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INLEIDING

Al jaren valt me in steden het verschil op tussen wijken 
met	yuppen,	waar	bakfietsen	voor	de	deur	staan,	de	win-
kelcentra er netjes uitzien, er veel voorzieningen zijn en 
het geheel er keurig uitziet en de wijken waar minder aan-
dacht besteed lijkt te worden aan de openbare ruimte, de 
winkelcentra rommeliger zijn, overal scooters staan en veel 
mensen op straat hangen. Pas toen ik begin 2020 bij Ruim-
tekoers, een kunst- en cultuurfestival dat opereert in ste-
delijke context, ging werken begon ik mezelf af te vragen 
waar die grote verschillen eigenlijk vandaan komen en hoe 
het komt dat dat ook plots kan veranderen.
Met Ruimtekoers proberen we in en met de wijkbewoners 
meer te betrekken bij hun leefomgeving, om zo hun aan-
deel te vergroten in wat er gebeurt in de wijk en de wijk 
leefbaar	 te	 houden.	 Ruimtekoers	 opereert	 in	Malburgen,	
een wijk van het tweede soort dat ik hiervoor beschreef. 
Malburgen is een beruchte wijk en zou ook wel de crimi-
neelste wijk van Arnhem zijn. Dat deze wijk wat positieve 
ontwikkeling kan gebruiken is duidelijk, dat de gemeente 
daar weinig aan doet ook. Ruimtekoers pakt deze taak op 
en probeert dus van binnenuit, met de mensen die in deze 
wijk leven, in plaats van bovenaf, een verandering teweeg te 
brengen. Door kunstenaars de wijk te laten exploreren en 
projecten op te zetten waar de bewoners aan deel kunnen 
nemen hoopt het festival meer betrokkenheid bij elkaar en 
het	welzijn	van	de	wijk	te	creëren	om	zo	een	leefbare	wijk	
te behouden voor de oorspronkelijke bewoners.
Dit klinkt als een mooi plan en kan geen kwaad, zou je 
denken. Toch roept het bij mij steeds meer vragen op. In 
hoeverre	helpen	we	nu	een	proces	van	gentrificatie	op	gang	
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in deze wijk, terwijl we juist proberen de oorspronkelijke 
bewoners	weer	een	fijne	en	leefbare	buurt	te	geven?	Als	we	
nog een paar jaar doorgaan met Ruimtekoers, wordt Mal-
burgen	dan	niet	hip	en	uiteindelijk	een	yuppenwijk	waar	
weinig oude bewoners meer over zijn omdat zij de huur-
prijzen	niet	meer	kunnen	betalen?	Dat	klinkt	voor	mij	als	
een onrechtvaardig proces en het is niet wat Ruimtekoers 
wil bereiken. Toch is dit een veelvoorkomende situatie. Ik 
noem hier nu Malburgen en Ruimtekoers als voorbeeld 
omdat dat dicht bij me staat, ik leef in Malburgen en werk 
bij Ruimtekoers, maar het komt op veel meer plekken voor.
Dat kunst en cultuur een verbindende rol kan spelen en 
kan zorgen voor ontwikkeling in een stadsgebied lijkt me 
helder, maar dat daar makkelijk misbruik van gemaakt 
kan worden ook. Ik vraag me daarom af hoe kunstenaars 
kunnen bijdragen aan rechtvaardige stedelijke ontwikke-
ling	in	plaats	van	een	proces	van	gentrificatie	op	gang	te	
helpen en daarmee hun eigen graf én dat van anderen te 
graven.

OP WELKE MANIER KUNNEN KUNSTENAARS 
BIJDRAGEN AAN RECHTVAARDIGE STEDELIJKE 

ONTWIKKELING?

In	plaats	van	een	proces	van	gentrificatie	te	faciliteren	en	
daarmee hun eigen graf en dat van anderen te graven.

HOOFDSTUK 1
Wat	is	het	verschil	tussen	gentrificatie	en	rechtvaardige	ste-
delijke	ontwikkeling?
 Over het ontwikkelen van een stad, waarom dat nodig 
is/gebeurt en waarom dat soms rechtvaardig genoemd wordt en 
soms onrechtvaardig en hoe het proces van gentrificatie daar een 
rol in speelt.

HOOFDSTUK 2
Welke rol speelt de kunstenaar binnen de stedelijke ont-
wikkeling	in	onze	samenleving?
 Over de rol van kunst in een proces van stedelijke ont-
wikkeling, over kunst in het publieke domein, de opkomst van 
de creatieve industrie en broedplaatsen in de stad.  

HOOFDSTUK 3
Welke eigenschappen zijn kenmerkend voor hedendaagse 
kunstpraktijken die bijdragen aan rechtvaardige stedelijke 
ontwikkeling?
 Over de rol die kunstenaars kunnen spelen in het 
proces van rechtvaardige stedelijke ontwikkeling en welke waar-
den daarbij belangrijk zijn. 
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HOOFDSTUK 1

Hoe zit dat eigenlijk, dat je graag wil dat onderontwik-
kelde wijken beter worden, maar dat je dan vaak ziet dat 
ze	‘overgenomen’	worden?	Toen	ik	voor	het	eerst	als	vrij-
williger bij Ruimtekoers betrokken was, in 2019, viel het 
mij op dat het programma midden in een wijk in Arnhem 
Zuid plaatsvond terwijl ik toch voornamelijk mensen uit 
Arnhem Noord dacht te zien. Ook afgelopen jaar dacht ik 
dat te zien, hoewel dat eigenlijk wel mee bleek te vallen. 
Maar ik voel een soort angst, hoe zorg je er nou voor dat 
een plek niet té leuk en goed wordt, of liever nog, dat de 
plek wél heel leuk en goed wordt, maar gewoon voor de 
oorspronkelijke	bewoners?	Want	daar	heeft	toch	iedereen	
recht	op?	
Die vraag en angst gaan voor mij over het verschil tussen 
een stadsontwikkeling die rechtvaardig is, met en voor be-
woners	en	gentrificatie,	wat	voort	lijkt	te	vloeien	uit	eco-
nomische belangen. Het eerste deel van mijn onderzoek 
gaat dan ook over de vraag:

Wat	is	het	verschil	tussen	gentrificatie	en	rechtvaardige	ste-
delijke	ontwikkeling?
 Over het ontwikkelen van een stad, waarom dat nodig 
is/gebeurt en waarom dat soms rechtvaardig genoemd wordt en 
soms onrechtvaardig en hoe het proces van gentrificatie daar een 
rol in speelt.

RECHTVAARDIGHEID
Om het te kunnen hebben over het verschil tussen gentri-
ficatie	en	rechtvaardige	stedelijke	ontwikkeling	wil	ik	het	
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de mensen als volgt samen: “(on)rechtvaardigheid is een 
moreel oordeel dat alleen uitgesproken kan worden over 
de vrijwillige en doelbewuste verdeling van schaarse goe-
deren binnen sociale relaties.”2

Wissenburg stelt dus dat rechtvaardigheid altijd gaat over 
de verdeling van schaarse goederen, terwijl Edwin Buite-
laar, onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving 
in zijn publicatie Perspectieven, vier perspectieven op de recht-
vaardige stad3 uitlegt dat rechtvaardigheid op te delen is in 
twee categorieën, namelijk die van verdelende en sociale 
rechtvaardigheid. Bij verdelende rechtvaardigheid gaat het 
inderdaad over de eerlijke verdeling van schaarse goederen, 
denk bijvoorbeeld aan woningen van de sociale woning-
bouw. Die kunnen worden verdeeld en zijn schaars, op een 
gegeven moment zijn ze op. Dat in tegenstelling tot bij so-
ciale rechtvaardigheid, waarbij het niet gaat over goederen 
en iets dat schaars is, maar over rechten en kansen, het is 
een toekenningsvraagstuk.4
Omdat het bij rechtvaardigheid dus gaat om de vraag op 
welke manier je dingen toekent, gaat dit ook gepaard met 
smaak en die is niet goed of fout, maar persoonlijk, zoals 
Wissenburg schrijft: “Aangezien de ‘smaak’ van ieder indi-
vidu even goed of slecht is, en we dus niet van één bepaalde 
smaak kunnen zeggen dat zij hoort te bepalen hoe sociale 
goederen verdeeld moeten worden, stelde Rawls voor het 
rechtvaardigheidscriterium te laten kiezen door de betrok-
ken partijen zelf.”5	 John	 Rawls	 was	 een	 politiek	 filosoof	
die zich in de 20e eeuw boog over het probleem van het 

2 Wissenburg, 2
3 Edwin Buitelaar, Perspectieven, vier perspectieven op de rechtvaar  
	 dige	stad,	(Amsterdam:	trancity	x	valiz,	2020)	
4 Buitelaar, 8
5 Wissenburg, 5

eerst hebben over het begrip rechtvaardigheid. Er wordt als 
tegenhanger	van	gentrificatie,	het	proces	waarbij	een	buurt	
wordt opgewaardeerd, vaak gesproken over rechtvaardige 
stedelijke	ontwikkeling.	Want	gentrificatie	lijkt	vooral	voor	
de oorspronkelijke bewoners geen rechtvaardig proces 
omdat zij veelal worden verdreven en er niet mét hen 
wordt	ontwikkeld.	Maar	wat	is	dan	eigenlijk	rechtvaardig?	
En	wie	bepaalt	dat?	Rechtvaardigheid	 is	vooral	een	poli-
tiek-filosofisch	 thema,	het	gaat	over	moraal	 en	ethiek	en	
daarom is het lastig een eenduidig antwoord te geven op 
deze vragen, hoewel er wel degelijk bepaalde criteria blij-
ken te zijn. Ik zal een poging doen het begrip inzichtelijk 
te maken en het voor zover mogelijk toelichten in relatie 
tot het thema stedelijke ontwikkeling.

In de vierde eeuw voor Christus was het Aristoteles die 
voor het eerst nadacht over en woorden gaf aan het begrip 
rechtvaardigheid. Rechtvaardig wordt vaak gebruikt als 
synoniem	van	 goed	of	 slecht.	Dat	 is	 echter	 niet	wat	 het	
betekent. Of iets rechtvaardig is of niet wordt bepaald aan 
de hand van een aantal factoren. Het gaat over morele oor-
delen binnen sociale relaties en relaties die bewust vorm-
gegeven kunnen worden en er moet dus sprake zijn van 
keuze en vrije wil in de relaties die bestaan tussen wezens 
die elkaar op een of andere manier beïnvloeden. Daarnaast 
gaat rechtvaardigheid ook altijd over de toekenning van 
een schaars goed.1 Marcel Wissenburg, een Nederlands po-
litiek	filosoof	die	zich	onder	andere	heeft	gericht	op	sociale	
rechtvaardigheid, vat het begrip rechtvaardigheid in zijn 
publicatie Sociale rechtvaardigheid en andere leuke dingen voor 

1 Marcel Wissenburg, Sociale rechtvaardigheid en andere leuke dingen  
 voor de mensen, 1



1514

WAT IS GENTRIFICATIE? IS HET BELEID?
Begin jaren ‘60 was Ruth Glass, een Britse socioloog, 
degene	die	de	 term	gentrificatie	bedacht	 en	er	 als	 eerste	
over schreef om de transformatie van Londense arbeiders-
buurten	te	beschrijven.	“Once	this	process	of	‘gentrificati-
on’	starts	in	a	district,”	schreef	ze,	“it	goes	on	rapidly	until	
all or most of the working class occupiers are displaced 
and the whole social character of the district is changed.”7 
Vrij	 vertaald:	 wanneer	 het	 gentrificatieproces	 eenmaal	 is	
begonnen zijn binnen de kortste keren de oorspronkelijke 
bewoners verdreven en is het hele sociale karakter van de 
buurt	veranderd.	Maar	wat	ís	dan	precies	gentrificatie,	dat	
proces waarbij oorspronkelijke bewoners worden verdre-
ven?	Waarom	gebeurt	dat?
Gentrificatie	is	het	proces	waarbij	oudere	en	minder	ont-
wikkelde wijken door de komst van mensen met hogere 
inkomsten worden opgewaardeerd. Er wordt plots meer 
onderhoud gepleegd, de publieke ruimte wordt beter ver-
zorgd, de kwaliteit van het onderwijs gaat erop vooruit. 
Door al deze veranderingen stijgen de huizenprijzen, ook 
voor degenen die er al woonden voor deze veranderingen 
en oude bewoners kunnen dat vaak niet meer betalen. Zij 
moeten wijken voor de hogere inkomensklasse.8 Dat is in 
het	kort	het	grote	gevolg	van	gentrificatie.
Ondanks dat er mensen worden verdreven werd gentri-
ficatie	 vanuit	 de	 beleidswereld	 lange	 tijd	 als	 positief	 be-
schouwd. De komst van hoger opgeleiden zou zorgen voor 
meer actie in de wijk, het zou een goede voedingsbodem 
voor nieuwe ondernemers zijn, kansen bieden om te inves-

7 Ruth Glass, 1964, geciteerd in: Richard Florida, The new urban   
 crisis, (New York: Oneworld Publications, 2018): 65
8	 Seada	Nourhussen,	‘Gentrificatie	gaat	niet	over	hipsters,	maar	over			
 onrecht’. OneWorld. (2019): 1 pagina [online platform]

ontbrekende criterium voor rechtvaardige verdeling. Hij 
stelt dat een samenleving vanuit een oorspronkelijke ge-
lijkheidspositie moet worden vormgegeven. Om die po-
sitie en de bijbehorende criteria vast te stellen ontwikkel-
de hij een gedachte-experiment. De gelijkheidspositie kan 
worden bepaald door beslissingen daarover te nemen van 
achter een ‘sluier van onwetendheid’, je hebt dan geen idee 
in welk soort maatschappij je terecht komt en wat je leef-
tijd,	geslacht,	afkomst,	seksuele	voorkeur	en	sociale	klasse	
is. Vanuit die gedachte wordt het rechtvaardigheidscriteri-
um vastgesteld en daarbij weet iedereen dus alleen dat er 
dingen zijn waar ze liever meer dan minder van hebben, 
zoals fundamentele vrijheidsrechten, gelijke kansen, gelijke 
toegang tot macht en vrijheid van beweging en beroeps-
keuze.6
Dit is maar een korte introductie op het begrip rechtvaar-
digheid en het blijkt complex. Toch zijn er een aantal ele-
menten uit bovenstaande te halen die toegepast op stads-
ontwikkeling best wat concreter zouden kunnen worden. 
Zo gaat rechtvaardigheid dus over de verdeling van goede-
ren en kansen en rechten én kunnen we alleen spreken van 
een rechtvaardige verdeling als dit gebeurt binnen sociale 
relaties die bewust zijn vormgegeven en waarin iedereen 
een keuze en vrije wil heeft. Daarnaast zou je kunnen stel-
len dat rechtvaardigheid gaat over smaak, omdat het gaat 
over de manier waarop je dingen toekent zonder dat daar 
duidelijke regels voor zijn, maar met het experiment van 
Rawls in je achterhoofd lijken er toch wel degelijk bepaalde 
criteria te zijn.

6 Esther Wit, ‘John Rawls, Een theorie van rechtvaardigheid’. De   
 Humanistische Canon: 1 pagina [website]
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Crisis,12 waarin hij terugkomt op de theorieën uit zijn eerste 
boek	omdat	het	effect	van	creatieven	in	de	stad	anders	is	
dan hij aanvankelijk dacht. In dit tweede boek bepleit hij 
dat de creatieven nodig zijn om de problemen die ze mede 
veroorzaakt hebben ook weer op te lossen. Zij zijn juist nu 
hard nodig om de kloof te verkleinen, bijvoorbeeld door 
een bijdrage te leveren aan meer diversiteit en participatie 
in hun bedrijf en wijk, zo schrijft hij in een artikel, “We 
moeten toe naar inclusieve, welvarende woon- en werk-
centra waarin iedere stadsbewoner kan participeren”13 en 
creatieven spelen daarin een belangrijke rol.

DE COMPLEXITEIT VAN GENTRIFICATIE
Het voorbeeld van Richard Florida geeft aan hoe complex 
het	proces	van	gentrificatie	is.	Er	zit	ergens	een	kantelpunt	
waarop	de	stedelijke	ontwikkeling,	wat	gentrificatie	in	de	
basis is, ‘schadelijk’ wordt voor velen. Dat is het ingewik-
kelde aan de situatie, vaak begint het met het ‘onschuldig’ 
ontwikkelen van stadsdelen. Maar uiteindelijk lijkt het dan 
niet meer te gaan over het verbeteren en maken van een 
stad	voor	iedereen,	maar	het	bouwen	met	financieel	ren-
dement, zonder ook maar oog te hebben voor de sociale 
vraagstukken die spelen in een stad. En dat gaat ten koste 
van diegene wiens inkomens het laagst is en wiens stem het 
minst gehoord wordt.
Daarnaast	werkt	gentrificatie	op	verschillende	plekken	heel	
anders uit en zitten er veel verschillende kanten aan. Je 
kan het dus niet allemaal op één hoop gooien. Kunstenaar 
Jeanne van Heeswijk vertelt me in een werkbespreking tij-

12 Richard Florida, The New Urban Crisis, (London: Oneworld Publi  
 cations, 2018)
13 Florida, Bpd magazine

teren in woningen, noem maar op. Zo schreef ook Richard 
Florida zo’n twintig jaar geleden in zijn invloedrijke The 
Rise of the Creative Class, waarin hij uitgebreid beschrijft 
wat de voordelen zijn van creatieven, de hoger opgelei-
den, in de stad en hoe de creatieve elite een stad nieuw 
leven in kan blazen.9 Onderzoek wees namelijk uit dat als 
je creatieven naar een stad trekt omdat deze aantrekkelijk 
is voor hen, vooral vanwege lage huren, ze andere bevol-
kingsgroepen vanzelf meetrekken in positieve ontwikke-
lingen. “Als het goed gaat met de creatieve klasse, volgt 
de rest vanzelf”.10 Zijn theorie werd opgepikt door vele 
stadsbesturen en zo komt het dat er op veel plekken gen-
trificatiebeleid	werd	gevoerd.	Gentrificatie	wordt	regelma-
tig beschouwd als een natuurverschijnsel, een ‘natuurlijk’ 
proces11 dat hoort bij een stad, het is kenmerkend voor 
een	bebouwd	gebied	omdat	gentrificatie	in	die	zin	eigen-
lijk gelijk staat aan ontwikkeling. Maar het voeren van een 
beleid	waarin	gentrificatie	wordt	aangewakkerd	verstoord	
juist de natuurlijke ontwikkeling van een stad. Inmiddels 
weten	we	dan	ook	dat	creatieven	in	de	stad	en	gentrificatie	
als beleid uiteindelijk minder positief uitpakt dan Flori-
da bij het schrijven van zijn eerste boek deed vermoeden. 
Florida hoopte namelijk dat de creatieven zich zouden ver-
spreiden in de stad, maar het tegengestelde gebeurde: zij 
hoopten zich op in elitaire wijken. Hierdoor groeide de 
inkomensongelijkheid en segregatie alleen maar meer. Ge-
lukkig schreef Florida later nog een boek, The New Urban 

9 Richard Florida, The Rise of the Creative Class, (New York: Basic   
 Books, 2002)
10 Richard Florida, ‘Winnaars en verliezers’. Bpd magazine, 8 (2018):  
 53 [online tijdschrift]
11 Massih Hutak, Jij hebt ons niet ontdekt, wij waren hier altijd al,   
 (Amsterdam: Pluim, 2020), 64
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Daarover schreef hij het boek Jij hebt ons niet ontdekt, wij 
waren hier altijd al,15 waarin hij verslag doet van hoe hij 
zijn	geliefde	stadsdeel	ziet	veranderen	door	gentrificatie	en	
alles wat daarbij hoort, zoals het wonen in verwaarloosde 
huizen. “Dat de woningen in de Kleine Die inmiddels toe 
zijn	aan	een	flinke	onderhoudsbeurt,	komt	doordat	Ymere	
[woningcorporatie in Amsterdam] heeft verzuimd zijn ver-
antwoordelijkheden na te komen, namelijk huizen onder-
houden. Dat erkent Ymere ook. Dus volgt de logische vraag 
van de bewoners waarom ondanks dit verwaarlozen van 
hun woningen de huren jaarlijks blijven stijgen. Op die 
vraag antwoordt Ymere dat de huizen inderdaad in slechte 
staat zijn, maar de corporatie heeft plannen met de wijk. En 
het beleid binnen de organisatie is: zolang er geen besluit 
genomen is over de plannen rekenen we huurverhoging. 
Een	cynischere	cirkelredenering	ga	je	niet	snel	horen.”16

Dit	verhaal	 laat	goed	de	negatieve	gevolgen	van	gentrifi-
catie zien. Niet alleen omdat deze bewoners dus in steeds 
verder verwaarloosde huizen leven waar de omstandig-
heden soms haast mensonterend zijn, ook omdat de oor-
spronkelijke bewoners uiteindelijk de wijk zullen moeten 
verlaten omdat er binnen de ‘plannen’ van Ymere waar-
schijnlijk geen plek is voor hen.
Het	enige	wat	er	door	dit	systeem	van	sociale	huurwonin-
gen slopen en vervangen door koopwoningen gebeurt, is 
dat de kwetsbare doelgroep wordt verplaatst. Als er in de 
grote steden geen plek meer voor hen is, ze hun huis uit 
worden gedreven, moeten ze vaak uitwijken naar de rand 
van de stad of zelfs de stad verlaten. Dat is weer ingewik-
keld	want	bijvoorbeeld	in	Lelystad	is	veel	minder	werkaan-

15 Massih Hutak, Jij hebt ons niet ontdekt, wij waren hier altijd al,  
 (Amsterdam: Pluim, 2020)  
16 Hutak, 99

dens een gastles “dat het beter worden van gebieden, of 
het versterken, niet noodzakelijkerwijs een proces van gen-
trificatie	 is.	 Een	 van	 de	 bewoners	 in	 Enfield	 (Liverpool,	
red.) zei tegen me: ‘Het is niet erg als onze huizen niet 
meer lekken, het is ook niet erg als er geen lood meer in 
onze leidingen zit, het is ook niet erg als sommige plekken 
beter	worden.’	Want	de	strijd	tegen	gentrificatie	zou	ver-
onderstellen dat plekken niet beter mogen worden. Maar 
als dat betekent dat uiteindelijk sommige mensen er niet 
meer kunnen blijven wonen of mensen naar buiten duwt, 
wegdrukt, ten behoeve van een andere groep mensen, dan 
is dat wel een probleem.”14

En dat is precies waarom het zo complex is, omdat de 
lijn tussen ontwikkeling en uitsluiting in deze situatie heel 
dun is. In het begin lijkt alles beter, maar al snel kunnen 
de	kenmerken	van	gentrificatie	gesignaleerd	worden,	ieder-
een	herkent	het	beeld	van	bakfietsen,	dure	havercapucci-
no’s, urban jungles en authentiek gebrouwen bier. En ook 
goede scholen, witte mensen en schone straten zijn van die 
kenmerken.	Maar	gentrificatie	gaat,	zoals	hierboven	gele-
zen,	veel	verder	dan	deze	kenmerken,	de	hippe	koffies	zijn	
slechts	een	symptoom	van	het	proces.

DE VERKEERDE KANT OP ONTWIKKELEN EN DE 
NEGATIEVE GEVOLGEN VAN GENTRIFICATIE
Want ook in Nederland zien we voorbeelden van mensen 
die in slechte omstandigheden wonen, van wie hun  huis 
best eens opgeknapt zou mogen worden en de buurt wat 
beter onderhouden. Massih Hutak is schrijver, rapper, 
kunstenaar en bovenal inwoner van Amsterdam-Noord. 

14 Persoonlijke communicatie, 2021 [werkbespreking]
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ven klinken toch behoorlijk onrechtvaardig als we kijken 
naar de basiscriteria waar Rawls over spreekt, zoals gelij-
ke kansen en toegang tot macht.  Daarnaast lijkt er geen 
sprake te zijn van een eerlijke verdeling van goederen, 
kansen en rechten én lijkt er in de relatie tussen bewoner 
en Ymere geen vrije wil te zijn. De bewoners hebben geen 
keuze tegenover Ymere.
Als we dan kijken naar wat er daar aan schort, zou een 
rechtvaardige stad wel eens kunnen betekenen “dat eco-
nomische belangen niet dominant moeten zijn over soci-
aal-culturele doelen, dat ruimtelijke ontwikkeling er is om 
de behoeften van bewoners van de stad zo goed mogelijk 
te faciliteren en dat die bewoners – en gebruikers – ook 
zeggenschap hebben over die ontwikkeling.”19 Zo schrijven 
Simon Franke en Wouter Veldhuis in hun publicatie Ver-
kenning van de rechtvaardige stad. Of zoals de Amerikaanse 
Susan Fainstein, professor Urban Planning aan Harvard, 
het samenvat: “Een rechtvaardige stad ‘is een stad waarin 
het beleid niet alleen wordt bepaald door economisch ren-
dement, maar ook wordt getoetst aan zijn sociale gevol-
gen.’”20

Bij het rechtvaardig ontwikkelen van een stad zouden we 
moeten redeneren vanuit de oude bewoners, bepleit Hutak. 
“Want natuurlijk hadden die ook recht op veilige buurten, 
schone straten, goede scholen en zelfs op authentiek ge-
brouwen bier, ongeacht ras of klasse.”21 Of zoals Hochsten-
bach het zegt: “Alsof de oude bewoners het opknappen van 
de wijk niet waard zijn.”22 

19 Simon Franke & Wouter Veldhuis, Verkenning van de rechtvaardige  
	 stad.	(Amsterdam:	trancityxvaliz,	2018),	24
20 Susan Fainstein, geciteerd in Franke & Veldhuis, 24
21 Hutak, 56
22 Nourhussen, 1 pagina [online platform]

bod dan in Amsterdam en reiskosten zijn juist voor deze 
mensen vaak een aanslag op hun portemonnee. Met dit 
beleid worden arme mensen dus nog verder op achterstand 
gezet.17	 Want	 zoals	 we	 inmiddels	 weten	 is	 gentrificatie	
geen natuurverschijnsel, maar vaak het gevolg van beleid. 
Een beleid dat het probleem niet oplost, maar alleen de 
kwetsbaren verplaatst naar andere buurten waar dan weer 
nieuwe concentraties ontstaan en het ‘probleem’ zich weer 
herhaalt.	Zo	vertelt	ook	Cody	Hochstenbach,	stadsgeograaf	
en	gepromoveerd	op	gentrificatie,	in	een	artikel	van	One-
World.	 “Gentrificatie	wordt	ook	wel	gezien	als	de	 ruim-
telijke uiting van klassenongelijkheid. Overheden vinden 
dat ze moeten ingrijpen in buurten met een concentratie 
van arme mensen en mensen met een migratieachtergrond. 
Hun aanwezigheid an sich wordt als een probleem gezien. 
Ook zou er in zulke buurten een gebrek aan positieve rol-
modellen en nuttige sociale netwerken zijn. Terwijl het 
bewijs	 voor	 deze	 aannames	 flinterdun	 is.	 De	 problemen	
in arme wijken zijn juist vaak het resultaat van verwaarlo-
zing, doordat de overheid en woningcorporaties er jaren-
lang niet investeerden in de openbare ruimte, de woningen 
en de mensen.”18

DE GOEDE KANT OP ONTWIKKELEN EN RECHT-
VAARDIGE STEDELIJKE ONTWIKKELING
De	 cynische	 cirkelredenering	 waar	 Hutak	 over	 spreekt,	
over hoe Ymere zijn huren verhoogt en zijn huizen ver-
waarloost, en de constatering van Hochstenbach hierbo-

17	 Seada	Nourhussen,	‘Gentrificatie	gaat	niet	over	hipsters,	maar	over			
 onrecht’. OneWorld. (2019): 1 pagina [online platform]
18	 Cody	Hochstenbach,	geciteerd	in	Nourhussen,	1	pagina	[online		 	
 platform]
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teerd wordt in levens van mensen.
Er	 zijn	 dus	wel	 verschillen	 tussen	 gentrificatie	 en	 recht-
vaardige stedelijke ontwikkeling. Maar, zo schrijven Franke 
en Veldhuis, “er is geen af te vinken lijstje”.26 Een recht-
vaardige stad zou voor Rotterdam wel eens iets heel anders 
kunnen zijn dan voor Amsterdam. Zo stelt ook kunste-
naar Jeanne van Heeswijk, die in een interview met Mister 
Motley	de	noodzaak	voor	meer	sociale	woningen	aanhaalt.	
Dat is niet alleen een probleem in Rotterdam, “Het is een 
globaal	conflict,	maar	dat	heeft	op	een	plek	wel	specifieke	
uitwerkingen.”27

 

26 Franke & Veldhuis, 7
27 Susanne van Balveren, ‘‘Durf politiek te dromen’ – In gesprek met                 
	 Jeanne	van	Heeswijk’.	Mister	Motley	(2021):	1	pagina	[online		 	
 platform]

HET VERSCHIL TUSSEN DE GOEDE EN VERKEER-
DE KANT OP ONTWIKKELEN
Uiteindelijk zijn er een aantal factoren die een verschil aan-
geven	tussen	gentrificatie	en	rechtvaardige	stedelijke	ont-
wikkeling. Stedelijke ontwikkeling in het algemeen zorgt 
in eerste instantie voor meer menging en diversiteit, maar 
uiteindelijk komt er een kantelpunt. Dan groeit de vermo-
gensongelijkheid en ontstaat er alleen maar een grotere 
kloof tussen de duurste en goedkoopste woningen.23 Bij 
gentrificatie	stijgen	dan	ook	de	huizenprijzen	en	worden	
sociale huurwoningen gesloopt, denk aan het verhaal van 
Hutak over woningcorporatie Ymere. Terwijl er bij recht-
vaardige ontwikkeling juist geïnvesteerd wordt in het leef-
baar en betaalbaar houden van sociale huurwoningen. Dat 
kan op allerlei manieren die ervoor zorgen dat de oude be-
woners beschermd worden. Leilani Farha, die voor de VN 
de hele wereld over reisde om de wooncrisis te onderzoe-
ken en op de politieke agenda te zetten en wiens visie is dat 
een woning een mensenrecht is en geen handelswaar, pleit 
bijvoorbeeld voor een maximum aan huurverhogingen en 
vaste huurcontracten.24

Een	rechtvaardige	stad	gaat,	in	tegenstelling	tot	gentrifica-
tie,	over	sociaal-culturele	belangen.	Gentrificatie	is	de	uit-
komst van prioriteiten die op het hoogste politieke niveau 
worden gesteld, namelijk onvoorwaardelijke winst en groei 
ten koste van alles.25 Hier staan economische belangen 
voorop en gaat het vooral over investeren in stenen, terwijl 
er bij rechtvaardige stedelijke ontwikkeling meer geïnves-

23	 Suzanne	van	den	Eynden,	‘Gentrificatie:	omarmen	of	vermijden?’.		 	
 Wetenschappelijk Bureau GroenLinks (2018): 1 pagina [website]
24 Roxane Soudagar, ‘Jouw huurwoning kan bezit zijn van een multina 
 tional’. OneWorld (2019): 1 pagina [online platform]
25 Hutak, 64
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HOOFDSTUK 2

In	het	vorige	hoofdstuk	kwam	ter	sprake	hoe	gentrificatie	
tot	 stand	 komt.	Gentrificatie	werd	 een	 tijd	 lang	 veel	 als	
beleid gevoerd om ondergewaardeerde wijken op te waar-
deren. In hoofdstuk 1 werd vooral de rol van dit beleid 
zichtbaar	en	hoe	de	huizenmarkt	en	het	economische	sys-
teem ervoor zorgen dat dit proces kan plaatsvinden. Maar 
naast	dat	gentrificatie	een	probleem	is	van	de	huizenmarkt	
en de economisch gedreven maatschappij, speelt ook de 
kunstenaar een rol in dit proces. Want creatieven maken 
een plek vaak ‘levendiger’ en ‘leuker’ in de ogen van de ka-
pitaalkrachtigen van onze samenleving waardoor zij deze 
plekken ‘ontdekken’, de huizenprijzen opdrijven en zo de 
oorspronkelijke bewoners én de creatieven die het ooit 
zo’n aantrekkelijke plek maakten verdrijven.
Dat is hoe het ongeveer zit, al is het wel wat kort door 
de bocht. Want willen de creatieven wel bijdragen aan dit 
proces?	En	wat	is	hun	bijdrage	voordat	er	een	gentrifica-
tieproces	op	gang	komt?
Daar gaat dit hoofdstuk over, over de vraag:

Welke rol speelt de kunstenaar binnen de stedelijke ont-
wikkeling	in	onze	samenleving?
 Over de invloed van kunstenaars op het gentrificatie-
proces, de opkomst van de creatieve industrie en over broed-
plaatsen in de stad.

Uiteindelijk wil ik het in dit onderzoek hebben over de 
kunstenaar, maar ik ontkom er niet aan ook over de crea-
tieven te schrijven. Want er is in de afgelopen decennia een 
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gekocht	en	gerenoveerd	en	daar	wijzigt	dus	eerst	de	fysie-
ke	en	later	pas	de	demografische	opbouw	van	dat	gebied.	
In deze fase zijn kunstenaars niet of nauwelijks betrokken 
omdat zij doorgaans een te zwakke economische positie 
hebben om invloed uit te oefenen op het opgekochte vast-
goed of omdat zij toevalligerwijs deze plek, toen het nog 
minder populair was, niet hebben ontdekt. Dat is wat vaak 
wel	gebeurt	bij	het	tweede	gentrificatietype	waarin	kunste-
naars	in	tegenstelling	tot	type	1	wel	betrokken	zijn,	hoewel	
dat vaak indirect en onbedoeld is. De aanwezigheid van de 
kunstenaar op een bepaalde plek, ook vaak de minder po-
pulaire plekken, zorgt voor een artistiek milieu in de om-
geving wat aantrekkelijk wordt gevonden door een nieuwe, 
koopkrachtige groep mensen. Het vastgoed wordt dus 
niet	meteen	opgekocht,	eerst	verandert	de	demografische	
opbouw	van	het	gebied	en	dan	pas	de	fysieke,	tegenoverge-
steld	aan	type	1.29 De aanwezigheid van de kunstenaar in 
het bewuste gebied is in deze fase dus de aanleiding voor 
gentrificatie,	terwijl	de	kunstenaar	dat	vaak	niet	doorheeft	
en/of niet zou willen. Dat is een spagaat waar kunstenaars 
vaak in terecht komen en dat zal verderop in dit hoofdstuk 
nog uitgebreider behandeld worden.

DE OPKOMST VAN DE CREATIEVE KLASSE EN 
CREATIEVE INDUSTRIE
Rond de eeuwwisseling doen de begrippen ‘creatieve in-
dustrie’ en ‘creatieve klasse’ hun intrede.
De term ‘creatieve industrie’ stamt uit 1998 en moest de 
verouderde structuur van de Britse economie nieuw leven 
inblazen. Onder de creatieve industrie verstond men in 

29 Kolks, 2-4

hele creatieve industrie om de kunstenaar heen gebouwd 
waar hij maar een klein onderdeel van uitmaakt en nau-
welijks	van	profiteert.	Om	de	rol	van	de	kunstenaar	goed	
te kunnen duiden zal ik dus ook moeten onderzoeken wat 
de rol van de creatieve klasse en de creatieve industrie is, 
omdat de rollen nu vertroebeld zijn. Verderop in dit hoofd-
stuk zal ik deze industrie en rolverdeling verder toelichten.

GENTRIFICATIETYPEN EN DE ROL VAN DE KUN-
STENAAR
Toen Richard Florida, die we al kennen uit hoofdstuk 1, in 
2002 zijn invloedrijke boek The Rise of the Creative Class 
schreef,	was	gentrificatie	al	lang	en	breed	geduid.	Men	zag	
de opkomst van rijken in achterstandswijken en hoe die 
wijken langzaam opwaardeerden met hun komst. Vaak 
waren bij dit proces ook al creatieven betrokken, alleen 
maakte Florida inzichtelijk wat hun rol was en wat het 
effect	was	van	de	aanwezigheid	van	creatieven	in	een	wijk	
die	 gentrificeert.	 Er	 valt	wel	 een	 onderscheidt	 te	maken	
tussen verschillende rollen van de creatieven en kunste-
naars	in	een	gentrificatieproces.	Daarover	schreef	Laurens	
Kolks, industrial designer en socioloog, een publicatie ge-
naamd Gentrificatiepioniers tegen wil en dank?.28 Daarin be-
schrijft	hij	verschillende	gentrificatietypen	waarin	de	mate	
van	betrokkenheid	bij	het	gentrificatieproces	van	de	kun-
stenaar	per	type	verschilt.
Het	eerste	type	gentrificatie	is	in	hoofdstuk	1	al	uitgebreid	
besproken, dat gaat namelijk over de inzet van economisch 
kapitaal. Vastgoed op minder populaire plekken wordt op-

28	 Laurens	Kolks,	‘Gentrificatiepioniers	tegen	wil	en	dank?	De	invloed		
	 van	kunstenaars	op	gentrificatie’	(2016)	[online	publicatie]
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atieve klasse economisch is. In eerste instantie is dat hoe 
mensen zichzelf tot een sociale groep organiseren. Hun so-
ciale en culturele voorkeuren, consumptie en koopgedrag 
en hun sociale identiteit vloeien voort uit hun economische 
klasse. Wat tegenwoordig onder de creatieve klasse wordt 
geschaard, vroeger waren dat gewoon mensen werkzaam 
in de kunst- en cultuursector, is heel uiteenlopend van 
mensen die volledig betrokken zijn bij het creatieve proces, 
zoals architecten, ontwerpers, schrijvers, kunstenaars, opi-
niemakers en denk-tank onderzoekers tot techwerkers en 
softwareontwikkelaars.32 Je zou kunnen zeggen dat de cre-
atieve klasse nog verder gaat dan hen die werken in de 
creatieve industrie, omdat het ook gaat over een bepaald 
milieu dat gecreëerd wordt door deze klasse waar niet 
alleen de creatieve klasse zelf van geniet maar dat ook een 
grote aantrekkingskracht heeft op anderen. Daarbij gaat 
het vooral over het artistieke milieu dat ontstaat en dat 
“kan worden verhandeld als een consumeerbare beleving 
doordat het verblijven in deze culturele omgeving als be-
geerlijk wordt beschouwd door mensen van buiten het ge-
bied.”33 Daardoor stijgt uiteindelijk de economische waarde 
van die oorspronkelijke kunstenaarshabitat en komt de po-
sitie van de kunstenaar op die plek in het geding. Hij is 
namelijk	vaak	minder	kapitaalkrachtig	dan	andere	liefheb-
bers van het artistieke milieu en zo is de kunstenaar degene 
die steeds moet vertrekken uit het zo geliefde en door hem 
gecreëerde milieu.34

De creatieve industrie wordt sinds zijn intrede als essenti-
eel voor economische voorspoed beschouwd en moet daar-
mee ook iets opleveren. Dat kunstenaars voorheen samen 

32 Florida, 67
33 Kolks, 3
34 Kolks, 4

de nieuwe structuur plots 13 sectoren, die eerst allemaal 
een aparte branche waren. Sindsdien wordt van beeldende 
kunst tot softwareontwikkeling onder de creatieve indus-
trie geschaard. De creatieve industrie gaat over de schep-
ping van originele ideeën, objecten, productieprocessen en 
verdienmodellen en innovatie staat hoog in het vaandel. 
Hetgeen in de creatieve industrie geproduceerd wordt 
heeft	naast	nut	vaak	ook	nog	een	symbolische	waarde,	het	
is mensenwerk en kan niet zomaar worden vervangen door 
machines. “De (meer)waarde van mensenwerk verplaatst 
daardoor naar dat wat een machine niet kan: creatief zijn, 
nieuwe dingen bedenken, ‘innoveren’.”30

Die creatieve industrie werd als essentieel beschouwd voor 
de	economische	voorspoed	en	leefbaarheid	van	steden	en	
om dit te bewerkstelligen, stelt Florida, is een substanti-
ele vestiging van de ‘creatieve klasse’ als aanjagers nodig, 
omdat een groot deel van deze klasse koopkrachtig is en zo 
de stad economisch opwaardeert.

DE CREATIEVE KLASSE
Florida was degene die met de komst van zijn boek31 in 
2002 de term ‘creatieve klasse’ introduceerde. De creatieve 
industrie brengt eigenlijk automatisch die creatieve klasse, 
die Florida zo belangrijk achtte, met zich mee en die be-
staat sinds toen dus uit veel meer dan alleen de kunstenaar 
die gewoon voor een habbekrats ergens willen wonen en 
werken. Ook de techwerker, die bakken met geld verdient, 
behoort hiertoe. Florida beschrijft hoe de basis van de cre-

30	 Lynn	Berger,	‘Wat	is	de	creatieve	industrie?’.	De	Correspondent		 	
 (2013): 1 pagina [online platform] 
31 Richard Florida, The Rise of the Creative Class, (New York: Basic   
 Books, 2002)
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reedschap.”37 
Volgens	 Roel	 Griffioen,	 kunsthistoricus	 en	 journalist,	 is	
de naamsverandering van vrijplaatsen naar broedplaatsen 
tekenend voor dit proces. “In vrijplaatsen stond autono-
mie centraal, in broedplaatsen wordt gebroed, daar draait 
alles	om	productie.”	Zegt	hij	bij	het	online	symposium	‘Het	
einde	van	de	broedplaats?’38 dat platformBK organiseerde 
over betaalbaarheid, duurzaamheid en zeggenschap in het 
Amsterdamse broedplaatsenbeleid. Daarin wordt ook de 
veranderende positie van de kunstenaar zichtbaar en dat 
hij behoort tot een grotere klasse, de creatieve klasse, die 
produceert.
Niet alleen de positie van de kunstenaar ten opzichte van 
de creatieve klasse verandert, ook verandert de positie van 
de kunstenaar ten opzichte van de plek waar hij werkt. 
Over	het	symposium	schreef	Massih	Hutak	een	column	in	
Het Parool waarin hij zijn kritiek uit op de manier waarop 
er over samenwerken met de ‘buurt’ wordt gesproken. “Het 
grappige van het concept ‘samenwerken’ is wie het voor-
stelt. Dat is bepalend voor wat er wordt verstaan onder 
‘samen’. En dus onder ‘wij’.” Hij beschrijft hoe voormalig 
publieke gebouwen getransformeerd worden tot gesloten 
verzamelgebouwen waar bijna uitsluitend jonge, witte kun-
stenaars zich vestigen die van oorsprong vaak niet uit Am-
sterdam komen, laat staan uit de structureel verwaarloosde 
buurt waarin ze zich vestigen. Hij bevraagt de ruimte voor 
kunstenaars	die	zelf	uit	de	betreffende	stadsdelen	komen	
en	pleit	voor	een	andere	definitie	van	samenwerken:	“dat	
wij – bewoners en actieve organisaties van een buurt met 

37 Edo Dijksterhuis, ‘Zelfs de rand van Amsterdam wordt te duur voor  
 kunstenaars’. Het Parool (2020): 1 pagina [online krant]
38	 Platform	BK.	‘Het	einde	van	de	broedplaats?’,	YouTube	(2020).		 	
 [video]

schaarden in vrijplaatsen waar alles mogelijk was en dat 
veranderde naar broedplaatsen onder inspraak van de ge-
meente, laat zien dat de positie van de kunstenaar ten tijde 
van de opkomst van de creatieve industrie veranderde.
 

BROEDPLAATSEN EN HET AMSTERDAMSE 
BROEDPLAATSENBELEID
Een voorbeeld dat de veranderende positie van de kunste-
naar goed illustreert, maar zeker niet op zichzelf staat, is de 
opkomt van het broedplaatsenbeleid in Amsterdam. Twin-
tig jaar geleden, toen steeds meer vrijplaatsen waar kunste-
naars zich vestigden werden ontruimd vanwege ontwikkel-
plannen, vroegen de krakerscollectieven de Amsterdamse 
gemeenteraad om “een constructief vestigingsbeleid voor 
deze doelgroep van jonge cultureel-economische aanwas”.35 
Er waren namelijk veel te weinig betaalbare atelierruimtes. 
De gemeente zet het project Broedplaats Amsterdam op en 
stelt in 2000 het Plan van Aanpak Broedplaatsen36 vast.
In eerste instantie was het idee van de broedplaatsen dat 
er daarmee genoeg betaalbare ruimte in de stad zou blijven 
voor kunstenaars en creatieven en tijdens de crisis waren 
de broedplaatsen ook ideaal om leegstaand vastgoed te be-
heren en niet te laten verwaarlozen. Maar toen de eco-
nomie weer aantrok veranderde dit beeld. “Broedplaatsen 
kregen ook andere functies toebedeeld. Ze werden ingezet 
om de stad aantrekkelijk te maken voor toeristen en be-
drijven,	en	om	de	leefbaarheid	van	achterstandswijken	op	
te	 krikken,	 waarmee	 ze	 dienst	 deden	 als	 gentrificatiege-

35	 ‘Broedplaatsen:	Hoe	zijn	broedplaatsen	ontstaan?’,	Gemeente	Am	 	
 sterdam: 1 pagina [website] 
36 Gemeenteraad Amsterdam, ‘Geen cultuur zonder subcultuur’   
 (2000) [online publicatie]
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opnemen van buurtfuncties.

Daarnaast versterken de genoemde voorzieningen ook 
economie en werkgelegenheid in de stad:
– de voorzieningen bieden de culturele ondernemers een 
kans om een cultureel/ambachtelijk bedrijf te starten en te 
kunnen continueren;
– de aantrekkelijkheid van de stad wordt verhoogd voor 
bezoekers en toeristen.

Uit bovenstaande punten uit de nota blijkt dat de invloed 
van creatieven op de stedelijke omgeving al bekend was bij 
het opstellen van het Broedplaatsenbeleid en zelfs een rol 
speelt in het vormgeven daarvan. Maar, stelt de Gemeen-
teraad, ‘het primaire doel van het project is om zorg te 
dragen voor het realiseren van kleinschalige infrastructuur 
voor (overwegend) niet commerciële, culturele onderne-
mers.’41

DE SPAGAAT VAN DE KUNSTENAAR
De spagaat, die ik in het begin al even noemde, waar een 
kunstenaar in terecht kan komen wordt zeker in het fe-
nomeen broedplaatsen duidelijk zichtbaar. Omdat kunste-
naars daar vaak voor relatief weinig geld een plek kunnen 
huren, maar tegelijkertijd zal deze plek tijdelijk zijn omdat 
de omgeving waarschijnlijk zodanig zal veranderen dóór 
de komst van de creatieven dat deze uiteindelijk een 
andere bestemming krijgt dan het huisvesten van kunste-
naars. Sommige creatieven die hierin belanden zijn zich 
ervan bewust dat ze worden ingezet als economisch in-

41 Gemeenteraad Amsterdam, 1 

broedplaatsen – en de huidige huurders van die broed-
plaatsen gezamenlijk het signaal afgeven dat structureel 
en duurzaam eigenaarschap en de regie teruggeven aan de 
buurt en bewoners, die buurt economisch versterkt.”39

Het probleem hierin is dat het ook de Amsterdamse Ge-
meenteraad, die in deze situatie waarschijnlijk hele andere 
economische belangen heeft, niet onbekend is dat een 
buurt economisch versterkt door de vestiging van broed-
plaatsen, zo blijkt uit het Plan van Aanpak Broedplaats 
‘Geen cultuur zonder subcultuur’. Daarin wordt duidelijk 
hoe de broedplaatsen misschien toch niet alleen zijn ont-
staan vanuit solidariteit met de kunstenaars en om hen een 
onderkomen te bieden, maar ook uit eigen belang vanwege 
de invloed die kunstenaars en creatieven hebben op de plek 
waar zij (in grote getallen) neerstrijken.
Zo wordt al op de eerste pagina van het plan van aanpak 
benoemd dat de voorzieningen betekenis hebben voor de 
stad, onder meer voor de versterking van de sociale infra-
structuur. In het plan van aanpak staat daarover onder-
staande opsomming:40

– (woon-) werkpanden en ateliers vergroten de kwaliteit, 
diversiteit, en imago van een buurt;
– in de voorzieningen wordt cultuur ‘geproduceerd’, waar-
door wordt bijgedragen aan de culturele verrijking van de 
stad;
–	bij	de	(woon-)	werkpanden	vindt	synergie	plaats	tussen	
de verschillende culturele ondernemers onderling en met 
hun omgeving. Dit wordt versterkt indien de panden ook 
worden bewoond;
–	de	leefbaarheid	van	een	buurt	wordt	verhoogd	door	het	

39	 Massih	Hutak,	‘Het	‘broedplaatsenbeleid’	is	een	goedkope	gentrifica		
 tiemachine’. Het Parool. (2020): 1 pagina [online krant]
40 Gemeenteraad Amsterdam, 1
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zijn onmisbaar geworden voor de overheid bij de ontwik-
keling van de stad. Wij zijn stadsmakers. Het gesprek met 
bewoners, overheid en ontwikkelaars is juist de kern van 
ons werk. We zijn geen doekje voor het bloeden, geen ver-
kapte buurtwerkers, we zijn onmisbaar geworden in het 
bewerkstelligen van veranderingen van onderaf.”45

We kunnen het kunstenaars ook niet kwalijk nemen dat 
ze het project hebben ondernomen en dat dat plantsoen 
nu voor 45 miljoen is verkocht aan een ontwikkelaar, zegt 
Roel	Griffioen	in	een	artikel	van	Metropolis	M,	“maar	ze	
hebben te weinig oog gehad voor de veranderingen op ma-
croniveau.”46

In	datzelfde	artikel	zegt	Griffioen	dat	kunstenaars	moeten	
proberen	de	afbraak	zichtbaarder	 te	maken	en	kritischer	
moeten	zijn	tegenover	de	gentrificatie	waar	ze	onderdeel	
van zijn. Maar in de experimentele documentaire ‘I am a 
tool	of	gentrification’47	van	Lyubov	Matyunina,	waarin	ze	
het	complexe	gentrificatieproces	in	Amsterdam	onderzoekt	
door middel van interviews, performances en maskers en 
kleden	als	metafoor	voor	hoe	Matyunina	zelf	de	situatie	er-
vaart, wordt al snel door een van de geïnterviewde kunste-
naars uitgesproken dat “kunstenaars in de stad geen kritiek 
durven	te	uiten	op	het	huidige	systeem,	aangezien	ze	dan	
worden afgeschilderd als ondankbare kinderen.”48 Daaruit 
blijkt de spagaat waar een kunstenaar zich in kan bevin-
den.	Hoewel	Matyunina	met	haar	werk	poogt	niet	alleen	
een	kritische	analyse	te	geven,	maar	ook	ruimte	te	creëren	

45 Bockma
46	 Joram	Kraaijeveld,	‘Hoe	te	strijden	tegen	gentrificatie?’.	Metropolis		 	
 M, 2017 (3).
47	 Lyubov	Matyunina,.’I	am	a	tool	of	gentrification’	(2018).	[Video]
48	 Linda	Köke,	‘Hoe	de	kunstenaar	zichzelf	de	stad	uit	jaagt	–	gentrifi	 	
 cation in Amsterdam-West’. Metropolis M (2019): 1 pagina [online  
 tijdschrift].

strument en nemen dat voor lief, voor anderen speelt het 
een minder grote rol omdat zij tot de kapitaalkrachtigen 
van de creatieve klasse behoren en er dus minder nadeel 
van zullen ervaren. Maar “Zo ontstaat er een keten van 
medeplichtigheid waaruit niet te ontsnappen valt”, schrijft 
Roel	Griffioen.	“‘Vrijwel	alle	vormen	van	subsidie	zijn	af-
geschaft,	wat	kunnen	we	anders?	We	worden	allemaal	ge-
dreven door de nood om goedkoop te wonen,’ zegt een 
kunstenaar, woonachtig in een broedplaats. Een deelnemer 
van een sociaal woonproject: ‘Er is niemand die heel prin-
cipieel gaat roepen ‘ik leef liever op straat!’ als je hier bijna 
voor niets in een huis kan zitten.’”42

En die spagaat vindt niet alleen plaats op het gebied van 
wonen en werken. Alleen al de aanwezigheid van kunste-
naars in de openbare ruimte kan zorgen voor grote veran-
deringen. Een voorbeeld daarvan is Cascoland, een groep 
kunstenaars	die	zich	 in	2010	 in	het	 Jan	van	Schaffelaar-
plantsoen in de Kolenkitbuurt in Amsterdam vestigden, 
destijds bekend als de slechtste buurt van Nederland. Cas-
coland organiseerde er allerlei activiteiten en uiteindelijk 
werd het plantsoen in 2015 voor 45 miljoen verkocht aan 
een ontwikkelaar.43 De vraag rijst of Cascoland zich heeft 
laten	 inzetten	 en	 misbruiken,	 Roel	 Griffioen	 suggereert	
zelfs dat kunstenaars in dit soort projecten meer fungeren 
als onderbetaalde buurtwerkers.44 Maar daarover zegt Roel 
Schoenmakers, oprichter van Cascoland, “Integendeel, we 

42	 Roel	Griffioen,	‘Hoe	de	broedplaats	een	surrogaat	voor	echte	stede	 	
  lijke ontwikkeling werd’. De Correspondent (2014): 1 pagina   
 [online platform]
43 Harmen Bockma, ‘‘Probleembuurt, pas op voor kunstenaars!’’. De   
 Volkskrant (2015): 1 pagina [online krant].
44	 Griffioen
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waardoor verbinding in de buurt ontstaat, mits zij de goede 
definitie	van	samenwerken	hanteren,	zoals	Hutak	schreef.50 
Dit zijn allemaal ontwikkeling die van waarde zijn voor een 
plek. Totdat, zoals ook besproken in hoofdstuk 1, er een 
kantelpunt komt waarop deze ontwikkelingen opeens een 
gentrificatieproces	 aanjagen.	Maar	 alles	 wat	 er	 daarvoor	
gebeurt verliest dan misschien niet meteen zijn waarde. De 
vraag is alleen, hoe zorg je ervoor dat dat kantelpunt niet 
bereikt	wordt?	Hoe	ga	je	als	kunstenaar	aan	de	slag	in	een	
buurt	zonder	dat	het	er	te	leuk	wordt?

50	 Massih	Hutak,	‘Het	‘broedplaatsenbeleid’	is	een	goedkope	gentrifica		
 tiemachine’. Het Parool (2020): 1 pagina [online krant].

voor discussie over het onderwerp en zo de spagaat ter 
sprake brengt. Ze stelt vragen over hoe er gebruik kan 
worden	gemaakt	van	het	gentrificatieproces	en	of	er	een	
positieve ontwikkeling voor het Amsterdamse kunstveld 
van gemaakt kan worden. En hoe werkt het broedplaat-
senbeleid	 eigenlijk?	 Hoe	 voelen	 kunstenaars	 zich	 op	 die	
plekken?	Vragen	die	de	positie	van	de	kunstenaar	én	het	
gentrificatieproces	 aan	de	kaak	 stellen	waardoor	de	 spa-
gaat misschien wel een spagaat blijft, maar in ieder geval 
bespreekbaar wordt gemaakt.

DE WAARDE VAN KUNST IN DE STAD
Want de vraag is natuurlijk hoe erg die spagaat daadwer-
kelijk is. Het ontkennen van de spagaat en de invloed die 
kunstenaars	al	dan	niet	hebben	op	het	gentrificatieproces	
is misschien wel erger dan de situatie op zich. Want het is 
belangrijk om niet te vergeten dat diezelfde kunstenaars 
óók een goede invloed hebben op hun omgeving. Het gen-
trificatieproces	toont	aan	hoe	sterk	de	invloed	van	kunste-
naars op een gebied kan zijn. Kunst en cultuur in de stad 
is	lang	niet	alleen	maar	een	gentrificatieaanjager,	het	is	ook	
heel belangrijk voor het leven in de stad en brengt goede 
ontwikkelingen en perspectieven met zich mee. Want dat 
er een artistiek milieu ontstaat heeft vaak te maken met 
een nieuw soort perspectief, of een openheid of een andere 
manier van denken over de plek49, zegt Jeroen Boomgaard, 
kunsthistoricus en criticus. Er ontstaat ruimte voor ver-
beelding over wat een plek is en kan zijn en kunstenaars 
leggen vaak contact met de omgeving en haar mensen 

49	 Debbie	Broekers,	‘BUITENPROJECTEN	#1:	Pay	Attention	Please!		
 – Amsterdam ontdekt zijn kunst en publieke ruimte’. Metropolis M  
 (2018): 1 pagina [online tijdschrift].
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HOOFDSTUK 3

Op de Drieslag, het winkelcentrum in Malburgen waar ik 
jarenlang mijn boodschappen deed en nu met Ruimtekoers 
projecten organiseer, zie ik langzaam een verandering ont-
staan. Het was er lang een grauwe, gure bende. Nu design 
antropoloog Tina Lenz daar in samenwerking met Ruim-
tekoers	aan	de	slag	is	gegaan	fleurt	het	op.	Winkeliers	ont-
wierpen samen met Tina een vlag voor hun winkel, organi-
seerden het Perzische lentefeest Norooz en ze denken mee 
over een groenplan voor de Drieslag, waar een grote stalen 
pergola midden in de koopgoot staat die binnenkort wordt 
vergroend. Er wordt gepoogd deze openbare ruimte van 
de Drieslag een ruimte voor iedereen te laten zijn, die net 
zo veel, of misschien wel meer, waard is dan de openbare 
ruimten in het centrum. Een ruimte waar mensen toegang 
hebben tot dezelfde kansen.

Want zoals Rawls stelt mogen toevallige omstandigheden 
waar iemand niets aan kan doen niet bepalend zijn voor 
iemands levenskansen.51 Iedereen zou dus toegang moeten 
hebben tot dezelfde kansen en deze mogen niet verschillen 
per plek, en dus ook publieke ruimte, waar je opgroeit. In 
hun publicatie Verkenning van de rechtvaardige stad noemen 
Franke & Veldhuis het voorbeeld van de bibliotheken in 
Den	Haag,	 waar	 het	 gemeentebestuur	 besloot	 de	 wijkfi-
lialen te sluiten. Toen bleek dat de mensen in de Schil-
dersbuurt daar veel meer de dupe van waren dan die in 
het statenkwartier, werd na 2 jaar de bibliotheek in de 

51 Esther Wit, ‘John Rawls, Een theorie van rechtvaardigheid’. De   
 Humanistische Canon: 1 pagina [website]
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Als je je als kunstenaar interesseert in stadsontwikkeling en 
daarmee bezig wil houden, zal dat dus waarschijnlijk ook 
een prominente rol spelen in de verschijningsvorm van je 
werk. Aan de hand van een aantal kunstenaarspraktijken, 
en nog vele anderen die ik hier niet bespreek, is mij duide-
lijk geworden dat het bijdragen aan rechtvaardige stedelijke 
ontwikkeling als kunstenaar veel meer is en wordt dan het 
maken van een kunstwerk. Het vraagt om veel toewijding 
en kunnen werken in een proces en lokale context, zonder 
per se toe te werken naar een eindwerk. Hoewel dat niet 
betekent	 dat	 er	 nooit	 toegewerkt	 wordt	 naar	 een	 fysiek	
‘eindwerk’. Daarin kiest iedere maker een vorm die bij hen 
en het onderwerp past.

Ik ga proberen aan de hand van de kunstenaarspraktij-
ken	van	Arna	Mačkić,	Jeanne	van	Heeswijk,	Yosser	Dekker	
(Bureau Ruimtekoers) en Tina Lenz een aantal kernwaar-
den	te	filteren	die	belangrijk	zijn	voor	het	werken	in	een	
lokale context en voor het bijdragen aan rechtvaardige 
ontwikkeling van die stedelijke context. Dit deel van mijn 
onderzoek gaat dan ook over de vraag: 

Welke eigenschappen zijn kenmerkend voor hedendaagse 
kunstenaarspraktijken die bijdragen aan rechtvaardige ste-
delijke	ontwikkeling?
 Over de rol die kunstenaars kunnen spelen in het 
proces van rechtvaardige stedelijke ontwikkeling en welke waar-
den daarbij belangrijk zijn. 

schildersbuurt weer geopend. Of zoals in Amsterdam, waar 
op de Zuidas meer geïnvesteerd wordt in de inrichting van 
de openbare ruimte dan in de Bijlmer.52 Je kan je afvragen 
of we met twee maten meten en wie daar de dupe van is.

Even terug naar de rechtvaardige stedelijke ontwikkeling 
uit hoofdstuk 1. Susan Fainstein vat het samen als “een stad 
waarin het beleid niet alleen wordt bepaald door econo-
misch rendement, maar ook wordt getoetst aan zijn sociale 
gevolgen.”53 En Franke en Veldhuis schrijven in hun publi-
catie Verkenning van de rechtvaardige stad dat “economische 
belangen niet dominant moeten zijn over sociaal-culturele 
doelen, dat ruimtelijke ontwikkeling er is om de behoeften 
van bewoners van de stad zo goed mogelijk te faciliteren 
en dat die bewoners – en gebruikers – ook zeggenschap 
hebben over die ontwikkeling.”54

Rechtvaardige stedelijke ontwikkeling klinkt misschien 
alsof het gaat over stedenbouw en de manier waarop we 
onze steden inrichten. Dat is natuurlijk ook zo, maar een 
belangrijk onderdeel daarvan zijn naast stenen de mensen 
die in deze stedelijke context leven. Zij kunnen een ont-
wikkeling op gang brengen en zijn nodig om de ontwikke-
lingen	vorm	te	geven,	want	voor	wie	ontwikkel	je	anders?	
Dat is denk ik ook waarom de kunstenaars die ik behan-
del allemaal werken in de openbare ruimte en zich vooral 
bezighouden met de sociale banden die ze op een plek 
opbouwen. Veel meer dan een uiteindelijk kunstwerk staan 
deze relaties centraal in hun werk.

52 Simon Franke & Wouter Veldhuis, Verkenning van de rechtvaardige  
	 stad.	(Amsterdam:	trancityxvaliz,	2018)	25,	26
53 Susan Fainstein, geciteerd in Franke & Veldhuis, 24
54 Franke & Veldhuis, 24
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spelen in de leefomgeving te laten aansluiten op de wensen 
en behoeften van inwoners. Op die manier maken we een 
stad voor iedereen en verkennen we richtingen voor het 
samenleven in de toekomst.
Yosser is tevens mijn opdrachtgever. Lange tijd probeerde 
ik me tijdens het schrijven los te koppelen van mijn werk 
bij Ruimtekoers om niet in een tunnel te zitten en kritisch 
te kunnen lezen en schrijven zonder dat dat meteen invloed 
zou hebben op het werk dat Ruimtekoers doet. Maar nu ik 
bijna aan het eind ben vind ik het toch van belang er over 
te schrijven. Want door mijn werk bij Ruimtekoers word ik 
natuurlijk wél beïnvloed in de manier waarop ik kijk naar 
stedelijke ontwikkeling en de manier waarop kunstenaars 
daarin kunnen bijdragen.

Tina Lenz is design antropoloog. Ik ken haar van het pro-
ject ‘Ritueel Geopend’ dat ze in 2020 in opdracht van 
Ruimtekoers uitvoerde op winkelcentrum de Drieslag. 
Door middel van participerend ontwerpen geeft ze projec-
ten vorm waarin ze samen met participanten werkt aan het 
ontvouwen van mogelijkheden. 

Voor zowel de informatie over de werkwijze van Tina Lenz 
als Yosser Dekker geldt dat ik hen tijdens de projecten van 
Ruimtekoers veel heb gesproken vanuit mijn rol als onder-
zoeker om samen te ontrafelen wat in deze context impact 
maakt. Daar haal ik veel van de hieronder gebruikte kennis 
uit. Daarnaast heb ik hen allebei nogmaals geïnterviewd en 
veel stukken teruggelezen. 

KUNSTENAARSPRAKTIJKEN
Arna	Mačkić	 is	 een	 Nederlands-Bosnische	 architect.	 De	
verwoesting van de stad Mostár in haar geboorteland 
Bosnië, dat zij vlak daarvoor als 5-jarige samen met haar 
gezin was ontvlucht, heeft diepe indruk gemaakt en nog 
steeds	 invloed	 op	 haar	 werk.	 Mačkić	 streeft	 ernaar	 in-
clusieve architectuur te ontwerpen, gebouwen en ruimtes 
die toegankelijk zijn voor zoveel mogelijk verschillende 
mensen. Door haar kijk op het inrichten van de publieke 
ruimte en deze zo inclusief mogelijk maken vanuit archi-
tectonisch oogpunt vormt zij een waardevolle toevoeging 
in dit hoofdstuk. Door veel interviews te lezen, kijken en 
luisteren heb ik informatie over haar werkwijze vergaard. 

Jeanne van Heeswijk is beeldend kunstenaar. Ze werkt aan 
projecten waarin ze samenwerkt met betrokkenen die zeg-
genschap willen over hun eigen leefomgeving en noemt 
zichzelf in dit proces een medemaker, net als de andere 
deelnemers, omdat iedereen een onderdeel is van het col-
lectief. Van Heeswijk vliegt projecten grootschalig aan om 
aanwezige kwaliteiten op een plek te ontsluiten en ruimte 
te bieden, zoals ze bijvoorbeeld doet in het project ‘Free-
house: Radicalising the local’ in de Afrikaanderbuurt in 
Rotterdam. Door stukken te lezen, een gastles te volgen 
en veel naar het werk van van Heeswijk te kijken heb ik 
kennis over haar manier van werken tot me genomen die 
ik in dit hoofdstuk zal verwerken.

Yosser Dekker is initiatiefnemer van Bureau Ruimtekoers 
dat opereert in de stedelijke context en werkt aan een 
rechtvaardige stad door via kunst- en cultuurparticipa-
tie een brug tussen inwoners en overheid te slaan en zo 
het ontwerp van de beleidsmakers voor vraagstukken die 
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toekomstbeelden. “We moeten een strijd voeren om helder 
te maken wat een volgende stap is of kan zijn. Waarop gaan 
we	doorbouwen?”56

Ook	Arna	Mačkić	heeft	het	steeds	over	een	gedeelde	col-
lectieve identiteit die voortkomt uit de geschiedenis van 
een plek. In haar streven naar inclusieve architectuur, dat 
plaats vindt in het hele proces van opdracht aannemen 
tot het ontwerpen, stelt ze zichzelf vragen als voor wie is 
het?	Voor	wie	moet	het	toegankelijk	zijn?	Welke	groepen	
worden	nog	niet	bediend	in	de	wijk?	Hoe	zorg	je	ervoor	
dat	andere	esthetieken	ook	een	plek	krijgen?	In	een	artikel	
van Brainwash zegt ze: “Het gaat er volgens mij vooral om 
dat je als architect in de maatschappij staat”.57

ROL ALS MAKER IN DE MAATSCHAPPIJ
Zoals	Mačkić	beschrijft	hoe	belangrijk	het	is	om	als	archi-
tect in de maatschappij te staan, benoemen ook de andere 
makers dat. Zo beschrijft van Heeswijk de stad als haar 
werkplaats en artistieke leefomgeving58 en zij ziet zichzelf 
altijd als medemaker, ze deelt haar kunstenaarschap met 
andere medemakers in gezamenlijke processen.59 
Als je je als maker bezighoudt met de rol die je inneemt 
in de maatschappij, rijst bij een nieuw project vanzelf de 
vraag	van	welke	systemen	je	uit	gaat	maken	en	óf	je	daar	
van uit wil maken. 

56 Persoonlijke communicatie [interview in bijlage 1]
57 ‘Architect Arna Mackic: plekken moeten van iedereen zijn’. Brain  
 wash (2020): 1 pagina [online platform].
58 Hugo Bongers & Eva Visser, ‘Mijn werk bevindt zich in de condities  
 van het lokale’. Puntkomma (2015): 1 pagina [online tijdschrift]
59 Susanne van Balveren, ‘‘Durf politiek te dromen’ – In gesprek met   
	 Jeanne	van	Heeswijk’.	Mister	Motley	(2021):	1	pagina		 	 	
 [online platform]

BESTAANDE STRUCTUREN
Opvallend in de manier van werken van al deze makers is 
dat vaak gesproken wordt over het werken binnen bestaan-
de structuren, met de aanwezige kwaliteiten en talenten 
op een plek, de geschiedenis van die plek en de gebruikers 
van de plek. Zo vertelt Tina Lenz me dat ze om die reden 
vaak werkt via de lijn van vriendschap of collegialiteit met 
de gebruikers van de plek55	en	Mačkić	kijkt	vaak	naar	het	
verleden van een plek om zo te ontrafelen welke structuren 
er bestonden en nu nog bestaan. 

NIEUWE STRUCTUREN
Binnen en met die bestaande structuren is voor de makers 
ruimte om nieuwe structuren te creëren om een ander ver-
haal te vertellen en de positie van de bestaande structuur 
te versterken. Daarbij maken makers altijd gebruik van de 
lokale kwaliteiten en talenten, geven die zeggenschap en 
doen dit binnen een gelijkwaardige en inclusieve werk-
wijze.
Op deze manier wordt de positie van de bestaande structu-
ren versterkt, er wordt meer gevoel van eigenaarschap en 
betrokkenheid gecreëerd en er worden samen ideeën over 
de toekomst gevormd die door de gecreëerde betrokken-
heid meer draagvlak vinden. 
Het gaat dus om het faciliteren van de behoeften van be-
woners en gebruikers van een plek en hen zeggenschap 
over de ontwikkelingen geven.

Van Yosser Dekker leerde ik hoe belangrijk het is om vanuit 
herinneringen samen te werken aan de verbeelding van 

55 Persoonlijne communicatie
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dat je partijen die je tegenkomt daarop moet aanspreken.62

Ook Yosser benoemt de activistische houding als ik hem 
vraag naar de eigenschappen die een maker moet hebben 
om projecten bij Ruimtekoers te doen waarin het contact 
tussen inwoner en overheid versterken belangrijk is. “Kun-
stenaars zijn in dit verhaal eigenlijk de moderators. Een 
kunstenaar moet een open houding hebben en uitgaan van 
een concept dat zich verandert naar gelang het proces. En 
belangrijk is dat ze betrokken willen zijn bij meer dan het 
kunstwerk, het heeft ook iets activistisch.”
Niet alleen betrokkenheid van de kunstenaar is van belang, 
een van de doelen van Ruimtekoers is om meer betrok-
kenheid van deelnemers bij hun eigen leefomgeving en de 
thema’s die daarin spelen te creëren. Dat is belangrijk, zegt 
Yosser, want wat we nu zien is dat er vaak beleid wordt ge-
maakt dat niet aansluit omdat inwoners alleen worden be-
trokken bij de oplossing, niet bij het onderliggende thema. 
“Iedereen denkt dan, lekker gedaan, opgelost. Blijkt later 
dat het helemaal niet werkt. En dat komt denk ik doordat 
burgers te láát worden betrokken. Ze zijn betrokken ge-
weest bij de oplossing maar niet bij het vraagstuk.”63

GEBRUIKERS ZIJN ERVARINGSDESKUNDIGEN
Om die betrokkenheid van burgers bij hun eigen leefom-
geving te creëren is het van belang dat je als maker eerst 
de wereld van inwoners en gebruikers wil begrijpen en 
onderzoekt welke thema’s en vraagstukken er spelen om 
vanuit daar te kunnen werken aan mogelijke ‘oplossingen’. 
Om te werken aan maatschappelijke vraagstukken in een 

62 Milo Vermeire,‘Interview met Arna Mackic over de bedreiging van   
	 de	inclusieve	stad’.	Mister	Motley(2019):	1	pagina[online	platform].
63 Persoonlijke communicatie [interview in bijlage]

Bij aanvang van haar project Ritueel Geopend stelde Lenz 
zichzelf	 de	 vraag	 ‘Waarom	 ik?’.	 Een	 vraag	 die	 gaat	 over	
ruimte innemen en ruimte maken, En bovenal een vraag 
die	 handvatten	 biedt	 te	 reflecteren	 op	 je	 rol	 als	 maker.	
“Door	mezelf	de	vraag	‘waarom	ik?’	voor	te	leggen,	is	het	
mogelijk om na te denken over mijn eigen rol en tegelijker-
tijd ook over welke taken niet voor mij zijn weggelegd.” De 
vraag impliceert immers ook andere vragen als ‘waarom 
niet	ik?’,	‘wie	dan	wel?’	en	‘wanneer	niet	ik?’,	de	antwoor-
den daarop scheppen ruimte voor de ander en vormen het 
begin van een gelijkwaardige samenwerking.60

Jezelf bevragen is belangrijk want je moet ook kritisch zijn 
op jezelf en je eigen werken, zegt Heeswijk, zeker als het 
gaat om werken binnen de complexe processen van stede-
lijke	 ontwikkeling.	 “Wat	 betekent	 beter	maken?	Waarom	
stel	 ik	 deze	 vragen?”	 Tegelijkertijd	 stelt	 Heeswijk	 dat	 je	
ook niet naïef moet zijn, want het werken binnen deze 
processen is super complex, dat los je niet zomaar op en 
al helemaal niet met een leuk voortuintjesproject. Er zijn 
zulke grote krachten aan het werk, dat je als kunstenaar 
wel een activistische rol aan móet nemen wil je werken een 
rechtvaardige ontwikkeling van de stad.61 
Mačkić	is	van	mening	dat	je	daarom	niet	alleen	kritisch	op	
jezelf moet zijn, maar ook op de gemeente en ontwikke-
laars waar je, zeker in haar vakgebied, mee samen werkt. 
Zij neemt bijvoorbeeld bepaalde opdrachten niet aan, “als 
ik weet dat ze exclusief voor één bepaalde groep zijn of als 
er door de opdrachtgever wordt gevraagd naar een soort 
homogeniteit in de esthetiek van de architectuur.” Zij vind-

60 Tina Lenz, et al. Ritueel Geopend, (2021), 21
61 Persoonlijke communicatie, 2021 [werkbespreking]
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ik het terug, al dan niet in andere woorden. Zo heeft van 
Heeswijk het over collectief leren en werken binnen de 
condities van het lokale en zij ziet, zoals al eerder beschre-
ven, deelnemers aan ‘haar’ projecten altijd als medemakers, 
evenals zichzelf.67 Daaruit spreekt gelijkwaardigheid.
Uit de Ruimtekoersmethode blijkt dat het belangrijk is dat 
alle deelnemers gelijkwaardig zijn om zo vrij van (voor)
oordelen ideeën, mening, dromen en behoeften te kunnen 
delen. Die gelijkwaardigheid kan gecreëerd worden door 
de deelnemers te benaderen als (eind)gebruikers van het 
thema in de samenlevingscontext en als deskundigen van 
de eigen ervaring van die context. Zo is iedere ervaring 
gelijkwaardig.

Naast gelijkwaardigheid is toegankelijkheid ook een be-
langrijke pijler die gaat over het creëren van een voor ieder-
een in de samenlevingscontext toegankelijk project zodat 
de uitkomsten en resultaten inclusief zijn. Toegankelijkheid 
kan	op	verschillende	manieren	gecreëerd	worden.	Mačkić	
heeft het vanuit haar achtergrond als architect over de let-
terlijke toegankelijkheid van een gebouw, maar ook over 
de gevoelsmatige toegankelijkheid van architectuur. Zij 
wil graag inclusieve en dus voor zoveel mogelijk mensen 
toegankelijke architectuur ontwerpen en dat heeft bijvoor-
beeld te maken met de beeldtaal die je gebruikt. “Het is een 
misverstand te denken dat die beeldtaal neutraal moet zijn, 
want	 dan	 identificeert	 juist	 niemand	 zich	 er	meer	mee.”	
En,	zo	zegt	Mačkić,	als	we	ons	niet	kunnen	identificeren	
met onze eigen leefomgeving heeft dat invloed op de mate 
waarin we ons vrij voelen om te participeren en onze ver-
antwoordelijkheid naar de stad en de mensen om ons heen 

67 Bongers & Visser

context, is het belangrijk de belangen en behoeften van de 
gebruikers van die context te kennen. Zij zijn immers de 
ervaringsdeskundigen van de context. Het is belangrijk om 
daar	 aandacht	 aan	 te	 schenken,	 zegt	Mačkić,	want	 “Hoe	
zorg je ervoor dat je de behoefte van achtergestelde groe-
pen leert kennen, zodat je die mee kunt nemen in je ont-
werpen?”.	Zij	 vraagt	de	opdrachtgever	 voor	 aanvang	van	
een project altijd of ze alvast met bewoners kan praten om 
te achterhalen wat de buurt er eigenlijk van vindt en wat 
hun wensen zijn.64 
Yosser vertelt dat dit bij Ruimtekoers ook zijn methode 
is, “Inwoners zijn de ervaringsdeskundigen over hun eigen 
wijk. Het is belangrijk hen te empoweren, te laten zien wat 
er nog meer mogelijk is, hoe het ook kan en kijk, je kan dit 
ook zelf. En ik help je wel.” Hij stelt dat je om de ervarings-
deskundigen te empoweren en betrokkenheid te creëren, 
toegankelijkheid en gelijkwaardigheid hoog in het vaandel 
moet hebben staan zodat iedereen zich welkom voelt om 
betrokken te raken.65 

TOEGANKELIJKHEID, GELIJKWAARDIGHEID EN 
INCLUSIVITEIT
Bij alle besproken makers zie ik die waarden van toegan-
kelijkheid, gelijkwaardigheid en inclusiviteit dan ook terug. 
In de Ruimtekoersmethode66 die Yosser Dekker ontwikkel-
de worden de pijlers toegankelijkheid en gelijkwaardigheid 
heel expliciet beschreven. Maar ook bij andere makers zie 

64 ‘Architect Arna Mackic: plekken moeten van iedereen zijn’. Brain  
 wash (2020): 1 pagina [online platform].
65 Persoonlijke communicatie [interview in bijlage]
66 Yosser Dekker, ‘De revolutie van de verbeelding’ (2020): 35, 40, 41  
 [onderzoek in bijlage 2]
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de identiteit van het hele winkelcentrum bloot”70 schreef ik 
daarover in de publicatie Ritueel Geopend, artistiek onderzoek 
Malburgen die is gemaakt als afronding van het project. 
De winkeliers zijn ontzettend blij, voelen zich weer meer 
onderdeel van de publieke ruimte omdat ze daar met hun 
vlag onderdeel van uitmaken én voelen meer verantwoor-
delijkheid over deze ruimte. 

Als we nu kijken naar deze kunstenaars zie ik in ieder 
geval dat bij het werken in een publieke context en daarbij 
bij willen dragen aan rechtvaardige ontwikkeling, gebrui-
kers van die context de sleutel zijn. Zij zijn de toegang tot 
kennis over de omgeving waarin je je bevindt en kennis 
over de achterliggende thema’s die spelen bij een vraagstuk. 
Toegankelijkheid en gelijkwaardigheid zijn factoren 
die ervoor kunnen zorgen dat iedereen uit de samenle-
vingscontext meedoet. Deze elementen samen kunnen dus 
zorgen voor inclusie, een stad voor iedereen, waar alle be-
sproken makers naar streven.

70 Tina Lenz, et al. Ritueel Geopend, (2021), 39

te nemen.68

Om iets toegankelijk te maken, mensen te laten participe-
ren, is het dus belangrijk dat het vertrouwd en herkenbaar 
is door gebruik te maken van een bepaalde herkenbare 
beeldtaal, een herkenbaar medium en vooral door gebruik 
te maken van de eerdergenoemde bestaande structuren en 
alles wat die te bieden hebben omdat dat herkenbare ele-
menten van de omgeving zijn. 

WAARDEN IN DE PRAKTIJK
Een project waarin gelijkwaardigheid en toegankelijkheid 
duidelijk zichtbaar zijn is het project ‘Ritueel Geopend’ dat 
Tina Lenz afgelopen jaar in opdracht van Ruimtekoers uit-
voerde op winkelcentrum de Drieslag in Malburgen. Ik heb 
Lenz zien werken aan dit project en als ik haar vraag naar 
haar werkwijze, of wat belangrijke elementen zijn, vertelt 
ze dat ze eerst meedeint in de golven, kijkt hoe het op een 
plek gaat en heel intuïtief keuzes maakt. Pas achteraf, na 
een	 aantal	 dagen	 veldwerk,	 gaat	 ze	 analyseren.	 Zo	 heeft	
ze veel tijd en ruimte om onderdeel te worden van de be-
staande structuren en écht vanuit daar te kijken wat ze kan 
brengen.69 Dat bleken ditmaal vlaggen voor de winkels van 
de ondernemers te zijn die Tina samen hen ontwierp aan 
de hand van onderzoek naar rituelen, dat ze ook samen met 
de	ondernemers	deed.	Deze	vlaggen	hebben	een	specifieke	
en voor gebruikers van de context herkenbare beeldtaal, 
“een opvallende en ietwat knullige stijl. (Gelukkig maar, 
want	hip	en	flitsend	zou	op	deze	plek	misstaan).	Daardoor	
zijn ze een verbindende factor en leggen ze tegelijkertijd 

68 Annemiek Leclaire, ‘Dit is Arna Mackic, architect van de wederop  
 bouw’. Vrij Nederland (2016): 1 pagina [online tijdschrift].
69 Persoonlijke communicatie
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CONCLUSIE

Aan de start van dit onderzoek vroeg ik mij af wat de rol 
van de kunstenaar is in het proces van stedelijke ontwikke-
ling	en	daaruit	voorvloeiende	gentrificatie.	Mijn	onderzoek	
gaat over de vraag hoe kunstenaars bij kunnen dragen aan 
rechtvaardige stedelijke ontwikkeling, als tegenhanger van 
gentrificatie.	Om	dat	te	onderzoeken	heb	ik	eerst	gekeken	
naar	het	verschil	tussen	gentrificatie	en	rechtvaardige	ste-
delijke ontwikkeling. Vervolgens heb ik onderzocht wat de 
rol van kunstenaars is bij stedelijke ontwikkeling in het 
algemeen, waarbij ook de veranderende rol van de kunste-
naar door de opkomst van de creatieve industrie aan bod 
komt. Tot slot heb ik gekeken naar een aantal kunstenaar-
spraktijken van makers die op het gebied van rechtvaardige 
stedelijke ontwikkeling goed werk verrichten. 
Het	 onderzoek	 begint	 met	 een	 analyse	 van	 het	 verschil	
tussen	 gentrificatie	 en	 rechtvaardige	 stedelijke	 ontwikke-
ling, waaruit blijkt dat het grootste verschil is dat gentri-
ficatie	 gaat	 over	 economische	 belangen	 en	 investeren	 in	
stenen, terwijl er bij rechtvaardige stedelijke ontwikkeling 
meer gewerkt wordt vanuit sociaal-culturele belangen en 
geïnvesteerd wordt in levens van mensen. 
Gentrificatie	is	een	complex	proces,	onder	andere	omdat	de	
kern van het probleem ligt bij grote bedrijven, gemeenten 
en krachten van bovenaf, terwijl het vaak toegeschreven 
wordt aan individuen zoals de kunstenaar. Toen ik kortge-
leden de documentaire ‘Push’71 zag, over de uit de pan rij-
zende huur- en huizenprijzen in grote steden, drong weer 
tot me door hoeveel grote krachten er achter de verstoorde 

71 Fredrik Gertten (Regisseur), ‘Push’, 2Doc (2019) [documentaire]



5554

ment niet gehoord worden. Zij zijn degenen die je een stem 
wilt geven om de stad en zijn ontwikkelingen van en voor 
iedereen	te	maken.	Want	de	strijd	tegen	gentrificatie	bete-
kent niet dat plekken niet beter mogen worden. Het gaat 
alleen om de manier waarop en voor wie, de lijn tussen 
ontwikkeling en uitsluiting is dun. 
Om daaraan te werken doe je goed aan een aantal facto-
ren, blijkt uit de onderzochte kunstenaarspraktijken. Ten 
eerste benoemen alle kunstenaars hoe belangrijk het is om 
als maker in de maatschappij te staan en tegelijkertijd zijn 
zij zich uiterst bewust van hun rol als maker op een plek 
die niet van hen is. Daarnaast werken zij allemaal in de 
publieke ruimte en met de bestaande structuren van die 
ruimte, om vanuit de kwaliteiten daarvan toe te werken 
naar betere, stevigere en meer op de behoefte van de ge-
bruikers aansluitende nieuwe structuren. Bijvoorbeeld door 
het zichtbaar maken van een collectieve identiteit die vaak 
al ligt besloten in herkenbare en vertrouwde elementen in 
de publieke ruimte. Zoals de vlaggen die Tina Lenz samen 
met winkeliers ontwierp voor hun winkel aan de hand van 
een beeldtaal die daar al aanwezig was, waardoor de vlag-
gen een weergave zijn van die collectieve identiteit van het 
winkelcentrum. Verder bestaan de publieke ruimte en haar 
structuren ten alle tijden uit de gebruikers ervan en het is 
dus ook van groot belang hen te betrekken bij je werk in 
die ruimte door projecten toegankelijk, gelijkwaardig en 
inclusief vorm te geven.
Hoe kunstenaars kunnen bijdragen aan rechtvaardige ste-
delijke ontwikkeling zou dus zoveel kunnen zijn als je als 
maker bewustzijn van je rol op een plek en vanuit die rol 
sociaal-culturele belangen behartigen. Door als medema-
ker, vriend, activist vanuit bestaande structuren te werken 
aan nieuwe structuren om zo een stad voor iedereen te 
bouwen. 

balans in grote steden zitten. Daar is een broedplaats of een 
atelier van een individuele kunstenaar niets bij. 
Je hebt als kunstenaar weinig invloed op die grote, com-
plexe processen van stedelijke ontwikkeling, maar je kan 
wel een bijdrage leveren in het investeren in levens van 
mensen. Het is dus interessant om te kijken hoe je als kun-
stenaar	zo	ver	mogelijk	bij	het	gentrificatieproces	wegblijft	
en via het tegenovergestelde, rechtvaardige ontwikkeling, 
bijdraagt aan stedelijke ontwikkeling voor iedereen. Om 
verzet te organiseren tegen de grote krachten is het van 
belang júist te blijven werken op lokaal niveau om daar een 
fijne	en	leefbare	stad	voor	iedereen	te	creëren.	
Na mijn onderzoek is me duidelijk dat er bij het werken 
aan rechtvaardige stedelijke ontwikkeling geen vastomlijn-
de manier van werken is. Het is een complex gebied om 
je in te begeven, mede omdat het lastig te duiden is wat 
rechtvaardigheid is, maar ook omdat je als kunstenaar van 
te voren nooit weet wat de invloed van je aanwezigheid 
zal zijn. 
Puur vanuit de literatuur die ik heb bestudeerd over gen-
trificatie,	(rechtvaardige)	stedelijke	ontwikkeling	en	de	rol	
van de kunstenaar daarin was het lastig een antwoord te 
vinden op de vraag hoe kunstenaars precies tewerk kunnen 
gaan	als	ze	niet	gentrificatie	in	de	hand	willen	helpen,	maar	
wel bij willen dragen aan de ontwikkeling van een plek. 
De literatuur blijft vaak wollig, groots en te weinig speci-
fiek.	Echter,	toen	ik	kunstenaarspraktijken	ging	bestuderen	
werd het direct concreter en waren er een aantal duidelijke 
factoren te onderscheiden. 
Één van de belangrijkste punten van het werken aan so-
ciaal-culturele belangen, waar rechtvaardige ontwikkeling 
over gaat, is het geven van een stem aan hen die bij ont-
wikkeling	 gestoeld	 op	 zoveel	 mogelijk	 financieel	 rende-
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