat de binnenstad aantrekkeUjk moet zijn. Dat wordt goed geacht voor
de stad, de werkgelegenheid en de trots van de inwoners - de markt als motor voor

desamenleving. Enalssubtieledisdplineringstechnieken wardener,geheelpassend
bij diemarktlogica, ookallerlei wedstrijdjes georganiseerd overwiedebestebinnenstad heeft, demooiste, de groenste endergelijke. Alles om de concurrentie te voeden,

zoisdegedachte,wantconcurrentieisgoed.Endeoverheiddoethiervolopaanmee.
StadspoUtiekheeftzichdaardoorsteedsmeerontwikkeldtotstadsmanagement (Harvey,1989).Overdezeontwikkeling zijndemeningsverschiUen tussenlokalepolitieke
partijeninveel stedenopvallendklein.Vanlinkstotrechtssteunendemeestepartijen
hetpolitiekecommerdaliseringscript vandebinnenstadalsaantrekkelijkkooppaleis
entoeristischmekka.Talvanstedenhebbeninmiddelseenspedalewethoudervoor

debinnenstad, terwijl een deelvan de gemeenteUjke organisatie - vaaknet zoals in

eenbedrijf'concernstaf genoemd- bezigismet'strategie'. Illustratiefisookdathet
gemeenteloket inveelstedensmdserdgetijd 'stadswinkel' heet:eenplekwaarinburgers alsklanten wardenaangesproken. Hetparadoxale gevolg vanhetscript vande
concurrentie is dat veel binnensteden op elkaar zijn gaan Ujken: overal dezelfde

ketens en opgepoetste 'authenthieke' elementen (Spierings & Van Houtum, 2008).
Steeds vaker zijn panden in de btnnenstad in handen van enkele partijen, met name

banken en vastgoedmakelaars. Voor de stad Nijmegen hebben we eens uitgezocht

wie dat precies waren. Devergelijking met een monopoliespel drong zich al snel
op:grootgrondbezitters blekeneenspeltespelen omhetbezitvandeNijmeegse binnenstad (Van Houtum et al., 2013).

Passendindezetrendvandestadalsverkoopwaarisdeopkomstvancitymarketing:
stedenvermarkten zichin toenemendemate als vestigingsplaatsvoor nieuwemwo-

ners en bedrijven. Campagnes met bijpassende slogans, advertenties in de krant,
reclamespotjes op tv en flyers moeten doelgroepen verleiden tot verhuizmg naar
him stad. Sommige steden wiUen zelfs eenmerk worden. Ze doen aancitybranding,
varierend van /I amsterdam' en 'Enschede, stad van nu' tot 'Made in Amhem en

'AltijdNijmegen'.Erisnooitaangetoonddatdezevormvanmarketingookdaadwerkelijkmensenof ondememers overdestreeptrektomnaareenstadteverhuizen ofde
eigenburgersniettelatenvertrekken (Hospers, 2014). Stedenzijnimmers geenpoqe

pmdakaas datje aanschaft omhetevenuit teproberen. Maartochwordt erdoor de

'stad
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omdat men hoopt datzegevoelens van lokale trots enverbondenheid aanwakkeren.
me.

4.6

len,

CONCLUSIE

>oli-

Metdezeconstatermg over dewens tot bevordering vandelokale eigenheid komen

iele
sti-

weterugbijdeideevaneenafgrensbaregemeenschap. Dematevanafgrenzingende

wil tot bevordering van degemeenschap indedaarmee gecreeerde bmnenwereld is

urn
oor

eenoudthemam destedelijkepolitiek. Hetiseenthemadatzich,zoalsdithoofdstuk

oor

aangeeft tegenwoordiguitindebattenoverpopulisme/veiligheid,integratieenmarketmg.Hetverleidtsommigesteden,ookinNederland,ertoe^omvanbepaaldestadswijkennieuwesubstedentemaken,waarinalleenbepaaldeburgersterechtkunnen.

.

nd

en-

en/

Dergelijke gatedcommunities, waarm mensen zichals het ware afsluiten van de rest

ee.

vandesamenleving, nemeninaantaltoe.Endoordegroeivandepermanente came-

rabewakingindestad,zoujekuimenzeggendatonzebinnenstedendenieuwepanop-

ar-

ke

ticazijngeworden:wewordenvoortdurendm degatengehouden,hetismoeilijkom

en

nog ongezien teblijven. Niet alleen gemeentelijke camera's -bewaken' ons, maar ook

iis

camera'svanparticulieren enwinkels. Vooralsnog lijken diecamera's weinigeffectte
sorteren op dedatingvan decriminaliteit in destadalsgeheel. Erissprakevan een

or
m

et
T-

Ie

Ie
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ie

It
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'waterbedeffect': deproblemen verplaatsten zichslechtstelkens, vanhetenenaarhet

andere stadsdeel Hetis dus eerder symptoombestrijding engeefteenschijngevoel
vanveiligheid. Stedenzijndanookgeengevangenissen. 'Decamerabewakmgheeft

intussen welnegatieve gevolgen voor deprivacy endevrijheid vanhandelen vanste-

delingen indeopenbare mimte. Dezobelangrijke functie van deagora,namelijk

openheid,komtonderdruktestaan. Goed,defimctievandestadvannuisnietmeer
tevergelijkenmetderoldiedestadstaatinhetoudeGriekenlandvervulde. Niettemm

blijftdestadbelangrijk alsbemiddelaar, ontmoetingsmimte enverzamelplaats - een
plekwaarruimte isvoor wrijving of'ontregelende openbaarheid' (Karskens, 2008).
Derelatietussen^plemenmuur,tussenpolitiekenstad,isdaarmeenogevenactueel
alsbij de oude Grieken. Voor politiek geengageerden en gemteresseerden is er i

werk genoeg.
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