
1 

Eind februari dit jaar werden in Hamburg 7 panden tegelijk gekraakt uit protest tegen de oprukkende 

gentrificering. Het waren symbolische acties, want toen de politie arriveerde waren de bezetters gevlo-

gen. Dat dat niet altijd het geval is kun je verderop lezen, maar eerst: Wat is dat nu eigenlijk, gentrifi-

cering?  

 

Volgens de Van Dale is gentrificering “de sociale opwaardering van een woonwijk door vestiging van nieu-

we bewoners uit een beter milieu.” Het wordt vaak in één adem genoemd met begrippen als “creatieve 

economie”, “broedplaatsenbeleid” etc. Volgens critici staat het eerder voor sociale zuivering: het uit de 

wijk jagen van armere mensen en het uit elkaar halen van bestaande bevolkingsgroepen teneinde oor-

spronkelijke arbeiderswijken te transformeren in een woonomgeving voor de middenklasse. Met gentry 

worden in Engeland niet-aristocratische grondbezitters bedoeld. Vandaar: gentry-ficering. 

 

Vroeger zouden we waarschijnlijk gesproken hebben over yuppificering of cityvorming. Wie weet 

waarom de term gentrificering zo in zwang is geraakt, mag het zeggen. Vast staat dat ermee een stede-

lijk transformatie-proces wordt aangeduid dat de afgelopen twee decennia wereldwijd vorm heeft ge-

kregen en dat samenhangt met veranderingen op het gebied van arbeid en productie, waarbij termen 

als postfordisme, de-industrialisering, globalicering, global city en zelfs postindustrial city de revue pas-

seren. Over deze veranderingen en de mate waarin ze samenhangen met de transformatie van de stede-

lijke ruimte, gaat het onderstaande artikel van Arndt Neumann.  

 

Hydra wil blijvend de aandacht vestigen op de strijd om de stad, de strijd om de ruimte. In ons vorige 

nummer stond de strijd in Gent centraal, eind jaren ‟70, begin jaren ‟80. In dit nummer richten we on-

ze blik op het hedendaagse Hamburg. Nog niet zo lang geleden interviewde de krant Klasse! - ondog-

matische krant voor linkse politiek van onderop – activisten tegen de gentrificering in Hamburg. Toe-

val? Waarschijnlijk niet. In Hamburg heeft de kritiek op de gentrificering de vorm van een beweging 

aangenomen die op meerdere plekken in de stad van zich laten horen en niet alleen in woorden, maar 

ook in daden. Zoals in het interview in Klasse! is te lezen, is die beweging met de succesvolle bezetting 
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van het „Gängeviertel‟ ontstaan. In augustus 2009 werden daar door zo´n 200 mensen midden in de 

Hamburgse binnenstad 12 historische panden gekraakt, die met afbraak werden bedreigd. De panden, 

sommige meer dan 200 jaar oud, deels vervallen en dichtgetimmerd, hadden plaats moeten maken voor 

een woon- en kantoorcomplex van 50 miljoen euro. Althans dat was de bedoeling van de gemeente 

Hamburg en het Nederlandse vastgoedfonds Hanzevast, die daarover in september 2008  een ontwikke-

lingsovereenkomst hadden gesloten. Medio december trok Hanzevast zich terug als ontwikkelaar en 

investeerder van het historische Gängeviertel in Hamburg. Het was een direct gevolg van de kraakac-

tie, de discussie over de toekomst van het gebied en de rechtsgang die volgde.  

 

De krakers, overigens niet alleen maar kunstenaars, maar ook met andere achtergronden variërend van 

webdesigners, koks, meubelmakers en grafici tot en met maatschappelijk werkers, uitkeringstrekkers, 

verplegers en leraren, waren zelf ook verrast door het succes van hun actie. Immers, sinds begin jaren 

‟80 werden in Duitsland praktisch alle kraakacties binnen 24 uur door de politie beëindigd. Het succes 

lag hem waarschijnlijk in de ondogmatische en onorthodoxe aanpak. De bezetting werd voorbereid en 

uitgevoerd als een feestelijke opening van een kunst- en cultuurcentrum en als “openlucht-galerie”. Een 

kraakactie als happening eigenlijk. Ook verbonden prominenten uit de Duitse cultuur-scene hun naam 

met de actie. De bekende schilder en ex-bewoner van de roemruchte gekraakte Hafenstrasse, Daniel 

Richter, werd als beschermheer naar voren geschoven. Enkele dagen later zou ook de bekende cineast 

Fatih Akin zijn solidariteit met de bezetters betuigen. De eerste drie uren had de politie misschien nog 

wel kunnen ontruimen, maar daarna was het hek letterlijk van de dam. Zeker 3000 mensen bezochten 

de 12 panden en werden via rode lopers binnengeleid bij exposities, lezingen, performances, filmvoor-

stellingen, concerten en discussiefora. Naast een jong kunstminnend publiek waren er ook voormalige 

buurtbewoners en buren gekomen, evenals gezinnen met kinderen en talloze bezoekers van over de 

grenzen. De initiatiefnemers voor het “bezettings-feest” wisten dat ze alleen een kans maakten als ze 

veel mensen aan zich konden binden. Om dat te bewerkstelligen werden vooraf kleine bijeenkomsten 

georganiseerd waaruit uiteindelijk een groot ondersteuningsnetwerk zou ontstaan. Ook werden contac-

ten gelegd met musea, archieven, stadsplanners etc. Daarbij werd van te voren niet alles verteld, hoe-

wel men soms wel één en ander liet doorschemeren. Dat leidde zelfs bij contacten met mensen verbon-

den aan officiële instanties soms tot grijnzende gezichten. Omdat de initiatiefgroep uit zoveel verschil-

lende mensen bestond, met zeer verschillende achtergronden en ervaringen en uit verschillende genera-

ties, koste het veel moeite om iedereen aan boord te houden. Om dat allemaal bij elkaar te houden was 

vrijwel onmogelijk en lukte ook niet. Mensen kwamen en gingen. Mensen haakten af, anderen sloten 

zich weer aan. Opvallend daarbij was wel dat zich onder de afhakers mensen bevonden die je tot het 

klassieke linkse milieu kunt rekenen, aldus een 28-jarige theatermaakster betrokken bij de bezetting. 

Volgens haar was de actie in hun ogen niet anti-burgerlijk genoeg. 

 

Feit is dat de bezetting op de sympathie van velen kon rekenen. Zelfs van het conservatieve Hambur-

ger Abendblatt. Volgens één van de bezetters kan dat te maken hebben met het feit dat er toch iets ver-

anderd is sinds de bankencrisis. Men stelt zich nu kritischer op t.a.v. speculatie, ook in de vastgoedsec-

tor: “Ik geloof dat de financiële crisis ook op een hele andere manier geholpen heeft. Sinds de crash spreekt 

men heel anders over collectiviteit. Veel mensen die ons hebben bezocht vragen zich plotseling af wat er gebeurt 

als de verzorgingsstaat in elkaar stort. Hoe kunnen we elkaar ondersteunen, op een andere manier dan onze 

hoop op de staat te blijven vestigen? Wat zeker ook mee zal spelen is dat de gevolgen van de oprukkende 

gentrificering voor velen voelbaar en zichtbaar zijn. Er heerst grote woningnood in Hamburg terwijl er 

1,2 miljoen m² kantoorruimte leeg staat. Betaalbare ateliers of oefenruimtes, d.w.z. onder de €450-, zijn 

er in de binnenstad niet te vinden. Om van ruimte voor woongroepen maar te zwijgen. De binnenstad is 

alleen maar gericht op consumptie, luxe, prestige en events. Kortom: de binnenstad als vitrine om het 

merk “Hamburg” te promoten. Oude gebouwen en de publieke ruimte überhaupt moet plaatsmaken 

voor glas, staal en beton. De financieel zwakkeren worden verdreven, huurwoningen worden in koop-

woningen getransformeerd, de sociale woningbouw stagneert, is sinds 1993 zelfs gehalveerd en de huren 

blijven stijgen. 
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Het Gängeviertel is nog steeds bezet en maakt deel uit van het brede netwerk Recht auf Stadt waarin 

zich een kleine 50 groepen hebben verenigd met namen als: Het regent kaviaar, Paardemarkt blijft, 

LOMU – Local Organized Multitude, Nico‟s Farm – een woonproject voor ouders met gehandicapte 

kinderen, Lux & Konsorten, Geen IKEA in Altona, Brakula en Apfelbaum braucht Wurzelraum. In de 

wijk Sankt Pauli verzetten de bewoners zich tegen de geplande bouw van 80 luxe appartementen mid-

den in een oude wijk. En zo zijn er nog tig andere initiatieven ontstaan.  

 

De slogan Recht op de Stad komt rechtsreeks uit de koker van de Franse filosoof en socioloog Henri Le-

febvre (1901 -1991). Hij formuleerde deze eis als toevoeging op andere eisen zoals: recht op onderwijs, 

recht op een degelijke woning, recht op een inkomen en laten we het in vergetelheid geraakte recht op 

luiheid niet vergeten. Het recht op de stad moet worden opgevat als een recht op een kwalitatief ur-

baan leven en de stad als ontmoetingsplek voor iedereen. Voor Lefebvre stonden de stad, de architec-

tuur, de ruimte en het daarmee samenhangende dagelijkse leven centraal als het ging om fundamentele 

veranderingen. De stedelijke sociale bewegingen die hij in de jaren ‟60 en ‟70 zag opkomen richtten zich 

op de gehele ruimte en niet enkel op de werkvloer of arbeidsomstandigheden. In zijn ogen waren deze 

bewegingen (waaronder toentertijd ook de Provo‟s, Kabouters en de krakers van de Nieuwmarkt) veel 

gevarieerder en brachten ze niet zozeer een klassenbewustzijn voort, maar een bewustzijn van de gehele 

maatschappij. Ze verbreden de actiemogelijkheden. Maatschappelijke veranderingen, de verandering 

van het leven, kan volgens Lefebvre alleen maar plaatsvinden via de verandering van de leefomgeving, 

de verandering van ruimte. Revoluties moeten een nieuwe ruimte creëren, zoals ook omwentelingen, 

veroveringen en aanvallen op de maatschappij in heden en verleden samenhingen met een herdefinitie 

van de ruimte. Denk bijvoorbeeld aan de Romeinse wegen, maar ook aan de herdefiniëring van de 

ruimte door de opkomende bourgeoisie en industrie t/m de bouw van muren en wijken voor Joodse ko-

lonisten op de Westelijke Jordaanoever. Wie de ruimte verandert, verandert de samenleving, schept 

nieuwe sociale relaties, nieuwe feiten, en verandert de dingen fundamenteel.  

 

In het onderstaande artikel van Arndt Neumann is het hem, net als Lefebvre, ook te doen om een ver-

breding van actiemogelijkheden en een vermenigvuldiging van strijdterreinen. Neumann doet dat door 

juist weer veranderingen op het gebied van de arbeid onder de loep te nemen die volgens hem nauw sa-

menhangen met de verandering van de stedelijke leefomgeving: “Elke vorm van arbeid is aan een bepaal-

de ruimte gebonden. In de mate waarin de arbeid verandert, veranderd ook de ruimte. In de mate waarin de 

ruimte verandert, veranderd ook de arbeid.” Neumann bekritiseert het feit dat in de huidige bewegingen 

die het recht op de stad opeisen, arbeid en uitbuiting nauwelijks een thema is. Terwijl er volgens hem 

toch duidelijk een verband is te leggen tussen de zgn. opwaardering van de stad en de precarisering van 

de arbeid. Juist omdat de arbeid van karakter is veranderd, moeten we die, in haar postfordistische, 

precaire en verstrooide vorm, misschien meer dan voorheen in onze visie betrekken. Om zo tot een 

nieuw en ander “bewustzijn van de gehele maatschappij” en de stad te komen. 

 

Om bewustzijn, visie en vooral vooruitzien zal het moeten gaan willen we voorbij de huidige gestolde 

tijd, muren en fundamenten kunnen denken en handelen. We moeten een nieuwe ruimte creëren. “Zo 

zou de verbeeldingskracht weer op gang kunnen komen. Dat is dan de gunstige hypothese en het alternatief 

voor het nihilisme. Een andere zie ik niet” (Henri Lefebvre – in de bundel “Morgen is het misschien zo-

ver”, Baarn 1973). 

 

Aan verbeeldingskracht heeft het de mensen in het Gängeviertel in Hamburg niet ontbroken. Voor het 

herdefiniëren van hun ruimte hebben ze nog dringend nodig: balken van 10x10 vanaf 3m lengte, een 

luchtdrukcompressor met een capaciteit vanaf 24L, heel veel brandwerende deuren, steigeronderdelen, 

brandtrappen, gipsplaat (brandwerend), Ytong-blokken, grote stalen pannen van 30L, computer- en 

netwerktechneuten etc.  

Zie: http://das-gaengeviertel.info/support.html of mail: info(at)das-gaengeviertel.info . 

 

Het bouwen aan verandering is begonnen. Wat afgebroken had moeten worden wordt herschapen. In 

Hamburg waart de Hydra rond! 
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Als men de discussie over gentrificering volgt, 

dan lijkt de these van het einde van de arbeid be-

waarheid te worden, in ieder geval in de oude 

wijken grenzend aan de binnenstad. Wat cen-

traal staat is de betaalbare woonruimte. Indien er 

al sprake van is, komt arbeid in de debatten 

slechts als een randverschijnsel voor. Zonder een 

nadere beschouwing van de arbeid, zijn de trans-

formaties van de binnensteden echter niet te be-

grijpen (1).  

 

Arbeid speelt in de discussies over gentrificering 

(2)geen rol. Deze eenzijdigheid staat in schril 

contrast met de dagelijkse realiteit in de wijken. 

Of je nu freelancer in een portiekwoning, ser-

veerster of kelner in een café of kroeg, of hand-

werker in een achteraf werkplaats: de wijken 

waar gentrificering plaatsvindt, worden door 

een veelvoud aan werkplekken gekenmerkt. 

Maar omdat het in de debatten over gentrifice-

ring meestal om wonen gaat, wordt uit het oog 

verloren dat naast de industriearbeider en naast 

kantoorpersoneel, er talloze nieuwe vormen van 

arbeid zijn ontstaan. Net zoals de stedelijke 

ruimte is ook de arbeid de afgelopen decennia 

fundamenteel veranderd. Pas als men deze ver-

anderingen in ogenschouw neemt, kan men vat-

ten hoe nauw gentrificering en precaire arbeid 

met elkaar samenhangen.  

 

Elke vorm van arbeid is aan een bepaalde ruim-

te gebonden. In de mate waarin de arbeid veran-

dert, veranderd ook de ruimte. In de mate waar-

in de ruimte verandert, veranderd ook de arbeid. 

Wat dit voor de voorgeschiedenis van de huidige 

tijd betekent, laat zich beter begrijpen als we de 

fordistische en postfordistische ruimte exempla-

risch tegenover elkaar stellen. 

 

VAN FORDISTISCHE NAAR  

POSTFORDISTISCHE RUIMTE 

 

Tot 1970 kan men ook in Hamburg industriali-

sering en urbanisering niet van elkaar scheiden. 

De haven en de scheepswerven waren de moto-

ren van de Hamburgse economie. Tegelijkertijd 

groeide het aantal werknemers in het manage-

ment van de grote ondernemingen. Industriear-

beiders en kantoorpersoneel drukten hun stem-

pel op de arbeidswereld. Daarbij kunnen vier 

wezenlijke overlappingen tussen de fordistische 

organisatie van de arbeid en de moderne stads-

planning worden onderscheiden: scheiding van 

~

Arndt Neumann 

 

Hamburg 
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functies; het statuut van de loonarbeid; plan-

ning en afwending van de stad.  

 

Zowel in de industrie alsook in de kantoren was 

loonarbeid, en daarmee de scheiding van arbeid 

en leven, het algemene model. Er waren vaste 

arbeidstijden en prikklokken. De arbeid was aan 

fabriekshallen en kantoorcomplexen gebonden 

en ze werd duidelijk van de onbetaalde werk-

zaamheden in het huishouden, verricht door 

vrouwen, gescheiden. Deze scheiding tussen ar-

beid en leven kwam ook in de moderne stads-

planning tot uiting. In het “Charter van Athe-

ne” (3), het centrale document van de moderne 

stadsplanning, werden met het wonen, de ar-

beid, de recreatie en het verkeer, vier functies 

van de stad vastgesteld. Deze zouden van elkaar 

gescheiden en aan verschillende stadsdelen toe-

gewezen moeten worden. Uitgaande van deze 

scheiding van functies was loonarbeid tot in de 

jaren ‟70 vooral in bepaalde stadswijken gecon-

centreerd. In de City en in de City Nord werkte 

het kantoorpersoneel, in de haven en in de 

scheepswerven de industriearbeiders. Tegelijker-

tijd werden forensensteden (Trabantenstädte) ge-

bouwd die alleen met het oog op het wonen en 

dus op de huishoudelijke arbeid waren ingericht. 

Loonarbeid was na de oorlog doorgaans met een 

sociale basisverzekering verbonden. Zieken-

fonds, pensioenfonds en werkloosheidsverzeke-

ring golden als norm. Dit statuut van de loonar-

beid was niet tot het domein van de arbeid be-

perkt, maar was ook bepalend voor de woning-

bouw. De “woning voor het bestaansminimum” 

was één van de centrale thema‟s van de moderne 

stadsplanning en architectuur. Alleen al in de 

jaren ‟60 en ‟70 verrezen in Hamburg en in de 

forensensteden tienduizenden woningen in mo-

derne Plattenbau. Zoals de andere sociale vang-

netten, was de sociale woningbouw vooral een 

verworvenheid van de arbeidersbeweging. 

 

Centralisering en planning bepaalden tot in de 

jaren ‟70 de organisatie van de arbeid. Bepalend 

waren industriële technologieën zoals de lopende 

band of de mainframe. De werknemers hadden 

zich maar aan te passen aan de starre hiërarchie-

ën en het ritme van de machinerie. Sociale con-

tacten die boven deze hiërarchische organisatie-

structuur uitstegen, golden als potentiële stoor-

zenders. De pogingen van het management om 

de fabrieken en de kantoren tot in de kleinste 

details te plannen vond zijn equivalent in de 

stadsplanning. Tegenover de chaotische stad 

van de 19e eeuw werd “het plan van de stad” 

gesteld. Of het nou ging om de weg van de wo-

ning naar het werk of van de woonkamer naar 

de keuken: alles werd gepland en geordend. Alle 

overvloedige ontmoetingen moesten vermeden 

worden. Niet in de laatste plaats stelde de mo-

derne stadsplanning zich daarom ten doel om de 

sociale dichtheid van de stad te verminderen.  

 

Vooral na 1945 werd de stadsontwikkeling ge-

kenmerkt door een trek naar buiten. Fabrieken 

en kantoorgebouwen werden naar de rand van 

de stad verplaatst. In de forensensteden verrees 

nieuwe sociale woningbouw. Gezinnen uit de 

middenklasse trokken naar de voorsteden; de 

agglomeratie ontstond (in het duits: spekgordel). 

En omdat economische ontwikkeling en bouwac-

tiviteiten op de randen waren gericht, raakten 

de oude wijken rondom de binnenstad in verval. 

Ze stonden voor alles wat door de moderne 

stadsplanning werd veracht: voor de ontbreken-

de scheiding tussen wonen en werken, voor 

slecht onderhouden en geoutilleerde woningen, 

voor een chaotische zooi. Ze golden als restanten 

van voorbije tijden die snel gesloopt zouden 

worden.  

 

Deze, door een scheiding van functies, statuut 

van de loonarbeid, planning en afwending van 

de binnenstad gekenmerkte fordistische ruimte, 

is sinds 1970 in een crisis terechtgekomen. Met 

de neergang van de scheepsbouw en de invoering 

van de containers is het aantal mensen werk-

zaam in de scheepswerven en in de haven duide-
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lijk afgenomen. Tegelijkertijd hebben nieuwe 

bedrijfstakken aan betekenis gewonnen. Dit 

wordt o.a. zichtbaar in de discussie over de crea-

tieve economie. Tegen deze achtergrond hebben 

zich in de laatste jaren de contouren van een 

postfordistische ruimte ontwikkeld. Dit kan op-

nieuw aan de hand van vier karakteristieken 

worden verduidelijkt: het oplossen van de schei-

ding tussen arbeid en leven, precariteit, netwer-

ken en terugkeer in de stad. 

 

PRECARITEIT EN OPWAARDERING VAN 

DE STAD GAAN HAND IN  HAND 

 

Tegenwoordig heeft arbeid de grenzen van de 

grote kantoren en de fabrieken achter zich gela-

ten en breidt het zich over de hele stad uit. Het 

duidelijkst is dat te zien bij freelancers en andere 

zelfstandigen voor wie er geen vaste werkplek-

ken meer zijn en die vaak ook van huis uit wer-

ken. En het is te zien bij de affectieve arbeid, die 

niet meer tot de huishoudelijke arbeid beperkt 

is, maar aan economische betekenis wint: van 

zorgarbeid tot wellness en yoga. Het opheffen 

van deze grenzen zet zich ook voort in de stads-

planning. Van scheiding van functies is geen 

sprake meer. In tegendeel. De tot de binnenstad 

behorende oude wijken, die van oudsher door 

kleinschaligheid en de mix van werk en wonen 

gekenmerkt waren, gelden niet meer als de res-

tanten van het verleden, maar als modellen voor 

de toekomst.  

 

Loonarbeid en sociale zekerheid zijn vandaag de 

dag al lang niet meer de norm. De plaats van het 

statuut van de loonarbeid is ingenomen door de 

precariteit. Ook dat vertaald zich in de stads-

planning. De stad heeft zich grotendeels uit de 

sociale woningbouw teruggetrokken. Woningen 

en huizen worden geprivatiseerd. Terwijl de stad 

zich op representatieve gebouwen zoals bijvoor-

beeld de Hamburgse Elbphilharmonie concen-

treert, ligt de woningbouw opnieuw in handen 

van private woningbouwcorporaties. 

Het prestigeproject  Die Elbphilharmonie 
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Vandaag de dag, i.t.t. de tijd voor 1970, zijn 

centralisering en planning niet meer identiek aan 

efficiëntie. Hun plaats is ingenomen door 

outsourcing aan toeleveranciers of freelancers 

alsook kortdurende projectarbeid.  De basis van 

de hedendaagse organisatie van de arbeid wordt 

gevormd door computers en het internet. Daar-

mee is de economische betekenis van de sociale 

verhoudingen fundamenteel veranderd. Netwerk

-ondernemingen berusten op talrijke contacten 

en een zo groot mogelijke sociale dichtheid. Deze 

afkeer van planning en centralisatie is kenmer-

kend voor de huidige stadsplanning. Ook hier 

springen hedendaagse architectuur en tijdelijk 

gebruik (“zwischennützung”) in het oog. Be-

langrijker is echter dat sociale dichtheid tegen-

woordig anders gewaardeerd wordt. Waar het 

leven op straat en in kroegen voor de pleitbezor-

gers van de sociale woningbouw ooit als immo-

reel werd gezien, zijn levendige straten vandaag 

de dag een belangrijk verkoopargument voor 

onroerend goed makelaars.  

 

Van City Nord, het havengebied tot aan de fo-

rensensteden en de buitenwijken waren alle 

stadsdelen voor een bepaalde vorm van arbeid 

bestemd. Ze werden gekenmerkt door de schei-

ding van arbeid en leven, door het statuut van 

de loonarbeid en door centralisatie. In de mate 

waarin de arbeidswereld zich transformeerde, 

hebben deze wijken aan betekenis ingeboet. Te-

gelijkertijd is in de oude wijken, nabij de binnen-

stad, een tegenovergestelde ontwikkeling te zien. 

Juist omdat deze wijken sprake is van sociale 

dichtheid en het wegvallen van grenzen, geraken 

ze steeds meer in het vizier van de economische 

ontwikkeling, in de eerste plaats door kunste-

naars, studenten en arbeidsmigranten die zich de 

ruimte toe-eigenen d.m.v. alternatieve pro-

jecten, nieuwe zelfstandigen en New Economy, 

tot en met de huidige speculatie in onroerend 

goed.  

 

STUDENTEN EN KUNSTENAARS ZIJN 

HET PROBLEEM NIET  

 

Pas als men de transformatie van de arbeidswe-

reld in ogenschouw neemt, kan men begrijpen 

waarom de oude wijken in de binnenstad in het 

centrum van de economische ontwikkeling zijn 

komen te staan. Tegelijkertijd maakt dit per-

spectief een andere blik op de huidige conflicten 

mogelijk. Dit kan met twee belangrijke begrip-

pen verduidelijkt worden die tot dusver het de-

bat over de gentrificering bepalen: opwaardering 

en verdringing. Het begrip “opwaardering “ be-

schrijft het proces dat aan de “verdringing” van 

de armere bewoners van een wijk voorafgaat. 

Kunstenaars en studenten nemen hun intrek in 

een goedkope wijk. Door de nieuwe levensstijlen 

verandert het imago van de wijk, onroerend 

goed fondsen worden alert en beginnen oude hui-

zen te saneren en weer koopwoningen te bou-

wen. Wie spreekt over opwaardering, spreekt 

ook altijd over een soort pact tussen kunste-

naars, studenten en vastgoed speculanten. Van-

daar ook het schuldcomplex van de bohemien.  

Maar er is ook een ander perspectief mogelijk. 

Mits men arbeid en uitbuiting in ogenschouw 

neemt. De waarde van het onroerend goed be-

rust niet op alleen op de grootte van het perceel 

en de inrichting van het gebouw. Het berust ook 

altijd op de situatie en daarmee op het imago 

van het stadsdeel waarin het gebouw staat. En 

dit imago is door de arbeid van de bewoners ge-
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meenschappelijk geproduceerd: door de cafés, de 

kroegen, clubs en galerieën die ze runnen, door 

de verschillende culturele, sociale en politieke 

projecten die ze organiseren. Vastgoed in gentri-

ficerings-wijken is juist daarom zo lucratief, om-

dat de vastgoedfondsen geen enkele cent voor 

het imago en dus voor de arbeid van de wijkbe-

woners betalen. Als men vastgoedspeculatie in 

deze zin als onteigening van het gemeenschappe-

lijke opvat, dan is er geen sprake van een pact 

tussen kunstenaars en vastgoedspeculanten. De 

één verdient miljoenen, de ander krijgt niets. 

 

Het begrip “verdringing” beschrijft dat armere 

bewoners vanwege stijgende huren gedwongen 

zijn een wijk te verlaten. Maar verdringing is 

niet enkel een kwestie van dure woningen, maar 

ook van te dure bedrijfs-, kantoor- en atelier-

ruimtes. Tijdelijk gebruik is voor kunstenaars 

vaak de enige mogelijkheid om aan betaalbare 

atelierruimte te komen. Vele zelfstandigen wer-

ken vanuit hun huis omdat kantoorruimtes te 

duur zijn. Kleine winkels worden door Flagship 

Stores verdrongen. Kleine werkplaatsen worden 

gesloopt en door nieuw gebouwde koopwoningen 

vervangen.  

 

Alleen met een bredere opvatting van verdrin-

ging kan de omvang van de veranderingen in de 

oude wijken van de binnensteden begrepen wor-

den. Gentrificering en precaire arbeid zijn nauw 

met elkaar verbonden. Dit in ogenschouw te ne-

men, maakt een nauwkeuriger begrip van de 

huidige transformaties in de stadscentra moge-

lijk. Maar bovendien maakt het mogelijk de 

strijdterreinen te vermenigvuldigen. En juist dat 

is nodig om zich tegen de expanderende stad met 

projecten te verzetten.  

 

Noten:  

 

1. Het artikel verscheen eerder in het Duitse blad 

Analyse und Kritik 558, februari 2011.  

2. Volgens de Van Dale is gentrificering “de sociale 

opwaardering van een woonwijk door vestiging van 

nieuwe bewoners uit een beter milieu.” Het wordt 

vaak in één adem genoemd met begrippen als 

“creatieve economie”, “broedplaatsenbeleid” etc. 

Volgens critici staat het eerder voor sociale zuive-

ring: het uit de wijk jagen van armere mensen en 

het uit elkaar halen van bestaande bevolkings-

groepen teneinde oorspronkelijke arbeiderswijken 

te transformeren in een woonomgeving voor de 

middenklasse. Met gentry worden in Engeland 

niet-aristocratische grondbezitters bedoeld.  

3. Handvest met stedenbouwkundige en architecto-

nische uitgangspunten n.a.v. een onderzoek naar 

de functionele stad in de jaren ‟30-‟40 van de vo-

rige eeuw. Van grote invloed waren o.a. Le Cor-

busier, Gropius en Van Eesteren. Eén van de zes 

basiseisen was de scheiding en herordening van de 

vier stedelijke hoofdfuncties: wonen, werken, re-

creatie en verkeer. Dit moest gebeuren door mid-

del van stroken groen die elk deel van de stad met 

haar eigen specifieke functie van elkaar moesten 

scheidden. Daarnaast moest er nog maar één type 

woningbouw worden toegepast, namelijk die van 

blokken hoogbouw met ertussen genoeg ruimte 

om de snel groeiende bevolking van de steden een 

plek te kunnen geven. In 2003 werd door het Eu-

ropean Council of Town Planners (ECTP) het 

nieuwe Charter van Athene opgesteld op een con-

ferentie in Athene. 

 


