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Mijnheer de rector magnificus, 
mijnheer de burgemeester, leden 
van het college van bestuur, dames 
en heren, 

Vanmiddag wil ik u, voor een ogenblik, in de verbeelding meenemen naar de stad 
Eudoxia. Eudoxia is een stad vol kronkelende steegjes, doodlopende sloppen en straten 
met vislucht, maar het heeft ook iets aparts. Hier wordt namelijk, zo beweert de 
schrijver ltalo Calvino, een tapijt bewaard waarin je, als je goed kijkt, de ware vorm 
van de stad kunt zien. Op het eerste gezicht lijkt het weefsel, mèt zijn patroon van 
symetrische motieven, lijnen en cirkels in niets op Eudoxia. Maar als je het tapijt 
nauwkeurig onderzoekt, dan merk je dat iedere plaats in het tapijt correspondeert met 
een plek in de stad. Sterker nog: iedere inwoner van Eudoxia kan, 
verborgen tussen de krullen van het tapijt, het verhaal van zijn leven vinden, een
weerspiegeling van de wendingen van het lot. 

Over de oorsprong van stad en tapijt blijven de meningen verdeeld, zo meldt 
Calvino in zijn korte bericht. Er zijn er die zeggen dat het tapijt van goddelijke origine 
is. Maar je kunt net zo goed tot de omgekeerde conclusie komen: dat de stad het 
werkelijke universum vertoont, ja, dat het rare Eudoxia, een vlek die zich vormeloos 
uitspreidt, met huizen die tegen elkaar zakken, met buitenwijken als regimenten in het 
gelid, met wolken van stof, dat die chaos de goddelijke idealen weerspiegelt. 

Dames en heren, 

De stad is, overal in de geschiedenis en overal in de wereld, de plaats waar al het 
tegengestelde zich concentreert: macht en recht, cultuur en barbarij, het goddelijke en 
het menselijke. Het is de klassieke plek van de tempel, de markt, het kasteel, 
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de rechtbank, de academie. In de stad wordt, zoals de stadssocioloog Lewis Mumfort 
zo prachtig schrijft, de menselijke beschaving gevormd en op de proef gesteld. Hier 
wordt alles wat mensen kunnen en weten omgezet in signalen, gedragspatronen, 
systemen van orde. Maar tegelijkertijd is de stad ook een ideaal instrument om het oog 
te verblinden, de geest te intimideren en het hart te misleiden. 

Een stad is, voor wie er op let, vol boodschappen. Een kathedraal dwingt tot 
ootmoed. Een paleis herinnert de toeschouwer aan de ouderdom en de macht van de 
dynastie. Een stadhuis, zoals op de Dam, trompettert de rijkdom van de gemeenschap 
uit. Een boulevard dwingt de blik naar bet symbool van de natie. Een nieuw bouwwijk 
verhaalt over de zorg en de controledrift van de sociaal-democratie en het 
communisme. Een tram van vandaag, volgeverfd met reclame, roept vooral één ding: 
alles is hier voor geld te koop. 

De geest, de mentaliteit van een bepaalde periode versteent zich in een stad. En op 
zijn beurt bepaalt een stad weer de geest van de mensen die er wonen en werken.. 

Het is zoiets als lezen. Lezen is eigenlijk niets anders dan georganiseerde fantasie, 
en zo kun je een stad lezen, simpelweg door er veel in rond te lopen. Schrijven is in 
wezen niets anders dan het organiseren van de fantasie, de beelden, de gevoelens van 
anderen. En zo kun je ook een stad schrijven. Zo schreven de oude Grieken en 
Egyptenaren steden, als hele complexen van symbolen waarbinnen de mensen door 
processies, offerfeesten, wedstrijden, opstanden en andere rituelen zich telkens op-
nieuw met hun stad konden identificeren. Zo schreven de Fransen steden, gemaakt 
voor de snelheid van de nieuwe tijd, maar met straatwanden die de blik onvermijdelijk 
richtten op de centra van de oude macht. Zo schreven de Hollanders hun eigen steden, 
gegroepeerd om hun kerken, hun kikkersloten en hun stadhuizen, en gebouwd ten 
gerieve van slechts één machthebber: 'koning burger'. 

Er is wel één verschil met schrijven: het boek van een stad komt nooit af, en het 
loopt ook altijd vreselijk uit de hand. Wie een stad wil schrijven wordt voortdurend 
geconfronteerd met natuurrampen, jobstijdingen, belangengroepen van kruideniers, 
profeten en krankzinnigen. De tijd gaat langzaam, traag als stroop. De wereld keert 
zich om, maar op korte termijn verandert er niets aan het uiterlijk van een stad. Er zit 
een soort inertie in steden, en dat maakt dat we meestal leven in de droomstraten van 
onze grootouders en achter de moraliserende vensterbankjes van onze ouders. De stad, 
en zeker de goede stad, is het schoolvoorbeeld van een nimmer te realiseren utopie. 
Nooit, nooit - tenzij in het dorp van een tiran - weerspiegelen de draden van een 
goddelijk tapijt zich in een volkomen Eudoxia. 
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Ooit las ik een reeks vraaggesprekken over de manier waarop mensen zich de hemel
voorstellen, en voor zover ik me herinner zag dat er niet best uit voor het fenomeen
stad. Het hemelse Jeruzalem, de ideale stad uit de Middeleeuwen, de goddelijke orde
binnen de gouden poorten, er is weinige meer van over. Bij de meeste mensen roept de
hemel tegenwoordig het beeld op van grazige weiden, boomgaarden, ruisende beken en 
brave mensen in uiterst witte pakken. Het paradijs van de huidige Nederlander biedt
een landelijke aanblik. De stad is daarvan de absolute tegenpool: het is de verleidster,
het mensenetende monster, een leef systeem dat door de mens zelf in leven is
geroepen, maar dat hij absoluut niet meer kan beheersen. Of, anders gezegd, het
paradijs dat de mens, door teveel kennis, teveel goed en kwaad, teveel appels en teveel
slangen voor zichzelf tot een hel heeft gemaakt. 

Het thema van deze middag, 'de goede stad', lijkt dus voor velen een contradictio in 
terminis. Een stad kan, in hun ogen, gewoon niet goed zijn voor een mens. In de drie 
grote Nederlandse politieke hoofdstromingen zijn de afgelopen eeuw altijd sterke anti-
stedelijke tendensen aanwezig geweest: christenen wisten alles van Sodom en 
Gomorra, liberalen droomden weg naar Aerdenhout en het Gooi, en voor veel
socialisten betekende de stad bovenal een oord van kapitalistisch bederf . of, zoals' de 
jonge WBS-medewerker J.M. den Uyl het rond. 1953 zo kernachtig uitdrukte: een 
centrum van 'bioscoopbezoek en communistisch stemgedrag'. Maar tegelijk waren er
binnen die groepen ook altijd mensen die hun idealen en dromen, hoe uiteenlopend
ook, juist op diezelfde verfoeide stad projecteerden, met alle kracht die in hen was: de
Sarphati's, de Treub's, de Wibaut's, de Van Hall's, de Schaefer's, de Heerma's. 

Die dubbelzinnigheid, die pendelbeweging tussen pro- en antistad, bestaat zolang 
er steden zijn. Zo'n vierhonderd jaar voor Christus verkondigde Plato al zijn theorieën
over 'de goede stad': het moest een stad zijn van werkers, puriteins en statisch,
geregeerd door kasten van 'wachters' en 'wijsgeren', een eenheid zoals het menselijk
lichaam een eenheid is, met maar één conceptie van 'het goede' en maar één norm voor
vreugde en pijn. 

Zijn leerling Aristoteles dacht daar heel anders over. Hij ging uit van de aardse
praktijk. Hij meende dat de 'starre' stad van Plato een dode stad zou worden, zonder al 
die drijfveren en tegenstellingen die van een stad juist een stad maken. Zo'n
eensgezindheid zonder conflicten is niet het soort eenheid dat bij een stad hoort, zo vat
ik zijn betoog samen, omdat het de eigenheid van iedere burger ontkent. Een stad, zo
schreef hij, is juist van nature een pluraliteit van allerlei soorten mensen, 
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een mengeling van conflicten, vriendschappen, liefdes, vijandschappen. In wezen was
de goede stad van Aristoteles dus vooral een stad van interactie. Die van Plato was een
stad van monoloog, autoriteit, gezag. 

Deze discussie nu, die begonnen werd in het Athene van Pericles, heeft zich daarna
in alle toonaarden voortgezet, via de Garden Cities of Tomorrow van Ebenezer Howard 
en ons eigenste Betondorp, tot al die hedendaagse plannen die de stad willen oplossen 
in kleine dorpen, buurtschappen, urban fields, `Vinex-Iocaties' en al die andere 
heerlijkheden van het poldermodel. 

In wezen is het, denk ik, een van de meest klassieke discussies van de mensheid: die
tussen boer en stedeling. Want, op de keeper beschouwd, wat waren de stedelijke 
idealen van Plato anders dan de statische, traditionele, cyclische idealen van een
boerensamenleving zoals bijvoorbeeld Robert Redfield die beschrijft. Wat waren het 
anders dan de idealen van iemand die in de kern de stad de rug toekeert? En hoe moet
ik de goede stad van Aristoteles anders zien, dan het dynamische ideaal van iemand -
misschien wel de eerste - die de stad als stad zag, als een eigensoortig menselijk 
fenomeen waarover men zich kan blijven verwonderen? 

In Zijn standaardwerk The Good City onderscheidt Kevin Lynch drie waardesystemen, 
drie denkcomplexen over het begrip 'goede stad', die in de geschiedenis hun stempel
hebben gezet. Het eerste waardesysteem noemt hij het kosmische. Het gaat uit van de
stad als ceremonieel centrum, een plaats waar de riskante krachten van de natuur
werden verklaard, beheerst en tot een hogere orde werden verheven. Zo wordt de chaos
buitengesloten, zo krijgt het menselijke leven een veilige en permanente plaats in het 
universum. 

In het antieke stadsideaal zat deze gedachtegang verborgen, en zeker in al die
middeleeuwse kathedralensteden. Maar ook de 'goede stad' van de Renaissance was een
typisch kosmische stad. Het was een stad waarin het universum, de volmaakte ordening 
Gods, in alles herhaald werd. En die volmaakte maten van Gods schepping waren
vooral terug te vinden in de maten van de mens - maten die, u ziet het bijvoorbeeld 
op die bekende plaat van Leonardo da Vinci, op een bepaalde manier precies passen in 
een vierkant en een cirkel. 

Het tweede waardesysteem dat Lynch signaleert, staat daar recht tegenover. Het is
het denkbeeld van de stad als een praktische machine, een machine die uit talloze 
verschuifbare en vervangbare onderdelen bestaat, een samenstel dat geen hogere 
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betekenis heeft dan dat het functioneert als som van al deze onderdelen. Het is
praktisch, functioneel, ‘cool’ , zonder enige magie. 

Het is een manier van redeneren die voor het eerst opdook tussen de vijftiende en
de achttiende eeuw, en die paste bij de beginnende barokke stad, met zijn brede, rechte
boulevards, en bij het koopmanskapitalisme dat toen ontstond. In Amsterdam werd die 
verandering in denken voor het eerst duidelijk in '1531 , bij het zogenaamde 
vrouwenoproer, toen het stadsbestuur in de processieroute rond de Heilige Stede - ooit 
had daar een mirakel plaatsgevonden - een wolpakhuis wilde bouwen, lekker handig
tussen de Kalverstraat en het Rokin. Er ontstond die zomer, onder leiding van een
zekere Gerrit janszoon Peggedochter, een kleine opstand onder de Amsterdamse
vrouwen, voorzover mij bekend de eerste rel rond een Amsterdams bouwplan. Veel
volksopstanden gaan in wezen om behoorlijk fundamentele zaken, en dat was ook hier
het geval; het ging hier immers om een diepe breuk in het denken over de goede stad, 
die tussen de kosmisch gerichte, de godsgerichte goede stad, en de goede stad die alles
verwachtte van de aarde, de mechanische goede stad. 

Uiteindelijk bereikte dat mechanistische model pas zijn hoogtepunt in de twintigste 
eeuw. De barokstad was eigenlijk alleen voor de elite gebouwd, voor de snelheid van 
hun karossen en voor de zichtlijnen op hun paleizen. De stedenbouw in de twintigste 
eeuw richtte zich daarentegen vooral op de massa. Het Amsterdamse AI 

. gemeen Uitbreidingsplan uit '1934, waarmee Cornelis van Eesteren decennia lang zijn
stempel op de stadsuitbreidingen zette, wilde vooral een goede stad scheppen voor de 
arbeider - of, beter gezegd, de verburgerlijkte arbeider. Nu was hij de koning, en zijn 
woning was het centrale punt. . 

Het waren de jaren van het wetenschappelijk socialisme en in die visie was. de
goede stad een puur functionele stad. Alles werd uiteen uiteengerafeld in functies en
vervolgens opnieuw samengesteld tot, zoals de ontwerpers het noemden, een
'menselijke agglomeratie' . Al het bestaande, alle historie, al het niet-rationele, het was 
enkel een hindernis. Niet meer de benepen straat maar het open bouwblok stond 
centraal, versiering was een teken van zwakte, de kale vormen van de 'nieuwe
eerlijkheid' zetten de toon, en voor deze idealen heeft Nederland tot in de jaren zeventig 
doorgebouwd. 

Het hoogtepunt, en tegelijk het Waterloo van deze visie, was de Bijlmer, ontworpen 
in de jaren zestig. Het was een typisch antistedelijk stadsplan. Hier, in deze parkachtige
omgeving, zou de arbeider zich helemaal kunnen bevrijden van de werkdruk van de stad
en - in wezen - van de stad zelf. In navolging van Le Corbu- 
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Plattegrond van Amsterdam met het plan van de eerste uitleg 
ontleend aan de Handvesten van 1613. 

sier zou in de Bijlmer de ideale compensatie geschapen worden voor het onnatuurlijke 
bestaan van de stadsmens: ruime, zonnige woningen voor een fris gezinsleven, een
groen, parkachtig landschap om te rusten en te recreëren. De wetenschappelijke lijnen 
uit de jaren dertig werden nu radicaal en nietsontziend doorgetrokken. Dit Was het
marxistisch socialisme. Dit moest de landelijke hemel worden, midden in een stad 

Tenslotte is er een derde waardensysteem dat Kevin Lynch signaleert, het jongste 
denkmodel over de goede stad, het organische. Het is een opvatting die ontstond 
parallel aan de opkomst van de biologie in de achttiende en negentiende eeuw, en 
die aan het eind van de twintigste eeuw nieuwe furore maakte met de opkomst van het 
milieubewustzijn. In dit ideaal wordt de stad beschouwd als een ecosysteem, als een 
stelsel van evenwichten, als een dynamische chaos. In het organische model is geen 
plaats voor macht en strijd, maar enkel voor samenwerking. De stad wordt weer als 
stad gezien, als vermenging van vele functies, maar vooral de buurt staat centraal. De 
Nieuwmarkt-nieuwe-stijl, en ook andere stukken stadsvernieuwing, zijn op dit 
gedachtegoed gebaseerd. 
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In dit licht moet, mede, de zogenaamde stadsoorlog gezien worden die tussen 1965
en 1985 in Amsterdam woedde. Die keten van grote en kleine conflicten was niet
alleen een strijd tussen de generaties - hoewel dat zeker bij de provo- en kraak-
beweging een belangrijk element was. Op de achtergrond lag ook een fundamentele 
botsing tussen het mechanische denkmodel, dat de ruimtelijke ordening van
Amsterdam ruim een halve eeuw had gedomineerd, en het organische model, waarmee
een nieuwe generatie zich tegen de zielloosheid van de grote buitenwijken verzette. 

Overal in Europa werd die strijd gevoerd. In Amsterdam was die echter heviger dan
elders omdat de oude binnenstad sinds de zeventiende eeuw in wezen nauwelijks 
veranderd was. In de meeste andere Europese steden hadden de barok en de daarop 
volgende bouwstijlen duidelijke sporen getrokken in de vorm van grote monumentale 
gebouwen, boulevards en doorbraken. In de Amsterdamse binnenstad ontbraken die
vrijwel overal. De sprong van de kosmische stad uit de zeventiende eeuw naar de
mechanistische plannen van de Dienst Stadsontwikkeling uit de twintigste eeuw was 
simpelweg te groot. Zo ontstond opnieuw een strijd tussen twee ideaalsteden. En zo
herhaalde, op een merkwaardige manier, die vrouwenopstand uit 1531 zich in het 
Amsterdamse tapijt uit de late twintigste eeuw. 

Hoe moeten we nu de stad zien die tussen het kosmische Amsterdam van Gerrit
Janszoon Peggedochter en het mechanistische Amsterdam van Cornelis van Eesteren 
groeide en bloeide, het Amsterdam van de grachtengordel? 

Het grote probleem met de Nederlandse geschiedenis is dat ons land vrijwel direct 
na zijn ontstaan op zijn hoogtepunt belandde. De zogenaamde Gouden Eeuw vormde,
hoe je het ook wendt of keert, een ongekende creatieve uitbarsting op alle mogelijke
terreinen: economie, bestuur, schilderkunst, filosofie, architectuur, stedenbouw, noem 
het maar. Heel Europa stond paf over wat gedurende korte tijd in dit kleine, jonge land
gebeurde. Maar al na een paar decennia kwam de anticlimax, en die heeft daarna ons
land eeuwenlang beheerst. 

De geschiedenis van Nederland doet zo denken aan het leven van een schrijver die
direct, in zijn vroegste jeugd, zijn allerbeste boek schrijft. Alles wat er daarna gebeurt,
staat altijd in de schaduw van dat enorme, eenmalige succes. 'De last van de Gouden 
Eeuw is zwaar geweest,' concludeert de Britse historicus J.L. Price terecht. 
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Dat geldt in wel zeer sterke mate voor deze stad, waar historici nog steeds moeite 
hebben met die vreemde, exorbitante, bijna exotische Gouden Eeuw. Wat moeten we
ermee: ophemelen, negeren, wegschrijven? En hoe moeten we de belangrijkste 
stadsuitleg van die periode zien, toen een van de grootste stedenbouwkundige projecten 
van Europa, de aanleg van de grachtengordel? Werd hier een poging gedaan om de 
toenmalige ideeën over de goede stad te verwezenlijken? Werd er, wellicht, zelfs een
greep gedaan om hier iets van een 'volcomen' stad te realiseren? Of was het niet veel 
anders dan een, achteraf zeer geslaagde, toevalstreffer? 

Nu moet ik, om te beginnen, zeggen dat we hierover tot in de eeuwigheid alleen in
vermoedens kunnen spreken. De belangrijkste kaarten en documenten zijn gewoon 
verdwenen, waarschijnlijk meeverbrand met het oude Amsterdamse stadhuis in 1652. 
En zo sluimert er onder de Amsterdamse stadshistorici al jaren een goedmoedige 
discussie: is hier sprake geweest van een briljant meesterplan, een totaalproject in twee 
fasen, één vanaf 1612 tot de Leidsegracht en een tweede fase vanaf 1664 tot de Amstel? 
Of hebben de Amsterdamse bestuurders maar wat aangerommeld, en vooral hun eigen 
belangen vooropgesteld? 

Sinds de indrukwekkende dissertatie van Ed Taverne over de totstandkoming van de
zeventiende-eeuwse stadsuitbreidingen huldigen de meeste historici het laatste
standpunt. Overal in het stadsplan mist men bijvoorbeeld 'architectonisch geordende,
openbare ruimten,' zoals Taverne het uitdrukte. Volgens hem is er geen sprake geweest
van een totaalplan, laat staan dat er een briljante visie achter stak. De Amsterdamse
kooplieden hebben via de grachtengordel voor zichzelf een royale en comfortabele
woonomgeving geschapen - sommigen hebben er nog leuk mee kunnen speculeren -, de 
vestingbouw domineerde iedere vorm en in de rest van de stad, zo vat ik zijn betoog 
samen, hebben de regenten zich beperkt tot het rechttrekken en verbreden van bestaande 
sloten en polderpaden. 

Tavernes argumenten waren zo sterk dat jarenlang geen auteur een andersoortige 
geluid durfde laten horen. Toch is het de vraag of ook hij en zijn aanhangers niet het
slachtoffer zijn geworden van ons Gouden Eeuw-complex. Zijn betoog - Boudewijn 
Bakker wees daar als eerste op - is immers enkel gebaseerd op een handvol besluiten
van de vroedschap, plus een summiere toelichting daarop. Het staat buiten kijf dat er 
voor de omwalling altijd al een totaalplan heeft bestaan - zie bijvoorbeeld deze 
stadsplattegrond uit 1613, waarop de complete omwalling al schematisch staat 
aangegeven, hoewel die pas een halve eeuw later gerealiseerd zou worden. En het is in
het licht van die tijd bijna ondenkbaar, zo betoogt Bakker, dat 
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Amsterdam omstreeks 1630. De grachtengordel werd niet van binnen naar buiten 
aangelegd, maar ais een ruitenwisser, Van de Brouwersgracht tot voorbij de Amstel. 

Op deze plattegrond is de eerste fase, van de Brouwersgracht tot de Leidsegracht 
voltooid. Het oostelijk deel van de omwalling bestaat alleen nog maar in tekening, 

geprojecteerd op de bestaande weilanden, tuintjes en veensloten. Let op de 
merkwaardige hoek in de fortificatie bij de Leidsegracht, midden boven. De 

volgende fase is pas aangelegd na 1663. Amsterdam beeft er ongeveer een halve 
eeuw zo bijgelegen. 

het doortrekken van de grachtengordel daarbij niet was inbegrepen. Alle architecten en 
stedenbouwers in de jonge Republiek ,waren in die jaren immers vervuld van het
Italiaanse gedachtegoed over de città ideale, over de zuivere vormen de 'volcomen 
stadt' . Het was de glorietijd van de landmeter, met zijn mathematische vormen en zijn 
esthetiek van vierkanten, cirkels en symmetrie. 

Vooral dat laatste, die 'gelijkzijdigheid', was een uiterst belangrijk principe zozeer 
zelfs, dat prins Maurits ooit tegen de befaamse steden. en vestingbouwer Simon Stevin
verzuchtte dat het hem 'tegen 't hart' ging, als hij bij de aanleg van een stadsverdediging
van deze symmetrie moest afwijken. Welnu, de prins zou een hartaanval gekregen
hebben als hij had geweten hoe lang die rare hoek in de omwalling bij de Leidsegracht 
het Amsterdamse stadsbeeld zou hebben gedomineerd. 
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'Ghe merckt de ghebreken,' waarschuwde Stevin, toen hij in zijn Stercktenbouwing uit
1594 dit soort 'inwendige strijkhoeken' beschreef. Alleen al deze, uit militair oogpunt
zo riskante binnenbocht, wijst erop dat de plannenmakers aanvankelijk verwachtten
snel door te kunnen bouwen aan een complete wallen- en grachtengordel. Het was
midden in de tachtigjarige oorlog, en de Amsterdamse vroedschap was geen
zelfmoordbrigade. 

Ik denk, eerlijk gezegd, dat het ontwerp van de grachtengordel pas recht wordt gedaan 
als het gezien wordt in de politieke en sociale context van het toenmalige Nederland ten 
opzichte van de rest van Europa. Nederland was tijdens de Gouden Eeuw een
merkwaardig buitenbeentje, en Amsterdam was helemaal iets speciaals. Price vergelijkt
de verhalen van buitenlanders die de jonge Republiek bezochten met de verhalen van
jonge Europeanen die nu voor het eerst Amerika zien: alles was bekend, maar toch was
het net een kwartslag anders, desoriënterend zelfs: het politieke debat, de verfoeilijke 
religieuze tolerantie, de ongekende mate van verstedelijking. het nieuwe humanisme in 
een Europa dat in die tijd nog door en door conservatief was. In sommige dingen was
de Republiek ouderwets, maar in_haar economische en sociale structuur was Nederland
Europa ver vooruit. Of, zoals Price het uitdrukt: het was een kleine, voortijdige,
kapitalistische voorpost in een Europa dat voor de rest nog grotendeels middeleeuws
was. 

In die sfeer van snelle rijkdom en allure, vermengd met Hollandse eigenzinnigheid, 
is ook het ontwerp van de grachtengordel bedacht. Amsterdam moest een moderne stad
worden, maar tegelijk bleef het een waterstad, midden in een moerasgebied. De 
opkomst van de karos en het spaakwiel, waardoor de steden in Europa vanaf de 
zestiende eeuw steeds meer verkeersdrukte kregen, was grotendeels aan het modderige
Amsterdam voorbij gegaan. In Amsterdam ging zelfs de hoogste magistraat te voet;
onze fietsende oud-burgemeester Patijn handelde dan ook geheel in de lijn van een 
oeroude Amsterdamse traditie. En hoge vorsten, met grote paleizen die doorzichten
nodig hadden, en brede rechte straten om te paraderen, zulke heersers waren hier
evenmin. 

Amsterdam schiep zich zodoende eigensoortige boulevards waarlangs de burgerij 
kon flaneren, ‘wateravenue’s’ - al was de Keizersgracht in 1614 toch bijna nog een
droge boulevard geworden. Die boulevards waren niet recht, maar liepen langs een
gave ronding, zodat de blik telkens op andere huizen en taferelen werd gericht. 
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Aan de ene kant kwam in alles al een modern, mechanistisch waardesysteem naar 
voren: voor het eerst werden, bijvoorbeeld, stadsdelen opgesplitst naar woon- en 
werkfuncties, voor het eerst werd ook heel bewust via de grachten een trans-
portsysteem meegebouwd met de stadsuitbreiding. Maar aan de andere kant speelde in 
deze uitbreiding het kosmische waardesysteem ook nog een rol: in de hang naar 
symmetrie, in de ronde vormen, in de maatvoering van bijvoorbeeld de Keizersgracht. 
En dat kan ook niet anders, in een tijd die zo doortrokken was van het gedachtegoed 
van de Renaissance. . 

In de kern was en bleef het zeventiende-eeuwse Amsterdam een combinatie van 
dijkstad met grachtenstad, twee bekende fenomenen in de Lage Landen. Maar hier 
groeide de grachtenstad uit tot een monument op zich, niet een paleis, maar een 
optelsom van vele honderden kleine paleizen - inderdaad, tot de goede stad, niet voor 
een vorst en een hof, maar voor de republikeinse burger, de mercator sapiens, de wijze 
koopman. 

Ik wil u een nieuwe stad laten verbeelden, ook ontdekt door Calvino, de stad Maurilia. 
In Maurilia laten de burgers aan iedere bezoeker altijd weer ansichtkaarten zien, 
waarop getoond wordt hoe het vroeger was: een binnenmeer met een woud aan 
halfrotte palen op de plek van het huidige spoorstation, een drukke joodse volksbuurt 
op de plaats van een glazen machtscentrum van vandaag - ik verzin maar wat. Als je de 
bewoners van Maurilia wilt vleien, moet je altijd zeggen dat de stad op de 
ansichtkaarten mooier was dan de huidige, maar je moet er ook niet te ver in gaan: de 
nostalgie is een specerij die het gerecht kruidt, niet de maaltijd zelf. Nooit moet je het 
in je hoofd halen om tegen de inwoners van Maurilia de waarheid te zeggen. Namelijk 
dat sommige steden elkaar gewoon opvolgen, op dezelfde plaats, onder dezelfde naam, 
en soms zelfs met dezelfde inwoners, zonder dat ze elkaar ooit echt kennen. En 
helemaal nooit moet je ze vertellen dat de goden die boven plaatsen leven zonder een 
woord kunnen vertrekken, en dat anderen hun plaats kunnen innemen, zonder enig 
gedruis. 

Een normale stad leeft in meer dan één tijd tegelijk. Als je op het Campo di Fiori in
Rome staat kun je het allemaal voor je ogen zien: stukken zuil van het antieke Rome,
middeleeuwse muren, gevels uit de Renaissance, om de hoek een boulevard uit de
barok, even verderop een twintigste-eeuwse doorbraak. Uit alles blijkt de sterke le-
vensdrift van zo'n stad, in alle tijden. 
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Zoiets zie je echter bijna nergens in Amsterdam. Hier is voortdurend een spanning 
aanwezig tussen de vitaliteit van de stad, en de porseleinkast van het oude centrum. 
Eerbied voor het bestaande lijkt bijna een onlosmakelijk onderdeel te zijn van ons idee
van de ‘goede stad’ . 

Natuurlijk, net als in de andere grote Europese steden zijn ook hier best plannen
geweest voor grote doorbraken - bijvoorbeeld van de Plantage Middenlaan naar de Dam 
en vanaf de Dam naar het Centraal Station. Alleen: de stad had daar simpelweg geen
geld voor. De redding van het zeventiende-eeuwse Amsterdam is voor een belangrijk 
deel te danken geweest aan het feit dat.het negentiende-eeuwse Amsterdam zo arm was 
als een kerkrat. Bovendien heeft Amsterdam de rol van hoofdstad altijd moeten delen
met Den Haag - waardoor de bestuurskracht ontbrak om zulke ingrepen alsnog door te
zetten. 

Toch is er met dit stedelijke conservatisme, deze typisch Amsterdamse afwezigheid 
van grote ingrepen, doorbraken, monumentale pleinen en gebouwen, nog iets anders
aan de hand. Het is niet alleen een kwestie van geld of organisatie. Het is ook een
kwestie van mentaliteit. 

Het stadhuis op de Dam verbaasde vanaf het begin iedere buitenlandse bezoeker,
omdat het niet één monumentale ingang had, maar enkel zeven kleine poorten, en de
burger moest het maar verder uitzoeken. Kerken, grote gebouwen, ze kregen hier
nauwelijks een voorplein, laat staan dat ze in een mooie zichtlijn werden gekaderd. 
Neem het plan voor een ruime allee naar het Centraal Station, bedacht in 1884, toen, na
de afbraak van de beurs van Zocher, het hele terrein van de Bijenkorf en de Beurs even
vrij lag. Wat een prachtige entree naar de stad had daar geschapen kunnen worden. In 
iedere normale negentiende-eeuwse stad zou men gebruik hebben gemaakt van die 
mogelijkheid. Alleen in Amsterdam heeft men rustig de mooie open ruimte van het
Damrak gehalveerd om een paar rijksdaalders extra te kunnen besparen bij de bouw van 
een nieuwe beurs en een warenhuis. 

Over een ander monumentaal gebouw, honderd jaar later, wil ik het liever niet
hebben. Want waar, werkelijk, waar ter wereld zouden een paar stadsbestuurders op een
achtermiddag twee maquettes van twee totaal verschillende monumentale gebouwen in
elkaar schuiven omdat er opeens een zak geld uit den Haag boven hing? En waar
zouden ze kans zien dit monstrum ook nog te laten bouwen? Waar neemt men
monumentaliteit, grote grepen, stedelijke accenten, zo weinig serieus als hier? Heeft het 
te maken met ons Gouden Eeuw-complex? Is het iets Hollands? Is het een uiting van
ons egalitarisme, van onze oude burgerzin, de traditie van de 
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vroegere koopmansstad? Of is onze hang naar het intieme, en onze angst voor het
grote, gewoon te sterk? 

Rond 1915 was er een man die in Amsterdam opnieuw een goede stad wilde bouwen. 
Hij was een cultureel socialist, hij bouwde voor de nieuwe burger-arbeiders in de 
sociaal-democratische traditie van strakke planning en regulering, maar tegelijk was hij
een groot kunstenaar. Hij zag de historische waarde van de oude stad, 'in aanleg 
monumentaal, in detail schilderachtig,' zoals hij het kernachtig uitdrukte. Maar tegelijk
zag hij - in tegenstelling tot veel van zijn tijdgenoten - dat de moderne tijd radicaal 
andere vormen vereiste. Hij durfde een bewuste breuk te maken met de tirannie van de 
Gouden Eeuw: zijn eigen città ideale had evenveel allure als de grachtengordel,
spiegelde zich daar zelfs aan, maar was helemaal klaar voor het vervoermiddel van de 
twintigste eeuw, de auto. Bovendien durfde hij monumentale bouw te her introduceren 
in deze anti-monumentale stad: voor hem was monumentaliteit dé uitdrukking van het 
gemeenschappelijke, het ideaal, in zekere zin het symbool bij uitstek van de goede stad.

Die man heette Berlage. Hij kon zijn utopie tot op redelijke hoogte verwezenlijken 
in Amsterdam Zuid - en zijn project zou, naast de grachtengordel, een van de meest
succesvolle stadsuitbreidingen van Amsterdam worden. Hij wilde een echte stad
bouwen, met echte stads straten en allerlei mooie accenten. De kern van het plan
draaide echter om een grote boulevard tussen, aan de ene kant, een nieuw te bouwen'
Academie' ,een tempel van de kunst, en aan de kant het nieuwe Zuiderstation, in zijn 
ogen een tempel van arbeid en industrie. Die as, daar zat alles in wat Berlages stad zo
speciaal zou maken. 

Ik zei het u, zijn plan is in de loop van de twintigste eeuw voor een belangrijk deel
gerealiseerd, en zelfs het station is er gebouwd, ongeveer op de plek die hij aan-
gewezen had. Maar wat is er van Berlage’s ‘volcomen stad’ terechtgekomen? 

Ik ben er gaan kijken, 85 jaar later, op de ochtend van de 1 3de januari van het jaar
2001, op de plek van het drukke, grootsteedse Zuid-station van Berlage, dat je je moet
voorstellen als een soort Gare du Nord. In de verte zag ik het Hilton Hotel liggen, op de 
plaats waar de Academie van Kunsten had moeten komen. Vandaar liep de strakke
gevelwand van de Minervalaan op me af, want dat was die centrale as van Berlage, de
huidige Minervalaan. Alle lijnen leken echter na het kanaal opeens te zijn afgebroken.
Dankzij een briljante inval van een stedenbouwkundige uit de jaren zestig was de
strakke gevelwand in het laatste stuk vervangen door een paar villa's 
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met een tuintje. De weg liep dood in een parkje, met daarachter een viaduct en een
fietsenstalling, en als je heel goed keek zag je dat er tussen de rommel ook nog een 
station was weggepropt - enkel zichtbaar dankzij een enorm blauw bord van de NS. 

Berlages Champs Elysees blijkt dus vandaag de dag niet van een kunstacademie
naar een Gare du Nord te lopen, maar van 'Barretje Hilton' naar een peuterspeelpIaats. 
Zijn grootse visie loopt vast in een stalling, en zijn station, zijn monument voor de stad,
is alleen bereikbaar wadend en struikelend tussen de fietsenkluwens. 

Zo gaat dat met goede steden in de praktijk, kun je zeggen. Het is ook nogal wat -
een stad dromen, een stad tot in alle details bij elkaar dromen, en die vervolgens aan de
werkelijkheid opleggen. Dat kan op den duur nooit goed gaan. Daar komen deelraden
en projectontwikkelaars tussen, en chirurgen met geld voor een achtertuin, en 
bestuurders die de pest hebben aan steden en aan Berlage in het bijzonder. Zo is het
leven. 

Toch is hier meer aan de hand. Hier ziet U niet alleen de goede stad van Berlage
mislukken, hier ziet u ook de goede stad ontstaan van onze eigentijdse Belle Epoque. 
Lewis Mumford, de grote stadssocioloog, signaleerde al in 1938 de merkwaardige 
hallucinatie die een grote, moderne, zilveren stad bij de bewoners en bezoekers oproept: 
je denkt namelijk dat met zoveel macht, rijkdom en techniek de bewoners wel gelukkig
moeten zijn. Daar klopt dus niets van, maar toch denk je het, en dat komt, schrijft hij,
door het fenomeen 'pseudo-omgeving': een omgeving die vooral suggereert, en die niet
is. Wie in de waan verkeert dat de moderne stad het hoogtepunt is van de beschaving,
wie meent dat in onze prachtig geordende wijken het onderwijs en de gezondheidzorg
patent geregeld zijn, die kan dat alleen volhouden als hij zijn ogen nadrukkelijk afwendt
van het alledaagse bestaan in diezelfde glanzende stad. En dat is ook precies wat veel
moderne stedenbouw beoogt: dat bewoners en bezoekers niet meer in een echte wereld
leven, maar in een schaduwwereld, een wereld van schermen en papieren, door glas,
rubber, aluminium, hallen en liften gescheiden van het vernederende bestaan van de
gewone stadsbewoner. 

Ik kijk nog eens goed naar dit station Zuid-WTC. Het is typisch zo'n pseudo-
omgeving als Mumford beschrijft. Het staat er nu een jaar of twintig, maar het verval 
begin al in te treden: het beton slaat uit, het plexiglas verweert en ik begrijp dat hier
binnenkort weer alles overhoop wordt gebaald. Dit is een inwisselbaar stuk stad
geworden, een stuk stad dat je bijna net zo snel afschrijft als een auto, en dan vervangt
door iets totaal nieuws. 
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Hier is het starre Amsterdamse conservatisme van de binnenstad omgeslagen in zijn
tegendeel: een totale flexibiliteit. De vormen van deze goede stad zijn grillig en
tijdelijk geworden omdat de waarden van de samenleving zelf grillig zijn geworden, en
op de korte termijn gericht. De zichtlijnen op de macht, maar ook op de idealen, zijn
vervangen door vierhonderd voorlichters. En de boodschap die hier - onbewust - wordt 
uitgezonden luidt, heel eenvoudig: leef nu, verhuis morgen, de stad van overmorgen is
een zorg voor anderen. 

Zo sluit de cirkel zich. In de flexibele goede stad kan iedere fantasie stad worden, 
iedere stad fantasie, alles kan, alles is te regelen, alles is vluchtig en tegelijk onder 
controle - de oneindige charme van de lichte, virtuele stad, vol avontuur, zonder risico 
of pijn. Tenslotte is het toch gebeurd: het goddelijke tapijt en de stad Eudoxia zijn tot
één geheel samengesmolten. 

Moet u nog iets horen over de stad Tamara, waar het oog geen dingen ziet, maar enkel 
beelden van dingen die andere dingen betekenen? Ach, laat ook maar. ‘Met steden,’ 
schreef Calvino, 'is het als met dromen: al het voorstelbare kan gedroomd worden,
maar zelfs de meest onverwachte droom is een rebus die een verlangen verbergt, of de
tegenkant daarvan, een angst.' 

De zoektocht naar de goede stad blijft complex en pijnlijk. Het goede bestaat, net als de
goede stad, uit allerlei elementen die met elkaar strijden en die bovendien per tijdvak
kunnen verschillen. Ook de filosofie laat ons in de steek - René Boomkens wijst daar in 
zijn dissertatie terecht op. De filosofen hebben het de afgelopen decennia over van alles 
en nog wat gehad, over emancipatie, vrijheid, rationalisering, massificatie en de 
menselijke ervaring in zijn algemeenheid, maar zelden of nooit over de plek waar zich 
dat alles uitkristalliseerde: de stad. Je kunt je zelfs afvragen of er wel een algemene,
normatieve theorie over een stad mogelijk is. 

Toch wil ik, aan het slot van dit verhaal, een poging wagen op dit gladde ijs. Ik ga
daarbij uit, in navolging van Kevin Lynch, van een simpele variant op biologische
basisbegrip van 'goed' en 'kwaad'. Voor alle diersoorten, of het nu torren of dolfijnen 
zijn, geldt namelijk één diepe morele wet altijd: goed is wat goed is voor de soort.
Kwaad is wat slecht is voor de soort. Bij steden kun je eenzelfde uitgangspunt nemen:
goed is wat goed is voor de stad als geheel, voor de stad, inderdaad, als gevarieerde 
gemeenschap, als bijzonder organisme, als unieke uitdrukking van de menselijke soort.
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Plato was een denker die probeerde de wisselvalligheid van het leven zoveel mo-
gelijk onder controle te brengen - en zo was zijn stad, vol bevroren leven. Aristoteles 
zag daarentegen het goede - en daarmee de goede stad - als meervoudig, zelfs intern 
tegenstrijdig, waardoor keuzes gemaakt moeten worden, met alle pijnlijke dilemma's
van dien. Hij erkende, met andere woorden, de tragiek in het bestaan van mensen en
steden. Bij het goede leven hoort ook afhankelijkheid en kwetsbaarheid, schrijft de
hedendaagse filosofe Martha Nussbaum, en zo is het ook met de goede stad. Als die
helemaal buitengesloten worden, zoals in veel vroegere idealen over de goede stad, dan
zouden we leven als goden, maar als menselijk leven zou ons bestaan schraal en kaal
zijn. 

Een goede stad is dus, in de eerste plaats een stád, en geen uitgelubberd dorp.  
De goede stad is een vitale stad - een stad dus waarin de toon niet alleen gezet 

wordt door de oude rijken aan de gracht. 
Tegelijk is de goede stad een harmonieuze stad, een stad waarin de huizen, straten, 

pleinen en openbare gebouwen harmoniëren met de basispricipes van de menselijke 
soort, een stad waarin je prettig kunt lopen, fietsen, werken, rusten. 
 Een goede stad is helder. In een goede stad herkent een kind de straat waar hij
woont, feilloos.  
 Een goede stad is van en voor haar burgers - wat iets anders is dan een politieke 
nomenclatura. 

Een goede stad is efficiënt. In een goede stad zitten de beste mensen op de zwaarste
plekken. In een goede stad is het talent op een verantwoorde manier over de stad
verspreid; daar zou, tussen haakjes, de discussie rondom de deelraden eens over moeten
gaan. 

Een goede stad past. Een goede stad zit om je heen als een oude jas; functie en
vorm stemmen met elkaar overeen, mensen voelen zich er prettig zonder dat ze weten
waarom - zoals bijvoorbeeld in het nieuwe Amsterdam in het Oostelijk Havengebied. 
 Een goede stad is welvarend. Een goede stad tolereert geen private rijkdom 
gecombineerd met publieke armoede.  
 Een goede stad is toegankelijk.  
 Een goede stad is open. Daarom heten minderheden er immigranten - en ze worden 
er behandeld met het respect dat ze verdienen.  
 Een goede stad is stabiel. Een goede stad beweegt zich met gratie door de tijd, buigt
niet voor de tirannie van één tijdvak of van één generatie. 
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Een goede stad is rechtvaardig. 
Een goede stad biedt veiligheid en bescherming - ook, soms, tegen de dwaasheid 

van een hogere overheid. 
Een goede stad biedt ruimte voor jeugd, ouderdom, ziekte, schoonheid, kwets-

baarheid, macht, illegaliteit, afhankelijkheid, creativiteit, vreugde, tragiek, stenen, 
muziek, brood. 

Dames en heren, 

mijnheer de rector magnificus, 

Voor u staat een journalist in een wat malle vermomming. Want dat ben en dat blijf ik, 
een journalist. U hebt dus zo'n persmuskiet binnengehaald, zo'n straatrat, en ik vrees dat 
deze prachtige toga daar niets aan zal veranderen. Kijken en schrijven is namelijk het 
enige waar ik werkelijk goed in ben, en de rest moeten we maar zien. Dat ik hier toch 
sta, heeft te maken met het feit dat journalistiek en wetenschap in het verleden 
vruchtbare combinaties hebben opgeleverd. Vanaf Busken Huet heeft de journalistiek 
een paar prima historici voortgebracht - beide disciplines zijn per slot van rekening 
vormen van kroniekschrijving. En ook de invloed van de journalistiek op de 
stedenbouwkunde en vroege sociologie - denk maar aan de oud-journaliste Jane Jacobs 
en Robert E. Park van de Chicago-school - is onmiskenbaar. Het is me een grote 
vreugde om de sporen van deze tradities te mogen volgen. En ik voel me gesteund door 
de woorden van dr. H.J.A. Hofland: ‘Een journalist die goed is geworden, is een 
vakmens en een mens van de wetenschap, beide met een studie die nooit voltooid zal 
zijn.’ 

Dames en heren studenten, 

Het lijkt me geen pretje om lijdend voorwerp te zijn van het onderwijssysteem dat mijn
generatie daar in Zoetermeer aan elkaar gebreid heeft. Ik hoop iets voor u te kunnen
betekenen. Deuren staan open, koffie is klaar, wat moet ik meer zeggen. 
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Dames en heren,  
mijnheer de burgemeester, 

De eer om deze functie te mogen bekleden is groot, en ik ben de stad Amsterdam
dankbaar voor het vertrouwen dat hieruit spreekt. De toga die ik nu draag. en de baret 
die ergens op mijn hoofd zweeft, ze vormen vanaf nu samen het estafettestokje dat de
bekleders van de Wibautleerstoel aan elkaar overdragen. Ze zijn een geschenk van de 
erven van mijn illustere voorganger Willem Heinemeijer. Het is zijn toga, en de baret is
afkomstig van Jan Romein. Beide drukken op mijn schouders, dat kan ik u wel
verklappen. Maar ik hoop dat ze me ook vleugels geven. 

Ik dank u wel. 
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