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Leon Deben
"Van tegenstellingen leer je het meeste"

Albertine van Diepen en Carla Huisman

Wat in de jaren zeventig begonnen is als Sociologie van bouwen en wonen is uitge

groeid tot Stadssociologie. Leon Deben heeft het medeopgebouwd. Hij nam onlangs

afscheid van de universiteit met een rede over de openbare ruimte. "Het centrale

bestuur van de stad is druk met de waan van de dag en dan schiet de inrichting van

de openbare ruimte erbij in", licht hij in een interview toe. "Toen ik eens voorstelde

het stuk Damrak. Vijzelstraat. Ferdinand 80lstraat te hernoemen tot boulevard, viel

iedereen daarover. Maar een visie moet verder gaan dan de keuze voor een bepaald

soort keitjes."

"Wat mij ontzettend is bijgebleven. in Brunssum had je
de mijnwerkers,buurten - de kolonieën - en de buurten
voor de beambten. De beambten kregen cokes die met
een'~rachtwagenkeurig bezorgd werden in de kelder,
voor de centrale verwarming. Mijn vader was mijnwer
ker en wij kregen schlamm, een vieze drab die je achter in
een hok ergens moest opslun n. Zungsel ervoor op strnnt.

anders krijgje d ie viezigheid er later niet af. Dat ging

op de kachel, dus veel slof. Die duidelijke t'weedeling.
misschien is dat mijn eerste bewustwording geweest. [k
had altijd het gevoel. iets met ruimte te wiJlen doen."

Uw prot'fschri ft ging over de woonbeschnving.
"De aanleiding voor mijn proefschrift was eigenlijk de
afwijking. Ik was'geïnteresseerd in de vraag waarom
laten mensen zich knechten in fIats en breekt er niet
iemand uit? Ik ben gaan zoeken naar afwijkingen toen
ge georganiseerde huisvesting opkwam. in de negen
tien'de eeuw, maardie vond jk niet. Iedereen was zo blij
dat ze alles accepteerden, als ze maar een dak boven
hethootd hadden. De supervisie en regels waren heel
steÎk Dat ging met kleine prikkeltjes. met een prijsje
geven, toezicht holiden. regelingen in huul:contracten
opnemen. Maar ook leren op tijd de huur te betalen. met
een weekboekje voor huur. Als je de huur 51 weken op

tijd betaalde, kreeg je de tweeënvijftigste week kwijtge
scholden. Dat was een truc om te leren gestructureerd
te betalen en te sparen. Het werd comme il faut om zo te
doen. Op een gegeven moment begonnen de geschoolde
arbeiders te klagen over het lawaai in de buurt en over
de 'onaangepasten'. In de twintiger jaren, toen de
urbcidcrs zich emnncipcerden, gingen ze zich schamen

voor die mensen."

"Sterk afwijkend gedrag heeft natuurlijk altijd bestaan,
alleen was het jaren not done om die mensen asociaal
te noemen, zeg van 1968 tot 1985. Ze waren toch ook
aardig en daar moest je mee leren leven en weet ik
niet wat. Maar Keppler al. met zijn woningen voor
ontoelaatbaren, realiseerde zich dat in een stad als
Amsterdam van 2.o'n 750.000 inwoners. één tot ander
ha If procent mensen zijn waar je niet graag naast zou
willen wonen. En die moetje toch onder dak brengen.
Ennu hebben we weer 'hufterwoningen'."

"Het zoeken naar de afwijking. die insteek. zou je
kunnen zeggen. is gebleven: woonboten. krakers,
kunstenaars, illegaal wonen. Dat soort dingen allemaal
heb ik gedaan. Tot de daklozen aan toe. I-Iet had altijd
met ruimte te maken. Mijn onderzoek was altijd een
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soort afspiegeling van wat zich in de stad voordeed, een
reflectie van de tijd waariJl je zat. Neem dakloosheid, dat
gaat over heel veel, raakt aan wezenlijke vragen van het
menselijk bestaan. Wat is wonen? Wat is onderdak? Wat
is veiligheid? Hoe leefje in de openbare ruimte? Hoe ga
je om met privacy als er geen wc's zijn? Dan zit je in de
gracht te poepen, hoort andere mensen roepen. Dat is
heel vernederend, vertellen mensen die dat is overko
men. 'Waar moet ik dan naartoe?', zeggen ze. Openbare
toiletten hebben we niet in dit land. In andere landen
zijn de toiletvoorzieningen in steden heel wat beter dan
bij ons!"

Heeft wOllen 110g steeds uw belangstelling?
"Het wonen is natuurlijk erg veranderd. Het is geïso
leerder geworden. Het heet ook geen volkshuisvesting
meer. Ik heb in 2001 een studie gedaan 'Wat wijken
maakt'. Daarin zijn drie buurten in Rotterdam
vergeleken,Vreewijk. Zuidwijk en Alexanderpolder,
en we vroegen ons af waarom iedereen nog graag in
Vreewijk wil wonen en in Alexanderpolder wat minder.
Eén van de conclusies was dat met het loslaten van de
bewonersselectie en het maatschappelijke werk in de
naoorlogse periode, er veelm inder toezicht overbleef
in de wijken. De oude woningcorporaties hielden nog

rekening met de andere bewoners, al kun je zeggen dat
dat betuttelend was en mi nder vrijheid betekende. Toen
werd er geen groot gezin met zes kinderen gezet boven
een oud stel. Rond 1975 was het idee dat een huismees
ter niet meer nodig was want de mensen wisten zich wel
te gedragen. Daarna werden woningen bureaucratisch
toegewezen. De laatste jaren zie je pogingen om de soci
ale cohesie terug te krijgen. Er zijn allerlei experi menten
en nu kun je bijna geen complex meer voorstellen waar
geen huismeester of conciërge aanwezig is. In die zin ben
ik daar steeds mee bezig gebleven en het zou goed zijn als
studenten daar opnieuw mee bezig gaan, de wijken in."

Terwijl er hele wijken op de schop gaan, wordt er in
onderzoek I1U wei.nig aandacht besteed de verbreki ng
van de buurtcohesie.
"Je leest het wel bij Helma Hellinga. Zij is daar heel
kritisch over. Enl1lensen die altijd kritisch zijn, worden
gelijk in een hoek gezet. Terwijl zij echt een paar punten
heeft. In de logge molen van de herstructurering is
dat alleen niet meer bespreekbaar. Tineke Lupi doet
onderzoek in een VineX\'/ijk over hoe een samenleving
zich ontwikkelt. Mooi onderzoek, maar ik had het nog
mooier gevonden als het meer was geworden als het
klassieke onderzoek van Herbert Gans uit 1967 naar
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het leven in een nieuwgebouwde suburb. Wat meer

antropologisch en sociologisch. Maar goed, dan moet
je daar gaan wonen, dan moet je voor vier jaar geld

hebben. Zulke projecten zijn in dit land niet eenvoudig
te realiseren:'Bij NWO hoefje niet aan te komen met

dat soort studies:'Cijfers willen ze."

"Een student heeft gekeken hoe het leven in een Franse

bClnliel./ eraan toegaat: Hij heeft twee leefsferen, zoals
Hannerz die onderscheidt, uitgelicht: werk en buurt.

Ook alsprak deze student vloeiend Frans, hij kreeg
maar geen contact in dewijk. De jongeren in die

buitenwijk spreken een heel andere taal, een soort
slang [he/ver/an]. Ze draaien alles om: ze gaan naar de
'et ie', niet naar de cité. De Franse bourgoisie verstaat

het niet, wordt er gek van. De politie treedt hard op:
gaat naar de rand van de wijk, gaat op de jongeren afen

die slaan erop, niet wetend wat ze anders kunnen. Zo
krijg je verharding. Dat deze student het volhield! Zijn

dagboeken zijn gejat, zijn kamer is een keer uitgefikt.

Op een gegeven moment - hij had een Peugot 504
gekocht- ging hij daar staan, zette de motorkap van

zijn auto open en begon te prutsen. Toen kwamen de
jongens om hem heen staan. En zo kwam dat contact
en vertrouwen tot stand. Een prachtig onderzoek is
het geworden. Ook weer: kijken op de plek, helemaal
uitzoeken hoe het leven daar gaat. Dan krijgje een heel

ander beeld. Ook heel positieve dingen komen naar
voren. Ik kreeg een cdtjewat die jongens daar hadden

gem'1akt, een rap."

"Waarom kan Peter Rcnsenuniek schrijven over
buitenslapers? Waarom veroudert zulk onderzoek

niet? Omdat hij daar gewoonl11aanden tussen heeft
gezeten en hele groepsprocessen heeft gevolgd. De
bllitens]apers zaten toen nog in Noord, maar dat

gebied is nu helemaal weg. Het is een groep die elkaar
soms de kop inslaan, soms zijn ze elkaars grootste

vrienden. Hij laat goed d ie wisselwerkingen zien. Ook
hoe essentieel het is een plek te hebben, 'een plek die
ertoe doet'. Dat is wat daklozen ontbreekt. Eten leun

je altijd. Geen pUilt. Slapen niet, dat heb je nodig. Dat
kun je niet uitstellen."

[n uw :1fscheidsrede schetst u de toenemende druk op
de Amster'damse binnenstad. AI werken en \.o,Ionen er

mi nder mensen dan dertig jaar terug, het gebruLk van

de binnenstad is steeds intensiever geworden. Is die bin

nenstad van Amsterdam niet veel te kJèin?
"Die binnenstad breidt zich vanzelf uit, het is een auto

noom proces. De Pijp komt erbij, Oud West, dat wordt
een nieuwe ring er omheen. Ooit worden de negentiende

eeuwse buurten bij de Amsterdamse binnenstad

gerekend. In het gebruik is dat al bijna het geval. Kijk ook
naar die 60 of70 duizend studenten. Die wonen minder
in de binnenstad, dat is te duur voor hen. Ze zitten daar

meer omheen, maar gaan uit in die binnenstad. En kijk
naar toeristen, die ook vooral in de binnenstad vertoeven.

Je ziet het aan de prijzen voor een appartement in de Pijp,

die beginnen binnenstadstrekl<en te krijgen. Dat geldt
ook voor de Kinkerbuurt ter hoogte van de Vondelstraat

en cle Overtoom. De druk op die binnenstad is zo
groot, dat schuift vanzelf op. Dat kan niet anders. Maar

bedrijven, instellingen, en ook de gemeente zijn er nog
niet zo happig op. De UvA peinst er niet over om buiten

de historische binnenstad te gaan, de bibliotheek moest
en zou in het centrum blijven. Ook musea willen daar, de

Hogeschool van Amsterdam. Alle publiekstrekkers liggen
ook weer op die acht vierkante kjlometer. Ma<Jr hoe regel
je een verandering? Ik vind het een gemiste kans om

bij het Muziekgebollw aan 't H geen opstappunt van de
rondvaarten te stationeren. Er zijn daar bussen, een grote

parkeergarage. De mensen kunnen daar zo in de boten
opstappen en hen naar aJle voorzieningen brengen. Dan

haal je die uit de binnenstad. Maar men wilde daar niet

aan. Metde Raad voor de Stadsontwikkeling -de ARS
- hebben \\'e dat ook voorgesteld. Maar in Amsterdam is
het ontzettend moeilijk iets van de grond te krijgen."

1\110('t cr een betere visie komen op die binnenstad'

"Er zijn beeldkwaliteitsplannen voor de binnenstad.
Er is een Handboek Inrichting Openbare Ruimte, over

hardstenen, rode steentjes, en wat alniet meer. Maar een
visie moet verder gaan dan dat. Met de NoordZuidlijn

kan nu een radiaal gemaakt worden van de RAl tot het
Centraal Station. Als je daar over nadenkt, dat is toch een

kans? Eén uit duizenden. In het begin had ik het eens een
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boulevard genoemd. Iedereen valt dan over zo'n woord.

Maar de gedachte is dat je na het openbreken van de
bovengrond voor de aanleg van de lijn boven de grond
kwaliteit kan toevoegen. En dat hoeft geen eenheids

worst te zijn. Laat het Beursplein, de Dam, Muntplein,
Wetering, Heinekenplein, de Cuyp allemaal hun eigen

identiteit hebben. Het gaat mij om de herinrichting van
de openbare ruimte langs de hele route, zodat er toch
een gevoel van eenheid is. Je kunt erwandelpromenades

maken, met bomenrijen, wat je ook in buitenlandse
steden hebt. Autovrij, ja. En een trambaan."

Wat kunnen pla nologen leren van stadssociologen?
"De openbare ruimte meenemen in de plannen, vanaf
het allereerste moment. Het is geen restpost! Het moet

vanzelfsprekend worden ingebouwd vanaf het begin.
En ook van die voor de hand liggende dingen. Om

maar iets te noemen: de vuilnis na Koninginnedag.
\Vaanzinnige troep. Het bestuur van stadsdeel Centrum

riep: 'Wij moeten die New Yorkse grote bakken hebben.'

D ie blijken n iet van de Arbo te mogen. Maar je ziet dat
mensen hun troep kwijt moeten. Ze gooien het dan op

een plaats waar al iets ligt. Speel daarop in, zet inder
daad een andere bak neer. Kijk naar de metertjes bij de
fietsstoplichten, waarbij je ziet hoeveel seconden je nog

moet wachten voordat het op groen springt. Mensen
wachten dan dus liever, als ze weten wanneer het licht
op groen gaat springen. Er wordt nu minder door

rood gereden. Hetzelfde met de spoorwegen. Als bij
vertraging verteld wordt wat het euvel is, dan is er meer
rust dan wanneer niets gemeld wordt. Het zijn vaak heel

kleine dingen. Planologen moeten daar veel meer mee
doen, met het voor de handliggende. Ze moeten meer

inspelen op bestaand gedrag, met wat mensen al doen."

l\-1oetcn sociologen niet harder roepen: "vVij zijn ook

bezig met de inrichting van de openbare ruimte en

hebben dai1r expertise over"?
"Ja, dat vind ik wel. Alleen, je moet als socioloog op een

gegeven moment toch het economisch nut berekenen
en vertalen in cijfers, en dat is lastig. Tegen studenten
zeg ik, wat je in cijfers kun uitdrukken moet je doen.

Anders word je zo aan de kant geveegd. Over de Bijlmer,

al in de jaren zeventig, hebben we studies gemaakt over
de woonstraat, de gezamenlijke woningen, het onder
houd. Die rapporten wezen precies al naar de zwakke
plekken van de Bijlmer. Erwerd niet naar geluisterd.
Je ziet dan: het moet eerst leeg staan. Pas als dan 25

procent leeg staat en dat enorm veel geld kost, ja, dan
ziet men het ook: verdomd, het blijft leeg. Ik benadru k

het ook in mijn afscheidsrede: over de openbare ruimte
worden steeds maar compromissen gesloten, omdat: de

opbrengst ervan lastig in geld is u it te drukken. Maar op
den duur kosten halfslachtige beslissingen wel veel geld.

\Va;nmee zouden stadssociologen zich meer bezig
moeten houden?

"Het wonen van mensen. Op een nieuwe manier bena

derd. Het onderzoek is voor een deel overgenomen door
allerlei bureaus. Die zitten er dicht op. De academische

stadssociologie zou kunnen kijken naar cultuur en stad.
En de binding, design, communicatie, de manier van

leven van mensen. En actief erop uit gaan. De weten
schap zit nu teveel achter die computer, met enorme
databestanden. Leeronderzoek heb ik altijd één van de

mooiste dingen gevonden in onderwijs geven, maar
het zit ook in een stage en de scriptie: ga naar buiten
gaa n en leer begrijpen wat er gebeurt. Dan'deed' je 'hel'
Rembrandtplein'. Een groepje deed de theaters, een

ander de bioscopen, weer een ander het openbare gebied
daar, weer een ander de bank, cle homokroegen, de
rechtse kroegen. Wat doen mensen daar? Hoe praten ze?

Hoe gaan mensenl11et elkaar om? Dan komen studen
ten terug met het verhaal dat ze zo'n oranjetent binnen

waren gegaan en de barman vroeg: 'Kom je zingen?'.
Echt het veld in, modder op je broek. Dat is prachtig."
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