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Het veranderende gezicht 
van de Europese metropool 
De cultuur van het urbane 

De beschouwing van de hoogte- en d ieptepunten van de Europese metro-
pool binnen de beperking van een korte tekst, l i jkt enigszins op de ' tour de 
force' van een niet-Europese bezoeker van Europa, die zijn 'programma' in 
vijf dagen afdraait en na thu iskomst een chaot ische diaverzameling toont. 

Daarom heb ik besloten mijn opmerkingen omtrent de veranderingen van 
de cu l tuur van de stedebouw te concentreren op drie elementaire aspecten, 
die betrekking hebben op zowel de plannen als de p lann ingsbes l iss ingen 
die hieraan ten grondslag l iggen. De opmerkingen vormen een zoektocht 
naar het beeld en de symbol ische context van de stad - haar vorm in de 
meest brede betekenis die ui teraard pol i t ieke besl iss ingen o m v a t - e n ook 
de 'market ing ' van steden. 

We zouden de snelle conclusie kunnen trekken dat een stad niet langer 
een plaats is om te wonen; een plaats voor communicat ie , s t imula t ie of 
u i twissel ing, maar gedegradeerd is tot een consumpt iegoed, een element 
met marktwaarde. De stad is een plaats geworden van symbol ische 'Ersatz'-
bevrediging en niet langer een plaats, waar werkeli jk bestaande behoeften 
bevredigd worden. Kortom, de verschi jn ingsvorm heeft het 'werkeli jk zijn' 
vervangen. 

Een groeiende pr ivat iser ing - hier gezien als sociale en ruimtel i jke 
isolat ie ten gevolge van de groei van techno log ische netwerken - l i jkt te 
leiden tot een ontkenning van individuele en pol i t ieke verantwoordel i jkheid. 
Mogel i jke gevolgen van een gebrek aan interesse in 'stedeli jk welzi jn', zowel 
als haar compenserende vervanging door oppervlakkige act iv i te i ten, leiden 
tot provincial isme en bekrompenheid. 

Een stedeli jke cul tuurpol i t iek , die haar besl iss ingen bovendien nog 
ui ts lu i tend richt op een economische groei - waar in de cul ture le dimensie 
als ornamentat ie wordt gebru ik t - verkeert niet langer in de s i tuat ie om als 
gepast tegenwicht te st imuleren tot par t ic ipat ie in of verantwoordel i jkheid 
voor kwal i tat ieve vormen van stedeli jk leven. 

Later zal ik een tegenovergestelde visie proberen te geven op de voorna-
melijk pess imis t ische opmerkingen van deze introduct ie. Maar eerst wil ik 
een korte histor ische u i tweid ing maken over wat Manuel de Solè Morales 
'stedeli jke stedel i jkheid' noemt, als tegenstel l ing tot een verstedel i jk ing van 
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het landschap. Stedel i jke planning betekent in deze samenhang de bevesti-
g ing en bevordering van een stedeli jke cul tuur. 

Bij het geven van een histor ische terugbl ik komt bij mij de vraag op of er 
eerder succesvol le pogingen ondernomen zijn tot het creëren van een stede-
lijke cul tuur, en zo ja, of we deze modellen van stedeli jkheid vandaag de dag 
kunnen gebruiken. 

Gezien de context, zoals die hiervoor besproken is, kan een lineaire 
aanpassing ontkend worden. Niet temin kunnen we uit een analyse van 
elementen van vroegere stedeli jke cul turen enige pr incipes halen, die niet 
genegeerd of geschonden kunnen worden binnen de huidige vormen van 
stedeli jke poli t iek. 

In de t i jd van voor de vorming van terr i tor ia le, pol i t ieke eenheden, vormde 
een stad een specifiek samengaan van economische, pol i t ieke en sociale 
structuren in duideli jk contrast met het feodaal georganiseerde plat teland. 
Stedel i jkheid was niet alleen een manier van leven maar ook een 
maatschappel i jk systeem. 

Ti jdens de t ransformat ie van het pre-industr iële naar het industr iële 
t i jdperk spreidden economische structuren - die hiervóór karakter ist iek 
waren voor het stedeli jk leven - zich door een proces van kapi ta l is t ische 
kolonisat ie uit over alle gebieden van economische act iv i te i t , waaronder ook 
die van de agrar ische produktie. Hierdoor verdween deze specif ieke stede-
lijke cu l tuur en werd een nieuwe, algemene sociale s t ructuur gevormd in 
zowel Europa als Noord-Amer ika. 

A l s gevolg hiervan onts tond een proces van explosieve verstedel i jk ing, 
zowel sociaal - gedef inieerd als fundamentele verandering in een manier 
van leven - als topograf isch - door groei van bestaande en s t ich t ing van 
nieuwe steden. 

Tegel i jker t i jd werd in de stedeli jke agglomerat ies van de industr iële 
periode de stedeli jke ent i te i t verdrongen door een aantal stedel i jk-cul turele 
patronen, die een afspiegel ing vormen van twee levenswijzen; die van de 
bourgeois ie en het proletariaat. Twee stedel i jk-cul turele patronen, die zowel 
in de stad zelf als in de poli t iek tegenover elkaar stonden als vi janden op een 
slagveld. 

'Consumpt ie-gedrag en vrije t i jd worden het symbool en de essent ie van 
het stedeli jk leven van de economisch onafhankel i jke middenklasse evenals 
de intel lectuele opwinding en sensatie' , schreven Hartmut Haussermann en 
Wal ter Siebel in hun boek Neue Urbanitat.1 

Gevormd uit noodzaak en sol idar i te i t - en gesteund door de formuler ing 
van soc ia l is t ische theorieën - had zich aan de andere kant een proletar ische 
cu l tuur gevormd als een specifiek stedeli jk fenomeen. Het bood bewustzi jn 
en zelfverzekerdheid aan een proletariaat, dat anders binnen zijn grenzen 
van een passieve cu l tuur van armoede was gebleven. 

1 
H. Haussermann en W. Siebel, Neue Urbanitat, 
Frankfurt am Main, 1987, p. 239. 



Tijd en geld waren de noodzakeli jke vereisten om op het consumpt ie-
en cu l tuuraanbod - die met de dag verfi jnder werden - te reageren of er zelf 
actief aan deel te nemen. Bevri jding van de noodzaak om te werken voor 
salaris en van de last van dagel i jkse reprodukt ie-arbeid waren de voorwaar-
den van de stedeli jke cu l tuur van de middenklasse, waarvan het proletar iaat 
en de kleine burgeri j waren ui tgesloten. 

Wal ter Rut tmanns fi lm uit 1927, Berlin, Die Sinfonie der Grossstadt,2 toont 
ui tdrukkel i jk het naast elkaar bestaan van deze verschi l lende stedeli jke 
wijzen van leven, waarvan we het gemis en uiteenval len tegenwoordig 
kunnen betreuren. 

De stedeli jke cul tuur, die tot aan de Tweede Wereldoor log nog gedef inieerd 
werd door de polar i te i t en het naast elkaar bestaan van waarden van de 
middenklasse en het proletariaat, had onder tussen haar soc io log isch 
perspect ief verloren. De pol i t iek-emancipator ische arbeidersbewegingen 
hebben - door hun eenzi jdige concentrat ie op het probleem van de 
produkt ievoorwaarden - andere pol i t iek-explosieve onderwerpen niet 
opgepakt. Van de concepten van de utopisch-socia l is ten tot aan de publieke 
huisvest ingspol i t ieken van de Europese nat ies - t i jdens de jaren v i j f t ig tot 
aan de jaren tacht ig - is de sociaal-pol i t ieke context van stedeli jke strate-
gieën cont inu afgenomen. 

De vervreemding sinds de negentiende eeuw van de arbeidersbeweging 
van vraagstukken als huisvest ings- en stedeli jke polit iek; van problemen van 
het s tadsontwerp en de organisat ie van het al ledaagse leven, heeft 
essent ieel bi jgedragen aan haar de-pol i t iser ing. Het opnieuw st imuleren tot 
deze pol i t ieke betrokkenheid als onderdeel van een stedeli jke cu l tuur en 
stedeli jkheid vormt een taak voor vakbonden en pol i t ieke part i jen. 

Op dezelfde manier als het proletar iaat hebben de kleine burgeri j en de 
middenklasse gefaald als geëmancipeerde en verantwoordel i jke part ic i -
panten in een stedeli jke cul tuur. De stedel i jkheid van de middenklasse was 
histor isch verbonden met de stad; economisch als markt-oikomena in 
tegenstel l ing tot de landeli jke 'o ikos'-economie, poli t iek als voorloper van de 
democrat ie tegenover feodale machtsst ructuren en cul tureel als de 
d ia lect ische tegenstel l ing tussen de openbare en de privé-sfeer tegenover 
de sociale controle van een dorpsbuurt . 

Met de integrat ie van de stedeli jke pol i t iek van de middenklasse in de 
polit iek van de opkomende terr i tor ia le regimes verloor de bourgeois-wi jze 
van leven haar aan het begin van de negentiende eeuw nog bestaande 
pol i t iek-emancipator isch effect. De dialect iek van de middenklasse tussen 
openbare en privé-sfeer is gedegenereerd tot een tegenstel l ing van verkopen 
en consumeren. 

In deze zin kan gesproken worden van een degenerat ie van stedeli jke 
wijzen van leven als pol i t ieke cul tuur. 

2 
Duur 72 minuten. Regie: W. Ruttmann. Draaiboek: 
K. Freund naar een idee van C. Mayer. Camera: 
K. Freund, R. Kuntze, R. Bababerske, L. Schaffer. Om 
eens de studio-gerichte atmosfeer van de fi lms uit die 

ti jd te vermijden, ontwierp Carl Mayer deze film als 
een documentatie van een dag uit het leven in de grote 
stad, die zowel haar schoonheid als haar sociale 
conflicten zou moeten aantonen. 



'Berlin, die Sinfonie der Grossstadt', regie W. Ruttmann, 1927 



Waaraan kan een stadsbewoner zijn stedeli jk zel fbewustzi jn spiegelen in 
het perspect ief van economische processen van groei en verval? 

Waarop kan een pol i t icus zijn concept voor stedeli jke ontwikkel ing 
baseren? 

Welke referentie is nog geldig voor de s tedebouwkundige planning? 

Laten we terugkomen op het probleem van het beeld, de vorm en de 
'market ing ' van de stad: in hoeverre is het beeld, dat de pol i t icus van de 
gemeenschap presenteert - en ik doel hier vooral op de market ing-st rategieën 
voor de stad - nog een reflectie van de real i teit? 

Wat betekent de s logan 'Manhat tan aan de Maas' waarmee de stad Rotter-
dam wordt aangeduid? Heef t het betrekking op het s i lhouet van downtown 
New York, op de grondpri jzen of de monofunct iona l i te i t van een metropol i ta in 
gebied, dat voornameli jk dienst doet voor ter t ia i re en quartaire funct ies? 

Men wenst in Rot terdam toch niet een associat ie met de bijna honderd-
duizend daklozen van New York, die toch het resul taat vormen van dezelfde 
polit iek, als die welke tot de groei en bloei van Manhat tan heeft geleid. 

Het creëren van een stedeli jk beeld li jkt tegenwoordig niet langer een 
proces te zijn. Een beeld ontstaat niet, maar wordt ontworpen. Het beeld van 
de stad en haar reputat ie komt niet langer voort ui t fei tel i jke kwal i te i ten en 
karakter ist ieke kenmerken, maar wordt gevormd binnen een market ing-
strategie. 

Reclamebureaus souff leren een str ikt zakelijke, stedeli jke machine en ant ic ipe-
ren op datgene, wat de belegger wenst - 'brain-parks' en 'media-parken' -
hoewel elk gerenomeerd ins t i tuut voor de prognose van de ontwikkel ingen 
aarzelt om de reikwijdte en dynamiek van techno log ische processen te 
voorspellen. 

In de context van een concurrent ie tussen de steden zijn vrijwel alle steden 
in een verbeter ing van hun imago geïnteresseerd. In dit spel heeft de metro-
pool zeker een voordeel. Zowel h is tor isch belangri jke aspecten als de kwal i te i t 
van de stedeli jke ruimten zijn reeds vol ledig geïncorporeerd in hun 'publ ic 
image'. Zij teren op de metropol i ta ine roem, die hen sinds de negentiende 
eeuw reeds omgeeft . 'Metropol is ' betekent in de etymologische af leiding nog 
al t i jd 'moeder-stad' - de bevoorrechte stad - die als plaats voor experiment, 
var iat ie en verscheidenheid de andere steden naar een tweede rang verwijst. 
Agg lomerat ies als de Hol landse Randstad of het Du i tse Ruhrgebied gebrui-
ken de term 'metropol is ' dan ook als een soort 'bezwering' om een posi t ief 
beeld op te roepen. Bedrijven en instel l ingen van verschi l lend karakter gebrui-
ken het als een adjectief ter opwaarder ing en om zich in ieder geval verbaal 
uit het a l ledaagse te verheffen. 

Naast de exploi tat ie van alle associat ies, verwacht ingen en hoop, die in 
haar naam besloten l iggen, heeft anderzi jds elke Europese metropool nog 





haar eigen symboolkracht. In de meeste gevallen is een gebouw de symbo-
l ische drager van betekenis. Over de gehele wereld staat de Eiffeltoren 
synoniem met Parijs, net als de Brandenburger Tor als een teken voor Berli jn 
geldt. Daarom is het begri jpeli jk, dat steden refereren aan arch i tec ton ische 
en stedebouwkundige act iv i te i ten als zij opereren in het pol i t ieke of econo-
mische veld om hun imago te versterken. 

Enkele steden - en hier wederom vooral de metropolen - bewegen zich 
met betrekking tot hun p lanningspol i t iek nog in dezelfde eeuwenoude 
tradit ie. De 'grand geste', waarmee Franse presidenten - of zij nu Pompidou 
heten of Mi t te rand - hun hoofdstad vormen, komt overeen met de p lannings-
concepten en orders van een Henri iv, Louis XIV of Napoleon lil. 

Wat voor soort stedeli jke cu l tuur werd voorzien in de monumentale 
veranderingen en structuren van de Franse metropool door Eugène Baron 
Haussmann, is duideli jk. Maar wie en wat wordt door de grootschal ige 
projecten voor het huidige Parijs gerepresenteerd? 

Zonder twi j fel vormen zij produkten van een stedeli jke cul tuur , zoals alle 
'presentat ie-archi tectuur ' . Zij zijn bedoeld om de at t ract iv i te i t van de stad te 
verhogen en haar imago te verbeteren. Niet alleen spectaculaire openbare 
gebouwen, maar ook a lgemeen-esthet ische kenmerken, cu l tuur en cul turele 
historie worden ingezet als argumenten voor vest ig ing. 

'De cu l tuur van de stadsplanning' in de context van pol i t ieke strategieën 
bestaat echter niet alleen in de produkt ie van 'kroonjuwelen' , maar eerder in 
de beheersing van dagel i jkse p lanning en problemen van het bouwen. 

Enerzijds moet men waarderen, dat steden zich bewust geworden zijn 
van hun cul turele en esthet ische ident i te i t , anderzi jds moet men restau-
ratieve tendensen, die historie reduceren tot nostalgie of arch i tec ton ische 
maskerades, bekri t iseren: als monumentenzorg tot zorg om het stedeli jk 
beeld degenereert of als de stedebouw tot 'esthet iseren' verwordt. 

A l s gevolg hiervan degenereert de meervoudig gebruikte, openbare 
ruimte - door het verkeerd toepassen van arch i tec ton ische pr incipes -
tot kosmet isch steriele stedeli jke ruimten. Een specif ieke plaats en een op 
de behoeften van haar gebruiker afgestemde openbare ruimte - zoals in 
voorbeelden in Barcelona en New York - vormen een welkome afwisse l ing 
in de ervar ing van de stad. 

Hier komt de vraag naar het zel fbewustzi jn van de stedeling en de invloed 
van de openbare opdrachtgever terug. Op welke wijze garandeert deze de 
kwal i te i t van p lanningsbesl iss ingen? Wat behelzen zijn mogeli jkheden om te 
bewegen in het spanningsveld van sociale, economische, ecologische en 
cul turele kwesties? 

Een zeer geschik t voorbeeld hiervoor, dat ik vaak citeer uit het brede 
spectrum van ui tgebalanceerde strategieën van stedeli jke planning, is de 
bouwvergunningenpol i t iek ten aanzien van het warenhuisconcern Karstadt 
in het Berli jn van de late jaren tw in t ig . Mart in Wagner , het toenmal ige hoofd 

'The kid', regie C. Chaplin, 1919 



'M', regie F. Lang, 1931 



'42nd street', regie L. Bacon, 1933 



van de stedebouwkundige dienst van de stad, gaf de belegger, op basis van 
een overeenkomst ter compensat ie, permiss ie hoger te bouwen dan de 
normaal toegestane limiet.3 

Het belang van Karstadt, het streven om gerepresenteerd te worden met 
de expanderende metropool, stond compensat ie toe in de vorm van de bouw 
van vakant iewoningen voor behoef t ige Berl i jnse kinderen in de periferie van 
de stad en zelfs hun onderhoud voor een periode van niet minder dan v i j f t ig 
jaar. Een dergeli jke offensieve poli t iek, die de economische voordelen voor 
de investeerder direct aan sociale verpl icht ingen koppelt, zoekt men 
tegenwoordig tevergeefs. 

Beeld, vorm en market ing van de stad. Het laatste duidt hierbij niet 
alleen op de presentat ie van een stadsbeeld in 'cadeau-verpakking' voor de 
belegger, maar ook op een algemeen-begri jpel i jke presentat iewijze en ui t leg 
van middelen en doel van s tadsplanningsconcepten en strategieën. Maurizio 
Marcel loni wi jst hierop in zijn art ikel 'Looking at Spain' : 'We zien een sterk 
vermogen tot publiceren bij de openbare diensten, variërend van off iciële 
publ ikat ies tot brochures, die gedistr ibueerd worden tot aan de laatste 
"capi l la i re aders" van de gemeenschap. '4 

A l leen door cont inue s t imula t ie van interesse voor de sociale en 
arch i tec ton ische omgeving kan een verantwoordel i jke houding ontstaan ten 
opzichte van stedeli jkheid en stedeli jke processen. 

Naast de var iat ie en verscheidenheid, die in een stedeli jke cu l tuur tot 
u i tdrukking komen, vormt zij ook tegenstel l ingen en confl icten, waarmee 
zowel burgers als pol i t ic i om moeten leren gaan. 

De stedeli jke levenswijze belooft dus ver l icht ing en garant ie, wat ook Karl 
Kraus ervan verwachtte: 'Ik vraag van de stad, waar in ik leven moet: asfal t , 
re in ig ing van de straten, ... centrale verwarming, ... water le id ingen. ' 5 Maar 
het verdragen van de ambivalent ie van de stad betekent ook, de toekomst te 
wil len vormen door te zoeken naar mogeli jkheden tot een betekenisvol le 
coëxistentie: 'A ls er een werkel i jkheidszin bestaat, moet er ook een 
mogel i jkheidszin bestaan... Wie dit bezit zegt bi jvoorbeeld niet: d i t of dat 
gebeurde, zal gebeuren of moet gebeuren, maar vindt uit: hier zou kunnen 
en moeten gebeuren. ' 6 

En als ik d i t pr incipe van Robert Musi l verder toepas, moet ik dan niet 
alleen vragen of p lanningsprocessen het ju iste doel bereiken, maar - als de 
mogel i jkheid zich voordoet - ook of men in staat is de effecten ervan teniet 
te doen? Zowel omkeerbaarheid als een i ronisch toegepaste mogel i jkheids-
zin zijn noodzakeli jke elementen van een stedeli jke cu l tu ur. Meer dan in het 
halsstarr ig vasthouden aan beslui ten toont zich hierin een geëmancipeerde, 
stedeli jke planning. 

Vertaling: Willem Sulsters 

3 
Vergelijk F. Bollerey, 'Martin Wagners "Pol i topol is" oder 
Berlin die Metropole für Alle', in: K. Schwarz (red.), 
Die Zukunft der Metropolen: Paris. London. New York. 
Berlin, Berlijn, 1984, pp. 365-376. Zie ook de Nederlandse 
versie in: Wonen TABK-Archis, 1985, nr. 23/24, pp. 37-45. 

4 
M. Marcelloni, 'Looking at Spain', in: Ten years 

of townplanning in Spain, Inst i tuto del terr i torio i 
Urbanismo, Ministerio de obras publicas i transportes, 
Madrid, 1991, pp. 11-15. 

5 
K. Kraus, Auswahl aus dem Werk, München, 1957, p. 48. 

6 
R. Musil, Der Mann ohne Eigenschaften, Reinbek, 1981, 
p. 16; oorspr. Berlijn, 1930. 


