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bl i jkt ju is t de stedel i jke 
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meen welzi jn en persoon-
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aangesneden die ook nu 
u i ters t actueel zijn. 

Groei van de bevolking 
door immigrat ie en toe-
st room naar de stad, secu-
lar isat ie van bevolkings-
groepen en pol i t ieke f rag-
mentat ie nemen in onze 
grote steden steeds 
verder toe. Deze ontwikke-
lingen hebben een cont i -
nue invloed op het karak-
ter van de stedel i jke 
cul tuur . In Sennet ts 
betoog wordt nu ju is t de 
ervar ing van de urban 
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als belangr i jke bron gezien 
in de ontwikke l ing van de 
mens naar een s tad ium 
van een volwassenheid, 
die de 'gewilde onschu ld ' 
van de gemeenschappen 
in de Amer ikaanse 
suburbs voorbi j is. De 
doorbreking van de stad 
als een samenste l l ing van 
homogene 'get to 's ' is 
volgens hem zowel een 
pol i t ieke als een psycholo-
g ische noodzaak. 
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Richard Sennett 

De val van de publieke mens 

De gemeenschap raakt ongecivi l iseerd 
Sinds het werk van Camil lo S i t te van een eeuw geleden hebben stadsplan-
ners het inr ichten of behouden van gemeenschappel i jk gebied in de stad als 
een sociaal doel gezien. S i t te was de aanvoerder van de eerste generatie 
stedebouwers die in opstand kwam tegen de monumentale schaal van baron 
Haussmanns planning van Parijs. S i t te was een Preraphaëliet van de 
steden, die beweerde dat s lechts indien de schaal en de func t ies van 
stedelijk leven zouden terugkeren tot die van het laat-middeleeuws t i jdperk, 
mensen de wederzi jdse ondersteuning en het direct contact met elkaar 
zouden (her)vinden dat de stad tot een waardevol le omgeving maakt. 
Vandaag de dag zouden we deze ideal iser ing van de middeleeuwse stad 
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afwijzen als een vorm van ontwi jkende romantiek, maar het is opvallend om 
te zien hoe de essent ie van deze visie de verbeelding van de moderne stede-
bouwkundigen is gaan domineren. Of liever, het geloof in de kleinschal ige 
gemeenschap is een steeds sterker ideaal geworden. Terwi j l S i t te - of op 
een zelfde wijze de v is ionairs van de garden city in Engeland - zich voor-
stelde dat in een behoorli jk ontworpen stad de gemeenschapsrelat ies zich 
zouden ontwikkelen, hebben de huidige planologen over het algemeen de 
hoop opgegeven op het ontwerpen van de stad als geheel (omdat zij zowel 
de grenzen aan hun eigen kennis als hun gebrek aan pol i t ieke invloed erken-
nen). In plaats daarvan hebben zij zich gestort op het werken aan een 
niveau van gemeenschap, gericht tegen wi l lekeurig welk belang van geld of 
pol i t iek die de vorming van de gehele stad domineren. S i t tes generatie 
stelde zich een gemeenschap in de stad voor; de huidige s tedebouwer een 
gemeenschap, die gericht is tégen de stad. 

Eerder hebben we onderzocht hoe niet- terr i tor iaa l gebonden ideeën van 
gemeenschap opkomen en welke invloed de persoonl i jkheidscul tus in de 
negentiende eeuw op deze ideeën had.1 Nu zullen we de relat ie bekijken 
tussen een gemeenschappel i jke, col lect ieve persoonl i jkheid en de concrete 
terr i tor ia van de gemeenschappen in de moderne stad: de buurt, het 
quartier. 

De relat ie tussen S i t tes generatie en de onze ligt in een veronderste l l ing 
ten aanzien van onpersoonl i jkheid zoals die ervaren wordt in de grote stad 
en die direct contact tussen mensen in een terr i tor ia le gemeenschap zo 
belangri jk li jkt te maken. Deze aanname is dat onpersoonl i jkheid een gevolg, 
of een tastbaar effect is van de s lechts te kwaden van het industr ieel kapita-
lisme. Het geloof dat onpersoonl i jkheid de ziekten van het kapital isme zicht-
baar maakt is zo heersend onder het grote publiek en planologen, dat het de 
moei te waard is om het idee nader te bekijken, want het leidt tot een bizarre 
conclusie. Het is algemeen bekend dat industr ieel kapi tal isme de werkende 
mens scheidt van het werk dat hij doet, want hij contro leer t zijn eigen werk-
zaamheden niet, maar moet deze veeleer verkopen. Daarom is, zo weten we 
eveneens, het fundamente le probleem van het kapital isme dissociat ie, ook 
wel vervreemding genoemd; verdel ing, scheid ing en isolat ie zijn de belang-
ri jkste beelden die di t kwaad uitdrukken. Elke s i tuat ie die afstand tussen 
mensen genereert, versterkt daarom telkens kapi ta l is t ische krachten van 
afscheiding, als ze er al niet een direct gevolg van is. Ju is t het idee van het 
onbekende kan gaan lijken op een vorm van di t probleem van het kapita-
lisme; net zoals de mens vervreemd is van zijn werk, is hij gescheiden van 
zijn vrienden. Een mensenmassa zou hier dan een goed voorbeeld van zijn; 
massa's zijn slecht, want de mensen kennen elkaar niet. A l s deze gevolg-
trekking zich voordoet (en zij heeft een cons is tent ie in emotionele, zo niet in 
zuiver logische zin), dan wordt het overwinnen van het onbekende, het nivel-
leren van verschi l len tussen mensen een kwest ie van het overwinnen van 
het fundamente le kwaad van het kapital isme. Om deze vervreemding te 
overwinnen probeer je de schaal van de mensel i jke ervaring int iem en lokaal 
te maken. Het komt neer op de verheerl i jking van het getto. 

Maar ju is t datgene wat verloren gaat in deze verheerl i jk ing is de idee dat 
mensen zich alleen ontwikkelen door kennis te maken met het onbekende. 
Dingen en mensen die vreemd zijn kunnen ingeburgerde ideeën en vaste 
waarden omverwerpen; onbekend terrein heeft een posi t ieve funct ie in het 
menseli jk bestaan. Het dient de gewenning van de mens om r is ico's te 
nemen. Liefde voor het getto, speciaal het get to van de middle-class, ont-
neemt de persoon een mogel i jkheid om zijn waarnemingen en ervaringen te 

1 
Deze teks t is 
ver taald u i t Richard 
Sennet t , The fall of 
public man, 
Cambr idge, 1974, 
pp. 294-312; Sennett 
verwi js t hier naar 
eerdere hoofdstuk-
ken ui t d i t boek. 



verrijken en de meest waardevol le van alle mensel i jke lessen te leren, 
namelijk het vermogen om de gevest igde condi t ies van zijn leven in twi j fe l 
te trekken. 

Natuurli jk scheidt het kapi ta l is t isch systeem de arbeider van zijn werk. 
Maar het is belangri jk om te begri jpen op welke wijze di t systeem, zoals elk 
ander systeem, niet alleen de ideeën van de verdedigers ervan beheerst, 
maar ook de ideeën vormt van hen, die zich verzetten tegen de negatieve 
eigenschappen ervan. Te vaak is datgene wat 'vanzelfsprekend fout' is aan 
een sociaal systeem vanzelfsprekend, precies omdat de krit iek netjes in het 
systeem als geheel past en daar wein ig schade aan toebrengt. In dit geval 
past de verheerl i jking van een terr i tor ia le gemeenschap tegenover het 
kwaad van een onpersoonl i jke, kapi ta l is t ische s tedebouw gemakkeli jk in het 
grotere systeem, omdat het eerder tot een lokale verdediging tegenover de 
buitenwereld leidt dan tot een u i tdag ing van de mechanismen van die 
wereld. A l s een gemeenschap de plaatsel i jke overheid in deze termen 
'bevecht', dan vecht ze eerder om met rust gelaten te worden, om ui tgeslo-
ten of afgeschermd te worden van het pol i t ieke proces, dan om di t proces 
zelf te veranderen. Dit is de reden dat de emotionele logica van de gemeen-
schap, die begint als een verzet tegen het kwaad van modern kapital isme, 
eindigt in een bizarre vorm van gedepol i t iseerde terugtrekking; het systeem 
blijft intact, maar misschien kunnen we zorgen dat onze buurt bui ten schot 
blijft. 

Maar, zo kan men redeneren, ji j bent te ideal is t isch: in een harde wereld 
is pure overleving een deugd. A l s mensen redeli jkerwijs niets meer kunnen 
doen dan hun lokale gemeenschappen beschermen, waarom zouden wij dat 
dan bekrit iseren, vooral als de publieke wereld van die grotere stad zo leeg 
en onleefbaar is? Ik wil aantonen dat we geen andere keus hebben dan die 
grotere wereld leefbaar te maken. De reden is dat, gegeven de condi t ies 
voor persoonl i jkheid die zich hebben ontwikkeld in de moderne periode, de 
ervaring van andermans persoonl i jkheid in een int ieme gemeenschappel i jke 
omgeving op zichzelf een destruct ie f proces is. De moderne gemeenschap 
lijkt te gaan over broederschap in een levenloze, vi jandige wereld; in fei te 
betreft het maar al te vaak een ervaring van broedermoord. Bovendien zullen 
deze voorwaarden van persoonl i jkheid, die de di recte relat ies in een kleine 
gemeenschap regeren, naar alle waarschi jn l i jkheid het verlangen van 
mensen beperken om de 'schokken' te ervaren, die zich voor kunnen doen 
op onbekend terrein. Deze ervaringen zijn noodzakeli jk voor een mens om 
hem dat gevoel van onderzoeking van zijn eigen over tu ig ingen te geven dat 
ieder gecivi l iseerd mens moet hebben. De vern iet ig ing van de stad van de 
getto's is zowel pol i t iek als psychologisch een noodzaak. 

Misschien stel ik de kwest ie zo sterk aan de orde, omdat ik en vele 
andere schri jvers van New Left gedurende de laatste t ien jaar zo fout ief ver-
onderstelden dat de heropbouw van de lokale gemeenschappen het begin-
punt zou zijn voor het pol i t iek reorganiseren van de grotere maatschappi j . 
Ons idee zou 'experimenteel bedrog' genoemd kunnen worden; als zich in 
een directe ervaring radicale veranderingen in geloof en gedrag voordoen, 
dan zouden de mensen die zo veranderd zijn langzaamaan deze ervar ing 
col lectief maken en ver l icht ing en verandering aan anderen overbrengen. 

Vandaag de dag is het beschermende en upper-class-karakter van di t 
geloof in zo'n sociale verandering pijnli jk duideli jk. Zelfs als het idee om een 
gemeenschap te bouwen en nieuwe vormen van ervaring te delen geïni-
t ieerd zou zijn door de onderdrukten, of door hen ondersteund zou worden, 
denk ik toch dat de resul taten een zelfde doodlopende weg vormen. Want 
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wat er verkeerd is aan de notie om een gemeenschap tegen de wereld te 
bouwen, is dat het veronderstel t dat precies die aspecten van ver t rouwde 
ervaring mensen in staat zou stel len om een nieuwe vorm van kameraad-
schap te ontwikkelen, gebaseerd op het delen van hun gevoelens. 

Barr icades rond een gemeenschap 
De grotere maatschappi j , waarvan organisatoren van een radicale buurtge-
meenschap een onwetend deel uitmaken, heeft op twee manieren de aan-
dacht gevest igd op het kleinschal ig gemeenschapsleven. In eerste instant ie 
praktisch en in de tweede plaats ideologisch. 

De ideeën van baron Haussmann in de negentiende eeuw over onroerend 
goed waren gebaseerd op homogeniser ing. Nieuwe d is t r ic ten in de stad 
moesten uit een enkele klasse bestaan en in de oude, centrale stad moesten 
rijk en arm van elkaar gescheiden worden. Dit was het begin van de mono-
functionele, stedel i jke ontwikkel ing. Elke ruimte in de stad heeft een 
bepaalde funct ie en de stad zelf is geatomiseerd. In de Amer ikaanse middle-
class suburbs van de jaren v i j f t ig bereikte de monofunct ionele planning een 
extreem voorbeeld; woningen werden en bloc in grote getale gebouwd met 
de voorzieningen ergens anders gelokal iseerd: een 'gemeenschapscentrum' , 
een 'educatief park', een winkelcentrum, een z iekenhuis- 'campus' . Planners 
in de rest van de wereld bespotten direct de leegheid, smakeloosheid en de 
voorliefde voor deze suburbane ui tgestrektheid, maar tegel i jker t i jd zijn zij 
zorgeloos overgegaan tot een zelfde wijze van bouwen. Neem nederzett ingen 
van uiteenlopende aard als Brasil ia, Levi t town, Pennsylvania en het Euston 
Centre in Londen en je vindt de resul taten van een vorm van planning, 
waarin 'één ruimte, één funct ie ' het operat ieve principe is. In Brasil ia is dit 
per gebouw, in Levi t town per zone en in het Euston Centre per horizontaal 
niveau. 

Hoewel de ui tvoer ing van deze planningsideeën gunst ig kan zijn - want 
er is één enkele invester ing in één bekende kwant i te i t - zijn zij niet prak-
t isch in het gebruik. Bijvoorbeeld, als de funct ionele behoeften van het 
bepaalde gebied zich h is tor isch wijzigen kan de ruimte niet reageren; zij kan 
alleen gebruikt worden voor haar oorspronkel i jke doel, verlaten worden of 
voort i jdig gesloopt en herbouwd worden. De problemen van Brasil ia zijn in 
dit verband genoegzaam bekend, maar het proces kent een grotere reik-
wijdte dan de enkelvoudige plannen die falen. Denk bi jvoorbeeld eens aan 
wat een geatomiseerde stad - met een ruimte voor iedere klasse en ras -
betekent voor pogingen tot raciale of k lassenintegrat ie, hetzij voor wat 
betreft educat ie hetzij voor recreatie: verplaats ing en invasie zullen de erva-
ringen worden in plaats van de bedoelde ervaring van harmonieuze integra-
tie van bevolkingsgroepen. Of zo'n geforceerde menging ooit zou werken in 
een raciale of sterk klassen-gesegregeerde samenleving is een open vraag; 
het punt is dat een stedel i jke kaart met eenduidige funct ies en ruimtes al d i t 
soort problemen verergert. 

De atomiser ing van de stad heeft een prakt isch einde gemaakt aan een 
essentiële component van de publieke ruimte: de overlap van func t ies in een 
enkel gebiedsdeel, die haar complexe ervaring creëert. De Amer ikaanse ste-
debouwkundige Howard Saalmon heeft eens geschreven dat de plannings-
inspanning die Haussmann in i t ieerde een eind heeft gemaakt aan het 
modale stedeli jk tafereel: de verweving van de noodzaak tot werk, van koes-
tering van kinderen, van gezell igheid onder volwassenen en van onpersoon-
lijke ontmoet ingen in en rond een enkel huis. Saalmon dacht aan de pre-
industriële huishoudens, waar in winkels, kantoren en woonbuur ten in 



dezelfde complexen waren ondergebracht, maar de klacht gaat ook op voor 
de grotere stad. Het verniet igen van de veelheid aan funct ies en het zodanig 
ontwerpen dat het gebruik van de ruimte niet kan veranderen als de gebrui-
kers veranderen, is alleen rat ioneel in termen van aanvangsinvester ingen. 

Een deel van de ui teindel i jke kosten die berekend moeten worden in deze 
verniet ig ing van de openbare ruimte, is de paradoxale claim die het legt op 
de gemeenschap. Want ook al maakt de atomiser ing van de stad het bijvoor-
beeld voor ouders moeil i jk om t i jdens hun werk op hun kinderen te passen, 
deze verniet ig ing creëert tevens een behoefte aan menseli jk contact. In 
Amer ikaanse suburbs wordt deze behoefte bevredigd door een toevlucht te 
nemen tot vri jwil l ige verbintenissen; onder het mom van deelname aan een 
gemeenschappel i jke taak of het nastreven van een enkele ervaring, krijgen 
mensen de mogel i jkheid om de nadelen van een door planologen aan hun 
gemeenschap opgelegde geografie te overwinnen. Onder mensen die tegen 
onderzoekers zeggen dat ze ongelovig zijn, bevindt zich een enorm aantal 
dat lid is van een suburbane kerkgemeenschap; en als de naoorlogse baby-
boom afgelopen is blijven veel ouders van wie de kinderen al volwassen zijn, 
nog lid van ouderverenigingen. Een lange en fundamenteel nutteloze 
discussie tussen Amer ikaanse s tedebouwers heeft zich de laatste twee 
decennia afgespeeld rond de vraag of de suburbs 'echte' gemeenschappen 
zijn of niet. Het belangr i jkste is dat de vraag überhaupt gesteld wordt: dat 
de gemeenschap een probleem is waarover men moet nadenken. Want de 
condi t ies van de moderne stedel i jke ontwikkel ing maken dat het gemeen-
schapscontact zelf een antwoord op de sociale dood van de stad lijkt. Deze 
patronen van stedel i jke ontwikkel ing hebben geen verlangen opgeroepen 
om de stad zelf een nieuwe vorm te geven; 'a l ternat ieven' - dat wil zeggen, 
een vlucht - is de reactie. Wi j weten uit de geschiedenis van het publieke 
leven in de negentiende eeuw dat het verval in dit domein samenging met 
een tegengestelde en pijnl i jke groei van de tegenhanger ervan, de psycholo-
gie. De krachten die leidden tot het verval van het ene, st imuleerden de 
opkomst van het andere. De pogingen om een gemeenschap te maken in de 
stad zijn pogingen om psychologische waarden om te vormen in sociale 
relaties. De werkel i jke invloed van de onevenwicht igheid van het onpersoon-
lijke en psychologische leven in gemeenschapsrelat ies ligt dus niet in het 
feit dat de zoektocht naar gemeenschapsleven dwingend is geworden; het 
ligt in de verwacht ingen die mensen koesteren in hun verlangen naar beslo-
ten, open relat ies met anderen in hetzelfde gebied. 

De grotere samenleving heeft deze verwacht ingen op zowel ideologische 
als prakt ische wijze vormgegeven. En wel door middel van het beeld van de 
mensenmassa. Want deze beelden zijn naar het idee van de mensen ver-
schi l lend geworden van beelden van de gemeenschap; sterker nog, gemeen-
schap en massa lijken nu tegengeste ld te zijn. De bourgeois burger in de 
massa ontwikkelde in de laatste eeuw een schi ld van s t i l te rond zichzelf. Hij 
deed di t uit angst. Deze angst was tot op zekere hoogte een kwest ie van 
klasseverschi l , maar niet alleen. Een meer onbepaalde bezorgdheid over het 
niet weten wat men kon verwachten, over publiek onteerd worden, bracht 
hem tot de poging zich te isoleren door te zwijgen wanneer hij zich in di t 
publiek mil ieu bevond. In tegenste l l ing tot zijn tegenhanger van het Anc ien 
Régime die ook de ongerustheid van het massaleven kende, probeerde hij 
niet zijn sociale gedrag publiekeli jk te controleren; hij probeerde het eerder 
uit te wissen, zodat de bourgeoisie op straat zich in de massa bevond maar 
er geen deel van uitmaakte. 

Het heersende beeld van de massa van vandaag is in een bepaald 



opzicht een ui tbre id ing van di t negent iende-eeuwse idee van isolering. Lyn 
Lofland en Erving Goffman hebben bi jvoorbeeld met grote precisie de r i tu-
elen onderzocht waarmee vreemden in drukke straten elkaar kleine aanwij-
zingen geven, die elke persoon tegel i jker t i jd in eenzaamheid laten: je laat 
eerder je blik zakken dan dat je een vreemde aankijkt om hem te verzekeren 
dat je 'in orde' bent; je begeeft je in het voetgangersbal let waarbi j je elkaar 
niet in de weg probeert te lopen; als je tegen een vreemde spreekt begin je 
met jezelf te excuseren, enzovoort. Dit gedrag kan men zelfs vinden in de 
ontspannen massa's bij sportevenementen of pol i t ieke bi jeenkomsten. 

Maar de moderne beelden van de massa hebben zo ook het idee van 
angst uit de negentiende eeuw voortgezet, zodat een geheel nieuw principe 
van omgang met en denken over de massa is ontstaan. En dat houdt in dat 
de massa de toestand is waarin de meest elementaire passies van de mens 
ongeremd geuit worden; de massa is de dierl i jke mens die losgelaten wordt. 
Dit beeld van de massa heeft een expliciet k lassenkarakter gekregen. De 
mensen die actief hun gevoelens uiten in een massa worden gewoonli jk 
gezien als het Lumpenproletariat, de onderklassen of gevaarl i jke sociale mis-
lukkelingen. In de stedel i jke rellen van Parijs in de late jaren zestig en in de 
rellen in de Amer ikaanse steden in dezelfde t i jd, beschreven de conser-
vatieve pers en haar publiek de 's lechte ' s tudenten en zwarten als opjut ters 
van het massasent iment; de eersten waren volgens de Figaro 's tudenten uit 
behoeft ige en gebroken gezinnen' en de laatsten in de woorden van de toen-
malige Amer ikaanse vice-president 'n iets meer dan dronken schooiers ' . Op 
deze manier worden de bedreigingen die komen van de onderkant van de 
samenleving en van de lu idrucht ige massa gel i jkgesteld, maar deze samen-
voeging op zich verklaart nog niet echt de angst voor de bevri jding van 
spontane gevoelens, die de massa in een monster li jken te veranderen. 
Respectabele mensen die deze angst verwoorden spreken niet over arme, 
slechte zwarten die meer spontan i te i t bezit ten; onderzoekers van het ont-
staan van de opstanden ontmoet ten vaak mensen die het gepeupel bekrit i-
seerden met het bedroevende commentaar dat er wel eens iemand zijn con-
trole zou kunnen verliezen in een massa. In di t geval verschi jn t de massa 
zowel als een oorzaak van kwaadaardige spontan i te i t als het medium waarin 
een kwaadaardige klasse zichzelf ui tdrukt . 

De l i teratuur van de sociale wetenschappen geeft voorbeelden van deze 
angst voor spontaan massageweld en l icht d i t toe met een grotere d iepgang 
dan het populaire gevoel, maar wel met hetzelfde verloop. De discipl ine van 
de sociaal-psychologie zelf voert terug tot het werk van Gustave le Bon, die 
aan het begin van deze eeuw de veranderingen die de massa geacht werd te 
veroorzaken in het individuele gevoel - en een gewone, rechtgeaarde burger 
tot een monster maakte - gebruikte als belangr i jkste voorbeeld van de wijze 
waarop de 'psychologie' van de mens berust te op de vraag of hij werd 
beschouwd als individu of als onderdeel van een sociale groep. De massa 
zou een spontaan geweld losmaken in haar deelnemers, dat geen van hen 
afzonderli jk zou tonen in zijn gewone omgang met anderen. Le Bon maakte 
geen wetenschappel i jke aanspraak op zijn visie, maar een groep van onder-
zoekers van dieren met een soortgel i jke u i tkomst deed dat wel. Deze onder-
zoekers, die met ratten werkten, beweerden dat een zekere 'gedragsversim-
peling' zich voordeed bij rat ten als zij in een laborator iumsi tuat ie met vele 
bij elkaar gezet werden. De ratten werden verschrikkel i jk gemeen en elke rat 
verdedigde zijn ter r i tor ium tegen alle nieuwkomers: overbevolking werd 
geacht een soort psychot ische stoornis te veroorzaken. Deze wetenschap-
pelijke beweringen blijken ui teindel i jk nogal mager te zijn, of men nu wel of 



niet gelooft dat menseli jk gedrag zich laat afleiden uit dierl i jk gedrag. 
Hoewel zij overdag psychot isch zijn, slapen ratten in een overbevolkte s i tu-
atie, net als alle andere ratten, 's nachts zo dicht mogeli jk op elkaar; ver-
dwaalde ratten die zich niet tegen soortgenoten kunnen vlijen, leiden aan 
slapeloosheid. Wein ig andere dieren reageren net zo op overbevolking; 
ratten in gevangenschap reageren anders op overbevolking, die door hen als 
permanent wordt ervaren, dan ratten in hun natuurl i jke omgeving doen, 
enzovoort. Interessant aan deze 'wetenschappel i jke' theorie van overbevol-
king zijn niet haar gebreken, maar de cul ture le veronderstel l ingen die de 
betrokken onderzoekers ertoe brachten een zeer bijzondere s i tuat ie tot een 
algemene metafoor van de psychologische kwaden van de massa te maken. 
Impliciet wordt bevest igd dat s lechts een simpele, duideli jk gemarkeerde 
ruimte, waar s lechts een paar individuen contact met elkaar hebben, de orde 
zou kunnen bewaren. 

Moderne beeldvorming van massa's heeft gevolgen voor moderne ideeën 
van gemeenschap. In de minder complexe omgeving zal er orde zijn, want de 
individuen kennen elkaar en hun terr i tor ia le omgeving. Je buren zullen 
weten of je in een spontane dolheid je huis verlaat, terwi j l in een massa 
niemand je zal kennen. Anders gezegd, de buurtgemeenschap heeft een 
controlerende funct ie. Maar hoe kan het dan ook de plaats zijn waar mensen 
open en vrij met elkaar omgaan? Precies deze contrad ic t ie leidt tot de 
vreemde rollen die gespeeld worden in het moderne gemeenschapsleven; 
rollen waarin mensen tegel i jker t i jd proberen emotioneel open met elkaar te 
zijn en elkaar te controleren. Het gevolg van deze contradic t ie is dat de 
ervaring van het lokale gemeenschapsleven, ogenschi jnl i jk een oefening in 
broederschap in een vi jandeli jke omgeving, vaak een oefening wordt in 
broedermoord. 

Broedermoord heeft twee betekenissen. Eerst en vooral betekent het dat 
broeders zich tegen elkaar keren. Zij geven zich aan elkaar bloot, zij hebben 
hierdoor wederzi jdse verwacht ingen van elkaar en zij begri jpen dat zij 
beiden iets willen. Ten tweede betekent het dat deze mental i te i t zich tegen 
de wereld keert. Wi j zijn een gemeenschap; wij zijn 'echt ' ; de buitenwereld 
reageert niet op ons zoals we echt zijn; daarom is er iets mee mis; zij heeft 
ons in de steek gelaten; daarom willen we er niets mee te maken hebben. In 
fei te vertonen deze processen hetzelfde r i tme van afs lu i t ing, te leurs te l l ing 
en isolering. (...) 

De logica van een Gemeinschaft-samenleving zal d i t gemeenschapsr i tme 
met de t i jd meer en meer naar een lokaal niveau verschuiven. Dat is wat er 
in de laatste eeuw is gebeurd. 'Gemeenschap' is een emotionele afkeer van 
de maatschappi j geworden en een terr i tor ia le barr icade in de stad. De str i jd 
tussen psyche en maatschappi j heeft een ware geograf ische focus verkre-
gen, een die de oudere, gedragsmat ige balans tussen publiek en privaat ver-
vangt. Deze nieuwe geograf ie ste l t gemeenschappel i jkheid versus stedel i jk-
heid; het ter r i tor ium van het warme gevoel versus het ter r i tor ium van de 
onpersoonl i jke leegte. (,..)2 

De humane kosten van gemeenschap 
Antropologen hebben een term voor een bepaald aspect van terr i tor ia le, 
gemeenschappel i jke r ig id i te i t . Zij noemen dat pseudo-vorming van nieuwe 
species, waarmee ze bedoelen dat een stam optreedt alsof hij de enige 
groep wezens vormt die werkeli jk menseli jk is. Andere stammen zijn minder-
waardig, zijn minder menseli jk. Maar als de moderne gemeenschapsproces-
sen in dit raamwerk geplaatst zouden worden, zou een essent ieel aspect 
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sche uitwisselingen 
tussen mensen in de 
gemeenschap werden 



van het proces over het hoofd gezien worden. De groei van intolerant ie is 
niet een produkt van overdreven trots, ar rogant ie of zelfverzekerdheid van 
de groep. Het is een veel kwetsbaarder proces met zelf twi j fel, waarbi j de 
gemeenschap alleen bestaat bij grat ie van een cont inu opzwepen van 
emoties. De reden van deze hysterie is niet een kwestie van aangeboren 
destruct iedrang van de mens die vri jkomt in so l idar i te i tsact ies , maar ligt in 
het feit dat de cul ture le s i tuat ie zo is geworden dat zonder enig duw-en-
trekwerk echte sociale verbanden onnatuur l i jk lijken. 

In een maatschappi j van geatomiseerde sociale ruimten zijn mensen 
alt i jd bang dat zij van elkaar afgesloten zullen raken. Het materiaal dat deze 
cul tuur mensen biedt om 'aan te slui ten' bij anderen zijn instabiele symbolen 
van impuls iv i te i t en goede voornemens. Omdat de symbolen zo problema-
t isch van karakter zijn, is het onvermijdel i jk dat de mensen die er gebruik 
van maken tegel i jker t i jd de kracht ervan uitproberen. Hoe ver kun je gaan, 
hoe sterk kan een gemeenschapsgevoel worden? Mensen moeten echt 
gevoel gelijk gaan stel len met extreem gevoel. In de Ver l icht ing gaven 
mensen zichzelf over aan emotionele vertoningen die in een hedendaags 
café of theater beschamend gevonden zouden worden. Huilen in het theater 
had echter een betekenis in en op zichzelf, voor iedereen. De emotie die 
ervaren wordt in een moderne broederl i jke groep, maakt daarentegen een 
integrerend deel uit van de verklar ing wie je bent en wie je vriend is. De dra-
matische vertoningen van gevoel worden signalen voor anderen dat je 'echt ' 
bent en ook - door jezelf op te zwepen tot een koortsacht ig hoogtepunt - om 
jezelf te overtuigen dat je 'echt ' bent. 

Laten we eens bekijken met welk vuur s tedebouwers zo onbezorgd 
spelen als ze spreken over het tot stand brengen van een gevoel van saam-
horigheid op een lokaal niveau in de stad, in tegenste l l ing tot een revital ise-
ring van een betekenisvol le publieke ruimte en publiek leven in de stad als 
geheel. 

Men hoeft niet te geloven in een alom aanwezig komplot om te kunnen 
inzien dat deze str i jd voor een gemeenschappel i jke sol idar i te i t een stabi l ise-
rende funct ie heeft in de grotere pol i t ieke st ructuren van de maatschappi j . 
Net als char ismat ische beleving een af leiding van deze grotere pol i t ieke 
st ructuren is, leidt de poging om een buurtgemeenschap te vormen ook de 
aandacht af van deze structuren. De stormen en spanningen van de broeder-
moord zijn systeem-behoudend. En opnieuw - net als met de char ismat i -
sche beleving - is het te gemakkeli jk persoonl i jke har ts tochten in de maat-
schappij te verwarren met de verstor ing van haar orde. Feiteli jk is het tegen-
overgestelde het geval; hoe meer mensen zich in deze har ts tochten van de 
maatschappi j storten, des te meer blijven de ins t i tu t ies van de sociale orde 
onaangetast. Bij het bespreken van vraagstukken van persoonl i jke motivat ie 
in de poli t iek in termen van verleiding - hetzij in char ismat isch leiderschap 
hetzij in het vormen van de basis van gemeenschapsgevoel - is geen sprake 
van een metafoor, maar van een systemat isch s t ructureel feit. Mensen die 
vechten om een gemeenschap te vormen, raken steeds meer verstr ik t in 
eikaars emoties en steeds verder verwijderd van een begrip van - laat staan 
een u i tdaging van - de machts inst i tu ten, die zo graag ' lokale part ic ipat ie ' 
en ' lokale betrokkenheid' wil len hebben. De meeste zogenaamde progres-
sieve stadsplanning heeft een zeer bijzondere vorm van decentral isat ie tot 
doel gehad. Plaatsel i jke eenheden, tuinwi jken, dorp- of wijkraden worden 
gevormd; het doel is formeel plaatsel i jke, controlerende machten, maar in 
fei te hebben deze lokale eenheden geen werkel i jke macht. In een sterk 
onderl ing afhankel i jke economie is plaatsel i jke bes lu i tvorming over plaatse-
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lijke zaken een illusie. Het resultaat van deze goedbedoelde inspanningen 
tot decentral isatie creëert een gemeenschapsr i tmiek, wel l icht niet zo 
extreem als in Forest Hill,3 maar bedroevend geli jkend in s t ructuur . Elke ste-
debouwer zal deze lokale str i jd kennen waarin mensen - in fei te overtu igd 
dat zij de invloed hebben om iets te veranderen in de gemeenschap - betrok-
ken raken in een heft ige str i jd over de vraag wie 'echt ' voor de gemeenschap 
spreekt. Deze str i jd neemt mensen zo in beslag met zaken over interne iden-
titeit, sol idar i te i t of dominant ie, dat wanneer de werkel i jke onderhandel in-
gen over macht aan de orde zijn en de gemeenschap zich moet r ichten naar 
de grotere s t ructuur van de stad en staat die de werkel i jke macht bezit ten, 
de gemeenschap zo naar binnen gericht is, dat zij doof is voor de buitenwe-
reld, dan wel ui tgeput of uiteengevallen. (...) 

De weigering om met de real i te i t buiten de eigen parochie om te gaan, haar 
te absorberen en uit te buiten is in bepaald opzicht een universeel mense-
lijke behoefte: als een simpele angst voor het onbekende. Gemeenschapsge-
voel gevormd door het delen van dri jfveren heeft de specif ieke rol van het 
versterken van de angst voor het onbekende, waarbi j c laustrofobie wordt 
omgezet in een eth isch principe. 

De term 'Gemeinschaf t ' betekende oorspronkel i jk de volledige onthul l ing 
van gevoel aan anderen; h is tor isch bezien is het op hetzelfde moment een 
gemeenschap van mensen gaan betekenen. Deze twee te zamen maken het 
begrip Gemeinschaf t tot een speciale sociale groep waarin open emotionele 
relaties mogeli jk zijn, in tegenste l l ing tot groepen waarin deelsgewijze, 
mechanische of emotioneel onverschi l l ige relat ies de overhand hebben. 
Iedere samenleving is - zoals we hebben gezien - op bepaalde wijze geba-
seerd op een fantasie. Wat kenmerkend is voor de moderne Gemeinschaf t -
samenleving is dat de mensen de fantas ie delen dat zij allen dezelfde aan-
driften hebben, dezelfde mot ivat iest ructuur . In Forest Hill bi jvoorbeeld bete-
kende boosheid dat je er t rots op was om joods te zijn. 

A ls aandri f t en col lect ief leven bi jeengebracht zijn, kan het r i tme van de 
broedermoord beginnen. A l s mensen nieuwe aandr i f ten krijgen dan zal de 
gemeenschap fragmenteren; men zal niet dezelfde gevoelens delen; de 
persoon die verandert 'verraadt ' de gemeenschap; individuele afwi jk ing 
bedreigt de kracht van het geheel; daarom moeten mensen in het oog 
gehouden en getest worden. Want rouwen en sol idar i te i t , ogenschi jnl i jk zo 
tegengesteld, komen bij elkaar. De afwezigheid, het onbegrip of de onver-
schil l igheid van de bui tenwereld wordt op dezelfde wijze geïnterpreteerd. 
Maar als broederl i jke gevoelens di rect en sterk gevoeld worden, hoe kan het 
dan dat anderen di t niet begri jpen, dat zij niet hetzelfde reageren; waarom 
richt de wereld zich niet naar de emotionele behoeften? Het antwoord op 
deze vragen kan s lechts luiden dat de wereld buiten de gemeenschap 
minder 'echt ' is, minder authent iek dan het leven in de gemeenschap. Het 
gevolg van dat antwoord is niet een u i tdag ing van de buitenwereld, maar 
een afwi jzing en een terugkeer naar het waakzaam delen met anderen 'die 
het begrijpen'. Dit is het vreemde sectar ische van een gesecular iseerde 
maatschappij. Het is het resultaat van de omzet t ing van di rect met anderen 
opgedane ervaringen in een sociaal principe. Helaas, grootschal ige krachten 
in de maatschappij kunnen psychologisch op een afstand worden gehouden, 
maar daarom verdwijnen ze nog niet. 

Tenslot te is de moderne Gemeinschaf t eerder een vorm van gevoel dan 
van actie. De enige actie die de gemeenschap onderneemt is het voeren van 
een emotionele huishouding, het zuiveren van de gemeenschap van diege-

in 
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nen die niet als de anderen voelen. De gemeenschap kan niets van buitenaf 
absorberen en zichzelf vergroten want dan zal zij onzuiver worden. Een 
col lect ieve persoonl i jkheid wordt dus geplaatst tegenover de essent ie van 
sociabi l i te i t - u i tw isse l ing - en een psychologische gemeenschap komt in 
oorlog met een maatschappel i jke complexi te i t . 

Stedebouwers moeten nog steeds een fundamente le waarheid leren 
kennen, die door conservat ieve schri jvers werd bemerkt maar voor de ver-
keerde zaken werd ingezet. En dat is dat mensen alleen sociaal kunnen zijn 
als zij enige bescherming van elkaar hebben; zonder obstakels of grenzen 
en zonder de onderl inge afstand die de essent ie is van de onpersoonl i jkheid 
zijn mensen destruct ief . Dat is niet zo omdat de 'natuur van de mens' 
gewelddadig is - de conservat ieve fout - maar omdat het gezamenlijk effect 
van de cul tuur geproduceerd door het modern kapital isme en secular isme 
broedermoord log isch maakt als mensen int ieme relat ies gebruiken als een 
basis voor sociale relaties. 

Het werkel i jke probleem van de s tadsplanning is niet de vraag wat te 
doen, maar wat te vermijden. Ondanks de waarschuwingen van sociaal-psy-
cholog ische onderzoekers hebben mensen in potent ie een werkel i jke aanleg 
voor groepsleven in overbevolkte s i tuat ies. De kunst van het plannen van 
stedeli jke pleinen is niet geheim; zij is met succes vele eeuwen geprakt i-
zeerd, gewoonli jk zonder off icieel opgeleide arch i tecten. His tor isch bezien 
zijn het dode publieke leven en het geperverteerde gemeenschapsleven 
zoiets als een anomalie. De vraag is hoe we symptomen van onze vreemde 
ziekte kunnen herkennen; symptomen die zowel l iggen in gangbare noties 
met betrekking tot de menseli jke schaal en de goede gemeenschap als in de 
valse noties van de onpersoonl i jkheid als een moreel kwaad per se. Kortom, 
als s tadsplanning de kwal i te i t van het leven denkt te verbeteren door het 
int iemer te maken, dan creëert het gevoel van de planoloog voor menseli jk-
heid precies de ster i l i te i t die hij zou moeten vermijden. 
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