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voor algemeen kiesrecht in Assen. Bron: BG B24/663 (foto), De 

Nederlandse arbeidersbeweging tot 1918, Internationaal Instituut voor 
Sociale Geschiedenis, Amsterdam. 

‘De ideale stad van Urbino’ (vernoemd naar de huidige locatie van het schilderi j). Het 

schilderij vertoont veel overeenkomsten met twee andere werken uit de renaissance 

(Berlijn en Baltimore). Deze schilderijen staan met hun symmetrische architectuur 

symbool voor de perfecte, geordende samenleving. Het is niet zeker wie dit kunstwerk 
gemaakt heeft. 
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Beste lezer,  
 
Door de geschiedenis heen zijn er verschillende ideeën geweest over hoe de 
ideale stad eruit zou moeten zien. De eerste steden waren vaak organisch en 
rommelig gegroeid, met dichte bebouwing en kronkelende straatjes. Al in de 
oudheid bedacht de architect Hippodamus dat het beter zou kunnen: zijn 
stadsplattegrond van rechte straten in een schaakbordpatroon werd 
veelvoudig gebruikt voor het aanleggen van nieuwe steden na de 
veroveringen van Alexander de Grote en de Romeinen. Tijdens de 
renaissance begon het idee van de ‘ideale stad’ echt tot bloei te komen. In de 
twintigste eeuw was de geordende stad opnieuw het ideaal, dit keer met grote 
autowegen en geplande wijken met eenduidige functie. De realiteit is echter 
vaak weerbarstiger dan het ideaal. Compromissen verwateren het mooie plan 
van de tekentafel. Bevolkingsgroepen worden uitgesloten en genegeerd. 
Modernisering blijkt achteraf nadelig te zijn uitgepakt.  

Dit Leidschriftnummer richt zich op deze frictie tussen ideaal en 
werkelijkheid in de geschiedenis van de stedenbouw. We nemen de lezer mee 
naar de stedenbouwkundige ideeën uit de oudheid en hun toepassing in de 
renaissance. We zien het contrast tussen de Westerse, moderne stad en de 
inheemse woonwijken in de overzeese koloniën. En het thuisfront is zeker 
niet vergeten: Leiden zelf komt maar liefst twee keer aan bod. Getracht is om 
verschillende disciplines samen te laten komen. Architecten, geografen en 
stedenbouwkundigen houden zich dikwijls meer bezig met de geschiedenis 
van stedenbouw dan historici. We hopen dat dit nummer dan ook aantoont 
dat de geschiedenis van onze publieke ruimtes meer aandacht verdient van 
historici.  
 
De redactie wenst u veel leesplezier! 





Over waarden en stadsontwikkeling 
 
Len de Klerk 
 
 

 
Leidschrift, jaargang 33, nummer 1, maart 2018 

Het begrip ‘maakbare samenleving’ dat door het postmodernisme in zwang 
gekomen is, heeft een onderafdeling die ‘maakbare stad’ wordt genoemd. In 
tal van discussies en publicaties op het vakgebied stadsontwikkeling, 
stedenbouw en planologie wordt het begrip maakbaar retorisch gebruikt om 
iets te verwerpen, namelijk de aan het modernisme toegeschreven zekerheid 
dat er grote recepten zouden bestaan voor de sociale ontwikkeling. En in 
een moeite door wordt ontkend dat er objectieve kennis bestaat om 
dergelijke recepten op te baseren.  

De retoriek heeft de toon van een beschuldiging van een nieuwe 
generatie jegens een vorige generatie, de babyboomers. In mijn vakgebied is 
landschapsarchitect Adriaan Geuze een van de bekendste vertolkers van 
deze generatiekritiek. Hij houdt de babyboomers verantwoordelijk voor ‘een 
rampzalige luiheid die vooral in de Randstad zowel de binnen- als de 
buitenstedelijke gebieden vernield heeft.’ 1 Geuze wil breken met de laissez-
faire ruimtelijke ordening van de vorige generatie; een opvatting die uit het 
modernisme is weggelopen.  

Als iemand die nog de staart van het modernisme in de praktijk van 
de ruimtelijke ordening in de stedenbouw heeft meegemaakt, heb ik 
postmoderne kritiek altijd opgevat als gemaakte twijfel. Gemaakt om een 
tegenstelling groter te maken dan zij in werkelijkheid is. Nauwkeurige 
bestudering van de praktijken tussen 1920 en 1970 levert geen grote sociale 
recepten op, wel veel gefragmenteerde moderniseringen. Deze lopen uiteen 
van ruilverkaveling als middel tot welvaartsverhoging van kleine boeren, tot 
de aanleg van een autosnelwegennet. Natuurlijk ontbrak het niet aan visies 
op de verstedelijking, noch aan een praktische waardenhiërarchie. Tussen 
1950 en 1970 werd de economische wederopbouw geleid door een simpele 
hiërarchie van nationale politiek-economische doelen; productiefaciliteiten 
hebben voorrang boven consumptiestijging, de loon- en huurpolitiek staan 
in dienst van deze doelhiërarchie en vrijetijdsbesteding hinkt daar achteraan. 
Een groot recept? Eerder valt de eenheid van waarden en normen op om 

                                                 
1 ‘Bouwen aan een open horizon. Visie en werk van landschapsarchitect Adriaan  
Geuze’, in Ons Erfdeel 2012/2, 27. Geuze is eigenaar van Bureau West 8 en 
bijzonder hoogleraar aan de TU-Delft en Harvard University. 
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volgens die hiërarchie nationaal en regionaal-economisch een 
ruimtelijkeordeningsbeleid te voeren.  

De geschiedenis zal oordelen over de reikwijdte van het postmoderne, 
idealistische, neoliberale recept van individuele vrijheid om te handelen als 
zelfstandige marktpartij voor de verkrijging van goederen en diensten op 
vrije markten en daarvoor geschapen kunstmatige schaduwmarkten, zoals 
de sociale huisvesting en de gezondheidszorg.  
 
 
Stedenbouw is rekenen en sleutelen 
 
Stedenbouw is altijd een ambacht geweest met een sociale, technische en 
economische inslag. Tijd, plaats en omstandigheden van fysieke, 
economische en sociale aard dienen de verkrijging van optimale oplossingen, 
gegeven de gestelde problemen. En ook die zijn gebonden aan tijd, plaats en 
omstandigheden. Woningnood, verkeersproblemen, een deficiënte 
woonbuurt, ze worden in 2018 anders gedefinieerd dan in 1968. Eén 
eigenschap van alle plannen blijft: de toetsing van problemen en 
oplossingen aan eigentijdse idealen van verschillende aard, sociale, 
esthetische, bouwconstructies. Ruimtelijke ordening is in wezen het zoeken 
van compromissen tussen idealen en mogelijkheden van geld, ruimte, 
eigendomsverhoudingen et cetera. De postmoderne stedenbouw is nu een 
kwart eeuw vervuld van abstracte doelen zoals het scheppen van ‘identiteit’, 
‘uniciteit’, leefbaarheid’, ‘menselijke schaal’ en een ‘veilige leefomgeving’. 
Een verschil met de op behoeftevervulling gerichte functionele stedenbouw 
van 1950-1970 is dat deze idealen moeilijk te kwantificeren zijn. De 
begrippen zijn vaag gedefinieerd, niet bestand tegen elementaire logica. 
Identiteit en zelfbeeld worden moeiteloos door elkaar gehaald en over 
pretenties gesproken: kan de mens werkelijk iets maken dat zijn eigen schaal 
ontstijgt?  

De artikelen in deze editie van Leidschrift behandelen een 
overzichtelijke selectie van de talrijke facetten van stadsontwikkeling (een 
sociaal proces in de breedste zin van het woord) en stadsplanning 
(stedenbouw naar vastgestelde plannen). Een vijftal onderwerpen komt aan 
bod: de werkelijkheidswaarde van een utopie (Lombaerde); onvermijdelijke 
concessies bij de uitvoering van een ideaalontwerp (Van Tilburg); de invloed 
van kraken op het woningbeleid in Leiden (Van Rooden, Snoep en Van der 
Steen); de groeiende stad in Nederlandsch-Indië als slokop van kampongs 
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(Versnel) en Nieuwe Stedelijkheid (interview met Neupert) als vorm van 
stedenbouw op menselijke schaal. Lopen deze thema’s naar aard, tijd en 
plaats van handeling sterk uiteen, er valt wel een gemeenschappelijke 
noemer te construeren: stedenbouw en stedelijke sociale processen worden 
aan waardeoordelen onderworpen. Speculatieleegstand mag bestreden 
worden met illegale acties. Stadsgroei gaat ten koste van het voortbestaan 
van kleine dorpsgemeenschappen; civiele verkeersbelangen frustreren de 
ideale ruimtelijke vormgeving van militaire belangen; strenge 
stedenbouwkundige voorschriften reduceren een utopie tot model.  
 
 
A-dynamische volmaaktheid 
 
Utopieën en idealen worden nogal eens door elkaar gehaald. Idealen worden 
in bestaande samenlevingen als nastrevenswaardige doelen geformuleerd. 
Utopieën zijn constructies van volmaakte, niet-bestaande samenlevingen. 
Op een glijdende schaal daar tussenin bevinden zich de ideaalsteden als 
esthetisch en/of technologisch stadsmodellen. In de utopie draait het om de 
sociale orde, niet om de ruimtelijke orde.2 Kenmerkend voor een utopie is 
de afwezigheid van iedere vorm van maatschappelijke dynamiek, omdat die 
per definitie wegleidt van volmaaktheid. Dat maakt utopieën saai om te 
lezen. Die saaiheid geldt ook de frictieloze ruimtelijke orde, zo zonder 
opstoppingen, zonder achterstallig onderhoud, zonder kraakpanden, zonder 
dorpen die door steden worden opgeslokt. Het vakgebied stadsontwikkeling 
bestaat er niet.  

Als genre is de utopie wel met haar tijd meegegaan.3 Na het lange 
interval tussen Plato en Thomas More volgden utopieën elkaar op. Op het 
onbekende eiland waarop Utopia bloeide, volgde het onbewoonde eiland 
waar Robinson Crusoe zelfredzaamheid betrachtte. Een nieuwe trend 
volgend, verplaatste de Nederlander Arend Fokke Simonsz  zijn utopie naar 
de toekomst, Het toekomende jaar 3000 (1972). Na de Franse Revolutie namen 

                                                 
2 Uit de vele overzichten en indelingen van utopieën en commentaren op utopieën 
een beperkte keuze: o.a. F. Choay, L’urbanisme, utopies et réalités (Parijs 1965), P.  
Thoenes, Van wetenschap tot utopie (Meppel 1976), H. Crombag en F. van Dun, 
De Utopische verleiding (Amsterdam 1997),  H. Achterhuis, De Erfenis van de utopie. 
(Amsterdam 1998). 
3  L.  De Klerk,  ‘Het vraagstuk van de probleemloosheid’, Omzien naar idealen.  
Symposiumverslag af scheid Max van den Berg (2001). 
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utopisten geen genoegen meer met verre eilanden of een toekomst die 
niemand zou meemaken. Hier en nu liet Fourier zijn Utopiërs in 
Versaillesachtige paleizen wonen. De Amerikaan Edward Bellamy  bedacht 
dat eigentijdse technologie de Moloch industriestad gekenmerkt door 
uitbuiting, verkrotting, armoede overbodig maakte. In Looking Backward 
(1888) is die grote industriestad in het jaar 2000 letterlijk opgelost in een 
arcadisch landschap van kleine overzichtelijke nederzettingen. Deze literaire 
geschiedenis werd vervolgd door de dystopieën van bijvoorbeeld Aldous 
Huxley (Brave New World) en George Orwell (1984) waarin technologie 
wordt gebruikt om de burger te controleren en eronder te houden.  

Op deze wijze verteld wordt duidelijk dat het historische belang van 
utopieën minder schuilt in de geboden volmaakte samenlevingen, dan in de 
kritiek op de eigentijdse samenleving. Plato zette de chaotische democratie 
van Athene recht, Robert Owen voedde de mens op en Fritz Lang (in de 
film Metropolis, 1927) bevrijdde de industrieslaaf. Helaas, volmaaktheid 
verdraagt zich niet met de realiteit. Mensen begrijpen elkaar uiteindelijk 
nooit helemaal, willen wel eens wat anders, begeren andermans vrouw of 
man, willen niet deugen voor ondergeschikte posities en nederig werk en 
grijpen naar de fles. Noyes biedt in Strange Cults & Utopias of 19th-Century 
America (1966) een vermakelijk overzicht van de ondergang van 
kleinschalige utopische experimenten.4  
  
 
Bouwen is concessies doen 
 
In ideaalsteden draait het om de ruimtelijke vorm, gemodelleerd naar 
esthetische en/of technische idealen. De technische uitwerking van een 
volmaakte wiskundige basisvorm (cirkel, vierkant en driehoek) is verzadigd 
van eigentijdse kennis en dient praktische doelen, militaire of civiele. 
Theorie en praktijk van de ideale ruimtelijke vorm verdragen zich beter met 
de praktijk dan de utopie. Er zijn veel, meestal (hele) kleine steden gebouwd 
naar vooropgezette ontwerpplannen die een ideale vorm pretenderen. 
Palmanova nabij Venetië is zo’n kleine ideaalstad, nu 5.500 inwoners. 
Richelieu in Frankrijk telde 3.200 inwoners in 1795, nu bijna 1.800. Dorpen 
in kleinstedelijke stadsvormen. 

Uit de bijdragen van Lombaerde en Van Tilburg blijkt dat zelfs met 
de beschikking over absolute macht (kardinaal Richelieu en het stadsbestuur 
                                                 
4 J.H. Noyes, Strange Cults & Utopias of  19th-Century America (New York 1966). 
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van Venetië) in de aanleg van een ideaalstad concessies gedaan moesten 
worden. Valletta, een compromis van burgerlijke verkeerseisen en militaire 
eisen, is geen ideale stad, concludeert Van Tilburg, maar ‘bleef dit gegeven 
een utopie.’ Dat is een vernuftige woordspeling: een ideaal bleef een utopie. 
Vermoedelijk is daardoor de praktische bruikbaarheid van de 
stadsplattegrond wel verbeterd. Het is immers niet alle dagen oorlog. 

Dat brengt me op twee andere aspecten van de stedenbouw; ten 
eerste de grondslagen van maatstaven voor de inrichting en vormgeving van 
de ruimte en ten tweede de levenscycli van de gebouwde omgeving. In de 
stadsontwikkeling berust ieder plan, ieder ontwerp, iedere inrichtings- of 
beheersingsmaatregel op zowel een praktische grondslag als een ideaal. De 
militaire defensiestad Willemstad (1583), de tweede uitleg van de 
Amsterdamse grachten (1664), de functionele woonwijk Pendrecht in 
Rotterdam-Zuid (1953) en de parkeernormen van de gemeente Leiden 
(2018) zijn compromissen van idealen en mogelijkheden. De meer 
omvattende stadsplannen zijn daarenboven met abstracte metadoelen belast, 
zoals integraliteit en duurzaamheid. De ondefinieerbaarheid van deze 
abstracties is een gelukkige omstandigheid die compromissen mogelijk 
maakt, ook voor concrete doelen die per definitie onderwerp van 
belangentegenstelling zijn. Wie ruimtelijke plannen ontwerpt, begint met 
beperkingen in beeld te brengen, oppervlakte, vorm en ligging van het 
plangebied, aard van de begrenzingen, eigendomsverhoudingen, waterlopen, 
kabels en leidingen, et cetera. Daarop volgt wat de Engelsen treffend een 
feasibility study noemen.  

Utopieën noch ontwerpen voor ideaalsteden houden zich bezig met 
zulke ordinaire zaken. De per definitie volmaakte ruimtelijke orde is de 
vanzelfsprekende fysieke neerslag van de volmaakte samenleving. Dat het 
gemeentebestuur van Venetië de kavels in de ideaalstad Palmanova 
uiteindelijk niet aan criminelen heeft uitgegeven (zie Van Tilburg, blz. 17), 
zegt weinig over de ruimtelijke eigenschappen van het stadje als ideaal-
militair ontwerp en des te meer over de onvolmaaktheid van de 
werkelijkheid, de economische neergang van Venetië tussen 1593 en 1622. 
Economische omstandigheden zijn altijd doorslaggevend voor de 
planexploitatie en de planuitvoering.  
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De tijd slijt 
 
Waardeoordelen fluctueren in de tijd en alle fysieke constructies zijn aan 
slijtage onderhevig. Pendrecht gold eens als gidswijk voor de moderne 
stedenbouw. Toch zijn hele delen intussen verbeterd of vervangen. In 1900 
veroordeelde de Amsterdamse gemeenteraad buurt YY (de Pijp) als slechte 
stedenbouw en trok het H.P. Berlage aan om betere stadsplannen te 
ontwerpen.5 Sinds 1995 jaar maakt de Pijp een verrassende cyclus door van 
renovatie en sociale opwaardering dankzij de nooit voorziene combinatie 
van een zwaar overspannen woningmarkt, verdwijnende banen en 
stagnerende lonen in de lagere en middenklassen en een herordening van 
taken en verantwoordelijkheden in de woningbouw tussen de publieke en 
de particuliere sector. 

Stedenbouw is een buitengewoon dure aangelegenheid. Zelfs kleine 
nederzettingen vereisen enorme investeringen in infrastructuur en 
waterhuishouding, die alleen met belastingen kunnen worden gefinancierd. 
Om de kosten te drukken is een eenvoudige sjabloon voor stadsaanleg 
ideaal, bijvoorbeeld het Romeinse legerkamp dat het oerbegin van veel 
steden is. Er was geen architect voor nodig, de kosten waren laag, wat 
prettig is bij verval, en de vrij indeelbare plattegrond heeft zijn flexibiliteit in 
geval van groei in de loop van 2.000 jaar meer dan bewezen.  

De tijd versnelt en vertraagt. Er is een lang dispuut geweest over de 
vraag wat veiliger is voor de stadsbevolking, de door Aristoteles (als eerste) 
voorgestane wirwar van kromme straten of de rechte lijnen en cirkels van 
het ideaalontwerp. Liepen in 1583 de troepen van de hertog van Anjou in 
Antwerpen nog vast in de middeleeuwse kronkelstraten, voortschrijdende 
oorlogstechnologie heeft het nut van deze eigenschap in de geschiedenis 
bijgezet. Soms werkt het ook omgekeerd en haalt de tijd uit het zicht 
geraakte opvattingen weer terug, zoals de nieuwe stedelijkheid waarop ik in 
de laatste paragraaf terugkom.  
 
 
Stedelijke sociale processen 
 
Door de slijtage van de oudere stadsdelen is de stedenbouw zowel een 
reparatie- als een nieuwbouwvak. Wat zich in bestaande bedrijven, 
huishoudingen en accommodaties afspeelt is kwantitatief en kwalitatief 
                                                 
5 L. De Klerk, De modernisering van de stad 1850-1914 (Rotterdam 2008). 
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dikwijls ingrijpender dan de aanbouw van nieuwe buurten, bedrijfsparken, 
recreatiegebieden. De verhouding tussen permanent evoluerende sociale 
processen en de fysieke omgeving is problematisch door de complexiteit 
van fysieke slijtage en economische en sociale veroudering. De bijdragen 
van Lombaerde en Van Tilburg en het interview met Neupert lichten iets 
op van de idee dat ontwerp en vormgeving van de fysieke omgeving sociale 
praktijken en gedragingen van de gebruikers beïnvloeden. De sociale 
wetenschappen daarentegen beschouwen de fysieke ruimte als de neerslag 
van gedragingen, sociale praktijken en de waarden en normen die daaraan 
ten grondslag liggen. 

Door hun gebondenheid aan tijd, plaats en omstandigheden zijn 
kennis en verklaringen van sociaal-ruimtelijk gedrag moeilijk toepasbaar in 
ontwerpen. De precieze invloed van de ruimtelijke component van sociale 
verschijnselen en gedragingen is moeilijk te bepalen. Neem ruimtelijke 
segregatie als verschijningsvormen van sociaal-economische segregatie. 
Sterk gesegregeerde villa- of middenstandswijken worden zelden of nooit 
veroordeeld. Behelst segregatie ook factoren zoals immigratieherkomst, 
uitbundig gebruik van bijstand, een zeer eenzijdige leeftijdsopbouw, dan valt 
het woord onwenselijk. Dat alles nog afgezien van de schaalkwestie. Een 
buurt die bestaat uit naar kenmerken verschillend gesegregeerde straten 
noemen we heterogeen. Opnieuw is de vraag met welke maatstaven een 
verschijnsel geproblematiseerd en gedefinieerd wordt en in geval van de 
kwalificatie onwenselijk of dan effectieve maatregelen denkbaar zijn.  

Het kraken van leegstaande woningen en bedrijfspanden, begonnen 
in de jaren voor 1970, werd aanvankelijk gezien als een onwenselijke, want 
illegale oplossing voor een onwenselijke situatie, namelijk woningnood.Van 
Rooden, Snoep en Van der Steen schetsen een herkenbaar beeld van de 
veranderingen die kraken als sociaal proces heeft doorgemaakt. 
Initiatiefnemers veranderen, hun doelen, de aard van de kraakpanden, maar 
ook maatschappelijke opvattingen over kraken. Terecht zijn de auteurs 
voorzichtig over het antwoord op de vraag welke invloed de kraakacties 
hebben gehad op het Leidse stadsvernieuwingsbeleid.  

In de Nederlandse steden komt de omslag van sanerings- en 
reconstructiebeleid naar stadsvernieuwingsbeleid van 1970 voort uit andere 
oorzaken dan kraken. Om er een paar te noemen: nieuwe opvattingen over 
de betekenis van stadscentra, de financiële onmogelijkheid om oude, 
verwaarloosde binnenstadswijken te vervangen, herwaardering van de sfeer 
van oude wijken, stoppen van de leegloop van de steden. De stad verkeerde 
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in een crisis, die samenviel met de omslag van een industriële naar een 
dienstverlenende economie. Te midden van al deze grootschalige, 
kleinschalige, soms causale, maar in ieder geval tegelijkertijd optredende 
sociale processen en fysiek-ruimtelijke slijtage vormden plaatselijke 
kraakacties katalysatoren van deze omslagen. De status van kraken als 
aanvankelijk gedoogde illegale sociale praktijk kreeg via juridische 
procedures een legale status toen de Hoge Raad in 1971 uitsprak dat kraken 
geen huisvredebreuk is zolang de betrokken woning niet door een ander in 
gebruik is. De Leegstandswet (1981, ingetrokken in 2007) bepaalde dat 
kraken van een bij de gemeente niet-geregistreerd pand niet strafbaar was. 
In 2010 bepaalde de wetgever dat kraken verboden is. 
 
 
Een stad is vele dorpen 
 
Grote steden zijn composities van topografische namen van voormalige 
gehuchten en dorpen die door de stad zijn opgeslokt, Oudorp in Alkmaar, 
Charlois in Rotterdam, Sloten in Amsterdam. De historische gelaagdheid 
van de stad is door de Franse geograaf Max Sorre treffend samengevat als: 
‘Une ville est en réalité une succession de villes.’6 Een variant daarvan luidt: 
‘een stad is vele dorpen.’ Rond 1925 brak in vakkringen het inzicht door dat 
stedelijke groei alleen door regionale planning kan worden beheerst. Het 
stadsgewest als ruimtelijke planeenheid was geboren.7 

Sinds 1960 is het stadsgewest de basiseenheid voor de ruimtelijke 
ordening van ons land. Versnel belicht de sociale en bestuurlijke kant van 
eens kleine territoriale gemeenschappen die worden opgeslokt door de stad. 
Verlies van zelfstandigheid, dat wil zeggen zelfstandige 
beslissingsbevoegdheid is de grote angst van zulke gemeenschappen. 
Zelfstandig voortbestaan is meestal al een illusie op het moment van 
annexatie, omdat de economische verwevenheid met de stad al begonnen is. 
Opslokken is verdringen, en verdringing als sociaal proces resulteert in 
louter onzekerheid wanneer juridische fundering van ruimtelijke entiteiten 
ontbreekt. Dat nog afgezien van klemmende vragen en onzekerheden rond 
grondeigendom en grondspeculatie die tot op heden in Indonesië 
voortwoekeren.  
                                                 
6 Sorre, L’Homme sur la Terre.  
7 H. van der Cammen en L.. de Klerk, Ruimtelijke ordening, van plannen komen plannen 
(Utrecht 1993) 59-66. 
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Zowel in utopieën (Robert Owen, Bellamy, Fourier) als in de praktijk is de 
grootstad als slokop omgekeerd in haar tegendeel: de stad wordt vele 
dorpen. In 1898 publiceerde de stenograaf Ebenezer Howard in To-Morrow, 
A Peaceful Path to Real Reform een uitvoerbaar model voor decentralisatie, dat 
grote invloed kreeg op de stedenbouw. Howard’s model Social City voorzag 
in de overloop van de grote stad naar een krans van overzichtelijke 
tuinsteden van 32.000 inwoners met alles erop en eraan. Gebouwd op 
goedkope woeste grond die eigendom bleef van de corporatie (gemeente) 
was dat het alternatief voor de grootstedelijke krottenwijken. In heel Europa 
zijn tuinsteden gebouwd, in Nederland als kleinschalige tuinwijken en 
tuindorpen. Het grootste tuindorp werd Vreewijk (Rotterdam) dat in 1930 
drieduizend woningen telde. Staatshoofden en andere 
hoogwaardigheidsbekleders liepen er de deur plat om te zien hoe een 
moderne stadswijk gebouwd moest worden. 

De tuinwijk werd de nieuwe stedelijkheid van toen die een 
opgepoetste gedaante is teruggekeerd in recente stadswijken. Een van de 
bekendste is Brandevoort (Helmond, 1995), waarop in een grote serie 
Vinexwijken is gevarieerd. Brandevoort (5.000 inwoners) kreeg vorm als een 
oud-Brabants stadje, compleet met grachten. Dit type kleinschalige 
stedelijkheid is precies wat de Amerikaanse beweging New Urbanism 
propageert. In het interview met Neupert (p. 99) komt de Leidse binnenstad 
naar voren als de perfecte ruimtelijke schaal die zou voldoen aan de 
behoefte van een sfeervolle habitat op een menselijke schaal. 
 
 
Slotsom 
 
De gemeenschappelijke noemer in de verschillende bijdragen aan dit 
Leidschrift is het tijdgebonden waardeoordeel. Utopieën veroordelen 
eigentijdse wantoestanden zoals corrupt bestuur of klassentegenstellingen. 
Ideaalsteden veroordelen chaotische en lelijke stedenbouw, want over 
efficiënt grondgebruik en smaken valt te twisten. Kraken als huisvredebreuk 
en aantasting van het eigendomsrecht veroordeelde de eigenaar die werd 
verdacht van speculatie. De levenscycli van sociale praktijken verschillen. 
Kraken deed veertig jaar over de gang van veroordeling: gedogen, regulering, 
verbod. Het eigendomsrecht prevaleerde en speculeren is nooit een verbod 
opgelegd.  
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Het tuinstadconcept keerde na zestig jaar terug. In de Vinexwijken 
(1995-2010) zijn grootschalig fraaie middenstandstuinwijken van de jaren 
1925-1940 gekopieerd. In essentie betrof deze herhaling de bouw van 
koopwoningen voor de middenklasse, destijds als vrucht van de vrije markt, 
in de Vinexwijken als resultaat van een centraal verstedelijkingsmodel met 
behulp van een schaduwmarkt.  

De dynamiek van waardenverandering en sociale processen is 
volslagen afwezig in de onwrikbare volmaaktheid van de utopie. Utopiërs 
zijn bevroren in de tijd, ze lijden niet aan fysieke slijtage, economische en 
technische veroudering en zijn daarom gemaakt gelukkig.  
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Hoe moet de ideale stad eruitzien? Die vraag houdt de mens al bezig zolang 
hij in steden woont. Daarbij kan men deze vraag vanuit verschillende 
invalshoeken benaderen. Is de ideale stad een stad waarin iedereen gelukkig 
is? Is het een stad die er mooi uitziet? Is het een veilige stad? Of is het een 
mooie stad waar men gelukkig én veilig is? 

 In dit artikel wil ik mij beperken tot de inrichting van de fysieke 
stad: de infrastructuur met daartussen de bouwpercelen en de open ruimten. 
Tot de infrastructuur behoort ook een aspect dat tegenwoordig volledig uit 
beeld is verdwenen: de stadsdefensie ofwel de stadsmuren en -poorten. 

In onze moderne tijd wordt bij de aanleg van steden geen rekening 
meer gehouden met belegeringen; sinds ongeveer 1800 is geen enkele 
stadsmuur bestand tegen modern wapentuig. Steden die vóór 1800 werden 
gebouwd – en daar gaat het om in dit artikel – moesten echter wel 
beschikken over militaire voorzieningen die de inwoners van een stad in 
tijden van onrust of oorlog bescherming konden bieden. Deze 
voorzieningen moesten zo mogelijk worden getroffen bij de aanleg van een 
stad. Echter, een stad moest ook ruimte bieden aan personen- en 
goederenverkeer in vredestijd. Elke stad was dan ook een compromis tussen 
civiele en militaire belangen. Bij het plannen van een ideale stad moest 
hiertussen dus een evenwicht worden gevonden.  

De eerste die dit onderkende – voor zover bekend – was de 
Romeinse architect Vitruvius. In de vijftiende eeuw, toen in Italië de 
renaissance op haar hoogtepunt was, werd Vitruvius door Italiaanse 
geleerden bestudeerd. Een van die geleerden was Leon Battista Alberti 
(1404-1472). Geïnspireerd door Vitruvius schreef hij een werk over 
stadsplanning. Op zijn beurt inspireerde hij weer stadsplanners in de 
zestiende eeuw tot het plannen van nieuwe steden: steden met een 
symmetrische, zelfs kristalvormige plattegrond, met een zo goed mogelijke 
militaire en civiele infrastructuur. In de praktijk bleek dit echter niet 
haalbaar: het militaire ideaal moest wijken voor het civiele ideaal. In dit 
artikel zal ik twee voorbeelden geven van steden waar dit is gebeurd: 
Valletta (de hoofdstad van Malta) en Palmanova (bij Venetië). 
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Voor Vitruvius 
 
Het bouwen met rechte hoeken was in de Romeinse periode bepaald niet 
nieuw. In de alleroudste steden in Mesopotamië werden al paleizen en 
tempels neergezet die een vierkante of rechthoekige vorm hadden; ook de 
interieurs hadden rechte hoeken. De straten van de woonwijken eromheen 
hadden een dergelijke vorm echter niet; straten en stegen vormden een 
grillig patroon. Een uitzondering is de plattegrond van het Syrische Mari, 
gelegen aan de Eufraat: deze stad had een exacte cirkelvorm en hieruit volgt 
dat ingenieurs al ver gevorderd waren met het uitzetten van steden. Ook de 
paleizen van Minoïsch Kreta, zoals Knossos, vertonen rechte hoeken en 
vierkante of langwerpige zalen. 

De eerste stadsplanner waarvan we niet alleen de naam maar ook de 
uitgangspunten kennen is de Griek Hippodamus van Milete (498-408 
v.Chr.). Aan hem wordt het zogenaamde Hippodamische stratenplan 
toegeschreven: een stratenpatroon in de vorm van een raster, met rechte 
hoeken in de bouwblokken en straten die elkaar onder een rechte hoek 
kruisen. Tevens zijn in dit ontwerp functies gescheiden: woonhuizen, 
pleinen en heiligdommen staan apart. Op die manier werd zijn geboortestad 
Milete herbouwd, nadat het was verwoest tijdens de Ionische opstand in 
494 v.Chr. Ook Piraeus, de havenstad van Athene, werd voorzien van een 
Hippodamisch stratenplan (in 451 v.Chr.), hoogstwaarschijnlijk ontworpen 
door Hippodamus zelf (Afb. 1). In 88 v.Chr. werd Piraeus ingenomen door 
de Romeinse dictator Sulla, die grote verwoestingen aanrichtte. Ondanks 
deze verwoesting is het stratenplan vandaag de dag nog steeds 
Hippodamisch; de oriëntatie wijkt slechts enkele graden af ten opzichte van 
de oorspronkelijke situatie.1 
 

                                                 
1 C. McEvedy, Cities of  the Classical World. An Atlas and Gazetteer of  120 Centres of  
Ancient Civilization (Londen en New York 2011) 266-271. 
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Afb. 1: Piraeus. Het Hippodamisch stratenplan heeft tegenwoordig een lichte 
afwijking ten opzichte van de oorspronkelijke, door Hippodamus ontworpen, 
stad. Hoepfner en Schwandner, Haus und Stadt, illustratie 14. 

 
Kennelijk was deze manier van stadsplanning zo succesvol dat nieuwe 
steden eveneens van dit rasterpatroon werden voorzien, zoals Rhodos 
(reeds in 408),2 Alexandrië, Priene en Olynthos. Met name de laatste twee 
steden, opgegraven en grondig onderzocht, geven het beeld van een 
welhaast utopische stad: een Hippodamisch stratenplan, alle woonhuizen 
hetzelfde, gegroepeerd rondom pleinen, tempels en het onvermijdelijke 
theater, en op hun beurt weer omringd door de stadsmuur (Afb. 2). 3 Het 
                                                 
2 Aldus Strabo, Geographica XIV.2.9. Niet geheel onmogelijk maar wel twijfelachtig, 
doordat hij 90 jaar oud was en dat jaar ook overleed; C. Höcker, ‘Hippodamos’ in: 
H. Cancik, H. Schneider en M. Landfester ed., Der neue Pauly (Stuttgart 1996-2003) 
5, 582-583: 582. 
3 Hippodamus hield zich, evenals Plato en Aristoteles, ook bezig met staatskunde. 
Zijn ideeën over de ideale (democratische) staatsvorm (o.a. 10.000 burgers en drie 
klassen) komen voor in de Politica van Aristoteles (Aristoteles, Politica 2.8, 1267b24-
1269a29); J.C. Hogan, ‘Hippodamus on the Best Form of Government and Law’, 
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feit dat alle huizen hetzelfde zijn wijst erop dat men in beginsel alle 
inwoners als gelijkwaardig beschouwde; er waren geen ‘betere’ en ‘slechtere’ 
buurten. Later kwamen deze er alsnog; de utopie bleek uiteindelijk niet 
haalbaar.4 
 Het stratenplan vormt het civiele aspect van de stad; het militaire 
aspect wordt gevormd door de stadsmuren. Stadsmuren speelden een 
belangrijke rol in de stadsplanning. Het innemen van een dergelijke stad was 
met de toenmalige artillerie en bewapening niet gemakkelijk. Bewapening 
bestond uit harnassen, schilden, zwaarden en speren; artillerie uit 
belegeringsmachines in de vorm van verrijdbare torens, stormrammen en 
katapulten. Redelijk stevige muren, voorzien van op regelmatige afstanden 
gebouwde torens, waren hiertegen bestand. Alleen de poorten waren 
kwetsbaar, die echter wel noodzakelijk waren voor in- en uitgaand verkeer. 
Verreweg de meeste steden werden dan ook ingenomen door de poorten in 
te beuken. We zien dus dat civiele en militaire belangen conflicteren: voor 
civiel (handels)verkeer zijn veel en brede doorgangen nodig, maar vanuit 
militair oogpunt wordt de voorkeur gegeven aan zo weinig mogelijk 
poorten, die ook nog eens smal moeten zijn.  
 
 
Vitruvius 
 
De Romeinse architect en ingenieur Vitruvius Pollio (85-20 v.Chr.) geldt als 
de eerste die een volledig geschrift heeft nagelaten over de ligging en aanleg 
van steden, De architectura libri decem. Dit werk moet niet louter worden 
gezien als een handboek voor architecten, maar ook als een literair werk 
waarin de nadruk ligt op Griekse architectuur. Griekse tempels en theaters 
komen uitgebreid aan bod, maar de bouw van Romeinse amfitheaters wordt 

                                                                                                              
The Western Political Quarterly 12.3 (1959) 763-783: 766-767; Höcker, ‘Hippodamos’, 
582-583. Zelf schreef hij ook een ‘Peri Politeias’ (‘Over de staat’, Hippodamus apud 
Stobaeum 4.34.71; TLG) en een ‘Peri eudaimonias’ (‘Over geluk’, Hippodamus 
apud Stobaeum 4.39.26; TLG) hebben geschreven (Hogan, ‘Government and Law’, 
774; Engelse vertalingen van zijn fragmenten aan het eind van zijn artikel, 777-783). 
Als dit alles juist is, zou hij als de eerste utopist beschouwd kunnen worden in die 
zin, dat hij niet alleen de ideale stad ontwierp, maar ook de ideale staatsvorm. 
4 W. Hoepfner en E.L. Schwandner, Haus und Stadt im klassischen Griechenland 
(München 1986) 183-186. 
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niet vermeld.5 In hoofdstuk I bespreekt hij uitgebreid hoe het 
Hippodamisch stratenplan uitgezet moest worden. De richtingsoriëntatie 
van de straten diende afgeleid te worden uit de heersende winden, die frisse 
lucht in de steden moesten brengen.6 In tegenstelling tot Griekse steden is 
bij Romeinse steden sprake van twee elkaar kruisende hoofdstraten (cardo en 
decumanus) die elkaar kruisen op een plein (forum) (Afb. 3).7  
 Vitruvius gaat ook in op de bouw van stadsmuren. Stadsmuren 
moeten van aarde en steen worden opgetrokken en van ronde of polygonale 
torens worden voorzien.8 Om het benaderen van een poort nóg moeilijker 
te maken, stelde Vitruvius de zogenaamde ‘Vitruviaanse knik’ voor: alvorens 
een poort te benaderen moest de weg er naar toe dusdanig worden 
aangelegd dat een aanvaller gedwongen werd de rechterzijde van zijn 
lichaam naar de stadsmuur toe te keren. Gewoonlijk waren soldaten 
rechtshandig, waarbij het schild aan de linkerarm werd gedragen. Als gevolg 
van de ‘Vitruviaanse knik’ was de rechterkant, inclusief rechterarm (met 
zwaard) kwetsbaarder; verdedigers op de muur konden daarmee dus 
gemakkelijker vanaf de muur een aanvaller verwonden.9 

Of de ‘Vitruviaanse knik’ ook daadwerkelijk werd toegepast is de 
vraag. Vlak voor twee teruggevonden poorten van Forum Hadriani 
(Voorburg) zijn inderdaad bochten aangetroffen in de aansluitende wegen er 
vlak voor, maar sommigen twijfelen eraan of deze met een militair doel zijn 
aangelegd. De bochten zijn klein en dwingen een eventuele invaller slechts 
korte tijd de rechterkant van het lichaam naar de muur te keren. Ook andere 
beschrijvingen van Vitruvius zijn in de praktijk lang niet altijd toegepast.  

                                                 
5 Vitruvius, De architectura, vert. T. Peters, Vitruvius. Handboek bouwkunde 
(Amsterdam 2003) noemt slechts één keer terloops het woord ‘amfitheater’: I.7.1 
als eventuele plaats naast een tempel. 
6 Vitruvius I.6.1-I.7.1. 
7 Priene en Olynthos hebben wel een centraal plein (agora), maar dit maakt geen 
wezenlijk deel uit van het stratenplan; ze doen veeleer denken aan opengelaten 
bouwblokken. Volgens Vitruvius (V.1.1) hebben ze zuilengangen. Niet alle 
Hellenistische steden hebben een dergelijke agora; in Alexandrië, bijvoorbeeld, 
ontbreekt dit en de stad had in plaats daarvan een extra brede hoofdstraat. 
8 Vitruvius I.5. 
9 Vitruvius I.5.2. 
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Afb. 2: Het stratenplan van Xanten (Colonia Ulpia Trajana), ontworpen omstreeks 
100 n.Chr. De twee hoofdstraten (cardo en decumanus kruisen elkaar op het centraal 
gelegen f orum. De schuin lopende straten aan de rechterkant dateren uit de pre-
romeinse periode. U. Heimberg en A. Rieche, Colonia Ulpia Traiana: die römische Stadt: 
Planung Architektur Ausgrabung (Cologne 1998) 7. Tekenaar: H. Stelter, APX. 
 
 
Alberti 
 
Tijdens de middeleeuwen zijn de geschriften van Vitruvius niet in de 
vergetelheid geraakt (ze zijn zelfs compleet overgeleverd, dit in schrille 
tegenstelling tot de geschriften van Hippodamus), maar er was geen 
behoefte om de leerstellingen in de praktijk toe te passen. Reeds in de late 
oudheid waren steden geheel of gedeeltelijk ontvolkt; in de middeleeuwen 
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bleven sommige Romeinse steden in stand, andere werden zonder 
planmatige opzet gebouwd. Doordat de meeste steden klein waren volstond 
een eenvoudige civiele infrastructuur, maar doordat ze tevens relatief 
onafhankelijk waren moesten ze wel worden voorzien van een afdoende 
militaire infrastructuur.  
 Het zou tot de vijftiende eeuw duren voordat men weer 
daadwerkelijk belangstelling kreeg voor de werken van Vitruvius. Leon 
Battista Alberti (1404-1472) was een Italiaans schilder, dichter, taalkundige, 
filosoof, musicus en architect. Geïnspireerd op het tiendelige werk van 
Vitruvius schreef hij De re aedificatoria libri decem (‘Tien boeken over 
bouwkunde’). In dit werk gaat hij veel gedetailleerder in op 
stedenbouwkundige aspecten dan Vitruvius, zoals bij de aanleg van wegen 
en rioleringen. Veel meer dan Vitruvius geeft Alberti aan hoe een stad in al 
zijn facetten gebouwd zou moeten worden. Hij is dus meer een utopist dan 
Vitruvius. 

Evenals Vitruvius pleit Alberti voor stadsmuren met torens, die een 
aanvaller dwingen de ongedekte flank te tonen.10 Over de ‘Vitruviaanse 
knik’ spreekt Alberti enigszins anders: de landweg naar de stad moet 
weliswaar niet in rechte lijn op de poort af lopen, maar een stukje links of 
rechts langs de muur lopen – dus niet uitsluitend met de muur rechts.11 
Waarschijnlijk komt dit doordat schild, pijl en boog in deze tijd verouderd 
waren en plaats hadden gemaakt voor kanonnen, donderbussen en andere 
vuurwapens met een groter bereik en vuurkracht dan de oude Romeinse 
katapulten, en daartegen waren stadsmuren minder bestand.12 In de loop 
van de zestiende eeuw zouden stenen muren plaats gaan maken voor aarden 
wallen die beter in staat waren kanonskogels op te vangen. 

In de tijd van Vitruvius was een stevige muur voldoende verdediging 
voor de stad; het stratenplan maakte strategisch gezien geen deel uit van de 
stadsdefensie. Bij Alberti daarentegen vinden we het militaire aspect ook 
terug in het stratenplan. Binnen de stad moet een via militaris (hoofdstraat) 
niet een recht, maar een enigszins bochtig verloop hebben, om de indruk te 
wekken dat de stad groter is en men steeds een ander gedeelte van de 

                                                 
10 L.B. Alberti, De re aedif icatoria, vert. J. Rykwert, N. Leach en R. Tavernor, On the 
Art of  Building (Cambridge, MA 1988) IV.4. 
11 Alberti, De re aedif icatoria, IV.5. 
12 Tijdens Alberti’s leven werd Constantinopel met kanonnen ingenomen (in 1453). 
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gevelwand ziet.13 Naast deze viae militares onderscheidt Alberti ook viae non 
militares; dit zijn zijstraten die uitkomen op de viae militares. Voor deze geldt 
hetzelfde, zij het dat de viae non militares die de stadsmuren volgen wel een 
recht verloop zouden moeten hebben. De andere viae non militares zouden in 
de ideale situatie kronkelend moeten verlopen en zelfs een doolhof kunnen 
vormen. Invallers, die na het rammen van de poort een stad binnenvallen, 
kunnen vervolgens in een stelsel van bochtige en doodlopende steegjes 
verdwalen en alsnog de strijd verliezen.14 Een dergelijk stratenplan werkte 
dus als een soort diepteverdediging: mocht een stadspoort of bres in de 
muur gepasseerd worden, dan was de stad nog niet genomen. Dat een 
dergelijke opzet werkte blijkt uit de mislukte inname van Antwerpen door 
de hertog van Anjou in 1583, ook wel de Franse Furie genaamd. De hertog 
van Anjou was van plan Antwerpen te veroveren tijdens een wapenschouw, 
maar dit plan lekte uit; de hoofdstraat werd afgesloten, waarna de invallers 
in de volksbuurten met kronkelsteegjes terechtkwamen. De burgers 
doodden vijftienhonderd Fransen, die door de Kipdorperpoort naar buiten 
werden gesleept; zelf verloren ze slechts tachtig mensenlevens. 

Helaas heeft Alberti geen ontwerptekeningen nagelaten van zijn 
ideale stad. Gezien zijn ideeën mogen we echter wel aannemen dat hij 
minder hecht aan symmetrie dan Vitruvius, en Alberti’s navolgers die nu 
aan de orde komen. 
 
 
Utopisten 
 
In Alberti’s tijd leefde men in steden met problemen: een chaotisch 
stratenplan, vuilnis, epidemieën, stank en sociale ongelijkheid. Niet alleen op 
theologisch-maatschappelijk vlak, maar ook op planologisch gebied kwamen 
geleerden – onder invloed van Vitruvius en Alberti – nu tot nieuwe 
inzichten. Italië, de bakermat van de renaissance, werd nu ook de bakermat 
van de nieuwe stedenbouwkundige ideeën, ideeën over de ideale stad, 
ontworpen door de menselijke geest. Het ideaal was een stad met een 
overzichtelijk stratenplan, een schone stad, een stad met sociale gelijkheid 
en bovendien een kunstwerk op zichzelf, in strakke symmetrie. Deze steden 
zijn veelal louter theoretisch van opzet: het zijn kunsttekeningen, zonder 
                                                 
13 Alberti, De re aedif icatoria, IV.5. Zie bijvoorbeeld de ‘Gouden Bocht’ in 
Amsterdam (Herengracht tussen Leidsestraat en Vijzelstraat). 
14 Alberti IV.5. 
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referenties naar bestaande situaties die de daadwerkelijke bouw van steden 
beperken zoals rivieren, bergen of baaien. Ze verwijzen naar 
maatschappelijke idealen – symmetrische woonblokken voor een egalitaire 
bevolking zonder boven- en onderklasse, zij het met een middelpunt voor 
het centrale gezag. 

Antonio di Pietro Averlino, ook bekend als Filarete (1400-1469), is 
een tijdgenoot van Alberti. Zoals Alberti afwijkt van Vitruvius, zo wijkt 
Filarete af van Alberti: in tegenstelling tot Alberti, die meer belang hechtte 
aan maquettes, gaf Filarete de voorkeur aan bouwtekeningen. Hij schreef 
zijn Trattato di archittettura in 1465, waarin hij als eerste renaissance-humanist 
een geheel nieuwe stad ontwierp genaamd Sforzinda, naar zijn 
opdrachtgever Francesco I Sforza, hertog van Milaan. Voor het eerst werd 
een ontwerp van een ideale stad uitgetekend. 

Het ontwerp van deze stad, die overigens nooit gebouwd is, bestaat 
uit twee geroteerde vierkanten, waardoor een stervorm ontstaat. Op de acht 
hoeken van de ster ontwierp Filarete wachttorens en ook het centrale punt 
van de stad was van een toren voorzien. Die stervorm is op zijn beurt weer 
ingeschreven in een cirkelvormige gracht. Mogelijk is deze cirkelvormige 
gracht ontleend aan de meest ideale stad die in de oudheid beschreven is, 
door Plato – Atlantis, de legendarisch-ideale stad die immers ook door 
cirkelvormige grachten zou zijn omgeven.15 Tevens is deze stervorm met 
radiaalstraten een reactie op de organische middeleeuwse steden, die – zoals 
hierboven reeds aangegeven – moeilijk in te nemen waren, maar dus ook 
moeilijk onder controle te houden waren in tijden van interne spanningen.16 
De stervorm, met een duidelijk middelpunt, bevestigt echter tevens, 
ironisch genoeg, de macht van de stadskoning, de monarch, de tiran.17 Het 
is het eerste symmetrische stedenbouwkundig plan van de moderne tijd. 
Latere (utopische) stadsplanners ontwierpen steden die op hetzelfde 
grondplan gebaseerd waren: een centrum van waaruit straten naar de 
poorten en muren lopen, daaromheen woonwijken en het geheel omgeven 
door een stervormige stadsmuur. De utopisten die ik hier noem zijn, naast 
Filarete, Fra Giocondo, Francesco di Giorgio Martini, Pietro Cataneo, 

                                                 
15 Plato, Critias, vert. H. Warren en M. Molegraaf, Timaios. Kritias (Amsterdam 2001) 
115c-116a. 
16 Dit concept, brede straten als controlemiddel van het gezag, is in de 19e eeuw 
toegepast door Haussmann in Parijs. 
17 Men moet zich realiseren dat Italië in die tijd bestond uit rivaliserende stadstaten, 
die een hoge mate van zelfstandigheid hadden.  
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Giorgio Vasari, Daniele Barbaro, Girolamo Maggi en Antonio Lupicini 
(Afb. 4). Opvallend is dat eerst voornamelijk ronde radiaalsteden worden 
ontworpen – mogelijk gebaseerd op Filarete – en dat men pas later steden 
ontwierp met een Hippodamisch stratenplan. Girolamo Maggi is wat dat 
betreft een uitzondering. 
 Een ontwerp van een utopische stad zoals hierboven beschreven 
hoefde toch niet geheel onhaalbaar te zijn. Er komen nu twee steden aan de 
orde die gerealiseerd werden volgens een ontwerp dat de utopie benaderde, 
geheel volgens de inzichten van de renaissance-ontwerpers. Het scheelde 
weinig of de steden waren als ideale steden gebouwd, met de bijbehorende 
ideale technische en civiele infrastructuur. De utopie zou werkelijkheid zijn 
geworden. Dat de praktijk uiteindelijk toch weerbarstiger was komt nu aan 
de orde. 
 

 
 

Afb. 3: Ontworpen steden in de Renaissance, door de volgende 
architecten: 1. Filarete (1400-1469) (Sforzinda), 2. Fra Giocondo (1433-
1515), 3. Girolamo Maggi (1523-1572), 4. Giorgio Vasari (1511-1574), 5. 
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Antonio Lupicini (1530-1607), 6. Daniele Barbaro (1513-1570), 7. Pietro 
Cataneo (circa 1510-1570), 8 en 9 Francesco di Giorgio Martini (1439-
1502).  
Afbeelding: http://www.spur.org/publications/urbanist-article/2012-
11-09/grand-reductions-10-diagrams-changed-city-planning 
 

Valletta  
 
In 1522 werden de hospitaalridders uit Rhodos verjaagd en verhuisden ze 
naar Malta. Op bescheiden schaal werden hier enkele versterkingen 
aangelegd. Er waren wel plannen om van het schiereiland (Sciberras 
genaamd) een zwaar versterkte stad te maken, maar het bleef bij plannen en 
er is niets van overgeleverd. In 1565 vond het Beleg van Malta plaats, tussen 
de hospitaalridders – die zichzelf inmiddels de Orde van Malta noemden – 
en de Turken. Het beleg duurde drie maanden en eindigde in een 
overwinning van de ridders. In verband met de strategische ligging van 
Malta werd besloten hier een nieuwe stad annex zeer sterke vesting te 
bouwen: Valletta (Afb. 5), genoemd naar de commandant van de 
ridderorde, grootmeester Jean Parisot de la Vallette (1494-1568), die met 
ongeveer achtduizend man een numeriek aanzienlijk sterker Turks leger van 
tienduizenden manschappen wist te verslaan. 

 Na het verdrijven van de Turken kwam het ditmaal tot concretere 
plannen. De in Brussel werkende Italiaanse vestingbouwer en architect 
Francesco de Marchi (1504-1576) kwam met een plan om een vesting te 
bouwen met acht bastions, maar dit kon vanwege de topografische 
gesteldheid – hij hield geen rekening met de hoogteverschillen – niet 
gebouwd worden. Hoogstwaarschijnlijk was hij ook niet bekend met de 
situatie. De la Vallette zocht toenadering tot paus Pius IV, die Francesco 
Laparelli (1521-1570) naar Malta stuurde. Laparelli stelde in eerste instantie 
voor de nieuwe stad te bouwen met één brede hoofdstraat in het centrum, 
en verder bochtige straten. Zijn ideeën komen daarmee overeen met die van 
Alberti.18 Helaas zijn deze ideeën voor zover bekend niet opgetekend, 
evenmin als die van Alberti zelf, die niet veel waarde hechtte aan 
tekeningen. In plaats daarvan is Laparelli bij de ontwikkeling van Valletta 
overgegaan op het idee van zijn tijdgenoten van een stad met bastions met 
daarbinnen een Hippodamisch stratenpatroon. 

                                                 
18 H.W. Kruft, Städte in Utopia. Die Idealstadt vom 15. bis zum 18. Jahrhundert zwischen 
Staatsutopie und Wirklichkeit (München 1989) 56. 
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Opvallend is hierbij de overeenkomst met het ontwerp van een 
vestingstad getekend door Pietro Cataneo. Dit ontwerp toont een duidelijke 
hiërarchie in straten en is voorzien van pleinen. Laparelli gaf echter in zijn 
tweede ontwerp een stad weer zonder pleinen en grote bouwblokken, met 
vier evenwijdige straten in de lengterichting met één brede hoofdstraat, die 
niet in het verlengde lag van de poort – deze brede straat eindigde tegenover 
een bastion – maar wel in het verlengde van fort Sint-Elmo (op de 
noordoostelijke kaap van het schiereiland). Mogelijk stond Laparelli een stad 
voor ogen waarbij de sociale gelijkheid weerspiegeld werd in de symmetrie 
van de bouwblokken. Deze gelijkheid was conform de idealen van het 
humanisme, verwoord in onder andere Thomas More’s Utopia. 

Uiteindelijk werd Laparelli’s vierde ontwerp aangenomen, waarbij 
drie straten in de lengterichting aanzienlijk breder waren dan de overige 
straten (inclusief de hier haaks op staande straten), met de middelste 
eveneens in het verlengde van Sint-Elmo, maar ditmaal wél met aansluiting 
op de stadspoort, gesitueerd exact voor de hoofdstraat. Dit laatste plan zal 
ongetwijfeld ook geleid hebben tot een betere mobiliteit dan de Albertijnse 
kronkelstraten en de smallere straten uit zijn eerdere ontwerpen. De stad 
was zwaarbeveiligd door middel van hoge, steile muren en bastions, die 
ruwweg de rotsige kustlijn volgden. 

In 1568 trok Laparelli zich terug als stadsarchitect en werd opgevolgd 
door zijn leerling Geronimo Cassar. Onder zijn leiding – op aanwijzing van 
de ridderorde – kreeg de stad zijn definitieve uiterlijk, met twee stadsdelen: 
de ‘collachio’ waar de ridders woonden, en de rest voor de overige 
bevolking. Onder Laparelli was dit nog niet het geval; hij had het wel 
ingetekend, maar in de praktijk werd dit niet uitgevoerd.19 Tot de 
bebouwing van de ‘collachio’ behoorden de kerk, het hospitaal, het 
Grootmeesterspaleis, het schathuis, de kanselarij, het tuighuis, enzovoorts.20 

Kortom, De Marchi en Laparelli ontwierpen Valletta als een stad op 
de tekentafel, volgens de ideeën van de ideale stad. Het Albertijnse aspect 
moest echter plaats maken voor die van andere zestiende-eeuwse 
stadsplanners, die steden in een stervorm ontwierpen, maar met een 
Hippodamisch raster binnen de muren. Laparelli moest zijn plannen steeds 
aanpassen; in 1568, toen zijn stad nog in aanbouw was, had hij er genoeg 
van en trok hij zich terug. Militair gezien was Valletta vrijwel onneembaar: 
gelegen op een hoge rots waarvan de bastions de vorm volgden en voorzien 
                                                 
19 Kruft, Städte, 58. 
20 Kruft, Städte, 59. 
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van slechts één stadspoort aan de landzijde. De (hoofd)straat waar deze 
poort op aansloot voerde en voert regelrecht naar fort St-Elmo, van waaruit 
de stad desgewenst onder vuur kan worden genomen. Het Hippodamische 
stratenplan lijkt echter eerder uit verkeerstechnisch en esthetisch dan militair 
oogpunt te zijn gebouwd; in de ideeën van zestiende-eeuwse stadsplanners 
en de ridderorde was geen plaats (meer) voor de Albertijnse kronkelstraten. 
We zien dus een compromis: binnen de zwaar versterkte bastions en muren, 
aan drie kanten omgeven door water en met slechts één toegangspoort 
vanaf de landzijde zien we een Hippodamisch stratenplan, waar het verkeer 
– kennelijk naar wens van zowel de ridderschap als de burgerij – beter kon 
doorstromen. Als gevolg van dit compromis is van een ideale stad dus geen 
sprake en bleef dit gegeven een utopie. 
 

 
 

Afb. 4: Valletta in 1663, volgens de Nederlandse cartograaf Joan Blaeu. 
Afbeelding: https://www.oudelandkaarten.nl/europa/item/valletta-op-malta-
1663-blaeu 
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Palmanova  
 

 
Afb. 5: Palmanova, circa 1600. Afbeelding: 
https://fineartamerica.com/featured/italy-palmanova-map-1598-granger.html 
 
Behalve voor het Hippodamische schaakbordpatroon werd in de ideale 
renaissancestad soms ook gekozen voor een radiaalpatroon. Komend vanuit 
het centrum voeren straten straalsgewijs naar de poorten. Rondom het 
centrum lopen concentrische straten – die de radiaalstraten kruisen – aldus 
bouwblokken vormend die de vorm hebben van een taartpunt of een sikkel. 
Van de hierboven genoemde stadsontwerpers hebben Filarete, Fra 
Giocondo, Girolamo Maggi en Francesco di Giorgio Martini dergelijke 
steden ontworpen. Meer nog dan bij Hippodamische steden ligt hier de 
nadruk op esthetica: veranderen in een Hippodamische stad is relatief 
eenvoudig – we hadden al gezien dat Valletta niet exact symmetrisch is 
vanwege de geografische gesteldheid – maar ingrijpen in een cirkel is vrijwel 
onmogelijk: men moet óf een geheel nieuwe gesloten cirkelvormige muur 
bouwen, óf dit achterwege laten. Toch is het gebeurd dat een dergelijke stad 
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niet alleen is ontworpen, maar ook daadwerkelijk gebouwd – zij het ook hier 
met ingrepen in het stratenpatroon binnen de ringmuur. 

 Twintig jaar na de Slag bij Lepanto (in 1571, zes jaar na het Beleg 
van Malta) besloot Venetië om de stad ook aan de landzijde tegen de 
Turken te beschermen, en wel door middel van een vestingstad: Palmanova 
(Afb. 6). De bouw startte in 1593 onder leiding van de militaire ingenieur 
Giulio Savorgnano, die toen al 78 jaar was, bijgestaan door de Florentijn 
Bonaiuto Lorini. De stad moest een utopie worden, opgezet naar 
humanistische idealen, zowel in militair als in civiel opzicht. Op de 
tekentafel en ook nu nog vanuit de lucht ziet de stad eruit als een kristal: een 
zeshoekig middenplein met daaromheen drie volledig rondlopende 
concentrische straten met negen hoeken, die corresponderen met de negen 
bastions aan de negenhoekige stadsmuur.21  

Toch beantwoordde dit uiteindelijke resultaat niet aan de eisen die 
Savorgnano en Lorini oorspronkelijk stelden. De poorten, in het 
oorspronkelijk ontwerp naast de bastions gelegen en als zodanig in militair 
opzicht veel beter beschermd, werden naar het midden van de courtines (de 
delen van de wal die zich tussen de bastions bevinden) verplaatst.22 Een nog 
grotere ingreep vormde de verlenging van de invalswegen naar het centrale 
plein. In 1596 schreef Lorini het boek Delle Fortificazioni, waarin hij een 
ontwerptekening maakte waarin Palmanova duidelijk herkenbaar is. De 
militaire problemen van Palmanova zijn in deze ontwerptekening sterk 
verminderd. Naast het feit dat er twee concentrische straten zijn in plaats 
van de uitgevoerde drie is het opvallendste verschil dat de straten waar de 
poorten op zijn aangesloten niet doorlopen naar het centrale plein, maar 
eindigen bij een bouwblok. Dit maakt een zigzagroute bij het bereiken van 
het centrum onvermijdelijk. In het ontwerp zijn nog steeds negen 
radiaalstraten; drie lopen van de poorten naar de binnenste concentrische 
straat en zes andere lopen van het centrale zeshoekige plein naar de zes 
bastions aan de buitenste stadsmuur. Daarnaast zijn er nog eens negen 
radiale verbindingsstraten tussen de binnenste en de buitenste concentrische 
straat. In totaal zijn er dus 18 radiaalstraten. 

                                                 
21 Later, in de 17de en 18de eeuw, werd de vesting uitgebreid met onder andere. 
ravelijnen (kleine driehoekige versterkingen voor de muren aan de landzijde). 
22 C. van den Heuvel, ‘Papiere Belwercken’. De introductie van de Italiaanse stede- en 
vestingbouw in de Nederlanden (1540-1609) en het gebruik van tekeningen (Proefschrift 
Groningen 1991) 17. 
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 Vanuit militair perspectief zou een dergelijk ontwerp effectiever zijn 
geweest; invallende vijanden zouden, eenmaal de poort(en) gepasseerd, niet 
in één keer naar het centrum hebben kunnen oprukken, maar gedwongen 
worden een zigzagkoers aan te houden, hetgeen een aanval op het centrum 
aanzienlijk moeilijker zou maken. Ook het verplaatsen van de poorten 
betekende een vermindering van de verdedigingsmogelijkheden. Dat 
desalniettemin het ontwerp werd gewijzigd moet dan ook gezocht worden – 
evenals bij Valletta het geval was – in een afwijkende opvatting van de 
opdrachtgever, in dit geval de Senaat van Venetië. In 1593 werd 
Marcantonio Barbaro benoemd tot ‘Proveditore Generale’ van de 
fortificaties en hij stond aanpassingen toe van het oorspronkelijk ontwerp 
van Savorgnano en Lorini, waaronder het doortrekken van de 
poortradiaalstraten naar het centrum, hetgeen onvermijdelijk een 
verzwakking inhield van de verdediging.  

Ook hier zien we dus weer een verschuiving van de militaire prioriteit 
naar de civiele prioriteit: het stratenplan werd aangepast naar de wensen van 
de burgers, waarbij het strategisch belang moest wijken. Ongetwijfeld werd 
dit gedaan om de verkeerscirculatie te verbeteren: een rechtstreekse en 
kaarsrechte verbinding tussen poort en centrum is nu eenmaal het 
gemakkelijkst voor het verkeer.  

In militair opzicht bleek de ideale stad dus niet haalbaar. Wel in civiel 
opzicht? Nee. Volgens Edward Wallace Muir Jr. was Palmanova weliswaar 
goed gebouwd en geheel volgens de utopische ideeën van de Renaissance 
uitstekend te verdedigen tegen de Turken, maar niemand wilde er wonen. In 
1622 liet het stadsbestuur van Venetië criminelen vrij en stelde gratis 
bouwkavels en -materialen ter beschikking om de stad alsnog te bevolken. 
De Amerikaanse geleerde E. Muir omschreef de situatie als volgt: 

 
 The humanist theorists of the ideal city designed numerous planned 
cities that look intriguing on paper but were not especially successful 
as livable spaces […]. The Venetians began to build in 1593 the best 
example of a Renaissance planned town: Palmanova, a fortress city 
[…]. Built ex nihilo according to humanist and military 
specifications, Palmanova was supposed to be inhabited by self-
sustaining merchants, craftsmen, and farmers. However, despite the 
pristine conditions and elegant layout of the new city, no one chose 
to move there, and by 1622 Venice was forced to pardon criminals 
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and offer them free building lots and materials if they would agree to 
settle the town’.23  
 

De ideale stad op de tekentafel waar niemand wilde wonen – een frictie 
zoals er nog vele zouden volgen! 
 
 
Besluit 
 
Zolang er steden bestaan, zijn er steden belegerd en soms geheel, soms 
gedeeltelijk verwoest. Het was dus noodzakelijk een stad dusdanig te 
plannen en te bouwen dat een muur de inwoners bescherming kon bieden. 
Daarnaast moest er ook voldoende ruimte zijn voor het verkeer, de 
ruggengraat van de economie. 

 In de Grieks-Romeinse oudheid, maar ook in de eraan 
voorafgaande en erna komende eeuwen konden steden relatief eenvoudig 
worden verdedigd met een muur; daarbinnen kon een stad doelmatig 
worden ingericht. Hippodamus van Milete (vijfde eeuw v.Chr.) wordt 
beschouwd als de grondlegger van het ‘Hippodamisch stratenplan’: een 
stratenplan in de vorm van een raster, met vierkante of rechthoekige 
bouwblokken en elkaar onder een rechte hoek kruisende straten. Niet alleen 
de Grieken, maar ook de Romeinen namen dit concept over. De 
stadsverdediging in de oudheid was dan ook beperkt tot een relatief dunne 
muur die vooralsnog alle projectielen kon tegenhouden.  

Sommige steden, zoals Priene, werden zelfs ingericht als steden voor 
een egalitaire bevolking. Dit suggereert een bepaalde ideologie, gebaseerd op 
het gelijkheidsbeginsel. Vitruvius gaf in zijn geschrift De architectura aan waar 
men bij de bouw van een nieuwe stad op moest letten; zijn uitgangspunt 
was de Hippodamische stad, een model dat in zijn tijd overal werd 
toegepast. 

In de Italiaanse Renaissance ontstonden opnieuw ideeën over de 
ideale stad. De eerste humanist-geleerde die hierover filosofeerde was Leon 
Battista Alberti, die onder invloed van Vitruvius eveneens een tiendelig 

                                                 
23 E. Muir, ‘The 2001 Josephine Waters Bennett Lecture. The Idea of Community 
in Renaissance Italy’, Renaissance Quarterly 55.1 (2002) 1-18: 11. 
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werk over architectuur schreef. Hij week echter af van Vitruvius: niet het 
rechthoekige raster, maar een of meer golvende hoofdstraten, omgeven 
door kronkelstraten vormden voor hem de ideale stad, doordat een 
dergelijke stad moeilijker in te nemen is. In een dergelijke stad maakt niet 
alleen de muur, maar ook grote delen van de woonwijken deel uit van de 
stadsdefensie. De muren alleen waren niet meer in staat weerstand te bieden 
aan nieuwe vuurwapens zoals kanonnen en donderbussen. 

Onder invloed van maatschappelijke ideeën en tekortschietende 
middeleeuwse steden – waar Alberti’s ideeën niet veel van afwijken – 
ontstaan bij de volgende generatie nieuwe concepten en worden er voor het 
eerst steden op papier ontworpen. Deze steden hebben een symmetrische 
ster- of zelfs kristalvormige plattegrond, met gelijkvormige bouwblokken en 
een stadsmuur met bastions, geschikt om de stad te beschermen tegen de 
nieuwe vuurwapens. De eerste van hen is Filarete’s modelstad Sforzinda. 

Soms werd een stad daadwerkelijk gerealiseerd en werd de hulp 
ingeroepen van militaire bouwmeesters, zoals De Marchi, Laparelli, 
Savorgnano en Lorini, die op de hoogte waren van de ontwerpen van deze 
modelsteden. Daar zowel Valletta als Palmanova in eerste instantie een 
militair doel hadden (en in beide gevallen tegen de Turken) kwam de nadruk 
van deze ontwerpen in eerste instantie op het militaire aspect te liggen: 
smalle straten, een knik tussen poort en centrum en als gevolg daarvan een 
beperkte verkeersmobiliteit. De opdrachtgevers – respectievelijk de Orde 
van Malta en de Senaat van Venetië – gaven echter al snel de militaire 
perfectie op ten behoeve van het civiel belang en als zodanig kwamen er 
rechte en bredere verbindingen. Als gevolg van deze compromissen kon er 
echter noch in militair, noch in civiel opzicht sprake zijn van een ideale stad. 
Palmanova moest zelfs bevolkt worden door criminelen, omdat kennelijk 
niemand er wilde wonen. Een stad, prachtig om te zien op de tekentafel, 
bleek en blijkt dus in de praktijk niet altijd prachtig om in te wonen of te 
verblijven. Tot ver in de twintigste eeuw werden dergelijke steden over de 
gehele wereld gebouwd, maar de wens er te wonen bleek een utopie. 

  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



In A Tale of Three Thirsty Cities: 
The Innovative Water Supply Systems of 
Toledo, London and Paris in the Second 
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projects of urban water supply systems 
carried out between 1560s–1610s. The 
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between these projects resulted from 
external conditions not directly related 
to the water supply problem. Although 
the same basic technology was 
apparently available at the time in all 
cases, the geographical, engineering, 
entrepreneurial and cultural nature of 
each region differed. The inhabitants’ 
wellbeing improvement achieved 
varied accordingly. Much broader 
insights are drawn on the policies of 
the three monarchies regarding the 
initiative of and support for grand 
scale public works in general.
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Inleiding 
 
Utopieën worden vaak afgedaan als louter literaire beschrijvingen of als 
beelden die enkel virtueel zijn en niet aan de fysieke realiteit beantwoorden. 
Hun werkelijkheidswaarde zou laag scoren en tot het domein van fictie 
behoren. Bezitten utopieën ook een non-fictionele dimensie? Of sluiten wij 
volmondig aan bij de houding van de Griekse reisgezellen Pisthetairos en 
Euelpides na het aanschouwen van de utopie van Meton van Kolonos? 
Deze astronoom had met zijn meetinstrumenten een ideale stad in de lucht 
getekend, als een radiaal-concentrische cirkel in een vierkant, met vier 
kwadranten of wijken en met een agora in het centrum, van waaruit rechte 
straten vertrokken. De afwijzing door beide toehoorders, die de stad Athene 
ontvlucht waren om op het platteland rust bij de vogels op te zoeken, ging 
zelfs gepaard met verwensingen en het honend wegjagen van de auteur van 
deze utopische tekening in de lucht.  
  Het werkelijkheidsgehalte van de utopie bevragen is een uitdaging. 
Door op zoek te gaan naar fysieke elementen in de beschrijving en 
beeldvorming van utopieën kan een stap gezet worden naar een mogelijk 
antwoord, omdat in heel wat beschrijvingen van utopieën men een beroep 
doet op vormen, structuren, typen of modellen uit de fysieke werkelijkheid. 
In deze bijdrage worden twee voorbeelden van nieuwe steden geanalyseerd 
naar hun utopisch werkelijkheidsgehalte: Scherpenheuvel en Richelieu. De 
combinatie van opdrachtgever, ontwerper en ideëel gedachtengoed met 
utopische inslag was een onmisbare voorwaarde non om tot deze unieke 
realisaties in West-Europa in de vroegmoderne tijd te komen. Stap voor 
stap wordt aangegeven hoe de verwezenlijking van het utopisch 
gedachtengoed in deze unieke nieuwe steden tot stand kwam. 
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Type, Model en Utopie 
 
Antoine Quatremère de Quincy (1755-1849) maakte in 1832 in zijn 
Dictionnaire historique d’architecture een onderscheid tussen type en model.1 Het 
type in de architectuur is eerder vaag en valt te omschrijven als een idee van 
iets met toepassingen die onderling kunnen verschillen. Deze toepassingen 
zijn geenszins letterlijke weergaven van het type, maar vinden hun inspiratie 
in het inhoudelijke. Het model is concreter en kan als een na te volgen of te 
kopiëren voorbeeld beschouwd worden. Meer dan een eeuw later herneemt 
Aldo Rossi deze omschrijving. 2 Hij verbindt het type in de architectuur met 
een antecedent, een pre-existerend iets dat een objectief en constant 
gegeven is, dat een collectieve herinnering oproept en richtinggevend is in 
het ontwerp. Wij kunnen ons afvragen of zulke types ook eigen zijn aan de 
utopie, of komen er zelfs modellen in utopieën voor? De stad, neemt in de 
utopieën van Plato tot Thomas More een belangrijke positie in. Dit kan op 
geheel verschillende wijzen gebeuren: als een ideale stad, ofwel als drager 
van betekenissen en symbolen, of als model voor een nieuwe stadsaanleg.3 
Omgekeerd is het gewaagd en eerder speculatief om ideale steden, modellen 
van nieuwe steden of de stad als symbool, de status toe te kennen van 
utopie. Al te gemakkelijk worden bijvoorbeeld modellen van ideale 
versterkte steden in de zestiende-eeuwse werken van Maggi en Castriotto, 
Cataneo, Lorini of de Marchi als utopisch beschouwd. 4  Dit is niet de 
denkpiste die in deze bijdrage wordt gevolgd.  
  Utopie, type en model kunnen eventueel op de realiteit betrokken 
worden. Zo komen in utopische denkwijzen meermaals aanknopingspunten 
met de fysieke werkelijkheid voor en neemt in de realisatie van de utopie het 
type een bijzondere plaats in. Vanaf het einde van de vijftiende tot het begin 

                                                 
1A. Quatremère de Quincy, Dictionnaire historique d’architecture, (Parijs 1832) II, 120-
121 en 629-630. 
2  A. Rossi, De architectuur van de stad (uit het Italiaans vertaald door Ernest  
Kurpershoek en Henk Hoeks) (Nijmegen 2002) 34-35. 
3 Zie hierover meer in: P. Lombaerde, ‘Van Plato tot Ledoux. De mythe van de 
ideale stad  in  beeld  en woord’, in: E. De Bom en T. Van Hout (red.), Andersland.  In 
de voetsporen van Thomas More (Amsterdam – Kalmthout 2016) 174-193. 
4 Voor een literatuurstudie van de vestingstad als utopie en als ideale stad, zie Ch. 
Van den Heuvel, ‘Papiere  Bolwercken’. De introductie van de Italiaanse  stede- en  vestingbouw 
in de Nederlanden  (1540-1609) en het gebruik van tekeningen (Alphen aan den Rijn  1991) 
14-19.  
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van de zeventiende eeuw komen talrijke literaire beschrijvingen van 
utopieën voor, waarin de stad drager is van betekenissen. Een van de meest 
sprekende voorbeelden is de Città del sole van Tommaso Campanella uit 
1602.5 Deze pater dominicaan geeft hiervan een prozaïsche beschrijving met 
concrete details: het is een concentrische stad omringd door zeven cirkels, 
waarvan de buitenste een diameter van drie kilometer heeft. Deze cirkels 
dienen als stadsversterkingen, een methode van versterking die 
laatmiddeleeuws is. De plattegrond van deze concentrische stad bestaat uit 
twee aslijnen, die overeenstemmen met de vier windrichtingen, zoals de 
cardo en decumanus bij de Romeinen. De stadspoorten liggen op de 
snijpunten van deze assen met de opeenvolgende omwallingen. Mogelijk 
houden zulke beschrijvingen verband met zowel de herontdekking van de 
klassieke oudheid, als met de drang naar een nieuwe maatschappelijke orde. 
De Griekse polis en de Romeinse urbs, gecombineerd met het streven naar 
optimaal versterkte steden volgens het nieuwe gebastioneerde systeem 
speelden een belangrijke rol.  
  Françoise Choay gaat in haar boek La règle et le modèle. Sur la théorie de 
l’architecture et de l’urbanisme uit 1980 dieper in op de vraag hoe in teksten over 
de stad in deze eeuwen een discrepantie groeide tussen de stad als utopie en 
de stad als model.6 Volgens deze Franse filosofe lagen twee werken aan de 
basis van de theorievorming die toen op het gebied van architectuur en 
stedenbouw ontstond: de Utopia (1516) van Thomas More en de De re 
aedificatoria (1452) van Leon Battista Alberti. Bij More wordt een 
alomvattend ruimtelijk model voorgesteld, waarbinnen een maatschappij 
volgens een welbepaalde nieuwe orde functioneert. Bij Alberti wordt echter 
een generatief systeem opgebouwd, dat beantwoordt aan de behoeften en 
verlangens van de gebruiker. Het is het verschil tussen het ordenen van de 
ruimte volgens modellen, ofwel volgens regels.  
 
 
Utopie als Eu-topia 
 
Het woord utopie kan op twee manieren geïnterpreteerd worden; als plaats 
die niet bestaat (Ou-topia), of als een ‘goede’ plaats (Eu-topia). Deze laatste 
interpretatie duidt op een normatieve waarde die toegekend wordt aan 
                                                 
5 T. Campanella, La Città del sole - Civitas Solis. Edizione complanare del manoscritto della 
prima redazione italiana (1602) (Milaan 1998). 
6 F. Choay, La règle et le modèle. Sur la théorie de l’architecture et de l’urbanisme (Parijs 1980). 
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bijvoorbeeld een nieuw te bouwen stad. Als voorbeeld hiervan wordt in 
deze bijdrage gekozen voor de stad Scherpenheuvel, gelegen in het 
Hageland in de Zuidelijke Nederlanden. 7 In deze nieuw gecreëerde stad 
werd het gebruik van traditionele voorschriften of regels (‘gewoonterecht’) 
aanvankelijk verlaten. In de plaats hiervan werd uitgegaan van een utopische 
gedachte, die geformuleerd werd door de opdrachtgever en vervolgens door 
de ontwerper als een type uitgewerkt. Op architecturaal gebied is het type 
nog vaag omschreven, maar verwerft het wel vaste vorm in zijn 
stedenbouwkundige structuur. Het interessante aan Scherpenheuvel is juist 
dat we met een nieuwe stad te maken hebben, waar ex novo kan gedacht 
worden over de wijze waarop haar Gestalt dient gerealiseerd te worden.8 Het 
wordt een ideale van bovenuit opgelegde vorm, geladen met een sterk 
contrareformatorische gedachte, en zou volgens de aartshertogen Albrecht 
en Isabella - de opdrachtgevers - als een utopie krachtig en inspirerend 
genoeg moeten zijn om elke stedenbouwkundige regel overbodig te maken.  

De utopische opzet van de aartshertogen en vooral van aartshertogin 
Isabella was bedoeld om een oord van vrede te creëren aan de grens tussen 
de beide Nederlanden op gronden van het Nassaugeslacht. 9 Zo zouden alle 
gelovigen, inclusief de aartshertogen, daar als ‘kinderen van God’ kunnen 
samenkomen. Dit houdt een verwijzing in naar de negen zaligheden 

                                                 
7 Zie hierover vooral: A. Boni, Scherpenheuvel. Basiliek en  gemeente in het kader van  de  
vaderlandse geschiedenis (Antwerpen 1953) en A. Lantin, Scherpenheuvel. Oord van vrede, 
Ontstaan van  de bedevaartplaats, Beschrijving van koepelkerk en kunstschatten (Retie 1971). 
Zie meer recent ook: P. Lombaerde, ‘Dominating Space and Landscape: Ostend 
and Scherpenheuvel’,  in: W. Thomas en L.  Duerloo (red.), Albert & Isabella,  1598-
1621 (Turnhout 1998) 191-219); L. Duerloo en  M. Wingens, Scherpenheuvel. Het 
Jeruzalem van  de Lage Landen (Leuven, 2002) en P.  Lombaerde, ‘Utopie in der 
“verlassenen Landschaft”. Die neue Stadt Scherpenheuvel als “neu es Jerusalem” in 
den spanisch-habsburgischen Niederlanden’, in:  W. Oesch lin (red.), Heilige 
Landschaf t. Heilige Berge (Zürich 2014) 190-201 
8 Gestalt betekent totaalbeeld in  de Gestaltpsychologie. Het is het beeld  van een 
object in de ruimte, dat als  het ware los komt van zijn achtergrond en  als  een geheel 
wordt waargenomen. Deze theorie werd in  de jaren 1920-1930 ontwikkeld  door 
Max Wertheimer en  werd  later door Kevin  Lynch toegepast op de waarneming van 
de stad. Zie vooral K. Lynch, The Image of  the City (Cambridge, Mass. 1960) en meer 
recent verscheidene bijdragen in het tijdschrift Gestalt Theory. An International 
Multidisciplinary Journal. 
9 Het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) was daar een eerste aanzet toe, maar blijkt  
slechts een tussenfase in de context van de Tachtigjarige Oorlog in de Nederlanden. 
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(Matteüs 5, 1-12a). Daarin staat dat ‘Zalig zijn zij die vrede brengen, want zij 
zullen kinderen van God genoemd worden’. Isabella heeft dan ook 
verboden dat in Scherpenheuvel militairen gelegerd zouden worden, omdat 
de stad een oord van vrede tot lof van Maria moest zijn, en geenszins 
functie deed als garnizoensstad. De utopische gedachte, die in 
Scherpenheuvel aan de basis van het plan ligt, kan in enkele beschrijvende 
teksten teruggevonden worden, zoals in deze van Philips Numan en 
Philippe Chifflet en in de stichtingsakte van Filips IV.  
 

Afb. 1: Wenceslas Cobergher, plan van de nieuwe stad Scherpenheuvel, 1630 
(Archief van de basiliek van Scherpenheuvel). 

 
Vanaf het afbakenen van het bedevaartsterrein op de scherpe heuvel in 1602 
bepaalt een zevenster de contouren van het terrein. Het is een hortus conclusus 
waarin de Mariale deugden door getallensymboliek voorkomen Dit 
christelijk hermetisme (neoplatonisch occultisme) is onder andere terug te 
vinden bij de Spaanse architect Juan de Herrera (1530-1593), die in de 
plattegrond van het Escorial twaalfzijdige veelhoeken aanwendde. 10 
                                                 
10 R. Taylor, ‘Architecture and Magic:  Considerations on the Idea of the Escorial’,  
in: H. Hibbard (red.), Essays in the History of  Architecture Presented to Rudolf  Wittkower 
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Mogelijk heeft deze realisatie als inspiratie gediend voor Scherpenheuvel. Ze 
werd immers in opdracht van de Spaanse koning Filips II, vader van 
aartshertogin Isabella, tot stand gebracht. In een biografie van aartshertogin 
Isabella schrijft Philippe Chifflet :  
 

De aartshertogen vertrouwden het  plan toe aan Wenceslas 
Cobergher, hun hofarchitect, die van oordeel was dat de vorm van 
de berg die van de kerk bepaalde, en bovendien  heel mysterieus was. 
Het is een zevenhoekige heuvel te midden van een kale vlakte.11  

 
Wenceslas Cobergher wordt niet alleen als de ontwerper van de kerk gezien, 
maar ook van de stad zelf. In een akte van Filips IV wordt expliciet 
verwezen naar het samengaan van de stad en de kerk:  
 

Ons werd aangetoond dat wijlen onze zeer dierbare tante Madame 
Isabella Clara Eugenia,  infante van Spanje (moge God haar tot glorie 
hebben), de tekening van de oprichting en de bouw van de 
genoemde kerk samen met de stad van Scherpenheuvel,  sinds 
mensenheugenis geconcipieerd heeft  samen met wijlen aartshertog 
Albrecht;  met de bedoeling om in zekerdere en gunstige tijden de 
heilige Maagd Maria er te eren tot Gods glorie.12 

  
De rechtstreekse tussenkomst van aartshertog Albrecht wordt ook door 
Philips Numan, kroniekschrijver, toegelicht. Op 15 november 1603, enkele 
dagen na een bedevaart naar Scherpenheuvel samen met aartshertogin 
Isabella, zou Albrecht een zevenhoekige hortus conclusus getekend hebben:  
 

Uit eygen inventie geordineert een schoone maniere om de 
voornoemde plaetse oordentlyck met boomen contourme [eromheen] 
te beplanten. Onder welcke boomen gemaeckt sullen  worden 
veertien  statien oft  Capellekens/ verthoonende die blijschappen ende 

                                                                                                              
(New York 1967) 81-109;  Ibidem, ‘Juan Bauttista Villalpando y Jeronimo de Prado: 
de la Arquitectura practica a la reconstru ccion mistica’, in: J. Antonio Ramirez et al., 
Dios arquitecto. J.B. Villalpando  y el Templo de Salomon, (Madrid 1991) 153-210;  C. 
Wilkinson Zerner, Juan de Herrera. Architect to Philip II of  Spain (New Haven – 
Londen 1993) 84-115 
11 Vertaling van de auteur.  Citaat overgenomen uit: M. de Villermont, L’Infante 
Isabelle II (Tamines-Parijs 1912) 98. 
12 Scherpenheuvel,  Archief Basiliek, charter van  koning Filips IV, 1635.  Transcriptie en 
vertaling van de auteur. 
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droefheden van die H. Moeder Godts / ende dat in sulcker manieren 
geset  synde / dat  den geheelen  berch van Scherpen-heuvel sal 
hebben die ghedaente van eene sterre: d’welck bediet den naem van 
Maria.  Ende sal voorts mett grachten ende haghen rontdomme bezet 
worden / dat het sal wesen Hortus conclusus, den besloten  Hof. 
Welcken naem die Schriftuere onser L. Vrouwen is gevende.13 

 
De punten van de zevenster verwijzen symbolisch naar de Zeven Vreugden 
(blijschappen) en Zeven Smarten (droefheden) van Maria, die samen de veertien 
staties (statien) van de bedevaart vormen. Op het plan van Scherpenheuvel 
(27 augustus 1630) door Cobergher afgebeeld, alsook op de kopie ervan (5 
april 1631) komt een dualiteit in de ruimtelijke organisatie van de stad 
voor.14 De centrale zone, ingenomen door het ‘grote kerkhof’, alsook het 
oostelijk gelegen gebied binnen de zevenhoekige gebastioneerde omwalling, 
worden als verboden gebied (zone non aedificandi) voor elk burgerlijk 
bouwwerk aangeduid. Deze zone wordt door een rode lijn afgebakend, 
voorzien van de letters AB en is met lichtgeel ingekleurd. Volgens de akte 
van de Spaanse koning Filips IV van 23 maart 1635 wordt het onderscheid 
tussen het kerkelijke en het profane gedeelte van de stad door deze 
omlijning juridisch en administratief vastgelegd.15 De kerkelijke zone staat 
onder het gezag van de daartoe opgerichte orde der Oratorianen; het 
overige gebied onder de bevoegdheid van het nieuwe stadsbestuur. Zowel 
de paters Oratorianen als het stadsbestuur waren in het bezit van een kaart 
met de gebiedsbestemming: dit zijn respectievelijk de beide vermelde 
kaarten van 1630 en 1631. Deze kunnen opgevat worden als voorbeelden 
van zeer vroege bestemmingsplannen met zonering, waarop bovendien de 
eigendommen van de nieuwe bewoners worden aangegeven. In de 
bijgevoegde akte van 1635 met koninklijk zegel van Filips IV wordt een 
overzicht gegeven van de belangrijkste ordonnanties die door aartshertogin 

                                                 
13 Ph. Numan, Historie van de mirakelen die onlancx in grooten ghetale ghebeurt zijn door die 
intercessie ende voorbidden van  die  H. Maget Maria op een plaetse genoemt Scherpenheuvel bij die 
Stadt Sichem in Brabant (Brussel 1606) 21. 
14  Beide originele tekeningen worden nog steeds in Scherpenheuvel bewaard, 
respectievelijk in het gemeentehuis en in het archief van  de basiliek.  Zie hierover: P.  
Lombaerde, ‘Scherpenheuvel’, in: Stedebouw. De geschiedenis van de stad in de Nederlanden 
van 1500 tot heden. Werkboek Open Universiteit (Heerlen 1993) 69-75. 
15 Zie noot 11. 
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Isabella en door de graaf van Nassau werden uitgevaardigd.16 Zij geven aan 
dat naarmate de stad verder werd voltooid, de bevolking steeds meer 
inbreuken pleegde tegen de oorspronkelijke opzet. Daardoor namen het 
aantal verordeningen en verbodsbepalingen in opeenvolgende fasen toe en 
verkregen zij meer en meer een juridische en administratieve betekenis. Dit 
gebeurde in een hiërarchisch stijgende volgorde, van eigenaar over lokale en 
centrale overheden, tot de koning toe.  
 

 
 
 
 
 Door deze strenge benadering van de ruimtelijke ontwikkeling werd 
afbreuk gedaan aan de oorspronkelijke gedachte en bedoeling van de 
aartshertogen: het creëren van een open stad van vrede, waar de verering 
van Maria tot een ‘natuurlijke’ eenheid van de Nederlanden zou leiden. 
Bijsturing van deze inbreuken resulteerde immers in een herinterpretatie van 
het initiële schema van de aartshertogen. In de plaats van een inspiratiebron 
te zijn voor het samenwonen van een nieuwe gemeenschap rond een 
heiligdom, werd het schema een stedenbouwkundige kaart, waaraan een 

                                                 
16 Brussel, ARAB (Algemeen Rijksarchief Brussel), Gref fes scabinaux de l’arrondissement 
de Louvain, 13613 (1604-1657) en 13913 (1614-1616). 

 
 
 Afb. 2: Luchtopname van de huidige stad 

Scherpenheuvel (NGI, 1970). 
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hele reeks juridische bepalingen en beperkingen werden gekoppeld. Deze 
‘regels’ zijn volstrekt vreemd aan het generieke karakter van voorschriften 
volgens Alberti, zoals te lezen valt in de publicatie van Françoise Choay.17 
  In een bredere historische context kan niettemin de realisatie van 
deze stad als succesvol bestempeld worden. Tot vandaag heeft ze haar 
karakter van bedevaartsoord weten te handhaven en is deze plek een oord 
van rust en vrede. Tegelijkertijd is het een van de meest opvallende 
monumenten in het landschap in de Zuidelijke Nederlanden, dat zowel 
verwijst naar Maria, de heilige bij uitstek in de Contrareformatie, als naar de 
aartshertogen Albrecht en Isabella zelf. Zij hebben in Scherpenheuvel als 
het ware hun eigen mausoleum opgericht - zij het virtueel -, en aldus een 
utopische gedachte tijdloos weten vorm te geven.  
 
 
Ratio als verbindingstekens tussen utopie en realiteit 
 
Utopieën kunnen ook tot unieke en extreem gedirigeerde 
stadsontwikkelingen aanleiding geven. Wel komt steeds opnieuw de 
tweedeling naar voren van enerzijds een krachtig of een goed 
samenhangend abstract schema, en anderzijds het opleggen van 
stedenbouwkundige regels. Daarbij wordt het normatieve karakter van de 
utopie dikwijls als leidraad gehanteerd om tot een regelgeving over te gaan. 
Deze biedt op haar beurt het referentiekader om verdere acties op het 
gebied van architectuur en stedenbouw te ondernemen. Tijdens de late 
zestiende en zeventiende eeuw werd meermaals een sterk georganiseerd 
stedelijk model uitgewerkt, dat de algehele architecturale invulling van een 
nieuwe stad of stadsontwikkeling in perfecte harmonie met een eenvoudig 
grid (schaakbordpatroon) als basispatroon liet overeenstemmen. 18 Met de 
ontwikkeling van de barokstad ten noorden van de Alpen, bijvoorbeeld in 
Frankrijk en Duitsland (Richelieu, Charleville, Versailles en Erlangen), 
kwam het ideële uitwerken van een ruimtelijke omgeving enkel tot stand 
dankzij een globale en gestructureerde stedenbouwkundige aanpak. Zowel 
de stadsplattegrond als de aanleg en het uitzicht van straten, pleinen en 

                                                 
17 F. Choay, La règle et le modèle (Parijs 1980) 24-44 
18 Over de stad Richelieu en het streng gebruik van geometrie in het rasterpatroon 
van de stad, zie: C. Toulier, ‘Régularité et symétrie comme obsessions à Richelieu, 
in: X. Malverti en P. Pinon, La ville régulière. Modèles et tracés (Parijs 1997) 23-34. 
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woningen werden voortaan vanuit een nieuwe omschrijving van de ruimte 
op een ondubbelzinnige wijze op elkaar betrokken. 
  Een rationele en geometrische interpretatie van de ruimte geven aan-
leiding tot het opstellen van strenge stedenbouwkundige voorschriften. De 
utopie wordt dan gereduceerd tot een abstract schema maar de uitwerking 
ervan gebeurt op het niveau van stedenbouwkundige regels. Deze bezitten 
geen generatief vermogen, maar dienen enkel om op vrij drastische wijze 
het totaalconcept, vervat in de utopie, aan de omgeving op te leggen en 
aldus het vage schema inherent aan de utopie uitdrukking te geven. Er 
ontstaat een hiaat tussen enerzijds utopie als type en anderzijds de 
regelgeving, die de utopie tot model reduceert. 
  De nieuwe stad Richelieu in Frankrijk is hiervan een sprekend 
voorbeeld. Wij hebben hier te maken met stellingen van het rationalisme 
zoals zij in de theorieën van Franse filosofen als René Descartes en later 
Nicolas Malebranche voorkomen. Deze stad verrees tussen 1631 en 1640 
uit het niets op de gronden van Armand du Plessis, kardinaal Richelieu, een 
fervent aanhanger van Descartes. Ze is een concreet voorbeeld van de wijze 
waarop in het rationalisme gezocht wordt om de menselijke geest en het 
ruimtelijke object aan dezelfde eenvoudige wetten te onderwerpen. Het 
psychofysisch postulaat geldt als basishypothese voor deze directe correlatie. 
De geest speelt immers volgens Descartes een essentiële rol bij de 
waarneming.19 Het voelen, waarnemen en denken van de mens beïnvloeden 
zijn gedrag. Doordat rationele eigenschappen gemeenschappelijk zijn aan 
het waargenomen object en de geest, dienen de handelingen van de mens te 
beantwoorden aan de gewaarwordingen in de geest. De rationele 
eigenschappen steunen op geometrische principes.  
  Descartes verwerpt een deterministische opvatting, al zou kennis die 
enkel steunt op de waarneming of perceptie, rechtstreeks ons handelen 
bepalen. De geest neemt in het cartesiaans rationalisme een centrale positie 
in tussen de waarneming en de actie. De Franse jezuïet Malebranche, en dit 
in navolging van Descartes, hechtte in zijn theorie heel wat belang aan het 
beoordelingsvermogen van de mens.20  De ‘natuurlijke beoordeling’, zoals 
hij deze noemt, situeert zich tussen de geest en het lichaam van de mens. 
Het handelen of zijn activiteiten verkrijgen daardoor een normatieve rol en 

                                                 
19 N. Pastore, Selective History of  Theories of  Visual Perception 1650-1950 (New York-
Londen-Toronto 1971) 21-22 
20 Ibidem 41-56.  
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worden niet automatisch door de zintuigen, waaronder de waarneming, 
bepaald. 
  Volgens Descartes vertonen ‘uitwendige objecten’, die ‘substanties’ 
genoemd worden, geometrische kenmerken, die herleid kunnen worden tot 
lengte, diepte en hoogte.21  Deze coördinaten kunnen zowel teruggevonden 
worden in de gebouwde ruimte als in de tussenliggende lege ruimte, zoals de 
straat, het plein en de tuin. Hoe meer geometrische kenmerken van de 
gebouwde en open ruimte met elkaar overeenstemmen en een 
samenhangend geheel vormen, hoe beter ze aansluiten bij de beeldvorming 
ervan in onze geest. Het streven naar eenheid en samenhang van de fysieke 
bestanddelen van de gebouwde ruimte staat in het cartesiaans rationalisme 
centraal. Descartes wijst dan ook – en dit geheel in overeenstemming met 
Alberti – de willekeurige opstelling en het gebrek aan samenhang van 
gebouwen, straten en pleinen in de bestaande steden af:  
 

Oude steden, bijvoorbeeld, die aanvankelijk niet meer waren dan een 
paar huizen en op den duur een grote stad zijn geworden, zijn, als 
men ze vergelijkt met de nieuwe, strak aangelegde oorden die in alle 
vrijheid door een ingenieur midden in de vlakte ontworpen zijn, 
doorgaans zo slecht ingericht dat,  hoewel elk gebouw afzonderli jk 
fraai of zelfs fraaier is dan de andere, toch alles groot en klein, zo 
door elkaar staat en de straten zo ongeli jk en bochtig zijn, dat deze 
ordening, eerder een product lijkt van het toeval dan van de wil van 
een aantal verstandige mensen.22       

   
De barokstad Richelieu sluit als voorbeeld goed aan bij deze opvattingen, 
omdat een grote mate van eenheid bereikt werd tussen het kasteel, zijn cours 
d’honneur en park, en de nieuwe stad met haar architectuur. Ideeën en 
concepten uit het rationalisme van Descartes werden er ruimtelijk getoetst 
dankzij toepassingen van de visuele waarnemingsleer. Kardinaal Richelieu 
liet in 1631 ex nihilo op zijn familiale gronden dit unieke project realiseren 
door de architecten en broers Jacques Pierre II en Nicolas II Le Mercier.23  

                                                 
21 R. Descartes, Les Principes de philosophie II (Parijs 1647) stelling 11. 
22 Deze vertaling heb ik ontleend aan: E.-J. Bos en  H. van Ruler (red.), René Descartes 
in acht banden. Band 3. Over de methode. Dioptriek, Meteoren en Geometrie, (Amsterdam 
2011)71-72. 
23 Zie over hun betrokkenheid bij de bouw van het kasteel en de stad Richelieu: C.  
Toulier, Le château et la cité idéale, (Saint-Jean-de Braye 2005) 33-61,192-193 en 260-
272. 
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Bij de realisatie van dit kleine stedenbouwkundig meesterwerk uit de Franse 
barok speelt de geometrie een essentiële rol. Dankzij een aantal 
weloverwogen meetkundige berekeningen, die de positie van de onderdelen 
van het geheel onderling bepalen, ontstaan voor de waarnemer visuele 
effecten die rechtstreeks verband houden met de leer van Descartes.  
  Twee visuele effecten lagen aan de grondslag hiervan: de trompe-l’œil 
of het gezichtsbedrog, en de œillade. Beide spelen in op het 
beoordelingsvermogen van de mens of het subject en sporen de waarnemer 
aan om op basis van de ratio tot een beoordeling van het gepercipieerde 
beeld over te gaan.  

 
 
 

 
Afb. 3: Plattegrond van de stad Richelieu  
met aanduiding van de twee 
hoofdpoorten: Porte de Chinon en Porte de 
Châ ll l  
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Om dit aan te tonen is het nodig om de plattegrond van de stad Richelieu 
nader te analyseren. De stad bezit een rechthoekig grondplan (750 x 530 m). 
Een centraal gelegen hoofdweg (Grande Rue) loopt in de lengte over de 
gehele stad. Drie parallelle wegen staan er loodrecht op, de middelste (Rue 
Traversière) snijdt het centrum in de breedte. Op de snijpunten van de twee 
andere dwarswegen met de hoofdas situeren zich twee rechthoekige pleinen 
(Place du Marché en Place des Religieuses). De Grande Rue, die zoals de stad 
noord-zuid georiënteerd is, bestaat uit 28 bijna identieke herenhuizen, 
symmetrisch tegenover elkaar gelegen. Evenwijdig met de hoofdstraat lopen 
aan weerszijden twee smallere parallelstraten of secundaire wegen met lagere 
en kleinere bebouwing. Twee monumentale toegangspoorten situeren zich 
op de langsas, telkens op de snijpunten met de rechthoekige omwalling van 
de stad: in het noorden de Porte de Chinon, en in het zuiden de Porte de 
Châtellerault. In de opbouw van de stad wordt heel wat aandacht besteed aan 
de open ruimte. Dit is de reeds vermelde substantie of ‘leegte’. De Grande 
Rue is bij uitstek de belangrijkste aslijn waarlangs de substantie voorkomt. 
Daar ontstaan de twee hoger geschetste visuele effecten van œillade en trompe 
l’œil.  
  Een passage uit een beschrijving van de stad en het kasteel door 
Benjamin Vignier uit 1676 geeft aan dat vanaf de brug gelegen vóór het 
toenmalig nog bestaande kasteel een bijzondere visuele gewaarwording 
ontstaat, indien vanuit die plek gekeken wordt in de richting van de stad: 
 

Komend vanuit de poort  van het  kasteel kan men het gezichtspunt 
vinden. Dit bevindt zich aan de toegang tot de brug van het kasteel. 
Men kan zeggen dat het gezichtspunt uniek en onvergelijkbaar is; in 
welke richting men zich ook keert, de stadspoorten, deze van het 
kasteel en op de grote laan zijn alle open, zodat men mijlen ver kan 
zien.24   

 
 
 
 
       
 

                                                 
24 Vertaling van de auteur. Zie: B. Vignier, Le chasteau de Richelieu ou l’histoire des dieux 
et des héros de l’antiquité (Saumur 1676) 375. 
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Afb. 4: Het visuele trompe l'oeil-effect waarbij de tweede poort 
(Porte de Chinon) door de opening van de eerste poort (Porte de 
Châtellerault) gezien wordt. De waarnemer staat voor de brug 
van het kasteel van Richelieu. (Tekening van de auteur: de 
hoogte-, lengte- en breedtematen werden niet op eenzelfde 
schaal getekend). 

 

 

Afb. 5: Geometrische reconstructie van het trompe l'oeil-effect 
van beide poorten van de stad Richelieu. (Tekening van de 
auteur: omwille van de duidelijkheid werden de hoogtematen 
vergroot ten overstaan van de lengtematen). 

 



De utopie voorbij 
 

 
51 

 Daar het verlengde van de Grande Rue recht tot aan de kasteelbrug loopt, 
kan de toeschouwer door de open poort van de dichtst bijgelegen Porte de 
Châtellerault heen kijken en zijn blik verder laten doorlopen doorheen de 
hoofdstraat en door de verst afgelegen Porte de Chinon tot ver buiten de 
stad.25  Alle poorten staan immers op één en dezelfde as. Het focale punt, 
gelegen vlak vóór het kasteel, stemt overeen met het ‘oog’ in de centrale 
perspectief, zoals in de Renaissance werd omschreven. Wel maakt het nu 
deel uit van eenparallelperspectief en is het niet meer het punt waar de 
perspectieflijnen samenkomen. Deze laatste lopen evenwijdig 
  Indien de toeschouwer vanuit deze plek voor het kasteel rond het 
middaguur naar de stad kijkt (bij helder weer), dan ondervindt hij een 
gezichtsbedrog. Dit visueel fenomeen bestaat erin dat slechts één poort 
waargenomen wordt. Aanvankelijk denkt de waarnemer dat dit de dichtst 
bijgelegen poort is, namelijk de Porte de Châtellerault. In feite is dit echter 
de Porte de Chinon, de verstverwijderde. Deze visuele verwarring komt 
doordat de verst verwijderde poort, fronton niet inbegrepen, juist door de 
opening van de dichtst bijgelegen poort wordt waargenomen. Tijdens het 
middaguur schijnt de zon vlak op de zandstenen poorten, zodat de 
waargenomen poort visueel dichter bijgelegen lijkt, een effect van 
misleidende grootte-schatting, mee veroorzaakt door de kasteeldreef, die 
zich tussen de waarnemer en de stad bevindt en als een ‘donkere koker’ 
uitmondt op een licht oppervlak (de binnenzijde van de Porte de Chinon). 
Opnieuw kan verwezen worden naar Descartes:  

 
Kijken wij naar een  zonovergoten berg met daarvóór een bos in  de 
schaduw, dan is het alleen de situering van dat  bos die ons het idee 
geeft dat het dichtbij is.26   

 
 Ook valt de rand van het parkhekken aan de toegang tot de kasteeldreef 
samen met de boogvorm van de eerste poort of de Porte de Châtellerault, wat 
het visueel verwisselen van de eerste en tweede poort nog versterkt. Deze 
                                                 
25 Zie hierover: Ph. Boudon, Richelieu, ville nouvelle. Essai d’architecturologie (Parijs, 1978) 
51; P. Lombaerde, Verschuivingen binnen het planningsdenken over de ruimte : van een 
perspectivische naar een semiologische benaderingswijze, (K.U. Leuven, Ph.D 1982) 198-230;  
C. Jouhaud, ‘Production symbolique et  “manutention” du pouvoir: le cas de 
Richelieu 1631-1642’, in: C. Dolan et al., Les productions symboliques du pouvoir XVIe – 
XXe siècle, (Sillery (Québec) 1990) 27-44. 
26 Zie ook E.-J. Bos en H. van Ruler (red.), o.c., 2011,  Dioptriek, zesde vertoog, 203: een 
wit of lichtgevend lichaam blijkt groter dan in werkelijkheid. 
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trompe l’œil steunt – geheel in de cartesiaanse opvatting – op het vastleggen 
van verhoudingen tussen afstanden en hoogten: 
 

Alle eigenschappen die wij opmerken bij een voorwerp dat zich aan 
ons gezichtsvermogen voordoet, kunnen worden herleid  tot zes 
kenmerken: licht, kleur, positie, afstand, omvang en vorm.27  

 
Volgens Descartes zijn bovendien de grootte en de figuur (vorm) van een 
waargenomen object afhankelijk van de afstand tussen het subject en het 
voorwerp van waarneming. Bij de waarneming van de beide poorten in het 
geval van de stad Richelieu wordt een vergissing begaan omdat men de 
afstand tot de verst gelegen poort verkeerd inschat en denkt dat deze 
overeenstemt met de dichtst bijgelegen. Hun verschijningsvorm is immers 
dezelfde. Descartes geeft daar een voorbeeld van: 
 

Zien we op zee twee schepen, waarvan het een  kleiner is dan het 
ander maar zo veel dichterbij dat  de beide schepen even groot lijken, 
dan kunnen we bepalen welk schip het verst  verwijderd is aan  de 
hand van het verschil in vorm en kleur en ook aan de hand van het 
verschil in lichtsterkte die ons vanaf de schepen bereikt. 28  

 
In de stad Richelieu werden de poorten zodanig ten opzichte van elkaar en 
van de brug voor het kasteel geplaatst, dat de binnenzijde van de verste 
poort juist waarneembaar is door de opening van de dichtst bijgelegen poort. 
Daartoe werd de verhouding ½ gebruikt.29  De stad komt als het ware in 
één oogopslag als een compacte vorm, gevat tussen haar twee 
toegangspoorten, naar voor. Door de dreef af te lopen worden zowel de 
plattegrond als de opstand van de hoofdstraat, de beide pleinen en de 
aangrenzende gebouwen doorlopen. Dit als gevolg van de œillade, die toelaat 
het geheel langs één as te reconstrueren en te verkennen. Abraham Bosse 
(ca. 1602-1676) geeft hiervan volgende beknopte omschrijving:   

                                                 
27 E.-J. Bos en H. van Ruler (red.), o.c., 2011, Dioptriek, zesde vertoog, 189. 
28 E.-J. Bos en H. van Ruler (red.), o.c., 2011, Dioptriek, zesde vertoog. 197. 
29 Merkwaardig is  dat rond dezelfde tijd  Rubens in  de aanleg van zijn  huis en studio 
aan de Wapper in Antwerpen, de verhouding 1/3 gebruikte.  Dankzij deze 
verhouding kan de toeschouwer bij het betreden van de binnenkoer van het 
Rubenshuis de gevel van  het  tuinpaviljoen (volgens een serliana opgebouwd) perfect  
binnen de middelste portiek van de monumentale portico waarnemen. 
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In dees kunde wert vastgestelt, dat  een eenigh oogh het ontwerp met 
haar vlackte, en het Tafereel,  met een zelfde oogh-slagh [œillade], of 
wenck kan zien.30     

        
Tijdens deze visuele wandeling zal de waarnemer zijn gezichtsbedrog ook 
letterlijk inzien. De œillade geeft tegelijkertijd een subjectieve genoeglijke 
waarneming voor het oog. Het voorbeeld van de stad Richelieu illustreert 
hoe een vorst, door toedoen van zijn architect, een formele ruimte creëert, 
waar ideeën eigen aan het cartesiaans rationalisme, zich niet als een utopie 
of een geheel van abstracte concepten manifesteren, maar toegepast worden 
op onderdelen van een concrete stad. 
  Het utopisch gehalte van de stad Richelieu schuilt niet enkel in de 
filosofie van Descartes, maar ook in de mogelijkheid om principes van het 
cartesiaans rationalisme, dankzij tussenkomst van geometrie en visuele 
waarneming, in de materiële realiteit om te zetten en dit onder de vorm van 
een nieuwe stad.   
 
 
Conclusie 
 
Hoewel utopieën per definitie ‘plekken’ zijn die niet bestaan, kan toch 
afgevraagd worden of zij enige werkelijkheidswaarde bezitten. Zij kunnen 
benaderd worden vanuit hun intrinsieke algehele visie, inhoud en betekenis, 
die een maatschappelijke, politieke of spirituele boodschap dragen. 
Uitzonderlijk kan deze visie leiden tot een realisatie in de fysieke ruimte, 
meer in het bijzonder op het schaalniveau van de stad, een geprivilegieerde 
plaats voor de omschrijving van de utopie.  

Als voorbeelden van ‘de utopie voorbij’ werden twee bijzondere 
steden gekozen: de nieuwe stad Scherpenheuvel die als het ware uit het niets 
op de gronden van het Nassaugeslacht nabij Diest in Brabant opgetrokken 
werd, en de nieuwe streng geometrische stad Richelieu, gelegen op het 
privédomein van de familie de Plessis nabij Poitiers. Hun utopische opzet 
boeit de bezoeker vandaag nog nauwelijks. Maar hun Gestalt verraadt nog 
sporen van een diepere dimensie die teruggaat tot een religieus beeld in het 
geval van Scherpenheuvel en tot een geheel nieuwe filosofie van het 
cartesiaans rationalisme in het voorbeeld van Richelieu. In beide gevallen 

                                                 
30 A. Bosse, Algemeene Maniere van de H. Desargues, Tot de practijck der perstiven, gelijck tot 
die der meet-kunde, met de kleyne Voet-maat (Amsterdam 1664) 267. 
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lijken de geometria en arithmetica, twee kunsten van de Artes Liberales, aan de 
basis te liggen van de transformatie van idee naar object, namelijk de stad. 
 
 



De kampong in de Indische stad 
 
Hans Versnel 
 

 
Leidschrift, jaargang 33, nummer 1, maart 2018 

Uit de verte is de skyline van de grote Indonesische steden te zien, 
gedomineerd door de hoogbouw van glanzende kantoortorens, imposante 
winkelcentra en luxe appartementen met een uitgebreid wegennet daar 
dwars doorheen om het bijbehorende autoverkeer te faciliteren. Komen we 
dichterbij dan wordt de minder in het oog springende laagbouw van de 
kampongs zichtbaar. In fysieke termen zijn kampongs dichtbevolkte 
stedelijke woongebieden met tekortkomingen in de infrastructuur en een 
hoge dichtheid aan bebouwing. Maar kampongs zijn meer dan een wat 
rommelige bebouwing die elk jaar worden getroffen door overstromingen. 
Het zijn vaak sociaaleconomisch gemengde woonwijken en geen getto’s van 
armoede. De betrokkenheid van veel kampongbewoners bij sociale 
activiteiten zoals kredietgroepen of onderhoud aan voetpaden en wegen is 
toch vaak eerder een noodzaak tot overleven dan een kwestie van 
vrijwilligheid. Conflicten over schulden en leiderschap zijn niet uitgesloten 
in hun way of life. Kampongs waren van oudsher de woongebieden waar de 
meerderheid van de stedelijke bevolking voor zijn huisvesting op 
aangewezen was en nog steeds is. In het huidige Indonesië heeft een snel 
gegroeide en nog steeds groeiende stedelijke middenklasse als consuming class1 
bezit genomen van wat aanvankelijk bebouwd was met kampongs. Een 
dwingend proces van verdringing en verdrijving van gevestigde 
kampongbewoners is zo op gang gebracht. Deze gentrification uit zich in de 
strijd om grond in de stadsontwikkeling en bepaalt in hoge mate de positie 
van de kampong en zijn bewoners. 
 
 
De ingekapselde kampong  
 
Om de positie van de kampongs in de vooroorlogse Indische stad te 
begrijpen, moeten we terug naar de decentralisatiewetgeving van begin 
                                                 
1 Een strikt economische betekenis van consuming class benadrukt het  
consumentengedrag van wat doorgaans de middenklasse genoemd wordt. 
Doorgaans wordt de term gebruikt voor het weinig verantwoorde gedrag van die 
klasse.  
A. Guarín, P Knorringa, ‘New Middle-Class Consumers in Rising Powers: 
Responsible Consumption and Private Standard’, Oxford Development Studies 42:2 
(Oxford 2014) 151-171. 
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twintigste eeuw. Nog tijdens het vestigen van het Nederlands gezag over de 
Indische archipel begon, eind van de negentiende eeuw, de gedachte post te 
vatten dat het immense gebied niet vanuit een centrum bestuurd kon 
worden. Uiteindelijk verscheen in 1903 de ‘Wet houdende Decentralisatie 
van het bestuur in Nederlandsch-Indië’, kortweg aangeduid met 
Decentralisatiewet. 2  Voor de uitvoering van die wet was nog het 
‘Decentralisatie-besluit’ nodig met de ‘Locale Raden Ordonnantie’ en in 
1908 de ‘Kiesordonnantie’. 3  Met deze wetgeving werd de instelling van 
stadsgemeenten mogelijk, die via een ‘Instellingsordonnantie’ al snel tot 
stand kwamen, zoals in Batavia (Jakarta), Meester Cornelis (Jati Negara, een 
buitenwijk van Jakarta dat tot 1934 een zelfstandige stadsgemeente was) en 
Buitenzorg (Bogor) in 1905.4 Een gevoelig punt in deze wetgeving was de 
Inlandsche gemeente de autonome desa. Deze van oorsprong landelijke desa’s 
op het grondgebied van de nieuw gevormde stadsgemeenten raakten steeds 
meer in de knel door de uitbreidende stadsbebouwing. Voor een goed 
begrip heeft een desa een meer landelijke uitstraling met grond voor 
verbouwing van groeten en fruit en een kampong heeft dergelijke 
bouwgrond niet.  

Aanvankelijk hadden die inlandse gemeenten een gewaarborgde 
autonomie met hun ‘eigen overheid, eigen middelen en een taak die voor 
een zeer groot gedeelte niet afwijkt van die der nieuwe instellingen’ op 
grond van artikel 71 van het vigerende ‘Reglement op het Beleid der 
Regeering van Nederlandsch-Indië’, kortweg ‘Regeeringsreglement’ of RR.5 
Oorspronkelijk was in het ontwerp van de Decentralisatiewet wel voorzien 
in de bevoegdheid van de gemeenteraden om handelend op te treden in de 
inlandse gemeenten. Na protesten bij de behandeling in de Tweede Kamer 
in 1903, waar vrees bestond voor de gevolgen van dat ingrijpen, is het 
                                                 
2 Tweede Kamer stukken zitting 1901-1902 229:2; 1902-1903 30 No. 1:6;  1902-
1903 30 No.2:13 en  1902-1903 30 No. 2:14-14.  De Decentralisatiewet is 
gepubliceerd in het Nederlandsch Staatsblad 1903 No. 219 en in het Staatsblad van 
Nederlandsch-Indië 1903 No. 329, kortweg Indisch Staatsblad. 
3 Koninklijk Besluit van 20 december 1904 No. 39 in het Indisch Staatsblad 1905 No. 
137 voor het Decentralisatie Besluit; voor de Locale Raden Ordonnantie van 8 
maart 1905 in Indisch Staatsblad 1905 No. 181 en de Kiesordonnantie van 19 januari 
1908 in Indisch Staatsblad 1908 No. 53.  Deze drie pijlers  onder de Decentralisatiewet 
van 1903 hebben in de loop van de tijd ingrijpende wijzigingen ondergaan. 
4  J.J. Schrieke, Ontstaan en groei der stads- en landgemeenten in Nederlandsch-Indië 
(Amsterdam 1918) 11. 
5 Ibidem, 135. 
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wetsontwerp gewijzigd.6 Het tweede lid van artikel 71 van het RR bepaalde 
toen dat aan ‘de Inlandsche gemeenten de regeling en het bestuur van hare 
huishouding wordt gelaten met inachtneming van de verordeningen, 
uitgegaan van den Gouverneur Generaal, van het gewestelijk gezag en van 
de besturen der bij algemeene verordening aangewezen zelfstandige 
gemeenschappen’.7 Deze bepaling liet aan duidelijkheid niets te wensen over, 
maar bijna onvermijdelijk moest het verbod op ingrijpen in die autonomie 
tot problemen leiden. De pas gevormde stadsgemeenten met hun nieuwe 
gemeentebesturen hadden immers tot taak de belangen van al hun 
bewoners te behartigen. Met de zorg over wegen, riolering, afwatering, 
hygiëne en straatverlichting kregen zij te maken met die autonomie van de 
desa’s. Hoe konden stadsgemeenten dan wel ingrijpen in de verslechterende 
ongezonde kampongtoestanden?8  

Ondertussen kregen de autonome desa’s binnen de grenzen van de 
stadsgemeenten te maken met een vrij sterke groei van voornamelijk 
inlandse bewoners op zoek naar werk in de stad. Door gebrek aan 
bouwgrond intensiveerden de bebouwing en bewoning. Bovendien raakten 
die desa’s steeds verder ingekapseld als stadskampong en hun woon- en 
leefomstandigheden gingen zienderogen achteruit. G.H. von Faber 
beschrijft dat prachtig: 

 
Bijna elke beschikbare vierkante meter is bebouwd met woningen 
van allerhande samenstelling.  Goede steenen woningen wisselen af 
met krotten  van halfvergaan hout of bamboe, resten  van 
petroleumblikken en dakijzer,  in het  kort  elk materiaal, wat zich  maar 
eenigszins leent om er ruimte mee af te sluiten of the overdekken’.9  

 

                                                 
6 A.W.F. Idenburg, toen minister van Koloniën, vond de vrees die in de protesten 
doorklonk ongegrond, maar wijzigde de wet wel.  G. Flieringa, De Zorg voor de 
Volkshuisvesting in de stadsgemeenten in Nederlandsch Oost Indië in het bijzonder in Semarang 
(Rotterdam 1930) 36.  
7 F.J. Muller, Hoofdtrekken van het adatrecht, de dorpsinrichting en de agrarische wettelijke 
voorschriften in de Gouvernementslanden van Java en Madoera, voor zooveel van belang voor het 
Volkscredietwezen (Batavia-Centrum 1931) 31.  
8  J.J. Schrieke, Ontstaan en groei der stads- en landgemeenten in Nederlandsch-Indië 
(Amsterdam 1918) 135-136. 
9 G.H. von Faber, Nieuw Soerabaia,  De geschiedenis van  Indie’s  voornaamste koopstad in de  
eerste kwart eeuw sedert hare instelling 1906-1931 ( Soerabaia Bussum 1933) 155. 
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Die ingekapselde kampongs werden als een sta-in-de-weg ervaren in de 
ontwikkeling van de Indische steden. Want de alsmaar groeiende Europese 
bevolkingsgroep op zoek naar een gezonde woonomgeving deed de vraag 
naar grond snel stijgen. Het Verslag van den Toestand der Gemeente Batavia over 
1917 sprak zelfs van een ‘gestadig wassende woningnood’ door het gebrek 
aan bouwgrond.10 Niet alleen de bouw van die Europese woonwijken, maar 
ook kantoren, wegen, spoorwegen en andere voorzieningen, zoals 
sportvelden, bioscopen, vroegen om grond. Bill Frederick spreekt van ‘iron 
rings of Western housing and business establishments’ die groeiden rond de 
reeds lang gevestigde kampongs tot groot ongenoegen van de 
kampongbewoners.11 Opheffing van de autonomie van de desa was voor 
stadsgemeenten dan ook een dringende zaak geworden, omdat het 
handhaven ervan de stadsuitbreiding en de verbetering van de 
stadskampongs in de weg stond. Wettelijk was ingrijpen in de 
kampongbelangen niet toegestaan en als dat niet een belemmering was dan 
waren er wel de financiële gevolgen waar gemeentebesturen voor 
terugdeinsden. Zie hier het kampongvraagstuk ten voeten uit.  

Het duurde tot 1918 voor er een wetsherziening in de Tweede Kamer 
werd aanvaard die aan het bekende artikel 71 van het RR een vierde lid 
toevoegde waarbij ‘eene Inlandsche gemeente geheel of gedeeltelijk wordt 
opgeheven’ op basis van een ordonnantie die ook moest voorzien in de 
gevolgen. De financiële gevolgen wel te verstaan. 12  Niet verwonderlijk 
bleven de stadsgemeenten terughoudend wanneer het ging om de opheffing 
van de autonomie van de desa. Hun werkgebied werd groter door de 
overdracht van taken die tevoren door het bestuur van de desa werden 
uitgevoerd. Onduidelijk was of daar ook geld van de regering tegenover 
stond. Onzekerheid over de toekomst van die desa’s bleef voortbestaan. 

Ondanks zijn standpunt dat die desa’s tot de gemeente behoorden 
zolang de gemeente bestond moest burgemeester W. de Iongh van 
Semarang in zijn gemeenteraad toch maatregelen treffen om die opheffing 

                                                 
10 ‘Verslag van den Toestand der Gemeente Batavia over 1917’ (Batavia 1919) 85-86.  
11 W.H. Frederick,  ‘Hidden change in Late Colonial Urban Society in Indonesia’, 
Journal of  Southeast Asian Studies 14:2 (1983) 359.  
12 Indisch Staatsblad 1918 No. 482 en Nederlandsch Staatsblad 1918 No. 119.  Dit  
vierde lid is  later opgenomen als  artikel 128 in  de ‘Wet op de Staatsinrichting van 
Nederlandsch-Indië’ die in het Indisch Staatsblad 1925 No. 447 werd gepubliceerd. 
Deze wet, die kortheidshalve de ‘Indische Staatsinrichting’ of ‘Indische 
Staatsregeling’ (IS) werd genoemd diende ter vervanging van het RR. 
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ook daadwerkelijke te realiseren. Deed hij dat vanuit een bestuurlijk 
oogpunt? Thomas Karsten, bekende architect en stedenbouwkundige, hield 
gelijktijdig in datzelfde Semarang warme pleidooien voor het volledig 
opnemen van de kampongs in het stedelijk verband. Zij moesten net als de 
andere woonbuurten een integraal deel worden van de stad.13 Veel later 
scherpte hij de positie van de kampong in de stadsvorming aan door te 
stellen dat die ‘een volstrekte eenheid met de rest van de gemeente’ vormt 
en ‘evenzeer als andere wijken, haar eigen aard heeft en dus de daarbij 
behoorende behandeling verlangt’.14 Deze verholen kritiek uitte Karsten in 
1938 als lid van de commissie die de stadsvormingsordonnantie voorbereid 
had. Volgens hem was er meer aandacht voor de Europese wijken dan voor 
de kampongs met voornamelijk inlandse bewoners, terwijl die kampongs 
juist meer aandacht nodig hadden. De economisch zwakkeren met de 
minste weerstand dienden volgens hem beschermd te worden tegen 
ongunstige ontwikkelingen in de stedelijke samenleving. Deze opvatting 
suggereert dat er geen specifiek beleid was gericht op integratie. De 
kampongs bleven inlandse enclaves te midden van de snelgroeiende 
stadsgemeenten. Uit de volkstellingen van 1920 en 1930 bleek dat in die 
periode de stadsbevolking met 46 procent was toe genomen. Er waren wel 
grote regionale verschillen. Zo was de groei van de stadsbevolking in West-
Java maar liefst 64 procent en in Midden-Java slechts 35 procent. De groei 
van de inlandse bevolking was ook aanzienlijk, evenals die van de Chinese 
en Arabische bevolkingsgroep.15  

Er werd niet stil gezeten. Sterker nog, in de jaren twintig en dertig 
waren er periodes van grote bestuurlijke drukte rond de opheffing van 
autonome desa’s en de daaraan verbonden kampongverbetering. De stroom 
van besluiten en circulaires van elkaar snel opvolgende 
gouvernementssecretarissen namens de wisselende gouverneurs-generaal 
leidde niet tot een bevredigende alomvattende oplossing. De vele moties en 

                                                 
13 ‘Indiese Stedebouw’ in: Th.H. Karsten,  Locale Belangen 7e jaargang (1920) 174-180. 
Dit prae-advies  is uitgebracht voor het 10e Decentralisatiecongres van de Vereeniging 
voor Locale Belangen dat van 23 tot 25 mei 1920 in Bandoeng werd gehouden. 
14 Stadsvormingsordonnantie en Toelichting op de Stadsvormingsordonnantie stadsgemeenten Java 
(Batavia 1938) 95.  
15 Soetoto, Aanleg van stedelijke bevolkingskampoengs (Semarang 1935) 3-5.  In Technische 
Mededeeling der Vereeniging voor Locale Belangen te Semarang No.4; prae-adviezen 
uitgebracht voor het 25e Decentralisatiecongres te Bandoeng op 30 en 31 mei en 1 
juni 1935. 
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uitspraken op congressen van belangenorganisaties en de heftige discussies 
in gemeenteraden tot in de Volksraad aan toe al evenmin. Ook de nieuw 
opgekomen inlandse organisaties, zoals Sarekat Islam, Boedi Oetomo en de 
Indonesische Studieclubs, roerden zich. Hun massabijeenkomsten, onder 
toeziend oog van de Politieke Inlichtingen Dienst (PID), waren vol emotie 
en luid protest, maar brachten het kampongvraagstuk ook niet dichter bij 
een oplossing. Spraken zij over overdracht of overname van de kampongs, 
het Europees gedomineerde gemeentebestuur hield het op opheffing. 
Hoewel de commissie, die de Stadsvormingsordonnantie in 1938 
presenteerde, de mening was toegedaan dat het kampongvraagstuk (de 
opheffing van de desa met daaraan verbonden kampongverbetering) niets 
had te maken met de stadsvorming, kon zij toch niet nalaten op te merken 
dat de al vele jaren durende onzekerheid over wel of niet ingrijpen veel 
negatieve gevolgen had gehad.‘Toen de gemeente eindelijk in de kampoengs 
wèl mocht en feitelijk moest werken, was zij daarop in het geheel niet 
ingesteld’, schrijft de commissie in de toelichting.16 Bijna schokkend is de 
uitspraak dat ‘de slechte toestanden nog voortdurend bezig zijn te ontstaan’ 
en ‘de overheid de kampongproblemen niet beheerscht’ door ‘onvoldoende 
kennis omtrent de daar gegeven omstandigheden en geldende 
levenseischen’.17 Daarmee doelend op de sterke Europese oriëntatie van de 
gemeentebesturen met hun technische diensten met Europees hoger 
personeel en Europees opgeleid lager personeel. Niet ontkend werd dat er 
verbeteringen hadden plaatsgevonden in kampongs om slechte toestanden 
te bestrijden, maar die waren veel te beperkt. Het betrof slechts de 
afwatering en de aanleg van wegen en voetpaden. In het bestuurlijke 
vakjargon van die tijd heette dat kampongverbetering in engere zin. 
 
 
Het perspectief van de kampongbewoner 
 
Over de kampong en zijn bewoners bestaan vele beschrijvingen. 
Gemakshalve hanteer ik hier de term stadskampong als de vooroorlogse 
‘Inlandsche gemeente’, gelegen binnen de grenzen van de Indische 
stadsgemeente, die als autonome desa veel van zijn functies had verloren, 
maar nog steeds een herkenbaar afgebakend gebied was. In de loop van de 
                                                 
16 Stadsvormingsordonnantie en Toelichting op de Stadsvormingsordonnantie stadsgemeenten Java 
(Batavia 1938) 94. 
17 Ibidem, 31-33. 
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tijd was in die landelijke desa’s voor woondoeleinden de grond onttrokken 
aan zijn oorspronkelijke agrarische gebruik. Soms is dat in de naamgeving 
van die kampongs nu nog terug te vinden zoals Kebon Jeruk in Jakarta dat 
er op duidde dat er in de tuinen vroeger citrusvruchten werden verbouwd. 
De levenswijze van de oorspronkelijke bevolking, maar ook die van de 
nieuwkomers, veranderde in een meer stedelijke levenswijze, waardoor er 
steeds minder een beroep gedaan kon worden op het verrichten van de 
traditionele desadiensten. Velen van de oorspronkelijke bewoners waren 
meestal buiten de kampong in loondienst gaan werken en hadden geen tijd 
om in de kampong nog diensten te verrichten voor het onderhouden en 
aanleggen van wegen, bruggen en andere voorzieningen. Het desaverband 
ging verloren of zoals Flieringa dat kort maar krachtig stelde: ‘als corporatie 
heeft de kampong weinig beteekenis meer; ook wordt geen voldoende zorg 
meer besteed aan de openbare werken, zodat men overal de hinderlijke 
verwaarloozing aantreft’.18  

Met de opheffing van de autonomie van de desa gingen traditionele 
rechten van de bewoners verloren en waren er geen nieuwe rechten om hun 
belangen veilig te stellen. In de plaats van de zelf gekozen of benoemde 
desahoofden kwamen er wijkmeesters die door de gemeente werden 
aangesteld. De van oorsprong autonome desa’s werden als stadskampongs 
niet meer bestuurd, maar geadministreerd. Het waren de belastinginners of 
politieagenten die de kampongbewoners belaagden. Nergens konden de 
bewoners meer terecht met hun protesten tegen de zogenoemde ‘soesah’ 
(probleem maatregelen) van de gemeente. Gehaat waren het Rooiwezen en 
de Bouwpolitie die nieuwe rooilijnen vastlegden waardoor woningen geheel 
of gedeeltelijk afgebroken moesten. Voor de verbetering van hun kampong 
moesten bewoners grondstroken afstaan, al dan niet met compensatie. Of 
kampongbewoners nu zaten te wachten op deze bemoeienis van de 
gemeente laat zich raden.  

Toch blijken klachten van kampongbewoners door te dringen tot in 
de hogere echelons van het bestuur. Zo liet gouverneur-generaal A.C. de 
Graeff zich op zijn persconferentie in april 1927 voorzichtig uit over de vele 
klachten over het ingrepen in het dagelijkse leven van de inlander. Er moest 
iets gebeuren ‘opdat de gemeenten enigszins worden beperkt in hun vrijheid 
ten aanzien van maatregelen, die ingrijpen in het dagelijksche leven van de 

                                                 
18 G. Flieringa, De Zorg voor de Volkshuisvesting in de stadsgemeenten in Nederlandsch Oost 
Indië in het bijzonder in Semarang (Rotterdam 1930) 36. 
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Inlandsche bevolking’.19 Zelfs in de Nederlandse pers is hier aandacht aan 
geschonken. Niet dat het geholpen heeft. De aandacht werd steeds meer 
gericht op het gebrekkige contact van gemeentebesturen met de inlandse 
bevolkingsgroep. In een circulaire kort na die persconferentie drong de 
gouverneur-generaal er bij de burgemeesters van de stadsgemeenten op aan 
het contact met de inlandse bevolking te verbeteren. Hij had heel duidelijk 
de indruk dat ondanks alle goede bedoelingen de gemeentelijke 
verordeningen en vooral hun uitvoering tot grote ontevredenheid bij het 
niet-Europese deel van de bevolking leidde. Hij wees daarbij op het verlies 
van de oude rechten bij het opheffen van de autonomie van de desa. Om de 
specifieke inlandse belangen te kunnen behartigen moest uitbreiding van het 
aantal raadszetels voor de niet-Europese bevolking in overweging genomen 
worden.20 

Voor de inlandse bevolking bood het in 1917 ingevoerde kiessysteem 
slechts heel beperkt de mogelijkheid hun inlandse gemeenteraadsleden te 
kiezen, maar of dat nu de leiders waren waarin zij vertrouwen stelden, bleef 
de vraag. De dominantie bleef bij de Europese vertegenwoordiging. Aan de 
roep om meer inlandse raadszetels werd slechts mondjesmaat 
tegemoetgekomen. Eerst de overname –opheffing– regelen en daarna meer 
inlandse raadszetels of andersom; eerst meer zetels en dan de overname, 
was steeds vaker het onderwerp op bijeenkomsten. In maart 1928 kwam de 
Perasahan Pendoedoek Soerabaja (Comité voor Volksgevoel) in Soerabaja 
bijeen om in een motie de regering op te roepen niet tot overdracht van de 
kampongs over te gaan totdat was gebleken dat door vermeerdering van het 
aantal inlandse raadszetels de belangen van de kampongbewoners waren 
gewaarborgd. Enige onrust ontstond omdat in deze motie doorklonk dat 
men tegen overname zou zijn. Dat was tegen het zere been van Raden 
Ngabehi Soebroto, die als eerste inlandse wethouder in Soerabaja nu juist 
voor die overdracht was, omdat hij dat absoluut noodzakelijk vond en 
omdat kampongbewoners daar alleen maar voordeel van zouden hebben. 
Weliswaar zag hij ook dat bewoners veel last hadden van de talrijke 
verordeningen, zoals voor het verkrijgen van een vergunning voor een 
‘waroeng’ (verkoopstalletje), voor het uitvoeren van het rooilijnbeleid en dan 
is er nog geen straatverlichting in de kampong. Soebroto hield vast aan zijn 
standpunt dat er pas over meer inlandse zetels in de raad gesproken kon 
worden nadat eerst de overname geregeld was. Door de onrust die ontstond 
                                                 
19 De Nieuwe Rotterdamsche Courant van 8 mei 1927 
20 Brief 1e Gouvernements Secretaris No.2117/II van 20 oktober 1927. 
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waren extra vergaderingen nodig. Het was al onrustig door een incident 
over het voorzitterschap, waardoor Soetomo, die zich jaren later ontpopte 
als een fervent nationalist, genoodzaakt was de aanwezige politiemensen te 
verzoeken zich niet met de leiding te bemoeien. Uiteindelijk bleef de motie 
gehandhaafd en kwam er enige tijd later een uitbreiding van de inlandse 
raadszetels, terwijl de overdracht of opheffing op zich liet wachten.21 

Met de groei van de Indische steden werden de sociale verschillen in 
woon- en leefstijl en in cultuur en welvaart steeds scherper zichtbaar. De 
Europese elite vestigde zich vooral in de nieuwe ruim aangelegde 
woonwijken voorzien van alle comfort in goed geplande moderne zaken als 
leidingwater, gas en elektriciteit, geasfalteerde wegen, afwatering, riolering 
en niet te vergeten de straatverlichting. Vooraanstaande inlandse 
intellectuelen vestigden zich langzamerhand ook in die gezonde Europese 
wijken, maar de massa van de inlandse bevolking moest genoegen nemen 
met het wonen in de kampongs die al die voorzieningen misten. Veel keus 
was er niet voor hen. In die kampongs woonden ook wel verarmde 
Europeanen en Indo-Europeanen, pauper en Indo-pauper, die gezien 
werden als schadelijk voor het Europese aanzien. 22 Armoede en slechte 
huisvesting werden een waarneembaar stedelijk verschijnsel. Er was ook een 
‘primarily urban, indigenous middle class’ aan het opkomen die vrij goede 
huisvesting vond.23 Voor het grootste deel vond deze middenklasse werk als 
klerk of technisch geschoolde in de overheidssector en voor het overige in 
de particuliere sector van handel, transport en bank- en verzekeringswezen. 
Het faciliteren van deze economische ontwikkeling bracht veel moderne 
werkgelegenheid in de Indische steden.24  

Kortom, in de loop van de tijd vertoonde het beeld van de Indische 
stad meer en meer een tweedeling door de scherpe scheiding tussen de 

                                                 
21 In De Indische Courant van 8 maart  1928 sprak Soebroto zich  nog uit dat  overname 
van de kampongs door de gemeente absoluut nodig is. Als wethouder had hij daar 
veel belang bij en dat  gold ook voor de andere sprekers. De leidende groep van het 
comité perasahan pendoedoek behoorde tot de wel geschoolde inlandse elite. 
22 U. Bosma en R. Raben, De oude Indische Wereld 1500–1920 (Amsterdam 2003) 226.  
23 Stadsvormingsordonnantie en Toelichting op de Stadsvormingsordonnantie stadsgemeenten Java 
(Batavia 1938) 33. 
24 T. Hoogervorst en H. Schulte Nordholt, ‘Urban Middle Classes in Colonial Java 
(1900-1942), Images and Language’  Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde/ Journal 
of  the Humanities and Social Sciences of  Southeast Asia 173:4 (2017) 442-474. 
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wijken voor beter gesitueerden – de Europese wijken – en de kampongs 
voor de minder bedeelden.  
 
 
De Indonesische stadskampong 
 
Met de Japanse invasie in 1942 kwam er vrij abrupt een einde aan de 
Nederlandse bemoeienissen met de stadsplanning in Indonesië. Over de 
stadsontwikkeling tijdens de Japanse bezettingsjaren weten we weinig, het 
weinige wat bekend werd gemaakt was propaganda. Zo meldde Asia Raya 
op 8 december 1943 dat in ‘Djakarta Tokoebetsoe Si’, de Japanse benaming 
van Batavia, 643 hectare aan kampongs verbeterd was. De krant melde wel 
dat de verbeteringen uit de Nederlandse tijd daarin waren meegerekend. 
Terwijl de Japanse propaganda in de kranten, zoals Asia Raya, erop gericht 
was te melden hoe weinig de Nederlanders hadden gedaan in hun kolonie. 
Met de aankondiging dat er het volgende jaar nog eens 535 hectare 
verbeterd zou worden, kwamen de kosten vermeld in guldens, terwijl een 
jaar eerder het gebruik van het Nederlands was verboden. Dat de 
werkelijkheid iets anders was dan de propaganda wilde doen geloven blijkt 
uit een bericht in Het Nieuwsblad voor Sumatra van 8 april 1949 dat de 
kampongverbetering in Medan weer krachtig ter hand moet worden 
genomen. Wat we wel weten is de grote stroom migranten van het 
platteland naar de steden als gevolg van de heersende hongersnood door het 
instorten van de voedselproductie. Op zoek naar huisvesting vestigden zij 
zich illegaal op elke open plek of trokken in bij familie in een al 
dichtbewoonde kampong. Verwaarlozing en gebrek was het algemene beeld 
na de oorlog. 

Door de strijd om onafhankelijkheid was het na 17 augustus 1945 
enige jaren onrustig in grote delen van Indonesië. De onveiligheid op het 
platteland zorgde opnieuw voor een stroom migranten naar de reeds 
overvolle steden. De autoriteiten, zowel Nederlands als Indonesisch, 
konden niet voor adequate opvang en huisvesting zorgen. Na de 
soevereiniteitsoverdracht op 27 december 1949 stonden de Indonesische 
autoriteiten dan ook voor een immense opgave om de stadsplanning in 
goede banen te leiden en de kampongverbetering weer ter hand te nemen. 
Gebrek aan capaciteit en kennis, onvoldoende financiële middelen en het 
ontbreken aan beleid en regelgeving maakten die opgave alleen maar 
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zwaarder. Bovendien vertrokken al vrij snel de overgebleven Nederlanders 
met kennis van zaken.  

De langdurige terughoudendheid van de stadsbesturen in de 
koloniale periode om in te grijpen zorgde ervoor dat in het onafhankelijke 
Indonesië de kampong een aparte plaats kreeg in de stad en de 
stadsplanning. Geografisch, economisch en sociaal-cultureel zijn kampongs 
het beste te omschrijven als off-street neighborhoods ter onderscheiding van de 
streetsiders, die in dure huizen langs de hoofdstraten wonen en de economie 
en politiek domineren in de stad. Naar buiten vormen kampongs doorgaans 
geen administratieve eenheid maar zijn ze onderdeel van een groter 
bestuurlijk district. Naar binnen hebben kampongbewoners door hun 
marginale positie in de stedelijke samenleving een eigen cultuur ontwikkeld 
om zich te beschermen tegen de vijandige stad, de oppositional culture.25 Het is 
een way-of-life van bewoners in een woonomgeving met tekortkomingen. 
Zeer treffend beschrijft Roanne van Voorst het leven in de sloppen van 
Jakarta, waar kampongbewoners met elkaar een overlevingsstrategie hebben 
ontwikkeld in de strijd tegen de steeds terugkerende overstromingen in hun 
kampong. Van de gemeente hoefden zij niets te verwachten.26 

In de booming economy van Indonesië wordt de stad gedomineerd door 
een snel opkomende stedelijke middenklasse met een moderne levensstijl. 
Het faciliteren van hun als maar stijgende vraag naar bouwgrond voor luxe 
appartementen en bijbehorende voorzieningen legt een groot beslag op het 
stedelijk management om de noodzakelijke investeringen in de 
infrastructuur met kantoren en winkelcentra te realiseren. 
Vastgoedontwikkelaars deden goede zaken en doen dat nog steeds door 
land op te kopen en dan niet alleen de schaars aanwezige braakliggende 
gronden, maar vooral in de strategisch gunstig gelegen kamponggebieden in 
de dicht bebouwde stad. Op die locaties met verbeterde kampongs zijn 
doorgaans de eigendomspapieren van grond en woningen zodanig geregeld 
dat transacties vergezeld kunnen gaan van de juiste wettelijke documenten. 
Zo niet dan zijn er altijd andere mogelijkheden. Ook niet verbeterde 
kampongs zijn doelwit voor speculatieve koop van grond. 
 
 
                                                 
25  P. Guinness, ‘Forced into opposition, Yogyakarta’s kampung people’, Inside  

Indonesia 22  
(1990) 13-15. 
26 R. Van Voorst, De Beste Plek ter Wereld, Leven in de sloppen van Jakarta (2016). 
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Conclusie 
 
Voor de stadsgemeentebesturen was er geen enkel staatsrechtelijk beletsel 
om in te grijpen in de kampongbelangen volgens de Commissie voor de 
Kampongverbetering in 1939. Toch bleef het kampongvraagstuk ‘unresolved 
at the end of the colonial era’, zoals J.L. Cobban constateerde. 27  In het 
Nederlands-Indië van voor de oorlog met zijn sociaal-technische 
bestuursstijl ontbrak het aan een eenduidige doelstelling met een breed 
gedragen strategie voor de kampongs. Welk probleem moest er opgelost 
worden met de kampongverbetering? Dat was een vraag die niet werd 
beantwoord. Het bleef bij top-down denken. Of zoals D. van der Zee, oud-
gemeentesecretaris van Batavia, al zei ‘Over U, maar zonder U’ 28  De 
voortdurende onzekerheid over de opheffing van de autonomie van de desa 
maakte dat de slechte woon- en leefomstandigheden in de stadskampongs 
er niet beter op werden. De positie van de kampongs in de Indische stad al 
evenmin. Het was een bron voor conflicten met kampongbewoners en hun 
klachten klonken steeds luider over de ingrepen van de stadsbesturen.  

Hun ongenoegen en ontevredenheid mondde uit in massale 
bijeenkomsten met heftige protesten en soms ook in stakingen, die, door 
het overwegend Europese bestuur en hun voornamelijk Europese 
ambtenaren werden afgedaan als ‘ongeregeldheden’. De Europese 
bureaucraten waren onvoldoende bewust van het opkomend nationalisme 
met een drang naar autonomie en verzelfstandiging. Meer raadszetels voor 
de inlandse fracties en beter contact met de inlandse bevolkingsgroep was 
daarop niet het antwoord. 

De bewoners van de kampongs in de Indonesische steden wordt 
weinig zekerheid geboden.‘Gentrification’ vormt een ernstige bedreiging. 
Zeker als zij niet over de juiste eigendomspapieren beschikken en als zij die 
wel hebben, zijn zij niet veel beter af door een slecht functionerend kadaster. 
Veelvuldig wordt een beroep gedaan op rechtshulporganisaties in de strijd 

                                                 
27Eerste Verslag van de Kampongverbeteringscommissie (Batavia 1939) 16-17;  J.L. Cobban: 
‘Kampungs and Conflict  in Colonial Semarang’, Journal of  Southeast Asian Studies, 19 
(1988) 266-291. 
28 D. van der Zee,  Het Indisch Gemeentewezen (’s-Gravenhage 1928) 138.  Hij schreef 
dit als terugblik op een conferentie voor burgemeesters  over het kampongvraagstuk 
in februari 1928 in Batavia, georganiseerd door de adviseur voor decentralisatie.  De 
deelnemers waren allen Europeanen, met een uitzondering. Dat was Hoesni 
Thamrin toen Inlands wethouder in Batavia.  
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om behoud van grond en woning. Anders dan voorheen is de hoop nu wel 
gevestigd op de eigen kampongorganisaties. Kampongverbetering is 
kamponginnovatie geworden.  
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Toen Jan Schaefer eind jaren zeventig wethouder Woningzaken werd in 
Amsterdam, vond hij in de kraakbeweging een geduchte tegenstander. 
Volgens historicus Herman de Liagre Böhl noemde hij hen ‘recht in hun 
gezicht “asociaal” en “onrechtvaardig” en bestempelde hen als 
“voordringers” op de distributiemarkt’. Tegelijkertijd had Schaefer echter 
zijn politieke successen ‘mede te danken […] aan de kraakbeweging’.1 Door 
de grote krakersrellen van begin jaren tachtig kwam er opeens veel geld vrij 
voor het vlottrekken van de vastgelopen renovatieprojecten in de 
binnenstad. 

Tussen 1965 en 1999 hebben meer dan 50.000 mensen in Nederland 
panden gekraakt. 2  Onderzoekers hebben veel aandacht besteed aan de 
levensstijlen en actierepertoires van krakers. Vooral grote krakersrellen zoals 
het zogenaamde kroningsoproer van 30 april 1980 zijn uitgebreid 
behandeld.3 Er is echter zelden gekeken naar de effecten van kraakacties. 
Hierdoor blijven belangrijke vragen onbeantwoord: Welke invloed hebben 
krakers gehad op het stadsbeeld of op stedelijk beleid? De huidige bijdrage 
probeert deze vragen te beantwoorden aan de hand van een casestudy naar 
kraakacties in Leiden tussen 1970 en 1990. 4  Door deze specifieke 
kraakacties en hun afloop te onderzoeken, kunnen we beter inzicht 
verwerven in de effecten van kraakacties. 

                                                 
1 H. de Liagre Böhl, Amsterdam op de  Helling. De strijd om stadsvernieuwing (Amsterdam 
2010) 402. 
2 E. Duivenvoorden, Een voet tussen de deur. Geschiedenis van de kraakbeweging (1964-
1999) (Amsterdam 2000).  
3 N. Kadir, ‘Myth  and Reality in the Amsterdam Squatters’  Movement, 1975–2012’, 
in B. van der Steen, L. van Hoogenhuijze, and A. Katzeff (red.), The City is Ours: 
Squatting and Autonomous Movements in Europe f rom the 1970s to the Present (Oakland 
2014) 21-61. 
4 B. van der Steen, ‘De metropool voorbij. Een korte geschiedenis van kraken in 
Leiden in de jaren zeventig’, Stadsgeschiedenis 12:1 (2017) 75-85; C. van Rooden, M. 
Snoep en B. van der Steen, ‘Krakende kattenvrouwtjes en banketbakkers: Nieuw 
onderzoek naar de diversiteit  en  dynamiek van kraken in Hollandse steden’, Holland:  
Historisch Tijdschrif t (2018-1). 
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Van oudsher hebben de acties van krakers meer aandacht gekregen 
dan hun effecten. Dat heeft drie redenen. In de eerste plaats is het heel 
moeilijk om de gevolgen van protestacties op politieke besluitvorming te 
meten. De politicoloog Sydney Tarrow stelde al in 1994 dat het niet zinvol 
is om de resultaten van sociale bewegingen te onderzoeken, omdat te veel 
verschillende factoren en groepen invloed hebben op politieke 
besluitvorming.5 

Ten tweede zijn de acties van krakers vaak indrukwekkender dan de 
besluitvorming die daarop volgt. Gemeentebesturen hebben vaak maanden 
en soms wel jaren nodig om tot een besluit te komen over ontruimings-, 
renovatie- of sloopplannen. Processen zijn vaak stroperig, onoverzichtelijk 
en complex. Deze processen verbleken in de schaduw van directe en vaak 
spectaculaire confrontaties tussen krakers en ME’ers. De socioloog Göran 
Therbon uitte dan ook kritiek op de meeste literatuur waarin de focus ligt 
op sociale bewegingen en niet op hun effecten.6  

Ten slotte heeft deze onevenwichtigheid in de literatuur te maken 
met de bescheiden sporen die kraakacties nalaten. Of een kraakpand nu 
gelegaliseerd of ontruimd wordt, de effecten op het gebouw zijn vaak 
hetzelfde: het pand wordt doorgaans gerenoveerd, waarna niets meer doet 
vermoeden dat het ooit gekraakt is geweest. Het gebeurt slechts zelden dat 
een gebouw ook na legalisering zijn ‘klassieke’ kraakuiterlijk behoudt: 
uitgeleefd, beschilderd en met vlaggen en spandoeken aan de voorgevel. 
Kraaksuccessen zijn daarom vaak onzichtbaar. Tegenstanders van het 
kraakverbod dat in 2010 werd aangenomen probeerden hier iets tegen te 
doen door het Witboek Kraken te publiceren, dat de successen van krakers 
documenteerde, en door een spandoeken-actie op te zetten. 7  Aan de 
voorgevel van toonaangevende panden werden spandoeken gehangen met 
de tekst: ‘Mede mogelijk gemaakt door de kraakbeweging’. In Leiden 
werden deze spandoeken onder andere opgehangen bij het toenmalige 
poppodium LVC en het ateliercomplex Haagweg 4.8 

                                                 
5  S. Tarrow, Power in  Movement. Social Movements, Collective Action and Politics 
(Cambridge 1994) 24. 
6 G. Therbon, Cities of  Power. The Urban, the National, the Popular, the Global (London 
2017) 195. 
7 Witboek Kraken (Amsterdam 2009). Online op:  
http://www.witboekkraken.nl/witboek.pdf. 
8 Actiegroep Woonstrijd!, ‘Spandoeken in Leiden’ (11 juni 2006) op:  
https://www.indymedia.nl/nl/2006/06/36900.shtml. 
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Zelfs wanneer onderzoekers ingaan op de effecten van kraakacties, 
zijn zij doorgaans sceptisch. Stadsonderzoeker Manuel Castells, 
bijvoorbeeld, gaat ervan uit dat stedelijke bewegingen worden ingekapseld 
door het stadsbestuur; dat probeert de protesten te pacificeren door 
bewegingen bij de besluitvorming te betrekken, zonder al te veel in te 
leveren op de oorspronkelijke plannen. Wanneer dat niet lukt, kiezen 
autoriteiten voor repressieve maatregelen. De resultaten van stedelijk 
protest blijven daardoor beperkt.9 Verschillende onderzoekers van sociale 
bewegingen in Nederland zijn echter positiever. In 1984 deed de socioloog 
Wim van Noort onderzoek naar de effecten van kraakacties op de stedelijke 
besluitvorming in Dordrecht, Den Bosch, Utrecht en Nijmegen. Hij 
concludeerde daarbij dat de kraakbeweging wel degelijk effect had op de 
besluitvorming. Ook al was het ‘niet goed mogelijk de grootte van dat effect 
te kwantificeren’ omdat ook andere actoren en factoren een rol speelden, 
kon hij wel stellen dat ‘een groot deel van de eisen van de kraakbeweging is 
ingewilligd’.10 

De socioloog Hans Pruijt ging nog een stap verder in zijn onderzoek 
naar de effecten van kraakacties op de stedelijke besluitvorming in 
Amsterdam. Eind jaren zestig had men voor Amsterdam verreikende 
plannen: ‘The key decision-makers were poised to modernize the old city 
(i.e. the center plus the 19th century ring) while sparing primarily the canals, 
canal houses and other first class monuments.’ De plannen omvatten 
grootschalige sloop, de aanleg van metrolijnen en snelwegen door het 
centrum van de stad en de bouw van kantoren. Pruijt onderzocht voor zes 
centrale wijken welke plannen er gemaakt waren, welke protesten dat opriep 
en welke effecten deze protesten hadden op de plannen. In vier van de zes 
wijken werd uiteindelijk niets van het oorspronkelijke plan verwezenlijkt. In 
alle gevallen was er gebruik gemaakt van kraken, weliswaar altijd naast 
andere actievormen. Deze acties speelden volgens Pruijt een centrale rol in 
de wijziging van de stadsvernieuwingsplannen. De nadruk verschoof 
radicaal van sloop en nieuwbouw naar renovatie en het behoud van de 
historische binnenstad.11 

                                                 
9 Therbon, Cities of  Power, 195. 
10 W. van Noort, De ef f ecten van de kraakbeweging op de besluitvorming van gemeentelijke 
overheden (Leiden 1984) 225. 
11 H. Pruijt, ‘The Impact of Citizens’  Protest on City Planning in Amsterdam’ in:  L.  
Deben et al (red.), Cultural Heritage and the Future of  the Historic Inner City of  Amsterdam 
(Amsterdam 2004) 228-244. 
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Afgezien van de studies van Van Noort en Pruijt is er vrijwel geen 
onderzoek gedaan naar de effecten van kraken. Spectaculaire 
krakersconflicten krijgen wel veel aandacht van media en onderzoekers, 
waardoor de indruk ontstaat dat krakers vooral grootstedelijke en militante 
activisten zijn wier acties uiteindelijk weinig teweegbrengen. Met de huidige 
bijdrage willen we beide aannames ter discussie stellen. 

Daarvoor hebben we onderzoek gedaan naar alle kraakacties in 
Leiden tussen 1970 en 1990. De informatie over deze acties hebben we 
verkregen door systematisch te zoeken in het inmiddels volledig 
gedigitaliseerde Leidsch Dagblad. Dat leverde een database op van bijna 850 
krantenberichten over 220 kraakacties.12 De informatie uit deze kranten is 
niet zonder meer objectief; de politieke houding van de krant, de 
betreffende journalist en het bedoelde publiek kleurden de berichtgeving.13 

Desondanks biedt de bron een overzicht van de Leidse kraakacties in deze 
periode, evenals hun effecten. Andere bronnen zoals interviews, memoires 
en bewegingspublicaties vormen een belangrijke aanvulling, maar zijn 
fragmentarischer en eveneens gekleurd. 

In de onderstaande bijdrage hebben we de effecten van kraakacties 
onderverdeeld in drie soorten: Kraakacties die speculatie aan de kaak 
stelden en sloop voorkwamen; acties die woningen aan het huizenbestand 
toevoegden; en acties die stedelijke problemen agendeerden en 
beleidsmaatregelen afdwongen. Hierbij wordt niet alleen naar de bedoelde, 
maar ook naar de onbedoelde effecten van kraakacties gekeken.  

Deze bijdrage zal ingaan op de verschillen tussen de jaren zeventig en 
tachtig. Rond 1980 veranderde de Leidse krakerspopulatie evenals haar 
doelstellingen en actierepertoire. Dit had tevens invloed op de mate van 
effectiviteit. De indeling in twee aparte hoofdstukken maakt het mogelijk 
om deze veranderingen te beschrijven en te analyseren. 
 
 
Kraken in de jaren zeventig 
 
De woonsituatie in Leiden liet te wensen over in de jaren zeventig. De 
Haagse krant Het Vaderland bestempelde Leiden als de ‘tweede 
                                                 
12  Deze informatie is verwerkt in een digitale kaart, die te vinden is op: 
www.krakeninleiden.nl. 
13 Marcel Broersma, “Nooit meer bladeren? Digitale krantenarchieven als  bron,” 
Tijdschrif t voor Mediageschiedenis 14 2 (2011) 29‐55. 
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landskampioen krotten’ vanwege de drieduizend onbewoonbaar verklaarde 
woningen in het centrum van de stad.14 Niet alleen waren veel woningen 
van slechte kwaliteit, er was ook een nijpend tekort aan betaalbare 
woningen. De woningnood werd nog verergerd door een slecht 
functionerend en stroperig systeem van woningtoewijzingen. Veel jonge 
echtparen en gezinnen waren gedwongen om jaren bij hun (schoon)ouders 
in te wonen, terwijl een groot aantal woningen leeg stond; bijvoorbeeld 
omdat ze gerenoveerd moesten worden of omdat ze nog niet waren 
toegewezen. Vanaf 1970 werd er dan ook steeds vaker gekraakt.  

In 1970 werd er in het Leidsch Dagblad voor het eerst over ‘kraken’ 
gesproken. De actievorm was over komen waaien uit Amsterdam.15 Daar 
waren groepen als Provo en de Oranje Vrijstaat al eind jaren zestig 
begonnen met het bezetten van huizen. Ook in Leiden was het al voor 1970 
voorgekomen dat mensen clandestien leegstaande huizen in gebruik namen, 
maar dat werd toen nog niet gezien als deel van een grotere beweging. 

De meeste Leidse krakers in de jaren zeventig waren jonge stellen of 
gezinnen, voor wie kraken de enige manier was om aan een zelfstandige 
woonruimte te komen. Zij werden in sommige gevallen door activisten 
geholpen.  

Hoe nijpend de woonsituatie voor veel gezinnen was, blijkt uit het 
verhaal van een echtpaar met kind dat in 1978 een woning kraakte aan de 
Langebrug 101. Voor de kraakactie woonde het paar volgens de krant op 
een kamer van 2,5 bij 5 meter – zonder een eigen keuken –, waarvoor ze 
f375,- ‘kale’ huur betaalden. 16 Een ander voorbeeld biedt het jonge gezin 
Van Gellecum, dat in 1970 een woning kraakte in het Bethlehemshof. De 
politie ontruimde hen nog op dezelfde avond, maar omdat het gezin 
nergens anders heen kon, boden de agenten de vader onderdak op het 
politiebureau. Daar woonde hij twee weken, totdat er een alternatieve 
woning voor zijn gezin werd gevonden. Toen ze hier wilden intrekken, 
bleek ook deze woning echter gekraakt te zijn.17 

Andere krakers waren werkende of studerende jongeren, onder wie 
ook een groot woningtekort heerste en voor wie er nog maar weinig 

                                                 
14 C. Smit, Strijd om kwaliteit. De geschiedenis van de  volkshuisvesting in de regio Leiden  
(Leiden, 2006) 127. 
15 Leidsch Dagblad, 18 april 1970. 
16 Leidsch Dagblad, 7 september 1978. 
17  Leidsch Dagblad, 19 augustus 1970; 21 augustus 1970; 24 augustus 1970; 12 
september 1970.  
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gebouwd werd. Een deel van hen wilde in leefgemeenschappen of 
woongroepen samenwonen. Ten slotte was er nog een groep krakers die 
door middel van deze actievorm werkplaatsen of kunstenaarsateliers wilde 
verwerven. 

De kraakacties van verschillende groepen Leidenaren hadden 
uiteenlopende effecten. Over het algemeen bleven deze in de jaren zeventig 
beperkt tot specifieke woningen en krakers, maar als onderdeel van meer 
algemene huurdersprotesten gaf het kraken ook een aanzet tot meer 
fundamentele beleidsmaatregelen. 
  
 
‘Een goed bewoonbaar huisje’  
 
Kraken was in de jaren zeventig voor de meesten een vorm van self-help. Het 
was een manier om direct en op eigen voorwaarden woonruimte te 
verkrijgen. In veel gevallen werden acties echter ook politiek gelegitimeerd. 
Veel krakers stelden bijvoorbeeld dat ze met hun acties voorkwamen dat 
woonruimte aan het woningbestand werd onttrokken. Zo demonstreerden 
de vijf jonge krakers die in 1971 een huis aan Narmstraat 16 met succes 
bezetten ertegen dat de woning daarvoor werd gebruikt als opslagruimte.18 
Hetzelfde gold voor de krakers van Seringenstraat 44; ook deze woning 
werd tot aan de kraakactie gebruikt als pakhuis.19 

In de jaren zeventig werd er veel geprotesteerd tegen het onttrekken 
van panden aan het woningbestand. Zo bezetten krakers in 1978 een 
woning van de Nederlands Hervormde Gemeente aan de Koddesteeg. De 
kerk wilde er een zondagsschooltje van maken. De krakers legitimeerden 
hun bezettingsactie door de kerk ervan te beschuldigen het ‘goed 
bewoonbare huisje’ slechts een paar uur per week te gebruiken. 20  In 
hetzelfde jaar kraakte de nieuw opgerichte Leidse Kraakbond een woning in 
de Ketelboetersteeg. De woning was verwaarloosd en de eigenaar, 
kledingwinkel C&A, wilde de woning ombouwen tot een bedrijfsruimte. In 
plaats daarvan bood de eigenaar de krakers een bruikleencontract aan en zo 
konden ze er ten minste twee jaar wonen.21 
 
                                                 
18 Leidsch Dagblad, 11 januari 1972.  
19 Leidsch Dagblad, 1 maart 1971.  
20 Leidsch Dagblad, 13 september 1978.  
21 Leidsch Dagblad, 23 mei 1978; 22 juli 1978 en 18 april 1980.  
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Fig. 1: Pamflet van Kraakbond Leiden. Internationaal Instituut voor 
Sociale Geschiedenis (IISG) 
 
Het kraken van panden nam vanaf 1970 een hoge vlucht. Dit kwam onder 
andere door de grote media-aandacht voor krakers, wat anderen inspireerde 
om hetzelfde te doen. Daarnaast werd kraken in Leiden gestimuleerd door 
verschillende Leidse actiegroepen die hulp boden. Een belangrijk gevolg van 
het toenemende aantal kraakacties was dat de druk op huiseigenaren toenam 
om hun woningen niet al te lang leeg te laten staan – de kans dat een 
woning anders gekraakt zou worden was immers aanzienlijk. 

Tegelijkertijd leidde deze ‘dreiging’ er ook toe dat verschillende 
eigenaren hun toevlucht namen tot ‘antikraakmaatregelen’. Door het sanitair 
te slopen, de vloeren te verwijderen of de meterkast weg te halen poogden 
zij woningen ‘onkraakbaar’ te maken. Daarmee onttrokken deze eigenaren 
de woningen actief aan het bestand, wat een indirect en onbedoeld effect 
was van kraken. Tegelijkertijd gaven deze huiseigenaren krakers ook weer 
legitimiteit, wanneer de krakers deze huizen alsnog kraakten en opknapten. 
 
 
 
 



Charlotte van Rooden, Merel Snoep en Bart van der Steen 
 

 
76 

Jongeren, Gastarbeiders en Kattenvrouwtjes 
 
Terwijl sommige krakers hun acties legitimeerden door te wijzen op het 
‘verkeerde’ gebruik van woonruimte, klaagde anderen de leegstand aan. 
Door panden te bezetten, zo redeneerden krakers, voegden zij woningen 
aan het huizenbestand toe. Een voorbeeld van zo’n actie was de bezetting 
van twee woningen aan de Lange Mare door twee gezinnen met hulp van 
het Comité Woningnood in 1970. De woningen werden beheerd door het 
St. Antonius Clubhuis, dat de woningen leeg liet staan terwijl het bestuur 
zich beraadde over hun nieuwe functie. De organisatie gaf beide gezinnen 
toestemming om te blijven totdat er een nieuwe bestemming voor de 
ruimtes was gevonden. 

Ook dit soort kraakacties bleven doorheen de jaren zeventig 
populair. Zo kraakten twee gezinnen in 1978 de huizen aan Langebrug 101 
en 103 met hulp van de Leidse Kraakbond. De woningen waren van de 
gemeente en waren onbewoonbaar verklaard. Er was geen geld om ze te 
renoveren, zodat de woningen al langer dan een jaar leegstonden. De 
gemeente gaf beide gezinnen toestemming om te blijven tot het moment 
waarop de renovatie daadwerkelijk zou plaatsvinden. In de tussentijd namen 
de bewoners, wederom met hulp van de Kraakbond, het op zich om de 
woningen zodanig op te knappen dat ze in ieder geval voor enige maanden 
of zelfs jaren bewoonbaar waren.22 

Met hun acties lieten de krakers zien dat verschillende panden die 
door de gemeente of particuliere eigenaren waren afgeschreven nog wel 
degelijk gebruikt konden worden als woonruimte. In de bovengenoemde 
gevallen pakte deze strategie positief uit voor de gezinnen. In andere 
gevallen kon dit argument zich echter ook tegen krakers keren. In de jaren 
zeventig gebeurde het meermaals dat jongeren woningen kraakten – en dus 
bewezen dat het pand bewoonbaar was – maar vervolgens plaats moesten 
maken voor andere woningzoekenden. De reden daarvoor was dat jongeren 
door het stadsbestuur als minder hulpbehoevend werden beschouwd. Hun 
eisen werden regelmatig genegeerd. 

In 1974 kraakte een groep jongeren het kantoor van de voormalige 
electriciteitsfabrieken aan Hooigracht 12-16. De wethouder zei aanvankelijk 
dat hij het ‘wel reëel’ achtte dat de krakers een huurcontract zouden krijgen, 
maar na een paar dagen kwam hij toch met een alternatief plan. Nu bleek 
                                                 
22 Leidsch Dagblad,  7 september 1978; 16 augustus 1978; 2 februari 1979 en  27 
februari 1979.  
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dat het pand voor bewoning geschikt was, stelde hij voor om het 
beschikbaar te stellen aan vijfendertig gastarbeiders, die onder slechte 
omstandigheden in pensions woonden. Hier konden de krakers en hun 
sympathisanten weinig tegenin brengen, zij zagen de gastarbeiders immers 
als lotgenoten en wilden deze groep hun woonruimte niet ontnemen.23 

Iets gelijkaardigs gebeurde in datzelfde jaar in de nabijgelegen 
gemeente Voorschoten, waar een groep jongeren een boerderij had 
gekraakt. De jongeren woonden er bijna een jaar en hadden de boerderij 
redelijk opgeknapt, toen de gemeente met een alternatief bestemmingsplan 
kwam. Ze stelde voor de boerderij toe te wijzen aan ‘Kattemie’, een 
echtpaar dat nergens anders kon wonen vanwege de overlast die zij gaven 
door hun grote verzameling katten en honden. De krakers hadden een huis 
toegevoegd aan het woonbestand, maar konden er uiteindelijk zelf geen 
gebruik van maken.24 

Krakers legitimeerden hun acties doorgaans met het argument dat zij 
woningen aan het huizenbestand toevoegden. Dit riep echter een 
spanningsveld op, omdat ze aan de andere kant voordrongen op de 
wachtlijst. Dit wordt het beste geïllustreerd door de kraakacties in 
zogenaamde ‘wisselwoningen’. Dit waren vaak simpele directieketen waar 
bewoners tijdelijk konden verblijven wanneer hun eigen huizen werden 
gerenoveerd. Deze woningen stonden tussen renovaties in vaak lang leeg. 
Op het moment dat deze woningen werden gekraakt, voegden de krakers 
woonruimte toe aan het bestand. 25  Deze kraakacties waren echter 
problematisch omdat de woningen bedoeld waren voor grootschalige 
renovatieprojecten, die juist in Leiden nodig waren.  
 
  
Een gekraakt parkeerterreintje 
 
Het woonbeleid van de gemeente was vooral gericht op gezinnen en hield 
nauwelijks rekening met alleenstaande werkende jongeren of studenten en 
woongroepen. Er heerste dan ook een grote woningschaarste onder deze 
groepen. Hier was veel ontevredenheid over en dit leidde tot acties die 

                                                 
23 Leidsch Dagblad, 25 september 1974; 16 november 1974.  
24 Leidsch Dagblad,  21 mei 1974,  8 augustus 1974,  5 februari 1975,  7 februari 1975, 4 
augustus 1975, 20 augustus 1975.  
25  Zie bijvoorbeeld voor de problematiek:  Leidsch Dagblad, 21 mei 1980,  Leidse 
Courant, 24 mei 1980 en 31 mei 1980.  
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volgens de jongeren gericht waren op het veranderen van het woningbeleid. 
Hierbij werd soms kraken als actiemiddel ingezet. Panden werden 
kortstondig gekraakt om dit specifieke probleem te agenderen, zonder dat 
de jongeren de intentie hadden om in het pand te blijven wonen of werken.  

Een voorbeeld van een dergelijke actie was de kraak van de bijna 
voltooide studentenflat de Pelikaanhof door activisten van de 
jongerenvakbond Katholieke Werkende Jeugd (KWJ) in 1973. Ze kraakten 
dit pand om aandacht te vragen voor de beroerde huisvesting voor 
werkende jongeren. Na één avond actievoeren verlieten de activisten het 
pand. 26  Hoewel al eerder de Stichting Huisvesting Werkende Jongeren 
(SHWJ) was opgericht, bleef de huisvesting van werkende jongeren een 
probleem. Nog in 1979 vond er een kraakactie plaats op Breestraat 24 als 
protest tegen de woningnood onder (werkende) jongeren. Het pand werd 
bezet met toestemming van de politie en duurde slechts drie kwartier. In 
navolging van deze actie overhandigden de krakers begin 1980 een petitie 
aan de burgemeester. Die zegde geen concrete maatregelen toe.27  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

Fig. 2: Het monumentale pand aan Breestraat 24 werd kortstondig bezet  
om aandacht te trekken voor de woningnood en speculatie, december 
1979. Foto door J. Holvast.  

 

                                                 
26 Leidsch Dagblad, 7 februari 1975.  
27 Leidsch Dagblad, 29 december 1979; 10 januari 1980.  
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Ook in andere gevallen is het onduidelijk hoeveel invloed symbolische 
kraakacties hadden op het gemeentebeleid. In januari 1971 werd een 
leegstaand schoolgebouw kortstondig gekraakt door leden van een 
jongerensociëteit, die zich hard maakten voor een eigen wijkcentrum in het 
Morskwartier. In 1972 had de buurt inderdaad een wijkvereniging, maar of 
dit een direct gevolg was van de kraakactie is onduidelijk.28 

De bovengenoemde acties waren van korte duur, maar er waren ook 
jongeren die hun acties combineerden met een langdurig verblijf. In 1974 
kraakten jongeren het voormalig klooster De Goede Herder in 
Zoeterwoude met als doel het gebouw zelf om te bouwen tot een woon-
werkruimte voor zo’n honderd mensen. Het project was expliciet bedoeld 
voor studenten en werkende jongeren. Het klooster genoot bekendheid 
onder Leidse jongeren, omdat er grote feesten werden gegeven. Het lukte 
de groep echter niet om genoeg fondsen te verwerven voor de verbouwing 
en verwarming van het pand. Na enige maanden verloor de initiatiefgroep 
de controle over het project. Het complex trok steeds meer 
oncontroleerbare jongeren aan en brandde twee jaar later tot de grond toe 
af.29 Dit soort uitwassen hadden effect op het imago van krakers, die vanaf 
de tweede helft van de jaren zeventig vaak geassocieerd werden met de 
verloedering van buurten. 

In andere gevallen hadden bezettingsacties wel zichtbare en directe 
gevolgen. In mei 1972 protesteerden kinderen uit de binnenstad, samen met 
hun ouders, tegen het gebrek aan speelplaatsen. Er werd een optocht 
georganiseerd, ‘met straatorgel voorop en vele spandoeken’, die uiteindelijk 
op de Witte Singel eindigde, waar het voor de universiteit gelegen stuk 
grond werd ‘gekraakt’.30 Aan het einde van dezelfde maand werd er ook een 
parkeerterreintje aan de Pieterskerkgracht ‘gekraakt’ om aandacht te 
vestigen op het gebrek aan speelplaatsen. De parkeerplaats werd de dag erna 
opnieuw bestraat, maar de wethouder zegde toe zich in te zetten voor meer 
speelpleinen in de binnenstad. Het Ministerie van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk stelde hiervoor een subsidie beschikbaar van 225.000 
gulden.31 

                                                 
28 Leidsch Dagblad, 2 januari 1971; Nieuwe Leidse Courant, 14 juni 1972.  
29 Leidsch Dagblad,  15 mei 1974; 20 augustus 1974; 31 december 1974. Leidse Courant, 
5 december 1977. 
30 Leidsch Dagblad, 4 mei 1972.  
31 Leidsch Dagblad, 24 mei 1972.  
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Ook kunstenaars namen hun toevlucht tot kraakacties om 
ruimtegebrek te agenderen. In 1973 kraakte een groep kunstenaars een 
gebouw in de Caeciliastraat om deze als atelierruimte in gebruik te nemen. 32 
Het is niet duidelijk hoe deze actie is afgelopen, maar veel gelijkaardige 
acties van kunstenaars leidden wel tot duidelijke resultaten. Belangrijke 
voorbeelden daarvan zijn het Brill-pand in de jaren tachtig en Haagweg 4 in 
de jaren negentig, die beiden omgevormd werden tot ateliers. 
 
 
De effecten van kraken in de jaren zeventig 
 
Kraakacties die direct gericht waren op woonruimte hadden vaak 
kleinschalige, maar direct meetbare effecten: De krakers mochten wel of 
niet blijven. Soms kregen ze in het laatste geval vervangende huisvesting 
aangeboden. Kraakacties leidden echter zelden tot de herziening van sloop-, 
nieuwbouw- of renovatieplannen. Sommige kraakacties waren specifiek 
gericht op het beïnvloeden van stedelijk (bouw)beleid. Vaak waren de acties 
in dat soort gevallen eerder symbolisch, zoals bij de kortdurende 
bezettingsacties voor meer jongerenhuisvesting. In deze gevallen zijn de 
specifieke effecten moeilijker te meten. 

Toch speelde kraken een belangrijke rol in politieke conflicten 
rondom huisvesting in Leiden. De Leidse huurdersbeweging ontstond nota 
bene uit een kraakconflict. Toen het gekraakte huisje van een 
kunstenaarsechtpaar aan de Oranjegracht in juli 1969 ontruimd werd, leidde 
dit tot een spontane buurtoploop en de vorming van een actiecomité. 
Daaruit kwamen de twee belangrijkste huurdersorganisaties van de jaren 
zeventig voort: Het Leids Huurderscomite en de Bond van Huurders en 
Woningzoekenden.33 

Het omvangrijke buurtactivisme was tevens een van de redenen voor 
de Rijksoverheid om de stad Leiden vanaf 1977 grote fondsen toe te kennen 
voor stadsvernieuwingsprojecten. Bij deze regeling nam de Rijksoverheid de 
volledige kosten van stadsvernieuwingsprojecten op zich. Eigenlijk waren 
deze fondsen slechts bedoeld voor Rotterdam, Den Haag en Amsterdam, 
maar volgens de Leidse Courant werden de Leidse problemen ‘in Den Haag 
                                                 
32 Leidsch Dagblad, 6 februari 1973.  
33  J. Slangen, ‘“Ouwe lullen motten weg.” Studentenprotest, acties en het  
alternatieve circuit in Leiden in  de late jaren  60’, in:  D. Hötte, De jaren zestig. Actie, 
kunst en cultuur in Leiden (Leiden 1989) 29-52.  
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zelfs nog als erger ervaren dan die van de stad Utrecht’. 34  Dat Leiden 
toegang kreeg tot deze fondsen was niet alleen te danken aan het kraken en 
het huurdersactivisme, maar de kraakacties en huurdersprotesten hadden er 
wel een belangrijke in rol gespeeld, omdat ze de urgentie van de problemen 
benadrukt hadden. 

In de loop van de jaren zeventig werd kraken steeds meer 
geassocieerd met alternatieve jongerenbewegingen. In Leiden ontstond 
hierdoor een interessant misverstand, namelijk dat het poppodium LVC aan 
de Breestraat uit een kraakactie zou zijn ontstaan. 35  Feitelijk gaf de 
gemeente het pand echter in 1970 in bruikleen, eerst aan het Creatief 
Centrum en vanaf 1975 aan het LVC. Van kraken was dus geen sprake, 
maar omdat het LVC steeds sterker werd geassocieerd met de alternatieve 
jongerencultuur groeide met de tijd het idee dat het centrum voort moest 
zijn gekomen uit jongerenacties en kraakacties. 36 Het misverstand was een 
gevolg van de beeldvorming die rondom kraken ontstond. 

De gevolgen van kraken in Leiden in de jaren zeventig waren vooral 
kleinschalig. De problemen waar krakers op reageerden en tegen in opstand 
kwamen in de jaren zeventig bleven bestaan: aan het begin van de jaren 
tachtig was er nog altijd een groot tekort aan woon- en werkruimte. Kraken 
ging dan ook door, maar de context waarin krakers opereerden veranderde 
in het nieuwe decennium. Door de krakersrellen in Amsterdam aan het 
begin van de jaren tachtig kwam het kraken in een ander daglicht te staan. 
De redenen om te kraken veranderden niet, maar de sociale samenstelling 
van de krakerspopulatie evenals hun argumenten en actievormen wel. Dat 
had tevens invloed op de effecten van kraakacties. 
 
 

                                                 
34 Leidse Courant, 11 december 1976; Leidsch Dagblad, 29 januari 1977. 
35 Het Leids Vrijetijdscentrum sloot in 2013 zijn deuren en ging in 2014 door onder 
de naam Gebr. de Nobel aan de Marktsteeg.  Zie ook: Crash the party: 40 jaar LVC 
(Leiden 2010). 
36 Zie bijvoorbeeld  De Fabel van de illegaal,  ‘Protest tegen mogelijk kraakverbod’, 
http://www.doorbraak.eu/gebladerte/40272e01.htm (12 juni 2006): ‘Ook andere 
Leidse organisaties  als  het  Leids Vrijetijdscentrum (LVC) [...] komen voort  uit 
kraakacties’. Zie ook D. Vervoort,  ‘Kraakacties  zijn een verrijking voor de stad’, 
Trouw, 18 oktober 2003 (https://www.trouw.nl/home/kraakacties-zijn-een-
verrijking-voor-de-stad~a2c5e2a7): ‘[…] Leiden [heeft] het  Leids Vrijetijdscentrum 
(LVC) […] te danken aan kraakacties.’ 
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Kraken in de jaren tachtig 
 
In de jaren 1979-1983 ging er een golf van militante kraakbewegingen door 
Europa. Vooral in grote steden als Amsterdam, West-Berlijn en 
Kopenhagen kwam het tot hevige straatgevechten tussen radicale krakers en 
autoriteiten.37 In kleinere steden zoals Leiden kwam het zelden tot zulke 
gewelddadigheden, maar desondanks wierpen de Amsterdamse rellen hun 
schaduw over de stad. 38  Kraken werd gevaarlijker, omdat de politie en 
vooral illegale knokploegen harder optraden tegen krakers. Kraken werd 
hierdoor meer iets voor jongeren dan voor gezinnen met kinderen. 
Jongeren waren eerder bereid en in staat om het conflict aan te gaan. 

De verschuiving was echter niet absoluut. Ook in de jaren tachtig 
bleven gezinnen en andere groepen kraken, onder andere in Leiden. Zelfs 
de meest radicale krakers in de sleutelstad zetten vaak in op overleg en 
compromis in plaats van confrontatie. Er was dus eerder sprake van een 
accentverschuiving dan van een radicale ommezwaai. Toch veranderde er 
wel het nodige, vooral omdat jongeren in de jaren tachtig meer op de 
voorgrond traden en meer gedaan kregen. Ze lieten bovendien meer 
zichtbare sporen achter in de stad dan voorheen. 
  
 
Tegen speculatie en sloop 
 
De strijd tegen het onttrekken van panden aan het huizenbestand zette zich 
in de jaren tachtig voort. De focus verschoof echter van verspreide 
huurwoningen die als opslagplaats werden gebruikt, naar in het oog 
springende, grote centrale panden die om verschillende redenen 
leegstonden. 

Zo bezette een groep krakers in april 1980 Haverstraat 87, dat kort 
daarvoor door de gemeente was aangekocht met de bedoeling het te slopen 
om ruimte te maken voor stadstuinen. Volgens de krakers was dat 

                                                 
37 B. van der Steen, L. van Hoogenhuijze, and A. Katzeff (red.), The City is Ours: 
Squatting and Autonomous Movements in Europe f rom the 1970s to the Present (Oakland 
2014). 
38 B. van  der Steen,  ‘De metropool voorbij’;  Van Rooden, Snoep en  Van der Steen, 
‘Krakende kattenvrouwtjes en  banketbakkers’; Nicole Jansen,  Een harde noot om te 
kraken: het verschil in ontwikkeling tussen de Leidse en Amsterdamse kraakbeweging tussen 
1978 en 1981 (BA scriptie 2016). 
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onaanvaardbaar, omdat de bouwkundige staat van de woning goed was. Ze 
beweerden dat de gemeente het pand onbewoonbaar had gemaakt door de 
voordeur, de ramen en het aanrecht te verwijderen. De wethouder 
‘ontkende niet’ dat dit het geval was. Of het pand uiteindelijk is gesloopt, is 
onduidelijk.39 

In 1984 kraakte een groep jongeren het pand aan Breestraat 85. Zij 
konden er ruim een jaar blijven, totdat de eigenaar het pand verkocht aan 
een Haagse projectontwikkelaar. Deze wilde het pand verbouwen tot een 
winkelruimte met daarboven appartementen. De krakers vertrokken 
vrijwillig, maar na een paar jaar was het pand nog steeds niet verbouwd en 
stond het nog altijd leeg. In 1990 besloten krakers het pand daarom 
opnieuw te bezetten. Het pand werd kort erna ontruimd, nadat de eigenaar 
had toegezegd dat hij snel zou aanvangen met de verbouwing. De tweede 
kraakactie had dus succesvol druk uitgeoefend op de eigenaar.40 

Een van de meest tastbare effecten had een kraakactie op de 
Breestraat. Hier staan nog altijd twee monumentale panden op 
huisnummers 6-8. In maart 1980 kraakte een grote groep jongeren de twee 
panden. De jongeren stelden dat hun actie bovenal diende om ‘leegstand en 
speculatie in Leiden’ aan de kaak te stellen. De panden waren in februari 
1979 door de AMRO voor 510.000 gulden gekocht. In oktober 1979 was de 
laatste bewoner vertrokken. Het pand stond dus al een paar maanden leeg 
toen het gekraakt werd. De kraakactie leidde binnen de gemeenteraad al snel 
tot discussie. Het bleek namelijk dat de AMRO-bank van plan was om de 
twee panden te slopen en nieuwe bankkantoren te bouwen. Verschillende 
partijen waren daar tegen. Zo betoogde een raadslid van de Partij van de 
Arbeid dat de panden beter gebruikt zouden kunnen worden voor de 
huisvesting van één- en tweepersoonshuishoudens. Van de sloopplannen 
kwam uiteindelijk niets terecht. De krakers konden tot begin 1985 blijven, 
totdat een projectontwikkelaar de panden opkocht. De kraakactie zorgde er 
dus voor dat de panden behouden werden, ook al moesten de krakers zelf 
na hun ontruiming een nieuwe woonplek zoeken.41 
 
  

                                                 
39 Leidsch Dagblad, 2 april 1980. 
40 Leidsch Dagblad, 19 juni 1984; 8 augustus 1985; 28 mei 1990; 6 juni 1990. 
41 Leidsch Dagblad, 11 maart 1980; 19 maart 1980; 29 maart 1980; 14 augustus 1985. 
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‘De huizen worden nu gebruikt waarvoor ze bestemd zijn’ 
 
De bovengenoemde kraakacties richtten zich tegen het onttrekken van 
woonruimte aan het huizenbestand. In de jaren tachtig vonden er echter 
ook acties plaats die zich juist richtten op het toevoegen van woningen. In 
de jaren zeventig hadden krakers vooral vooroorlogse huurwoningen bezet 
met dit doel, maar later bezetten krakers ook grote nieuwbouwprojecten. 
Dit was bijvoorbeeld het geval op het Waardeiland en in de Weddesteeg. 
Beide woningbouwprojecten waren opgezet door de firma 
Westland/Utrecht Projectontwikkeling (WUPO). Het ging om dure huur- 
en koopwoningen, maar juist rond deze tijd stortte de huizenmarkt in, 
waardoor veel woningen lang leeg bleven staan. 

In de Weddesteeg leverde de WUPO in 1980 vijfenzeventig nieuwe 
huur- en koopwoningen op. Door de hoge verkoop- en huurprijzen waren 
in november 1981 echter pas zeven van de eenenvijftig huurwoningen 
verhuurd en slechts dertien van de vierentwintig koopwoningen verkocht. 
Diezelfde maand bezetten twintig jongeren twaalf woningen in het 
complex.42 De krakers vertelden het Leidsch Dagblad: ‘De huizen worden nu 
gebruikt waarvoor ze bestemd zijn, om in te wonen’.43 Ze legitimeerden hun 
actie dus met het argument dat ze woningen aan het huizenbestand 
toevoegden. De krakers vonden het onbegrijpelijk dat de gemeente de bouw 
van zulke dure appartementen had toegestaan en daarom vonden zij dat ze 
het recht hadden ze in gebruik te nemen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
42 Leidsch Dagblad,  23 november 1981;  25 november 1981;  8 december 1981;  19 
december 1981. 
43 Leidsch Dagblad, 24 november 1981.  
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Fig. 3: Pamflet naar aanleiding van een kraakact ie in de nieuwe appartementen 
op het voormalige terrein van de Rotogravure. Erfgoed Leiden 1982/1983. 
Maker onbekend. 
 
 
De voorzitter van de vereniging van eigenaren van het complex was 
evenwel niet overtuigd van de redenering: ‘Het is vreemd dat huizen 
waarvoor anderen 1500 gulden per maand moeten neertellen, door anderen 
zomaar gratis bewoond worden. Wij hebben er ook voor moeten werken, 
terwijl hen de luxe zomaar toekomt.’44 De gemeente weigerde in te grijpen 
in het conflict tussen de Weddesteegkrakers en de WUPO. De krakers 
kwamen uiteindelijk tot een compromis met het bedrijf en mochten 
voorlopig blijven. Uit een artikel dat in 1984 in het Leidsch Dagblad 
verscheen, blijkt dat er toen nog wat krakers in de woningen zaten. Op 20 
december van dat jaar besteedde het Leidsch Dagblad aandacht aan de 
demontage van een Engelse vliegtuigbom, die in 1944 in de Morssingel was 
beland. Bij de evacuatie van het gebied ontstond er commotie op de 
Weddesteeg. De krakers van het WUPO-complex wilden het pand 
aanvankelijk niet verlaten, omdat ze vreesden er daarna niet meer in te 
mogen. De krant schreef: ‘Ze werden er door de politie in pyjama 
                                                 
44 Ibidem.  
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uitgehaald.’ 45 Na de demontage konden de krakers het pand gewoon weer 
in. De Weddesteegflats werden in de periode die volgde een 
ontmoetingsplaats voor alternatieve jongeren en krakers. Van hieruit werd 
niet alleen de kraak van de Clos en Leembruggenfabriek opgezet – de 
grootste kraakactie uit de Leidse geschiedenis – maar ook de kraak van het 
Troef-gebouw, een pand direct tegenover de Weddesteeg. 

Het kraken voor het vergaren van meer woningen richtte zich echter 
niet alleen op nieuwbouwprojecten in de jaren tachtig. Ook de jongeren die 
drie vijftiende-eeuwse monumentale pandjes aan het Begijnhof kraakten, 
benadrukten dat ze met hun actie woningen toevoegden aan het 
huizenbestand. De actie was grootschaliger dan veel van de kraakacties uit 
de jaren zeventig. Het complex was van de universiteit, maar stond volgens 
de krakers al lang leeg toen ze het in 1983 kraakten: ‘Langere leegstand zal 
zeker leiden tot verdere verkrotting en brandgevaar en bewoning is – mede 
gezien het grote woningtekort in Leiden – een logische stap, nadat 
buurtvereniging en gemeente stappen namen om de sloop tegen te houden’. 
In oktober 1989 organiseerden de krakers een feestje, waarbij ze 
medewerkers van de universiteit, vrienden, kennissen, gemeenteambtenaren 
en buren uitnodigden om te komen bekijken hoe ze de pandjes hadden 
gerestaureerd, waardoor er vijf appartementen waren ontstaan.46 
 
 
Centraal Wonen, Werkruimtes en Ateliers 
 
In de jaren tachtig zetten meer krakers zich in voor woongroepen, woon-
werkpanden en ateliers. Ze waren daarin succesvoller dan in de jaren 
zeventig. De krakers van woon-werkpanden en ateliers vonden het 
gemakkelijkst gehoor bij de gemeente. Jongeren die zich inzetten voor 
woongroepen kampten echter nog met dezelfde problemen als in de jaren 
zeventig: hun claims werden niet serieus genomen. Ze kraakten daarom 
grote panden in het centrum van de stad, waar ze vaak maanden of zelfs 
jaren konden blijven. Dit leverde echter nooit een blijvende groepswoning 
op, omdat eigenaren uiteindelijk altijd andere bestemmingen voor deze 
panden vonden. 

Dat de gemeente weinig aandacht had voor woongroepen bleek 
onder andere bij de kraak van een verwaarloosd pand aan Groenesteeg 37d 
                                                 
45 Leidsch Dagblad, 20 december 1984.  
46 Leidsch Dagblad, 13 oktober 1983; 4 november 1989.  
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in februari 1983. Na de kraakactie stelde de gemeente dat ze het pand wel 
wilde opknappen, maar alleen om er appartementen van te maken. De 
krakers wilden het pand juist bewoonbaar maken voor woongroepen. Ze 
stelden voor om het pand zelf op te knappen, maar de gemeente ging daar 
niet op in. Aan het einde van de maand werd het pand ontruimd, waarna 
slopers het pand onbewoonbaar maakten door de ramen uit het huis te 
slaan om kraakacties in het vervolg te voorkomen. De krakers werd geen 
vervangende woonruimte aangeboden.47 

Een indirect effect van het mislukken van een aantal woongroep-
kraakacties was dat een aantal voorstanders van woongroepen zich op een 
institutionele manier gingen organiseren, in de hoop zo meer succes te 
boeken. Begin jaren tachtig werd Centraal Wonen actief in Leiden. De 
organisatie was in de jaren zeventig ontstaan in Den Haag, waar ze door 
middel van kraakacties enige woongroepen had opgezet. Iets later 
ontwikkelde het initiatief zich tot een landelijke organisatie, die in meerdere 
plaatsen samenwerkte met woningbouwverenigingen en zich richtte op 
renovatie en nieuwbouw voor woongroepen.48 In 1986 kondigde het Leidse 
stadsbestuur aan dat ze jaarlijks een aantal woningen wilde bouwen voor 
Centraal Wonen projecten.49 In 1988 had Centraal Wonen in Leiden al vier 
woonprojecten: zesendertig woningen aan de Gerestraat; het zogenaamde 
Pand Boot (negen bewoners); Project Zwartehandspoort (zes woningen) en 
vijftien woningen in de Stevenshof (15 woningen). 50 Centraal Wonen wist 
dus directe invloed uit te oefenen op het stadsbeleid, in tegenstelling tot 
individuele woongroep initiatieven.  

Het succes van Centraal Wonen trok de aandacht van krakers op het 
Waardeiland. In 1982 hadden zij daar een aantal nieuwgebouwde 
onverkoopbare woningen gekraakt, maar in 1986 besloten zij dat ze een 
eigen stabiele woongroep wilden opzetten samen met Centraal Wonen. Er 
volgden lange gesprekken met de gemeente. In 1988 werd voor hen een 
locatie gevonden aan de Herensingel: een stuk grond waar voorheen een 
schoolgebouw had gestaan. De buurt verzette zich aanvankelijk tegen het 
plan, omdat ze liever een speelterrein wilde, maar in 1990 kon toch men 
beginnen met de bouw van het complex, dat uit veertien woningen zou 

                                                 
47 Leidsch Dagblad, 18 februari 1983.  
48 Nieuwe Leidse Courant, 29 juli 1976. 
49 Leidse Courant, 2 december 86. 
50 Leidsch Dagblad, 11 maart 88.  
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bestaan. 51 Het is het enige voorbeeld in Leiden van krakers die het initiatief 
namen tot nieuwbouw en zo een blijvende stempel op het stadsbeeld 
achterlieten.  
 Een andere grote groep jongeren kraakte in de jaren tachtig om 
ruimte op te eisen voor woon-werkpanden. De gemeente stelde 
aanvankelijk geen panden beschikbaar voor dit soort gebruik, waarop 
jongeren het heft in eigen hand namen. Zij legitimeerden hun acties door te 
claimen dat zij op deze manier iets deden aan de hoge 
jongerenwerkloosheid en -woningnood. Over het algemeen reageerde de 
gemeente goed op deze kraakacties en stond ze welwillend tegenover de 
eisen van deze krakers. 

In juni 1982 kraakte een groep van ‘enkele tientallen krakers’ het 
leegstaande fabriekscomplex van Clos & Leembruggen aan de Langegracht. 
Het Leidsch Dagblad sprak van 'de grootste kraakactie van Leiden' vanwege 
de omvang van het complex en vermeldde: ‘Met eigen geld en 
deskundigheid gaan de jongeren aan de slag om de fabriek om te toveren in 
werk- en woonruimte.’52 De krakers wilden in het pand tientallen kleine 
bedrijfjes opzetten. Aanvankelijk ging de gemeente niet in op de wensen en 
eisen van de krakers. Het pand werd ontruimd en gesloopt om plaats te 
maken voor het nieuwe kantoor van het gewestelijk arbeidsbureau. De 
krakers gaven echter niet op en kraakten kort daarna het gebouw van het 
vormingscentrum Troef aan het Noordeinde. Het Troef-gebouw bevond 
zich direct tegenover de gekraakte woningen aan de Weddesteeg, en de 
krakers hadden elkaar daar leren kennen.53 

Kort daarop ging de gemeente in overleg met de krakers. Ook het 
Troef-gebouw zou gesloopt worden, maar deze keer werd de krakers een 
alternatieve locatie aangeboden. Ze kregen het Hartevelt-complex tot hun 
beschikking, op voorwaarde dat ze de ruimte alleen zouden gebruiken om in 
te werken, en niet om in te wonen. Daarmee had de kraakactie direct effect 
voor jongeren die op zoek waren naar betaalbare werkruimten. De KLOS 
bestaat vandaag de dag nog altijd en heeft door de jaren heen als voorbeeld 
gediend voor soortgelijke ruimtes in de stad.54 
  In augustus 1985 bezette een groep van vijfentwintig jongeren het 
Brill-complex bij de Burcht, met het doel om er woonruimtes en ateliers te 
                                                 
51 Leidse Courant, 15 februari 1990.  
52 Leidsch Dagblad, 8 juni 1982.  
53 Leidsch Dagblad, 11 december 1982; 17 december 1982. 
54 Leidsch Dagblad, 21 april 1986. Zie ook: http://www.klosleiden.nl. 
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verwezenlijken. Het pand, dat eigendom was van de universiteit, stond al 
lange tijd leeg en verkeerde in slechte staat. De krakers boden aan het pand 
te huren voor 20.000 gulden per jaar, maar op dit aanbod werd niet 
ingegaan en de universiteit spande een kort geding aan tegen de krakers. 
Bemiddelingspogingen van gemeenteraadsleden en zelfs de burgemeester 
hadden geen effect. De universiteit kreeg haar gewenste ontruimingsbevel 
van de rechtbank, maar het stadsbestuur besloot de ontruiming uit te 
stellen, zodat de krakers een zogenoemd ‘haalbaarheidsonderzoek’ konden 
afronden, dat uit zou wijzen of hun verbouwings- en gebruiksplannen 
realistisch waren. Om het ontruimingsbevel te omzeilen, besloten de krakers 
om het pand voor een dag geheel te ontruimen, zodat ze officieel aan het 
ontruimingsvonnis zouden voldoen, om het vervolgens opnieuw te kraken. 
Uiteindelijk besloot de universiteit het gebouw aan de gemeente te 
verkopen, die samen met de krakers een renovatieplan opstelde. Er kwamen 
woonruimtes en ateliers, dus de krakers hadden hun doel bereikt.55  

In 1988 kraakte een groep kunstenaars een Haagweg 4 om er ateliers 
in te richten. Die actie mislukte, maar in 1993 probeerde men het opnieuw, 
met succes. Het gebouw werd door de gemeente aangekocht en 
omgevormd tot een ateliercomplex.56 De gemeente nam in deze gevallen 
niet het voortouw, maar gaf achteraf wel haar steun aan de krakende 
kunstenaars, waardoor er ateliers voor hen beschikbaar kwamen in de stad. 
  
 
Beeldvorming en exces in de jaren tachtig 
 
Het stereotype van de militante en asociale kraker ging een belangrijke rol 
spelen in de jaren tachtig, als gevolg van de spectaculaire krakersrellen in 
Amsterdam van 1980. Ook buiten de hoofdstad werd kraken steeds vaker 
geassocieerd met radicale actie en geweld. Ook in Leiden kwam dit thema 
steeds vaker voor in berichtgeving over lokale kraakacties. Toen Leidse 
scholieren in de zomer van 1980 hun school ‘kraakten’ als examenstunt en 
een spandoek uithingen met de leus ‘Wij kraken zonder geweld en zonder 
Mobiele Eenheid’, leidde dat tot klachten van buurtbewoners die 

                                                 
55 Zie voor meer details  bijvoorbeeld: Leidsch Dagblad, 8 augustus 1985; 9 augustus 
1985; 21 oktober 1985; 11 november 1985; 13 december 1985; 5 september 1987.  
56  Leidsch Dagblad, 2 maart  1988; 13 februari 1990.  Zie ook: 
http://www.haagwegleiden.nl. 
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‘Amsterdamse toestanden’ vreesden. 57  Het liet zien hoezeer de 
Amsterdamse gebeurtenissen de beeldvorming over kraken in Leiden 
beïnvloedden. 

Tegelijkertijd droegen krakers ook zelf bij aan hun slechte imago. In 
1981 besteedde het Leidsch Dagblad veel aandacht aan een groep jongeren die 
een schoolgebouw aan de Ter Haarkade had gekraakt. Hoewel de meeste 
partijen de krakers steunden, moesten ze uiteindelijk toch vertrekken. De 
houding van de betrokkenen sloeg om toen er berichten kwamen dat de 
krakers de zaak grondig vernield hadden. Volgens het Ministerie van 
Onderwijs hadden ze 60.000 gulden schade aangericht. Het schoolbestuur 
liet weten dat het opruimen van de ‘ravage’ anderhalve maand gekost had.58 
Gelijkaardige berichten over vernielingen door krakers kwamen van een 
pand op de Langegracht in 1982 en een pand op het Rapenburg in 1985.59 

De opkomst van radicale en ‘asociale’ krakers in de jaren tachtig gaf 
het kraken een andere dynamiek dan in de jaren zeventig, toen veel krakers 
jonge gezinnen vormden. Aan de ene kant werd er vaak harder opgetreden 
tegen krakers. Zo werd de Ter Haarkade kort na de bezettingsactie 
binnengevallen door agenten met getrokken pistolen. Aan de andere kant 
konden jongeren vaak meer gedaan krijgen dan eerder, omdat de gemeente 
bang was voor ‘Amsterdamse toestanden’ als ze niet meeging in hun eisen. 
Het uitleven van panden en militant activisme nam weliswaar toe, maar 
bleef een marginaal verschijnsel in Leiden. Veel krakers bleven in eerste 
plaats gericht op het verwerven en renoveren van woonruimte of het 
aankaarten van huisvestingsproblemen voor woongroepen en werkruimtes. 
 
 
Conclusie 
 
De invloed van kraakacties op het stadsbeeld en woningbeleid is omstreden. 
Hoewel Van Noort in 1984 de invloed van krakers in Dordrecht, Den 
Bosch, Utrecht en Nijmegen onderzocht, hebben de meeste studies zich 
gericht op Amsterdam. Deze bijdrage vult de literatuur aan door ene 
systematische blik op de effecten van kraakacties in Leiden.  

Leiden was in de jaren zeventig en tachtig kleiner, armer en minder 
invloedrijk dan Amsterdam. De Leidse krakers waren daarnaast minder 
                                                 
57 Leidsch Dagblad, 28 mei 1980. 
58 Leidsch Dagblad, 23 mei 1981. 
59 Leidsch Dagblad, 8 juli 1982; 11 augustus 1982; 8 maart 1985. 
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sterk georganiseerd. Dit maakte de dynamiek tussen krakers en 
stadsbestuurders er heel anders. Men kan zich echter afvragen welk van de 
twee steden representatiever is. Kraken in Amsterdam heeft meer aandacht 
gekregen, juist omdat de ontwikkelingen er zo uitzonderlijk waren. 
Krakersrellen zoals in Amsterdam deden zich in de rest van het land zelden 
voor. Dit maakt de Leidse casestudy, met haar bescheiden resultaten, 
representatiever en interessanter.  

Grote invloed op het stedelijk beleid hadden Leidse krakers in de 
regel niet. Desondanks waren ze in staat om op individueel niveau veel 
concessies af te dwingen. Veel gekraakte woningen werden gelegaliseerd in 
de jaren zeventig, en er kwamen meer werkplaatsen en ateliers in de jaren 
tachtig. Een aantal van deze initiatieven leeft tot op de dag van vandaag 
voort, zoals De Klos en Haagweg 4.  

Ook op het stadsbeeld hadden krakers slechts in beperkte mate 
invloed. In de Breestraat wisten krakers een monumentaal pand voor sloop 
te behouden. Eenmaal stonden krakers zelfs aan de basis van een 
nieuwbouwproject.  

Op een indirecte manier speelde kraken wel een belangrijke rol in de 
stad. Kraakacties stonden aan de basis van de grote huurdersbeweging in de 
jaren zeventig, die uiteindelijk zorgde voor grote rijksbijdragen voor 
stadsvernieuwing. Kraken speelde tevens een belangrijke rol in de opkomst 
van protestgroepen in Leiden.  

De ontwikkelingen in Leiden passen niet zonder voorbehoud in de 
modellen van Tarrow, Pruijt of Van Noort. Voor een goed begrip van de 
Leidse kraakacties en haar effecten is een breder conceptueel kader 
zinvoller. Dat kader moet uitgaan van alle kraakacties in de stad, in plaats 
van slechts de acties van politieke krakers. Dit perspectief toont niet alleen 
de diversiteit van de krakerspopulatie, maar laat ook zien dat het 
stadsbestuur anders reageerde op de acties van verschillende soorten 
krakers, waardoor deze acties ook verschillende effecten hadden. In de jaren 
zeventig stond het stadsbestuur vaak welwillend tegenover krakende 
gezinnen, terwijl jongeren maar weinig gedaan kregen. Dit veranderde in de 
jaren tachtig. In deze periode behaalden juist jonge krakers de meeste 
successen en kregen ze meer aandacht van de media. Dat gold niet voor alle 
groepen jongeren. Het gemeentebestuur was vooral geneigd om kunstenaars 
te steunen, evenals krakers die woonwerkpanden wilden opzetten.  
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G.A. Bremner ed., Architecture and Urbanism in the British Empire 
(Oxford University Press, Oxford; 2016; 496 pp.) ISBN: 9780198713326; 
£55.00.  
 
This book directs long overdue attention towards the shape taken by 
buildings and cities under the influence of British imperialism on a global 
scale. It presents a convincing argument for historians to take account of 
architecture in their research. The contributors attempt to free the subject 
from its disciplinary restrictions deriving from art and architectural history 
and to embed it within recent debates on (colonial) history. It thereby 
encourages the consideration of architecture not only as an important type 
of historical source but also as a subject of inquiry in considering the local 
and global effects of imperialism. 
 Architecture and Urbanism in the British Empire provides a survey of 
architecture in the British empire with regards to theories and to regions 
formerly under the sway of the empire. Beginning with the earliest period of 
territorial acquisitions in the early seventeenth century in the Americas and 
South Asia, the volume explores the historical development of the built 
environment, up to late colonialism in Africa and Britain’s dominion (under 
the Mandate of the League of Nations) over Egypt, Palestine and Iraq. G.A. 
Bremner, editor of the volume, notes in the introduction that 
notwithstanding the deluge of ‘general primers and histories on the British 
empire and imperialism […] none exist specifically on the architecture of 
empire […] despite the amount of scholarship now extant on the colonial 
built environment’. 1  Through the historical approach adopted in the 
discussions in the chapters, both individually and as a whole, the work 
fulfils its function as a part of the Oxford History of the British Empire 
Companion Series. Contributions to the volume are responsive to 
developments in New Imperial History as well as transnational approaches 
to history; thus, circulations between the metropole and the colonies as well 

                                                 
1  G.A. Bremner,  ‘Introduction: Architecture,  Urbanism, and British Imperial 
Studies’ in: G.A. Bremner ed., Architecture and Urbanism in the British Empire  (Oxford 
2016) 1-15: 1-2. 
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as between the colonies themselves form an important subject of 
discussion. 
 The volume is divided in two parts. Part I highlights and discusses 
theoretical themes in the development of architecture and urbanism on a 
global scale, while Part II examines this development on a regional level. 
Both parts are chronologically ordered. Part I, ‘Themes in British Imperial 
and Colonial Architecture and Urbanism’, surveys typologies of structures 
as they appeared from the necessities of early colonialism – fortifications, 
civic buildings, housing – and ends with a discussion of Modernism in the 
post-colonial period. The arrangement of Part II, ‘Regional Continuity, 
Divergence, and Variation in the British World’, demonstrates the historical 
preoccupations of its editor and contributors in two ways. Firstly, the 
articles – dealing with separate regions of the British empire – are arranged 
in the chronological order of the colonisation of the regions. Thus, America 
and South and Southeast Asia are followed by Australia, New Zealand and 
the Pacific and, finally, Africa and the Mandate territories. Secondly, the 
regions themselves are defined according to their historical circumstances 
under imperial control. For instance, South and Southeast Asia are placed 
together since the Straits Settlements were initially governed from British 
India. The chapters collate existing literature from the field and synthesise it 
to create a historically informed narrative of British imperial architecture. 

Part I discusses the relevance, in general, of ideas that shaped the 
built environment across British territories. However, the authors, using 
figures and illustrations, make constant references to regional examples and 
also demonstrate variations across regions, strengthening their arguments 
and enhancing the comprehensibility of their narratives, which is especially 
necessary in an introduction to the field. Chapter 1 begins by discussing the 
establishment of forts, civic and religious structures, and housing in the 
Americas and in South Asia in the earliest period of British overseas 
ventures. Chapter 2 discusses the planning of colonial cities, chronologically 
considering the history of city design as well as the circulation of ideas 
regarding urban planning within the empire. In Chapter 3, the symbolic 
importance of imperial and colonial buildings is dwelt upon. It begins with 
English architecture in Ireland from Norman times and continues the 
discussion with structures such as government buildings, (war) memorials, 
and Viceregal houses in overseas colonies through to the designing of the 
new capital of India, New Delhi, in the early twentieth century. Chapter 4 
outlines the influence of colonialism in the early establishment of 



Review 
 

 
95 

infrastructure for trade, colonial offices, symbolic statuary, and post-colonial 
institutions in Britain. Chapter 5 focuses on the transmission of ideas about 
religious and educational buildings through the colonial period. Chapter 6 
deals with the emergence of Modernism as a European architectural style in 
the 20th century as well as with its regional variations and instances of 
‘vernacular’ Modernism. 
 Part II elaborates on the local circumstances that shaped the colonial 
built environment, with a focus on the themes and typologies discussed 
before. Accordingly, the chapters focus on the construction of housing, 
governmental institutions, churches, schools, and monuments whilst paying 
attention to the historical contexts of the patterns of colonialism and 
settlement. In sets of two, the six chapters may be seen as representing 
three different stages of British colonialism: early, middle and late. 
Moreover, they also take greater note of the determining role played by 
differing climatic conditions across the different regions of settlement. 
Chapter 7 elaborates on how architecture in North America, a settler 
colony, was influenced by the varying religious, ethnic, and agricultural 
identities and requirements of both the colonising population and the 
enslaved population brought there. In South and Southeast Asia, we 
observe in Chapter 8, the architecture compromised between existing and 
imported ideas regarding building, and possessed a more overtly symbolic 
function vis-a-vis the native population. Chapter 9 discusses building and 
city planning in Australia, taking into consideration the various kinds of 
settlement patterns (convict, agricultural, mining) and stages of economic 
prosperity in that colony. In Chapter 10, the focus moves to New Zealand, 
again a settlement colony. It discusses European and indigenous influences 
upon architecture in the country, and points to influences from America 
and the activities of architects who had been active in other British colonies. 
Finally, Chapters 11 and 12 discuss the late possessions of the British in 
Africa and in the Middle East. These chapters focus on educational, 
religious, and civil architecture and consider, to a great extent, the 
implications of Modernism, which became an influential force in the early 
twentieth century.  
 A large degree of cohesiveness is achieved by establishing a typology 
of architecture with the dominant features of its development across the 
empire in Part I, which aids the discussion of disparate circumstances across 
specific colonies in Part II. Further unity is imbued to the whole structure 
through constant references between the chapters. The British empire as a 
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whole may strike some as too large and diffuse in area as well as in cultural 
and political diversity for a unified study of its architecture. However, the 
usefulness of this scale is justified by attention paid to the peregrinations 
not only of architectural forms, ideas, and texts but also of the individuals 
who designed and carried them. This is especially so from the nineteenth 
century onwards, reflecting the emergence of the development of 
professional architectural practices in the overseas colonies. While the 
articles focus largely on the period of British colonialism in the areas under 
consideration, the authors are also careful to pay attention to the manner in 
which post-colonial circumstances led to the continued influence of British 
architectural institutions and practices, especially in the case of non-settler 
colonies. 
 Despite the title of the book, however, the discussion of urbanism is 
rather limited. Although Chapter 2 treats the subject in great detail, the 
other chapters concentrate more on the different types of buildings 
identified and the role played by these in the urban environment. 
Furthermore, the reader may find that the discussion of the impact of the 
empire on the metropole – a point highlighted in the introduction – is 
largely limited to Chapter 4. In line with existing views about the diffusion 
of styles, the reader will find that British ideas regarding architecture and 
urban planning continued to provide inspiration to architects and planners 
in the colonies as long as the empire lasted, and more so in the case of the 
white settler colonies. Where the impact of the colony on the metropole is 
discussed, it is interesting to note that the sources of such influence are 
largely the non-settler colonies. 
 The volume succeeds in its aim of providing readers with an 
overview of the developments in the architecture of the British empire. 
Despite the identified building types, the articles in the volume remain 
conscious of the variety of social circumstances that determined their 
designs in the various colonies. The footnotes and bibliographies attached 
to each chapter are certain to prove useful in directing readers towards 
further literature on the topics covered, while the accompanying images and 
colour plates are indispensable to comprehension. The historiography of the 
British empire is often at the forefront of new research themes and it is 
likely that this work will inspire inquiries in other areas of European 
colonialism. Given the sensitivity to historical conditions, the book will 
prove useful to readers of imperial history in general, besides those 
interested in architecture in the colonies. It may serve as a methodological 
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framework to those contemplating other aspects of material culture in 
colonial history and may also arouse interest in those wishing to further 
investigate urban planning in British and other European overseas ventures. 
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What is it like to live in an old, historical town like Leiden? Living, working 
and shopping in a historical town is nothing unusual for many Dutch 
people, but to anthropologist Mark Neupert visiting Leiden it was almost 
like ‘discovering a tribe in the Amazon’. 1 His fascination resulted in an 
ethnographic documentary called Cobblestone Stories: A Year of Modern Living 
in Leiden, the Netherlands. Roaming Leiden with his camera, he captured such 
daily scenes as people walking, cycling and shopping around town. In April 
2017 he aired a preview in the Museum of Anthropology (Museum 
Volkenkunde). In this interview, we wanted to find out why he decided to 
make a film about Leiden and how the city contributes to the ideas of New 
Urbanism. This movement arose out of the concern that modern American 
cities are over-reliant on cars and lost the virtues of old city patterns. 

Mark Neupert is Professor of Anthropology at the Oregon Institute 
of Technology. He started out his career with degrees in archaeology and 
anthropology, and is currently interested in human interaction with 
technology, urban planning, and ethnographic filmmaking. He took a 
sabbatical year off to live in Leiden for research and to make this 
documentary. 
 
 
You are an anthropologist. Why are you interested in historical city 
planning? 
 
This film is a bit different than what people might expect from an 
anthropologist. My academic background starts in archaeology, and ends in 
cultural anthropology and ethnography. In my studies I have always been 
interested in the interaction between technology and people: how is human 
behaviour shaped by technology and how do people in turn shape 
technology. Whether I have done fieldwork in the Philippines on traditional 

                                                 
1 Bark Dirks, ‘Bijzondere volksstam, die Leienaars’, Volkskrant , 3 april 2017. 
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pottery production, or fieldwork in Southern Louisiana on the impact of 
off-shore oil-drilling, I have always worked from a materialistic, 
archaeological point of view. , We were digging up the old technology to 
explore that relationship between technology and behaviour. Through those 
studies I started learning about city design, social history, urban planning 
and architecture. 
 
 
Why did you make Cobblestone Stories and what does it aim towards? 
 
It aims at different levels. In the United States, every trip starts with getting 
in a car. There is a movement trying to improve the livability of our cities. 
People, particularly millennials, are trying to find something different to live 
in than suburbia. They are rediscovering the nice parts of city-living and 
then realize we do not really have nice cities in the United States. There is a 
movement afoot in the U.S. that at least opens the conversation and tries to 
change the rules about how we build our cities. In one way, the film just 
seeks to add something to that conversation. More specifically, I made this 
film for my students. They would read books about walkable cities, 
walkability, biking, and mixed-use (for example, apartments located above 
shops). When I talked with my students about having apartments above 
shops, I have had students say: ‘Who would want to live that way? I don't 
want live on top of Walmart!’. Americans have been growing up in this 
environment for fifty years, and have forgotten older ways of designing 
cities, different kinds of arranging things in the landscape.  I realized that 
my students had no idea what I was talking about. They could read the 
words, but in their minds they could not imagine. Film is a great medium 
for letting people immerse themselves into something different for a while. 
 
 
What other advantages does film have over writing a book, as a 
scholar? 
 
Film is an easy way to record a lot of information, and it is convenient if 
you want go back and look at things in more detail. The film itself is the 
analysis, but it is also a sampling of the city, that others can then look at and 
think about. This film has very little voice-over, it is far more just showing 
scenes of the city. Other professors at my university show the film in a 
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variety of classes, and they use it in ways that I did not anticipate. For 
example, in another class, they are talking about how different cultures 
communicate through different styles, and how the environment may shape 
communication styles in cultures. They show this film about Leiden and ask 
the students: ‘What do you think? How can you see this design of a city 
affect the way people interact, communicate, and create associations?’  
 
 
Why did you choose Leiden?  
 
The first time I was in Leiden was approximately twenty-five years ago for a 
conference at the university. I made a very short little film where my wife 
was pretending to be a student from  the student association of Minerva, 
walking from a Minerva house to the university. It was just a ten minutes 
film, but when I started showing that to my students they were blown away. 
I decided to do a much bigger, better film to actually work with Leidenaars, 
showing their day to day life, answering questions like: ‘How do I get my 
groceries? How do I go to school? Where do I get a haircut? How do I get 
to work?’ 

So, part of the reason I chose Leiden is that I went to a conference 
there and discovered this city. But more importantly, Leiden always struck 
me as a really excellent example of old urbanism. It has grown outside of its 
old city walls and has become modern in some ways, but the old pattern is 
still intact. Leiden has had its ups and downs economically; poverty is one 
of the best friends of preservation. Whereas in the U.S., we used to have a 
lot of old town patterns, but in the 1960s we bulldozed inner parts of our 
cities, which is why we have all these big skyscrapers in every city. That is 
modernism, it is the Bauhaus and Corbusier, saying: ‘these are old, blighted 
parts of the town. Let's scrape that off and build anew.’  

Thirdly, the size of Leiden is just perfect. You can walk from one 
side to the other of the old city. You can actually get to know the whole 
place. Americans have some walkable cities like New York, which are cities 
with millions of people. So in our minds we think that: To be walkable, you 
have to be big. Leiden is the evidence that you could do it on a much 
smaller scale.  

And finally, Leiden's culture of using the space is still intact and 
thriving. In Leiden, people never lost touch with how to use their city, how 
to use the space to create a feeling of community and a glue that binds 
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citizens together. In America they are trying to rebuild places of this kind, 
but we have gone two generations not knowing how to use these places as a 
normal part of the day. Tourists visit them , but these walkable, mixed-use 
neighbourhoods are not part of the fabric of everyday life.  
 
What makes Leiden different from other Dutch or European towns 
and cities for the purpose of your research? 
 
First, Leiden does not have a lot of tourism, because it does not rely on the 
tourism industry – it has the university, the medical center, and all sorts of 
industries. Leiden does not have to commodify and sell its space. It remains 
authentic.  

Also, there is this tie between Dutch culture and American culture 
that is very old and goes very deep. There is still this element of Dutch 
culture that runs through American culture in the way public space is used, 
although Americans do not realize it. Other European towns, for example 
in parts of Italy or Spain, have an inward looking house structure. The 
Dutch, on the contrary, still have these elements of publicness about their 
spaces, which lines up nicely to parts of American culture. Because of this 
affinity between Dutch and American cultures I think it makes a lot of 
sense for Americans to look at Dutch cities, because they are not too 
foreign.  

Within the Netherlands – I have been all over there – Delft is nice, 
but it is overrun by tourists. Den Haag is larger, and it has this sort of 
harder, grittier feel. Haarlem is very nice, but I guess I am biased towards 
Leiden. One of the things that I enjoy about Leiden, and I try to convey in 
the film, is the amazing visual detail: in the city form, the shops, the stones 
and streets, the bricks, and the buildings. They are all a bit different, so you 
have an incredible visual interest going on, wherever you are.  
 
 
Do you think you romanticize Leiden, and ignore some of its 
problems? 
 
When editing a film, you cannot show everything about a city in forty-five 
minutes. It is impossible. I am guilty of choosing to focus on that 
relationship between the old pattern, the old technology, the old canal city, 
and how people live in that space. That was really the focus of the film. 
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That is what the question of the film is: how does this old urban planning 
pattern drive behaviour? That question drove the choices of what I aimed 
my camera at, and what I ended up editing into the film at the end. There 
are some negative things that I captured, such as traffic jams, but these do 
not really answer the question of what it is like to live in an old compact city. 
Every filmmaker is going to put in the material that tries to convey his 
message. Of course, every culture, every place has its issues with poverty, 
racism, immigration, gentrification, or other social issues. However, that 
was not the main theme of the film. 
 
 
Let’s talk about New Urbanism. Can you explain what it is and why 
this movement is appealing to you? 
 
Right now, we are designing the places we live in at the scale of automobiles, 
and that is what the U.S. has been doing for the last fifty or sixty years. 
Instead, we should be designing at the scale of people At its heart, New 
Urbanism is about streets and places for people. The goal is to build a more 
human habitat at a smaller scale that meets the needs of people rather than 
cars – and being a person, not a car, I think that is a great idea. New 
Urbanism might help with a lot of issues. Implementing it would be good 
for our economy, the environment and health.  
 
 
How can you apply old patterns from cities such as Leiden when 
building new cities? Is that even possible? 
 
It is possible, and there have been attempts at it. The problem has been 
though, that they are very small sections of a much larger city pattern. 
Because developers want to have a big space on which to build, they often 
put these attempts on the outside of towns. It turns out that it is very 
difficult to build something new that is not dependent on the larger, existing 
car-based pattern. However, cities like Portland Oregon, for a good 
example, have been applying these principles in their old downtown areas. 
When buildings are getting too old and getting demolished, they are trying 
to rebuild that old pattern. It is going to take two generations to fix – it also 
took two or three generations to get away from the old pattern, from the 
1930s to now. The key thing is to change the rules in city codes:  What you 
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are allowed to build, what is permissible, and what you want to support. In 
some cities, it is illegal to build something that looks like Leiden, because of 
zoning regulations, building codes, and so on. So, a big part of what the 
new urbanists are trying to do is to change the rulebooks, so this kind of 
development can start coming back. 
 
 
Do new developments not lack the historical environment which 
makes Leiden so special? Can they be successful without it? 
 
That will be a problem, since our history is not that deep. Nowadays, we do 
try to preserve our older buildings or their facades so we can keep some of 
the sense of historical place through the architecture. In some places like 
Boston or Georgetown there still is the old pattern that they brought over 
from Europe, and people love it.  

Normally in the U.S., little alleyways are where you keep your trash, 
they are ugly and scary. In Leiden you have all those alleys, such as around 
the Pieterskerk. Leiden grew organically, around the river, and then the canal-
systems, and so it has this very organic shape to it. You can walk from the 
Pieterskerk-Choorsteeg into the Breestraat, just in a very short walk the space can 
feel very small, and then very large. Whereas in the U.S., it is square blocks 
everywhere. In a grid-system, space is always the same, block after block, it 
is the same scale. So, you lose a lot of that visual interest and the changing 
scale of going from an alleyway into a street. There is a town in Colorado, 
Boulder, where they have turned an old sort of main street into a 
pedestrian-only zone twenty years ago, which is working very well. Just the 
last few years, they started discovering alleyways. 
 
 
What is your next project going to be? 
 
Cobblestone Stories was very focused down on the streets with the people. I 
think it would be interesting to talk to city officials and city workers. How, 
from the other side, do you build and maintain an environment like this? 
Trying to answer questions such as: How do you treat the history, how do 
you try to do new things in an old space? How do you move traffic through? 
How do leaders in Leiden make those decisions, what are they planning, 
and what is their vision? I think that would be a really nice sequel to this 
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film. Cobblestone Stories is how it plays out in the street; let's now talk to the 
people who are responsible for designing and maintaining the city. 
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Prof. em. dr. Len A. de Klerk is sinds 2000 hoogleraar Algemene 
Planologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij studeerde planologie in 
Nijmegen en werkte daarna in verschillende gemeenten als planologisch 
onderzoeker, Coördinator Stadsvernieuwing, Hoofd 
Volkshuisvestingsonderzoek en Adjunct-directeur Stedelijke Ontwikkeling 
en Beheer in Rotterdam. Hij publiceerde over de geschiedenis van de 
planologie en de stedenbouw o.a. Op zoek naar de ideale stad (1981), Particuliere 
plannen (1998), De modernisering van de stad 1850-1914  (2008). In 
voorbereiding is een biografie over Twee Rotterdamse kooplieden en hun stad, 
1800-1925 en een herziening (met co-auteurs) van The Selfmade Land, Culture 
and Evolution of Urban and Regional Planning in The Netherlands (2012). 

Piet Lombaerde is burgerlijk ingenieur architect (KU Leuven, 1973) en 
doctor in de Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening (IISRO, KU Leuven, 
1982). Emeritus hoogleraar van de Faculteit Ontwerpwetenschappen aan de 
Universiteit Antwerpen. Meer dan 200 artikels en bijdragen in boeken over 
architectuur, stedenbouw, geschiedenis van de stedenbouw en vestingbouw, 
tuin- en landschapsarchitectuur en waterbouwkunde. Series editor van de 
internationale wetenschappelijke reeks ‘Architectura Moderna’ (Brepols 
Publisher). Thans bereidt de auteur samen met dr. Ria Fabri een monografie 
voor over ‘P.P. Rubens. Architecture and Architectural Sculpture. The 
Jesuit Church of Antwerp’. 

Dr. Mark Neupert earned his Ph.D. in Anthropology from the University 
of Arizona in 1999. He has conducted archaeological, ethnoarchaeological, 
and applied ethnographic fieldwork in the western U.S., the Philippines, and 
the Netherlands. His interests include traditional pottery production, urban 
planning, and ethnographic filmmaking. At Oregon Tech he teaches 
introductory course on archaeology, cultural anthropology, and film, along 
with courses on globalization and the built environment. 

Charlotte van Rooden (1993) is Research Master student Geschiedenis 
aan de Universiteit Leiden. Ze specialiseert zich in cultuurgeschiedenis van 
de DDR. Ze is als Research Trainee verbonden aan het onderzoeksproject 
Kraken in Leiden, 1970-1990. Ze is redacteur van de website 
www.krakeninleiden.nl. 

Neilabh Sinha (1992) graduated in November 2017 from the Research 
Masters Colonial and Global History programme at Leiden University. His 
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thesis, “Sight and Similitude: Anselmus de Boodt and the Late Renaissance 
Study of Nature” examined the influence of emblematic and empirical 
approaches to the representation of nature in the work of Anselmus de 
Boodt. His article “Of Men, Gods, & Beasts: The Boxer Codex and the 
View of the World from 16th-century Manila”, concerning the hybrid 
Chinese-Spanish recording of knowledge about Asia is to be published in an 
edited volume in 2018. Neilabh hopes to pursue an academic career 
examining the flows of ideas and images between India and Europe in the 
early modern period. 

Merel Snoep (1996) is Bachelor student Geschiedenis aan de Universiteit 
Leiden. Ze is sinds 2016 als Research Trainee verbonden aan het 
onderzoeksproject Kraken in Leiden, 1970-1990. Daarnaast is ze redacteur 
van het historisch tijdschrift Leidschrift en van de website 
www.krakeninleiden.nl. 

Dr. Bart van der Steen (1983) is Universitair Docent Geschiedenis aan de 
Universiteit Leiden. Hij is initiator van het onderzoeksproject Kraken in 
Leiden, 1970-1990. Hij publiceerde onder andere The City is Ours, 
Squatting and Autonomous Movements in Europe , 1980-2014 (red, samen 
met L. van Hoogenhuijze en A. Katzeff, 2014 Oakland). 

Dr. Cornelis van Tilburg (1965) studeerde Klassieke Talen aan de 
Universiteit Leiden, waar hij werkzaam was bij de Faculteit der 
Godgeleerdheid, nu bij Griekse en Latijnse Talen en Culturen (Faculteit der 
Geesteswetenschappen), waar hij ook promoveerde. Hij is gespecialiseerd in 
verkeerscirculatie en stadshygiëne in de Grieks-Romeinse wereld. Zijn 
belangrijkste publicaties zijn Romeins Verkeer: Weggebruik en verkeersdrukte in 
het Romeinse Rijk (Amsterdam 2005, herdruk Leiden 2014); Traffic and 
Congestion in the Roman Empire (Londen/New York 2007, herdruk 2012) en 
Streets and Streams: Health conditions and city planning in the Graeco-Roman world 
(Leiden 2015). Sinds 2007 is hij eindredacteur van aanvankelijk het 
tijdschrift Geschiedenis der Geneeskunde, later voortgezet als de cahierreeks 
Geschiedenis van de Geneeskunde en Gezondheidszorg. 

Hans Versnel (1938) studeerde sociologie in Utrecht. Na enige jaren als 
docent aan de Vrije Universiteit ging hij in 1979 in het ontwikkelingswerk in 
Somalië, Indonesië en India. Van 1990 tot aan zijn pensionering in 2003 
was hij werkzaam bij de gemeente Utrecht als wijkmanager in ’moeilijke’ 
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wijken en als bestuursadviseur van het College van Burgemeester en 
Wethouders. Nu is hij als buiten promovendus bezig met het afronden van 
een studie over 100 jaar kampongverbetering in Nederlands-Indië en 
Indonesië. 
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Mei 2018 
 
Nadat Noord-Korea afgelopen zomer opnieuw een kernproef heeft 
uitgevoerd en een langeafstandsraket heeft afgevuurd over het noorden van 
Japan, zijn er in het laatstgenoemde land stemmen opgegaan de Japanse 
Zelfverdedigingstroepen ook inzetbaar te maken voor offensieve 
oorlogsvoering. Deze breuk met het sinds het einde van de Tweede 
Wereldoorlog gevoerde Japanse beleid, heeft de redactie van Leidschrift 
geïnspireerd om de geschiedenis van ‘Japan en de buitenwereld’ nader onder 
de loep te nemen. In dit nummer zullen wij ingaan op de geschiedenis van 
Japan en zijn relatie tot andere mogendheden vanaf de vroegmoderne tijd, 
met de nadruk op de verhoudingen tussen Japan en Nederland. 
Onderwerpen als de handelspost Deshima, de Japanse Nederlandkunde en 
de opleiding van Japanse marineofficieren in Nederland in de negentiende 
eeuw zullen aan bod komen. Vooruitlopend op de grote tentoonstelling van 
Naturalis over de beroemde Nederlands-Duitse natuurhistoricus Philipp 
Franz Balthasar von Siebold in Japan in 2023 hoopt Leidschrift een frisse blik 
te werpen op het historische debat over Japan en zijn verhouding tot de 
buitenwereld. 
 
Oktober 2018 
 
Dit nummer zal ingaan op de ontwikkeling van oorlogsjournalistiek door de 
eeuwen heen. Hierin staat de vraag centraal hoe verschillende media invloed 
hebben gehad op de beeldvorming van oorlogssituaties. Media in de 
breedste zin van het woord: van pamflet, tot krant, tot Twitter: 
oorlogsjournalistiek is van alle tijden. Op welke manier heeft het 
rapporteren van oorlog zich door de jaren heen ontwikkeld, en welke 
nieuwe methodes zijn erbij gekomen?  
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De volgende uitgaven van Leidschrift zijn te verkrijgen. Prijzen zijn voor 
gedrukte uitgaven. Nummers die alleen digitaal beschikbaar zijn kunnen 
kosteloos worden gedownload van onze website. Bestellen kan via 
www.leidschrift.nl, per e-mail naar redactie@leidschrift.nl of per post 
(adresgegevens staan in het colofon). 
 
Speciale uitgaven (nummers à € 1,00) 
1989 Geschiedenis buiten de perken. De waarde van de 

geschiedwetenschap voor andere wetenschappen, politiek en 
beleid en cultuur (digitaal) 

1990   Stigmatisering en strafrecht 
2009   The role of the state in The Great Divergence (digitaal) 
 
Jaargang 1   
1 (oktober 1984) Arbeid (digitaal) 
2 (januari 1985)  Discriminatie (digitaal) 
3 (mei 1985)  Millenarisme: religie of sociaal protest? (digitaal) 
 
Jaargang 2   
4 (oktober 1985) Martin L. King en het zwarte protest (digitaal) 
5 (januari 1986)  Weimar (digitaal) 
6 (mei 1986)  Indonesia, 1900-1958 (digitaal) 
 
Jaargang 3   
7 (november 1986) De Spaanse Burgeroorlog (digitaal) 
8 (februari 1987)  Mexico (digitaal) 
9 (juni 1987)  Elites (digitaal) 
 
Jaargang 4   
1 (september 1987) Revolutie in Nederland (digitaal) 
2 (april 1988)  In dienst van de V.O.C. (digitaal) 
3 (juni 1988)  Black culture in South Africa (digitaal) 
 
Jaargang 5    
1 (november 1988)  Katholieken in conflict 1919-1940 (digitaal) 
2 (maart 1989)  Beelden van Rusland (digitaal) 
3 (juni 1989)  Volk en boek 1450-1800 (digitaal) 
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Jaargang 6   
1 (december 1989) Europese samenwerking. Een terugblik (digitaal) 
2 (april 1990) Suriname: beeld van een onafhankelijke republiek 

(digitaal) 
3 (augustus 1990) De werkelijkheid achter vernis: zeventiende-eeuwse 

schilderkunst (digitaal) 
 
Jaargang 7   (nummers à € 1,00) 
1 (december 1990) Stad en platteland in pre-industrieel Europa (digitaal) 
2 (maart 1991)  Historische musea 
3 (juni 1991)  Nieuw zicht op de zuilen (digitaal) 
 
Jaargang 8   (nummers à € 1,00) 
1 (november 1991) Het ontstaan van het moderne Midden-Oosten 1916-1946 

(digitaal) 
2 (februari 1992)  Nationale mythen (digitaal) 
3 (juni 1992)  Techniek 
 
Jaargang 9   
1 (september 1992) Het Hollandse wonder. Handel en politiek in de 

zeventiende eeuw (digitaal) 
2 (maart 1993) De vierde dimensie. Stedenbouw in historisch perspectief 

(digitaal) 
3 (juni 1993) Staatsvorming in vroegmodern Europa (digitaal) 
 
Jaargang 10  (nummers à € 1,00) 
1 (januari 1994)  De grenzen van collaboratie 
2 (juni 1994)  Politieke cultuur in post-koloniaal Afrika 
3 (november 1994) In strijd met de tijd. Leidse historici aan het woord 

(digitaal) 
 
Jaargang 11   
1 (april 1995)  De natie benaderd (ditigaal) 
2 (december 1995) Migratie en acceptatie (digitaal) 
3 (maart 1996)  De donkerste Middeleeuwen (digitaal)  
 
Jaargang 12   (nummers à € 1,00) 
1 (september 1996) Leidse scripties  
2 (december 1996) Eer en belediging (digitaal) 
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3 (september 1997) Reizen in de Middeleeuwen (digitaal) 
 
Jaargang 13    
1 (januari 1998)  Staten en andere machtssystemen (digitaal) 
2 (april 1998)  The Republic’s money (digitaal) 
3 (juli 1998)  Hollandse bodem (digitaal) 
 
Jaargang 14   
1 (december 1998) Nederland omstreeks 1900 (digitaal) 
2 (augustus 1999) Tijd en tijdsbeleving (digitaal) 
3 (oktober 1999) Duitsland en Europa (digitaal) 
 
Jaargang 15    
1 (april 2000)  Elites (digitaal) 
2 (september 2000) Van Hanze tot metropool (digitaal) 
3 (december 2000) Nederlands-Indië. Van handelskolonie tot imperium 

(digitaal) 
 
Jaargang 16   
1 (april 2001)  De Koude Oorlog. Zes terugblikken (digitaal) 
2 (september 2001) Feest! Door de eeuwen heen (digitaal) 
3 (december 2001) Een systeem onder spanning. De USSR onder Stalin en 

Brezjnev (digitaal) 
 
Jaargang 17   
1 (april 2002) Mens sana in corpore sano? (digitaal) 
2 (september 2002) Nederlanders en hun gezagsdragers. Politieke cultuur in 

Nederland 1950-1990 (digitaal) 
3 (december 2002) De maatschappij verbeeld in de kunst. Van Mozart tot 

Saddam (digitaal)  
 
Jaargang 18   
1 (april 2003) American Century. De Amerikaanse buitenlandse politiek 

1940-2003 (digitaal) 
2 (september 2003) De maatschappij op stoom. Nieuwe trends in het onderzoek 

naar de Industriële Revolutie (digitaal) 
3 (december 2003) Het Rijk van het Midden. China en de buitenwereld 

1500-2004 (digitaal) 
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Jaargang 19  
1 (april 2004) Europa bevalt? De Europese integratie in historisch 

perspectief, 1945-2004 (digitaal) 
2 (september 2004) Gevallen steen. Dekolonisatie en Koude Oorlog in 

Vietnam (digitaal) 
3 (december 2004) De geschiedenis van het politieke denken (digitaal) 
 
Jaargang 20  (nummers à € 3,50) 
1 (april 2005) Religieus geweld vanaf de Oudheid tot in de Nieuwe Tijd 

(digitaal) 
2 (september 2005) Van kind tot burger. Onderwijs en volksopvoeding in 

Nederland 1780-1920 
3 (december 2005) Duitsland en de Eerste Wereldoorlog (digitaal) 
 
Jaargang 21  
1 (april 2006) Cultuur en natuur. Geschiedenis van de mens en zijn 

leefomgeving (digitaal) 
2 (september 2006) Van verovering tot onafhankelijkheid. De koloniale relatie 

tussen Nederland en Nederlands-Indië (digitaal) 
3 (december 2006) Cultuurcontact en acculturatieprocessen in de oudheid 

(digitaal) 
 
Jaargang 22 (nummers à € 5,00) 
1 (april 2007) Organisatie en regulering van migratie in de nieuwe tijd 
2 (september 2007) Ten oorlog! Europese oorlogen 1789-1919 
3 (december 2007) Helden des Vaderlands. Heldenverering in Nederland door 

de eeuwen heen (digitaal) 
 
Jaargang 23 (nummers à € 5,00) 
1 (april 2008) Historisch terrorisme. De ervaring met politiek geweld in de 

moderne tijd 
2 (september 2008) Dynamiek en stagnatie in de Republiek. Vroegmoderne 

overlevingsstrategieën (digitaal) 
3 (december 2008)  Brood en spelen. Sport als kracht in de samenleving 
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Jaargang 24 (nummers à € 5,00) 
1 (april 2009) Empire and Resistance. Religious beliefs versus the ruling 

power 
 
2 (september 2009) Rusland en Europa. Westerse invloeden op Rusland 

(digitaal) 
3 (december 2009) Verleden in beeld. Geschiedenis en mythe in film 
 
Jaargang 25  (nummers à € 7,50) 
1 (april 2010)  Een goede historicus. Negentiende-eeuwse idealen en 
   praktijken (digitaal) 
2 (september 2010) Eendracht maakt macht. De rol van instituties voor 

collectieve actie in de vroegmoderne samenleving 
3 (december 2010) Priesters, prostituees en procreatie. Seksuele normen en 

praktijken in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd   
 
Jaargang 26 (nummers à € 7,50) 
1 (april 2011) Vergeten verleden. Onderbelichte thema’s in de moderne 

geschiedschrijving 
2 (september 2011) Religieuze politiek. Nieuwe interpretaties van een modern 

concept. 
3 (december 2011) Een behouden vaart? De Nederlandse betrokkenheid bij 

kaapvaart en piraterij 
 
Jaargang 27 (nummers à € 7,50) 
1 (april 2012) Aan het hof. Rivaliteit, legitimiteit en successiestrijd aan de 

Euraziatische hoven, 1250-1750 
2 (september 2012) Struggles of Democracy. Gaining influence and 

representation in American politics 
3 (december 2012) Met het kruis getekend. Heilig geweld van Koningsbergen 

tot Jeruzalem 
 
Jaargang 28 (nummers à € 7,50) 
1 (april 2013) Onbekend maakt onbemind. Negatieve karakterschetsen in 

de vroegmoderne tijd 
2 (september 2013) Verraderlijke rijkdom. Economische crisis als historisch 

fenomeen. 
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3 (december 2013) Trauma en nostalgie. Herinneringen aan ondemocratische 
regimes 

 
Jaargang 29  (nummers à € 9,00) 
1 (april 2014) Identiteit door strijd. Migranten en minderheden ten tijde 

van de Eerste Wereldoorlog.  
2 (oktober 2014) Van bestraffing naar behandeling. Geestesziekten in de 

moderne tijd. 
 
Jaargang 30 (nummers à € 9,00) 
1 (januari 2015) De invloed van steppevolkeren. Mongools juk of Pax 

Mongolica? 
2 (mei 2015) Vrijheid, gelijkheid, zusterschap. De tweede feministische 

golf. 
3 (oktober 2015) Kennis is macht. Een geschiedenis van spionage en 

inlichtingendiensten. 
 
Jaargang 31 (nummers à € 9,00) 
1 (januari 2016) Herrezen uit de as. Representativiteit en receptie van 

Pompeii en Herculaneum. 
2 (mei 2016) Helden en antihelden. De memory culture over 

omstreden individuen. 
3 (oktober 2016) Een beladen geschiedenis. De dekolonisatieoorlog in  

Indonesië, 1945-1949. 
 
Jaargang 32                   (nummers à €9,00) 
1 (januari 2017)   Verzonken en verheven. Plato’s Atlantis van klassieke  
   mythen tot nazi-utopie. 
2 (mei 2017) Binnen de gelederen. Krijgsmacht in de samenleving, 1800-

1940. 
3 (oktober 2017) Naar de stembus. Honderd jaar algemeen kiesrecht in 

Nederland. 
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