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AANLEIDING

De kunsten spelen een belangrijke rol bij gebiedsontwikkeling, vanuit 
lastig meetbare zachte waarden. Kunstenaars vervullen vaak – bedoeld 
of onbedoeld – de rol van buurtcoach, placemaker, verbinder of aan-
jager van sociale cohesie en leefbaarheid in wijken. Maar waar zijn 
kunstenaars als onderhandelingen plaatsvinden, plannen worden vast-
gesteld, beslissingen vallen en contracten worden getekend? Zijn ze 
slachtoffer van of juist medeplichtig aan gentrificatie, in een stedelijke 
werkelijkheid waar consumentisme en kapitaal regeren? 

In mei 2019 organiseerde TAAK een discussie over dit onderwerp, in 
het kader van het project Social Capital in stadsdeel Amsterdam-West. 
TAAK zag deze bijeenkomst als een gedachte-experiment met als onder-
liggende vraag: Wat als de subsidies voor kunst in de publieke ruimte 
niet besteed worden aan kunstprojecten, maar aan een vergoeding voor 
kunstenaars en buurtbewoners om aan te schuiven aan de vergader-
tafel? Niet als lapje voor het bloeden, maar met een erkende rol in de 
besluitvormingsprocessen van gemeente en projectontwikkelaars.

Vanuit deze bijeenkomst is een gesprek ontstaan met de gemeente 
Amsterdam. Het huidige college heeft het voornemen om beleid te 
ontwikkelen op ‘vrije ruimte’. TAAK is, op uitnodiging, een onderzoek 
gestart. We hebben ervoor gekozen ons in eerste instantie te richten 
op de begripsvorming rondom ‘vrije ruimte’. Waarom is het überhaupt 
belangrijk voor de stad en haar bewoners hierover na te denken? Welke 
uitgangspunten kunnen hierbij leidend zijn? De eerste fase van het 
onderzoek bestaat uit interviews, een publicatie en een performatieve 
interventie. Hieruit volgt een voorstel voor een programma dat we in 
2020 hopen te realiseren in en met de stad. Mogelijke scenario’s voor 
gebruik, vorm, omgang en beheer van ruimte krijgen dan een uitwer-
king in de praktijk – voorbij de bekende vrijplaatsen.

In oktober hebben we waardevolle gesprekken gevoerd met meer dan 
twintig kunstenaars en denkers. Een voor de gelegenheid samenge-
stelde redactie, die naast TAAK bestaat uit Maria Barnas, Roel Griffioen, 
Radna Rumping en Lara Staal, werkte vervolgens aan deze publicatie. 
Maar niet nadat zij ons terecht hadden gevraagd: Wie zijn wij en wie 
vertegenwoordigen wij als redactie? Wie zitten er aan tafel? Namens 
wie denken we te spreken? Welke stemmen zijn afwezig in het onder-
zoek? Er is overduidelijk meer aandacht en tijd nodig om te investeren 
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in vertrouwen, en om de ruimte die wij innemen beschikbaar te stellen 
aan anderen. 

De gesprekken en deze publicatie, die we onder meer maar niet alleen 
maar overhandigen aan Touria Meliani, wethouder van cultuur in 
Amsterdam, zijn een begin. 

Theo Tegelaers en Marlies van Hak

TAAK

VOORAF 

MARLIES VAN HAK

De vraag wat ‘vrije ruimte’ is roept direct een volgende vraag op: of we 
überhaupt van vrijheid kunnen spreken. Over wiens vrijheid en welke 
mate van vrijheid hebben we het? Vrijheid is een mythe. En het is de 
mythe van Amsterdam.

Vanuit een denken-over, en vooral een denken-met, hebben we de 
publieke ruimte zoals we die aantreffen en ervaren kritisch willen 
benaderen. De bijzondere gesprekken die we vanuit TAAK mochten 
voeren met kunstenaars, onderzoekers en gebruikers van de stad zijn 
het startpunt voor de verkenning van een idee van vrije ruimte. Want 
dat is het precies: een idee. Niet alleen in conceptuele zin – een zoek-
tocht naar woorden en begrippen – maar ook in praktisch opzicht. Er 
is per definitie weinig oningevulde en ongereguleerde ruimte in veel 
hedendaagse steden. Markt, toerisme en overheid overheersen. Het 
publieke domein voor en van iedereen is een geromantiseerd beeld. 
Het is een privilege om je vrij te voelen op straat, een privilege dat 
is voorbehouden aan degenen die over de economische middelen en 
de persoonlijke condities beschikken om onderdeel te worden van het 
openbare leven. En dan nog: heel veel van wat het publieke domein 
biedt, voelt onvrij of ongelijkwaardig. Voor lhbtqi’s, voor mensen van 
kleur, voor mensen met een fysieke beperking, of voor daklozen en 
ongedocumenteerden. Daar moet verandering in komen. Hoe kunnen 
we op een andere en meer inclusieve manier samenleven in de stad? 
Op gedeelde grond, die per definitie nooit neutraal is?

Vrije ruimte is een contradictio in terminus, maar wel noodzakelijk om 
na te streven. Als we ons, bij wijze van gedachteoefening, een voorstel-
ling maken van wat vrije ruimte kan zijn, dan blijken gezamenlijkheid, 
gelijkwaardigheid, zorg en vertrouwen belangrijke voorwaarden. Ver-
trouwen moet je ook verdienen, door verantwoordelijkheid te nemen 
voor je aanwezigheid. Door te durven spreken en publiek te zijn. Maar 
hoe doe je dat? Waar begin je? Kunnen we het leren om publiek en 
publiek actief te zijn? Er is een vorm van vrije ruimte nodig om precies 
deze vragen te stellen. Een vorm die uitnodigt om op je eigen situated-
ness te reflecteren, samen met anderen. Maar niet geheel vrijblijvend 
en ook niet geheel los van al bestaande structuren. Verandering, hoe 
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klein ook, is alleen mogelijk vanuit een positie die is ingebed in en ken-
nisneemt van de maatschappelijke context. 

In een ideale situatie hebben verschillende groepen auteurschap over 
publieke ruimtes. Niet zozeer eigenaarschap in letterlijke zin, want dat 
impliceert bezit, maar wel de kracht en de agency om een ruimte te 
beschrijven en al dan niet tijdelijk in te vullen. In meerdere gesprekken 
werd aan mensen zonder verblijfplaats gerefereerd, als voorbeeld van 
een groep die niet vanzelfsprekend zeggenschap heeft. Zij zijn degenen 
die de straat en haar uitdagingen het beste kennen. Die de strijd aan-
gaan met politieke onderdrukking en dagelijkse desinteresse, terwijl 
hun mogelijkheden in grote mate beperkt zijn. Als ze de verworvenhe-
den kunnen bemachtigen om mee te praten, om aan te schuiven aan 
tafel (en waar staat die tafel dan?), wint de huidige publieke ruimte 
ongetwijfeld aan kennis en diversiteit. Misschien is het nodig dat er 
eerst iets verdwijnt uit deze ruimte, om er iets nieuws te laten ontstaan. 
Misschien ontstaat er dan een mentale ruimte, of eentje op papier. 

Uiteindelijk moeten we op zoek gaan naar vormen van (zelf)organisatie 
die ruimte laten aan meerstemmigheid, kwetsbaarheid en complexiteit. 
Vormen die niet alleen instrumenteel ingezet worden of in theorie goed 
werken, maar die daadwerkelijk leiden tot actief handelen. Keuzevrij-
heid is hierbij een van de basisprincipes. Denk aan de keuze voor hoe 
aanwezig te zijn, hoe te spreken en in welke mate transparant te zijn. 
Van mooie begripvolle woorden, hoe urgent ook, willen we bewegen 
richting gezamenlijk doen: doen-met. Ruimte maken voor betrokken-
heid van de bewoners van de stad, waaronder kunstenaars. Maar of 
volledige inclusie en democratie daadwerkelijk mogelijk zijn, blijft de 
vraag. Het is ook niet de meest wezenlijke vraag. Het gaat er vooral om 
ideeën van collectiviteit, toegankelijkheid, privé en publiek steeds weer 
tegen het licht te houden en blijvend te onderzoeken – er ruimte voor 
vrij te maken. Datzelfde geldt voor het ongewisse en voor bestaande 
krachten van buiten, die altijd aanwezig zijn. Verwelkom ze en werk 
ermee. Want ruimte zou altijd onderhandelbaar moeten zijn.

MET DANK AAN ALLE GESPREKSPARTNERS:

Maria Barnas (dichteres, programmadirecteur Approaching Language, 
Sandberg Instituut)
Arthur van Beek (kunstenaar, medeoprichter Sociëteit SEXYLAND)
Bik Van der Pol (kunstenaars)
Lilet Breddels (kunsthistoricus, directeur Archis)
Matthijs de Bruijne & Cecilia Vallejos (kunstenaars)
Tina Carlisi (kunstenaar, onderzoeker)
Fran Edgerley (medeoprichter Assemble)
Roel Griffioen (onderzoeker, journalist)
Saskia Janssen, Ronald Johnson & George Korsmit (Rainbow Soulclub)
Melissa Koutouzis (Transnational Institute, De Meent)
Alina Lupu (kunstenaar)
Thijs Middeldorp (mede-eigenaar Partizan Publik)
Eva Olthof (kunstenaar)
Radna Rumping (curator, radiomaker)
Simon(e) van Saarloos (schrijver, filosoof)
Hay Schoolmeesters (Urban Resort Amsterdam)
Eline de Smet (NieuwLand)
Jonas Staal (kunstenaar)
Lara Staal (programmamaker, onderzoeker)
Erik Uitenbogaard (Casco Art Institute)
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HANDLE WITH CARE 
‘VRIJE RUIMTE’ TUSSEN BESTUUR VAN BOVEN EN 
ORGANISATIE VAN ONDER  
 
ROEL GRIFFIOEN
 
 
Interpretaties over wat ‘vrije ruimte’ is, kan zijn of zou moeten zijn, 
lopen nogal uiteen, zo blijkt uit de interviews die TAAK voor dit 
onderzoek hield met een kleine twintig culturele actoren. Sommige 
respondenten definiëren deze ruimte als een ‘plaats’, als een fysieke 
ruimte, een plek in de stad, waar je naartoe kan gaan, kan zijn, waar iets 
plaats kan vinden. In meer abstracte zin gaat het bij sommigen over de 
publieke ruimte; de onbebouwde ruimte, ruimte die ideologisch leeg is 
of juist “restruimte” is tussen “private infrastructuren” die “het neoli-
beralisme ons laat”. Bij anderen is de ‘vrije ruimte’ nog verder gedema-
terialiseerd en gaat het om een mentale of symbolische ruimte – “de 
ruimte om te spreken”. Een gemeenschappelijke deler in dit pluriforme 
geheel aan interpretaties lijkt de spanning tussen bestuur van boven 
en organisatie van onder. Een aanname die veel respondenten delen, 
is dat er een sterke, handelende overheid nodig is om de marktdruk 
het hoofd te bieden. Bijna eensgezind stellen de respondenten vast 
dat de ‘vrije ruimte’, wat dat dan ook mag zijn, onder druk staat van 
de markt. De ‘vrijheid’ ervan staat blijkbaar op gespannen voet met de 
om zich heen grijpende commercialiteit in de hoofdstad, waarin ruimte 
hoofzakelijk wordt uitgedrukt in de vorm van verhandelbare vierkante 
meters. Zonder een remmend, beschermend beleid verdwijnen de “res-
truimtes” onherroepelijk, worden de leemtes gedicht, ja worden alle 
kwetsbare niet-commerciële activiteiten, voorzieningen en gedachten 
in de stad stilletjes doodgedrukt. Meer regulering is daarom noodza-
kelijk. Tegenover deze onder respondenten breed gedragen roep om 
regulering staat de eveneens breed gedragen roep om deregulering 
– in veel interviews wordt opmerkelijk genoeg tot beide opgeroepen. 
Verschillende respondenten pleiten voor “regelluw” beleid voor de 
‘vrije ruimte’, in reactie op de bestuurlijke reflex om ruimtes/plekken/
leemtes te bedelven met bestemmingen, gebruiksprotocollen, vergun-
ningsverplichtingen et cetera. Dit is, afgaande op de interviews van 
TAAK, de centrale paradox van de ‘vrije ruimte’-discussie die door het 
college is aangezwengeld: we willen een overheid die groot is en klein 
tegelijk, nadrukkelijk aanwezig en nadrukkelijk afwezig. Aanwezig 

moet de overheid zijn naar de markt toe om de laatste ‘vrije’ restruim-
tes te waarborgen en waar mogelijk nieuwe ruimtes te creëren. Maar 
anderzijds wordt van de overheid verwacht dat het de beschermde res-
truimtes afdraagt aan de samenleving voor invulling van onderaf; op 
de vloer moet de overheid dus nadrukkelijk afwezig zijn. Vrijwaren en 
teruggeven, zo zou je deze dubbele taakbeschrijving kunnen typeren. 
 
AANWEZIG/AFWEZIG

De opdracht aan een stadsbestuur om tegelijk aanwezig en afwezig 
te zijn, om sterker te reguleren en tegelijk een aantal verdiepingen 
lager regels weg te nemen en ruimte te laten aan initiatief van onderaf, 
past in een tijd waarin gezocht wordt naar manieren om de democra-
tie op alle niveaus weerbarstiger en toegankelijker te maken, een tijd 
waarin er in alle windstreken experimenten plaatsvinden met ‘partici-
patief budgetteren’, burgerraden en zelfs burgersenaten, en zelfs de 
parlementaire democratie ter discussie staat.1 David Van Reybrouck 
vatte die ontwikkeling onlangs samen als een beweging van “stem-
recht naar spreekrecht”.2 Anders dan de neoliberale Participatie- 
samenlevings- en Big Society-modellen van recente jaren, hebben deze 
democratiseringsinitiatieven volgens mij niet zozeer tot doel om de 
overheid te doen inkrimpen, of om met een budgettair motief bepaalde 
verantwoordelijkheden af te schuiven op de samenleving. Het doel 
is eerder om die overheid aan de onderkant poreus te maken, zodat 
de samenleving weer toegang heeft tot het bestuur en het bekende 
‘democratische tekort’ wordt opgeheven. Op een andere schaal is 
dezelfde beweging door de verschillende sociale bewegingen van de 
afgelopen jaren ingezet. Neem bijvoorbeeld de Maagdenhuisbezetting 
en de andere universiteitsbezettingen van 2015. Niet alleen het ‘rende-
mentsdenken’ en de vermarkting van de universiteiten werd door de 
protesterende studenten en academische medewerkers aan de kaak 
gesteld. Het ging hen ook om de democratisering van de instellingen, 
om het openbreken van de hermetische bestuurscultuur, om – lullig 
gezegd – toegang tot de cockpit. De uitdaging van deze tijd lijkt dus om 
bestuur van boven ontvankelijk te maken voor organisatie van onder.    
 

1. Zie bijvoorbeeld: David Van Reybrouck, Tegen verkiezingen, 
De Bezige Bij, 2013. 

2. David Van Reybrouck, ‘Zo updaten we onze democratie. Of 
laten we die MS-DOS?’, De Correspondent, 6 oktober 2016. 
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Nu ‘democratische vernieuwing’ op ieders lippen ligt, lijkt er een moge-
lijkheid om bestaande structuren eens flink door elkaar te schudden en 
vervolgens opnieuw te organiseren. De boeiende en paradoxale oefe-
ning van tegelijk aanwezig en afwezig zijn, lijkt bijvoorbeeld mooi aan 
te sluiten bij uitgangspunten van het college van Amsterdam, zoals ze 
geformuleerd zijn in het coalitieakkoord Een nieuwe lente, een nieuw 
geluid (mei 2018). Het college wil, zo lezen we hierin, de “rafelranden” 
beschermen; het wil dat gemeentelijk vastgoed niet langer afgestoten 
wordt, maar een maatschappelijke invulling krijgt; het wil een rem op 
de verkoop van corporatiewoningen en mogelijk zelfs de uitbreiding van 
de sociale woningvoorraad. Dit zijn allemaal standpunten die een zeer 
aanwezige stedelijke overheid impliceren, een overheid die – namens 
haar ingezetenen – ‘Nee’ durft te verkopen aan aankloppende vastgoed- 
investeerders, projectontwikkelaars en zelfs aan de staat die via de ver-
huurdersheffing woningcorporaties onder druk zet om publiek bezit 
af te stoten. Het beschermen en creëren van ‘vrije ruimte’ – de term 
is te vaag om de aanhalingstekens weg te laten – past bij deze rol van 
een aanwezige stedelijke overheid. In het coalitieakkoord staan ook 
punten die aansluiten bij de rol van een stedelijke overheid die zich-
zelf in sommige domeinen afwezig maakt: het college heeft, zo lezen 
we, democratische vernieuwing hoog in het vaandel; de “commons” 
moeten worden ondersteund (dit wordt niet gepreciseerd); initiatie-
ven van onderop worden gestimuleerd, net als wooncoöperaties. Het 
college meldt ook dat het zich “maximaal” zal inzetten voor de Omge-
vingswet. Veel is er nog onduidelijk over die wet die in 2021 in werking 
treedt – behalve dat de uitvoering ervan sterk per gemeente zal ver-
schillen – maar in theorie moet de wetgeving ruimte bieden voor meer 
zeggenschap van de inwoners in het ontwerp van hun leefomgeving.3  

3. Maarten Hoorn en Gerwin Gabry schetsen onbedoeld een 
somber beeld van de plek die kunst en cultuur in de uitvoering 
van de Omgevingswet kunnen krijgen. Blijkbaar is er alleen 
ruimte voor kunst als die kunst een concreet probleem oplost: 
“Binnen gemeenten zullen de mensen die werken aan omge-
vingsvisies misschien even hun wenkbrauwen fronsen op het 
moment dat iemand langs komt met het verzoek om cultuur  
er ook in op te nemen. Gaat dat niet om subsidies? En waarom 
zou er nog een onderwerp bij moeten? Het helpt daarom om te 
formuleren hoe cultuur binnen een integrale aanpak kan bijdra-
gen aan andere onderwerpen die relevant zijn in een gemeente.  
Dat betekent dus niet dat je een onderwerp ernaast moet zetten 
of boven op de andere onderwerpen moet stapelen, maar juist 
moet laten aansluiten op andere thema’s en ontwikkelingen.  

Er lijkt dus inderdaad een window of opportunity in Amsterdam te 
zijn voor een dubbele politieke agenda van ‘vrije ruimte’ scheppen en 
afdragen aan de samenleving voor zelfbestuur. Zeker omdat er van 
onderaf, zoals Tine de Moor vaststelt, in deze tijd voortdurend nieuwe 
“instituties voor collectieve actie” ontstaan: collectieven door en voor 
gewone burgers op het gebied van woningbouw, cultuur, zorg, verze-
kering, infrastructuur, economie en zo verder.4 Toch zijn er kantteke-
ningen te plaatsen, want tussen droom en daad staat nogal wat in de 
weg.5 Ten eerste wil ik de aandacht vestigen op hoe ‘vrije ruimte’-beleid 
soms bedoeld is om de markt te accommoderen in plaats van initia-
tief van onderaf, en dat deregulering in dat opzicht een tweesnijdend 
zwaard is. Ten tweede mogen we, al het hosanna over democratise-
ring ten spijt, de taaiheid van de bestaande, gesloten bestuursstruc-
turen niet onderschatten. Ten derde is het simpelweg scheppen en 
afdragen van ‘vrije ruimte’ niet genoeg; die ruimte moet vervolgens 
beschermd en onderhouden worden, of wordt naar verloop van tijd 
weer dichtgedrukt. Hieronder ga ik er punt voor punt verder op in. Ik 
richt mij daarbij volledig op de relatie burger-bestuur-markt en laat 
meer principiële vragen – wat is ‘vrije ruimte’? bestaat het überhaupt? 
en voor wie is die ‘vrije ruimte’? – in dit essay buiten beschouwing.   

Is er iets te doen in de openbare ruimte? Kunnen de culturele 
instellingen ook op een andere manier bijdragen aan andere 
opgaven? Zijn er bijvoorbeeld vraagstukken op het gebied van 
de sociale cohesie? Of is er op een plek een probleem met 
wateroverlast? Kun je daar vanuit de cultuursector iets mee door 
kunstwerken met water te maken? Zijn er mogelijkheden om 
wandelroutes aantrekkelijker te maken door de toevoeging van 
kunst, zodat meer mensen gaan wandelen en zo aan doelstellin-
gen voor gezondheid wordt voldaan? Of is er ergens sprake van 
leegstand en zoekt een culturele instelling nog een plek? Vindt 
een gemeente participatie belangrijk in een buurt? Dan is het 
wellicht mogelijk om in een samenwerkingsproces met bewo-
ners na te denken over de plaatsing van een nieuw kunst werk.” 
Maarten Hoorn en Gerwin Gabry, ‘Cultuur in omgevingsvisies: 
Stiefkindje of oogappel?’, Boekman 31 (2019) 119, pp. 20-25. 

4. Tine de Moor, Homo cooperans: Instituties voor collectieve 
actie en de solidaire samenleving, Universiteit Utrecht, 2013. 

5. Zie ook: Justus Uitermark, ‘Longing for Wikitopia: The study 
and politics of self-organisation’, Urban Studies 52 (2015) 13, pp. 
2301–2312. Uitermark: “While self-organisation is too inspiring 
to abandon, its harsh realities need to be accounted for if we 
want to think and work with it.”
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VRIJE RUIMTE VOOR DE MARKT?   

Zoals eerder gesteld, pleiten verschillende door TAAK geïnterviewde 
culturele actoren voor “regelluwe” zones waar onbelemmerd geëxpe-
rimenteerd en geprogrammeerd kan worden, zonder dat elk initiatief 
eerst door de bureaucratische mallemolen hoeft en in elk stadium 
schriftelijk verantwoord moet worden. ‘Vrij’ betekent in dat geval dus 
vooral vrij van overheidsinmenging, betutteling, verkokerde visies op 
ruimtegebruik en administratie. Onbedoeld is die positie niet zo ver 
verwijderd van wat een liberale en marktgerichte visie op wat ‘vrije 
ruimte’ is. Al in 2010 muntte Marja Ruigrok namens VVD Amsterdam 
de term ‘Freezone’ in haar Aanvalsplan Ondernemerszin. Freezones 
waren in haar visie experimentele regelvrije zones waar ondernemers 
zonder beletsel moesten kunnen ondernemen: “Na afloop van het 
experiment handhaven we alleen die regels die nodig zijn geweest en 
schaffen we de rest af. Als het in de experimentele zone werkt, moet het 
ook voor de hele stad haalbaar zijn.”6 Uiteindelijk werd haar voorstel 
door het vorige college (D66-VVD-SP) in afgeslankte vorm toegepast. 
Drie winkelstraten werden uitgeroepen tot ‘freezones’ waar soepelere 
regelgeving gold: vaste bestemmingen werden tijdelijk opgeheven, er 
was ontheffing voor bepaalde vergunningen en de precariobelasting 
verviel. Het doel was om “de bedrijvigheid in gebieden met relatief hoge 
leegstand te stimuleren door initiatief, flexibiliteit en innovatie ruim 
baan te geven”.
  
Interessant is dat het woord inmiddels door de markt zelf geadopteerd 
is. Onder de naam – jawel – Freezone wordt momenteel het gebied 
rond de IKEA in Amsterdam Zuid-Oost in de markt gezet met aller-
hande pop-up activiteiten en voorzieningen en een heus “urban life- 
style festival”. Het initiatief komt van een samenwerkingsverband van 
zes vastgoedontwikkelaars die in de komende jaren gezamenlijk een 
hoogbouw-woonwijk mogen bouwen in wat nu nog een kantorenpark 
is – ironisch genoeg precies waar TAAK zelf kantoor houdt in een tijde-
lijke broedplaats.7 Het is mijn indruk dat, hoewel het project niet op de 

6. Marja Ruigrok (VVD), ‘Meer ruimte voor vrij ondernemen 
in winkelstraten’, Initiatiefvoorstel Gemeenteraad Amsterdam, 
14 februari 2014.

7. De wijk, die de naam Hondsrugpark krijgt, wordt ontwikkeld 
door vastgoedontwikkelaars Wonam, Vastint, COD, DUQER, 
Certitudo Capital en Synchroon. Samen hebben zij Stichting 
Hondsrugpark – Freezone opgericht. Op zaterdag 21 september 

website van de gemeente als officiële ‘freezone’ genoemd wordt, hier 
sprake is van dezelfde uitzonderingslogica waarbij bestaande regel-
geving tijdelijk wordt opgeschort om ad hoc-marktinitiatief mogelijk 
te maken.8 Het verschil is dat het hier niet gaat om het bedienen van 
lokale winkeliers die hun straat uit het slop willen trekken, maar om een 
gebiedsmarketingcampagne van een zestal gevestigde spelers op de 
vastgoedmarkt die een groot stuk stad bouwen.
 
Als culturele actoren – om begrijpelijke redenen – roepen om deregule-
ring om organisatie en initiatief van onderaf mogelijk te maken, dan is 
het belangrijk om er op beducht te zijn dat de versoepeling van regel-
geving ook gekaapt kan worden om meer commercie in de stad toe 
te staan en meer ruimte te creëren voor marktwerking. Versimpeling 
en versoepeling van de wetgeving zijn in sommige gevallen noodza-
kelijk om initiatief van onderaf te laten bloeien, maar betekenen in de 
praktijk ook vaak vermindering van de bescherming van die basis. De 
eerder genoemde Omgevingswet bijvoorbeeld, moet weliswaar ruimte 
scheppen voor initiatief, maar, zo stelt criticus Frans Soeterbroek, daar-
bij wordt “geen onderscheid […] gemaakt tussen grote professionele 
ontwikkelaars enerzijds en bescheiden buurtinitiatief of lokaal onder-

vond het Freezone Festival plaats, “een urban lifestyle festival 
met muziek, dans, mode, food èn informatie over alle plannen 
rond het Hondsrugpark”. Er werd ook een jaar gratis wonen 
verloot. Pakhuis de Zwijger, een publieke instelling, draafde op 
om het marketingfestival van een discursieve toets te voorzien. 
Het organiseerde er een debat over de verbinding met de andere 
stadsdelen en een debat over de “woonbehoefte en de woon-
carrière voor bewoners van Zuidoost en de rest van de stad”. Zie 
voor een scherpe analyse van de manier waarop jeugdcultuur en 
met name hiphop in Zuid-Oost wordt ingezet in de stadsvernieu-
wingsmachinerie: Amy Abdou, ‘Exploring notions of fair practice 
in urban renewal and the position of post-colonial citizens in 
Amsterdam’s Bijlmer’, Journal of European Studies 47 (2017) 2, 
pp. 190 –202.

8. Over de toename van uitzonderingen door de Omgevingswet 
en de verzwakking van de publieke discussie en positie van 
de gemeenteraad: Willem K. Korthals Altes, ‘Afwijkplanologie’, 
Rooilijn 50 (2017) 1, pp. 18- . De schrijver verwacht “cynische 
situaties waarin enerzijds rond het omgevingsplan een feest 
van democratie en participatie plaatsvindt en er anderzijds een 
autonome praktijk wordt ontwikkeld van omgevingsvergun- 
ningen voor afwijkactiviteiten (op basis van een-tweetjes tussen 
initiatiefnemer en gemeentebestuur)”.
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nemerschap anderzijds”.9 Dit gebrek aan onderscheid, waarschuwt 
hij, geeft juist de marktpartijen een betere uitgangspositie. Zij hebben 
“grote grond- en vastgoedposities, sterke netwerken, ruimte om bij 
weerstand even niets te doen”; zij weten bovendien heel goed “dat 
ze er makkelijk mee wegkomen als ze iets anders realiseren dan was 
toegezegd”. Daar tegenover staan maatschappelijke initiatieven met 
veel beperktere middelen. Dus over wiens inspraak en initiatief hebben 
we het? Naar wie gaat geluisterd worden? Soeterbroek vreest dat de 
wet een Trojaans paard wordt voor ondoorzichtige “skyboxplanologie”, 
waarbij de stedelijke vormgeving deels het gevolg is van onderonsjes 
die aan de publieke controle onttrokken zijn.10 
 
Het is aan de gemeente om de Omgevingswet en andere wetgeving 
zo in te vullen dat initiatief van onderaf beter kan gedijen en zelfs de 
bestuurlijke bovenbouw kan binnendringen, terwijl tegelijk de kostbare 
publieke voorzieningen en hulpbronnen niet weggespoeld worden door 
de golfslag van privatisering, commercialisering en commodificatie. 
Ondanks de inzet van het college om de opwassende invloed van de 
markt te remmen, is het mijn indruk dat die markt in de vormgeving van 
onze leefomgeving nog steeds aan het toenemen is. In sommige geval-
len vult de markt het vacuüm dat is ontstaan door de terugtrekkende 
beweging van de overheid. Het door bezuinigingen gecreëerde gebrek 
aan presentatieruimtes in de Amsterdamse regio lijkt nu bijvoorbeeld 
te worden ingevuld door particuliere spelers die quasi-vrije kunstruimte 
koppelen aan commerciële gebiedsontwikkeling en toerisme.11

   
DE HARDNEKKIGHEID VAN BESTAANDE 
STRUCTUREN
Een volgende vraag is of het bestuur zelf klaar is voor democratisering. 
Dezelfde Frans Soeterbroek muntte jaren geleden de term koekoeks-
klokparticipatie voor de wijze waarop de overheid en semipublieke 

9. Frans Soeterbroek, De omgevingswet, bewonersinitiatief en 
lokale politiek, LSA Bewoners, 2017.

10. Idem.

11. Voorbeelden daarvan zijn kunsthal-met-hotel Het Hem in 
Zaandam, door de initiatiefnemer-ondernemer-filantroop Alex 
Mulder trots “Tate Modern aan het Noordzeekanaal” genoemd, 
en Kunsthalle Amsterdam dat gehuisvest wordt in een groot 
nieuw woongebouw van vastgoedontwikkelaar Wonam bij 
metrohalte Noord, de laatste halte van de Noord-Zuidlijn. 

instellingen burgers in hun beleid betrekken: als een bang vogeltje zit 
men in het donker plannen uit te broeden, om na voltooiing nog even 
snel een inspraakrondje langs de samenleving te draaien: “Koekoek!” 
Voor iemand die zoals ik al geruime tijd geïnteresseerd is in woning-
politiek, komt dit bekend voor. Zeker voor de crisis waren in grootscha-
lige stedelijke vernieuwingsprojecten zoals Parkstad in Amsterdam 
Nieuw-West (destijds trots de grootste bouwput van Europa genoemd) 
de besluitvormingsprocessen volledig afgeschermd van de publieke 
controle. Er werd niet naar de bewoners geluisterd, althans niet echt. 
Participatieprocessen werden vooral gebruikt om een quasi-democra-
tische legitimiteit te geven aan het beleid dat al in uitvoering was.12 En 
dat terwijl er met de geplande sloop van 13.300 sociale huurwoningen 
direct ingegrepen werd in de levens van vele tienduizenden bewoners, 
en in de leefomgeving van nog vele tienduizenden omwonenden.13 
De stuitende bestuurlijke arrogantie uit de Parkstad-tijd is, zo hoop 
je tenminste, niet meer van deze tijd. Toch ervaren de bewoners nog 
steeds een ‘democratisch tekort’ en een gebrek aan toegang tot de 
besluitvormingsmechanismen. Ze voelen zich niet gehoord in het 
ontwerp van hun leefomgeving. Ik hoorde een corporatiebestuurder 
enkele weken geleden melden hoe verbaasd hij was toen hij tijdens 
een buurtbijeenkomst een lading kritiek over zich kreeg uitgestort. De 
bewoners van de “ontwikkelbuurt” wilden duidelijkheid over wat er met 
de buurt te gebeuren stond. Renovatie? Sloop? Met terugkeermoge-
lijkheid? De bestuurder had nooit eerder signalen opgevangen omdat 
er niet eerder een dergelijke bijeenkomst had plaatsgevonden, en de 
aanwezigheid van de corporatie in de wijk zich doorgaans beperkt 
tot een incidenteel bezoek van een monteur die iets komt repareren.  
 
Er wordt inmiddels door verschillende corporaties geëxperimenteerd 
met bewonersinitiatieven, maar het gaat om uitzonderingssituaties 
die geen invloed hebben op de machinerie van de corporaties zelf. Als 
het gaat om de democratisering daarvan – dus op een structureel en 

12.  Zie hiervoor onder andere: Helma Hellinga, Onrust in park 
en stad: stedelijke vernieuwing in de Amsterdamse Westelijke 
Tuinsteden, Het Spinhuis, 2005; Merijn Oudenampsen, ‘Hoe de 
politiek verdween uit Nederland’, in: Tiers Bakker, Robin Brouwer 
(red.), Liberticide. Kritische reflecties op het Neoliberalisme, 
Uitgeverij IJzer, 2008, pp. 120-129. 

13. Zie: Roel Griffioen (red.), De Frontlinie: Bestaansonzekerheid 
en gentrificatie in de Creatieve Stad, De Frontlinie, 2017; in het 
bijzonder het hoofdstuk ‘Straatvrees’.
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institutioneel niveau – lijkt de echte window of opportunity helaas al 
weer gesloten. De verontwaardiging die ontstond toen tussen 2009 
en 2012 het wanbestuur, de speculatie met publieke middelen en de 
structurele zelfverrijking aan de top van verschillende woningcorpora-
ties aan het licht kwam, had kunnen – moeten – leiden tot een radicale 
herstructurering van de corporaties zelf, die in de decennia ervoor door 
schaalvergroting, fusiedrang en New Public Management volledig 
waren losgeweekt van hun basis, de huurders. Helaas echter had het 
bikkelharde rapport van Parlementaire enquêtecommissie Woningcor-
poraties (2014) niet een her-enting op de publieke taak en verantwoor-
delijkheid van corporaties tot gevolg – integendeel. Met dit rapport in 
de hand voerde het kabinet-Rutte II een disciplineringsoperatie uit die 
juist tot doel had om corporaties kwetsbaarder te maken voor de inte-
resse van internationale vastgoedbeleggers en investeringsfondsen. De 
publieke woede werd cynisch genoeg gebruikt om meer publiek bezit 
af te stoten en ondertussen zijn de corporaties in hun functioneren nog 
steeds even ondoorzichtig als tevoren. Ik noem dit voorbeeld als reality 
check dat bestuur en beleid niet vanzelf transparanter en toegankelij-
ker worden, ondanks alles dat er over gezegd en geschreven wordt. Dat 
moet worden afgedwongen. Als de instituties zelf niet democratischer 
worden, mag van hen niet verwacht worden dat ze democratische ‘vrije 
ruimte’ gaan genereren.
 
Als we ervan uitgaan dat ‘vrije ruimte’ initiatief van onderaf impliceert 
– en dat is de teneur onder de TAAK-respondenten – dan is belangrijk 
te beseffen dat het bieden van die ruimte voor bestuurders en beleids-
makers geen eerste natuur is. Hanka Otten en Pascal Gielen schreven 
eerder dat jaar dat een “commoning (cultuur)beleid” diametraal tegen-
over een overheid staat “die top-down criteria oplegt en de weg naar 
cultuur al vooraf volledig met regelgeving en controle mechanismen 
dichttimmert”.14 Met commons bedoelen zij gemeenschappelijke en 
van onderaf gedeelde en beheerde hulpbronnen en voorzieningen, 
en commoning wijst op de “niet hiërarchische processen” waarmee 
mensen er “samen voor zorgen dat gemeenschappelijke voorzienin-
gen en hulpbronnen worden gerealiseerd en voortgebracht”. Een beleid 
voor de commons steunt volgens hen “op het vertrouwen dat burgers, 
onder wie kunstenaars, hun eigen werk en leven kunnen organiseren 
en dat ze zichzelf de wet kunnen stellen. Kortom, dat ze zelf vorm 

14.  Hanka Otten en Pascal Gielen, ‘Gemeen cultuurbeleid’, 
Boekman 31 (2019) 118, pp. 8-13.

kunnen geven aan de samenleving en dus politiek bedrijven. Het gaat 
er daarmee vanuit dat burgers hun vrijheid verantwoord gebruiken 
en niet meteen misbruiken.”15 Een dergelijk beleid is, zoals het voor-
beeld van de Omgevingswet laat zien, nog ver weg. Onlangs werd aan 
1000 ambtenaren de vraag voorgelegd of meer ruimte voor initiatief-
nemers zal zorgen voor een betere leefomgeving. Meer dan negentig 
procent antwoordde negatief. Wantrouwen in burgers is nog steeds 
de norm in het technocratisch spiegelpaleis van beleid en bestuur. 

‘VRIJE RUIMTE’ VEREIST ONDERHOUD

Een van de uitdagingen van vandaag is het opnieuw democratiseren 
van de bestaande instituties. Echter, dat ‘participatie’ en ‘inspraak’ 
holle begrippen zijn geworden komt ook omdat we geen zorg hebben 
gedragen over de structuren die na democratiseringsgolf van de jaren 
zestig en zeventig geïnstalleerd zijn. Ik noemde eerder het voorbeeld 
van de Maagdenhuisbezetting. Interessant is dat er in Nederland na 
de studentenprotesten en bezettingen van 1968 en 1969 juist sprake 
was van een verregaande vorm van een universitaire democratie, met 
medebeslissingsrecht van studenten, docenten, onderzoekers en 
niet-academische werknemers. Die infrastructuur werd in de jaren 
negentig stilletjes afgebouwd, tot in 1996 de wet Modernisering Uni-
versitaire Bestuursstructuur (MUB) de leiding over de universiteit 
definitief in handen gaf van de “professionele” managementklasse.16 
Dus dat die participatie-infrastructuur er nu niet meer is, komt ook 
omdat er in de jaren negentig niet hard genoeg voor gevochten is.  
 
Een bijkomend probleem is dat de participatie-infrastructuren die wèl 
bestaan, niet altijd in staat zijn om werkelijk voor druk van onder te 
zorgen. Gedeeltelijk komt dat door de misschien typisch Nederlandse 
angst voor antagonisme, voor principiële kritiek en ideologische tegen-
stellingen. Gedeeltelijk komt het ook doordat de inspraak-infrastruc-
tuur in de jaren tachtig en negentig steeds meer is geabstraheerd tot 
een vertegenwoordigings-infrastructuur, met koepels, afgevaardigden 
en overlegtafels. Medebeslissingsrecht werd medezeggenschap. De 
vorig jaar geïmplodeerde Huurdersvereniging Amsterdam, waarin 
zowel aan de corporaties verbonden huurderskoepels en lokale huur-

15. Idem.

16. Bart Tromp, ‘Van WUB naar MUB’, Het Parool, 4 september 
1996. Zie: www.barttrompstichting.nl.  
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dersverenigingen opgenomen waren, was in feite een polderorgaan dat 
het rauwere huurdersgeluid weg filterde. Het is de vraag of de twee 
reïncarnaties ervan, de federatie van huurderskoepels en het in ont-
wikkeling zijnde Huurdersnetwerk, wel genoeg geworteld zijn in de 
basis om op een krachtige manier voor huurdersbelangen op te komen. 
Het rauwe huurdersgeluid is wel te horen in Amsterdam, maar dat is 
dankzij meer actiegerichte, van onderaf georganiseerde, soms tijde-
lijke groepen en coalities zoals Niet te koop, Recht op Stad, Fair City,  
HuurdersKaravaan en het landlijk opererende Bond Precaire Woonvormen. 
 
De verkalking van bestaande of voorbije participatie-infrastructuren 
moet een waarschuwing zijn tegen de romantische gedachte dat 
ruimte simpelweg vrijgegeven kan worden en vervolgens ‘vrij’ blijft. 
Aan de andere kant is er het cliché dat elke gemeenschappelijk 
gedragen ‘vrije’ ruimte eigenlijk al zijn eigen failliet in zich draagt, 
omdat het vacuüm ervan na verloop van tijd onherroepelijk gekolo-
niseerd wordt door het egoïsme van individuele gebruikers en de 
behartiging van private belangen – dit is de bekende ‘tragedy of the 
commons’. Geen van tweeën lijkt mij juist. Gemeenschappelijkheid, 
de meent, participatiestructuren – ze hebben doorlopend onderhoud 
nodig. Als het niet zo’n platgetreden zin geworden was, die boven-
dien door nota bene een verzekeringsmaatschappij als slogan is 
gevoerd, zou je met Lucebert zeggen dat alles van waarde weerloos 
is, en dus tact, bescherming en verzorging vereist. Handle with care. 
  -einde
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Kunstenaar aan het werk op zijn vaste stek in de openbare bibliotheek Rotterdam, 
Eva Olthof, 2018



22 23

Vakbond van Schoonmakers, in aanloop naar de staking van 2014, foto Matthijs de Bruijne
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NIET SPREKEN OVER MAAR MÉT

LARA STAAL

Beste Maurits de Hoog en Julian Jansen,

Ik schrijf jullie naar aanleiding van jullie voornemen om beleid te ont-
wikkelen rondom ‘vrije ruimte’. TAAK heeft mij uitgenodigd met hen 
hierover in gesprek te gaan en mee te denken over een programma dat 
de begripsvorming rondom ‘vrije ruimte’ publiekelijk onderzoekt.

Ik schrijf jullie deze brief omdat ik denk dat het, wat er ook uit dit 
onderzoek gaat voortkomen (aan programma’s, projecten en wellicht 
daadwerkelijk nieuwe vormen van publieke ruimte), cruciaal is wie er 
aan tafel zit en uitgenodigd wordt om deze toekomstige plannen vorm 
te geven.

Dat begint eigenlijk al nu. Jullie zijn als opdrachtgevers van invloed in 
hoe de opdracht geformuleerd wordt en wat de condities gaan zijn om 
deze uit te voeren. Jullie worden op jullie beurt weer beïnvloed door 
jullie achtergrond, opvoeding, onderwijs, leeftijd, geslacht, positie, 
normen en waarden et cetera. 
Hetzelfde geldt dat voor ons – degenen die de opdracht opgepakt 
hebben. TAAK wordt bepaald door de mensen die TAAK leiden, hun 
opvattingen, achtergrond, netwerk et cetera. En wij als (tijdelijke) 
redactie zijn eveneens gevormd door onze ideeën, achtergronden, 
leeftijd et cetera.

Er zijn een aantal spanningsvelden te ontwaren in dit onderzoek over 
‘vrije ruimte’. Allereerst: hoe kan ‘vrije ruimte’ bedacht worden? Is 
immers niet alles wat we van tevoren bedenken ‘onvrij’? 
Ten tweede: Bestaat ‘vrije ruimte’ eigenlijk wel? Volgens mij bestaat 
het begrip vrijheid an sich niet. Kan je niet alleen over vrijheid spreken 
in termen van onvrijheid? In plaats van ‘vrijheid’, geef ik daarom de 
voorkeur aan een begrip als ‘verantwoordelijkheid’. Immers, we staan 
de hele dag in relatie tot anderen. In plaats van ‘vrij’ ben ik eerder ‘ver-
antwoordelijk’ voor de onderhandelingen die ik dagelijks met anderen 
aanga over welke ruimte ik zelf in neem en welke ruimte daarmee over-
blijft voor de ander.
Dat gegeven leidt tot de volgende vraag: voor wie is deze ‘vrije ruimte’ 

eigenlijk bedoeld en hoe verhoudt zich dat tot de mensen die tot nu toe 
benaderd zijn deze ‘vrije ruimte’ vorm te geven?
Met andere woorden: zijn wij (jullie, TAAK en ikzelf) niet eigenlijk het 
probleem?

Toen ik er online probeerde achter te komen aan wie ik deze brief 
precies richt kwam ik de omschrijving ‘teamleider Dienst Ruimtelijke 
Ordening’ en ‘Senior Urban Planner’ tegen… En zonder te begrijpen wat 
dat precies betekent stel ik me voor dat jullie je dagelijks bezighouden 
met hoe de stad Amsterdam zich ontwikkelt, hoe ze zich idealiter zou 
moeten ontwikkelen en wat de fricties zijn die zich tussen de verschil-
lende aspecten van de stad (commercie, toerisme, wonen, werken, 
groene leefomgeving, verkeer et cetera) afspelen. Ik stel me dus voor 
dat jullie de stad dagelijks observeren, problematiseren en verbeelden. 
Jullie zijn niet alleen bezig met haar huidige verschijningsvorm maar 
proberen je ook in te leven in hoe ze zich zou kunnen vormen in de 
toekomst. Nu bestaat de stad uiteraard uit allerlei mensen en hoewel 
ik jullie portretten slechts vluchtig bekeken heb, krijg ik de indruk dat 
een heleboel mensen die in deze stad leven, wonen en werken niet op 
jullie lijken. Dat lijkt me geen eenvoudige opgave; de stad te denken 
voor mensen die radicaal verschillen van jezelf.

Hetzelfde geldt natuurlijk voor deze opdracht. Is het mogelijk ‘vrije 
ruimte’ vorm te geven voor anderen? En wie maken er eigenlijk het 
meeste gebruik van ‘vrije’ of publieke ruimte?

Sinds kort is er een nieuwe buurman naast ons gaan wonen. Onze 
buurman is een opvallende verschijning; hij is vermoed ik ver over de 
100 kilo en werkt het liefst buiten zonder bovenkleding aan – weer of 
geen weer. Als hij vrienden op bezoek heeft, zijn hun gesprekken in 
de wijde omtrek te horen. Mijn buurman blijkt niet het type dat angst 
heeft andere mensen in de binnentuin te storen. Hij is een overtuigd 
duivenmelker en werkt daarbuiten niet, zover ik kan inschatten. Met 
enige regelmaat zit hij in de vensterbank van zijn woning op straat. 
Vanaf daar observeert hij de buurt of maakt een praatje. Als ik met mijn 
zoontje en de kinderwagen probeer de steile Amsterdamse trap naar 
boven te klimmen vraagt hij steevast of ik hulp nodig heb. Tegenwoor-
dig ben ik altijd verheugd als ik hem vanuit mijn ooghoeken al zie zitten. 

Waarom ik deze anekdote met jullie deel is omdat ik begrepen heb dat 
wonen voor mijn buurman nog iets heel anders betekent dan voor mij. 
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Mijn buurman is wat je noemt werkelijk lokaal geworteld. Waar hij woont 
is waar hij is, letterlijk en figuurlijk. Doordat hij regelmatig op de venster-
bank op straat zit, ontspint zich langzamerhand een sociaal netwerk van 
interacties die – als hij er niet zou zijn – niet zouden plaatsvinden.
Mijn buurman maakt gebruik van de publieke ruimte voor zijn huis 
omdat hij niet over de condities bezit om zich op een andere manier in de 
stad te manifesteren. Voor mijn buurman ligt de grens tussen private en 
publieke ruimte anders. Zijn privéleven breidt zich voorbij de muren van 
zijn huis uit. Zoals zijn blote bovenlijf steevast onderdeel is geworden van 
onze binnentuin, zo is zijn vensterbank een poort naar sociale interactie 
in de straat geworden.

De meeste mensen doorkruisen de stad doelmatig. Ze zijn op weg naar 
hun werk, huis, of crèche of gaan nog even richting supermarkt voor 
boodschappen. Afstanden zijn er alleen om zo snel mogelijk overbrugd 
te worden, niet om in te wonen. 
De mensen die baat hebben bij publieke ruimte (ik laat het woord ‘vrije 
ruimte’ vanaf nu bewust achterwege), zijn de mensen die wel of niet uit 
vrije wil beschikken over TIJD…

Zodra we gaan nadenken over ‘tijd’, wordt het heel snel duidelijk wie tot 
deze wereld behoort en wie erbuiten valt. De mensen die in het centrum 
van onze maatschappij staan zijn de mensen zonder tijd, de mensen die 
werken, gezinnen hebben, consumeren, sparen, geld uitgeven, recreëren 
et cetera. De mensen die in de periferie verkeren zijn zij die werkloos 
zijn, gepensioneerd, ongedocumenteerd, een fysieke of verstandelijke 
beperking hebben, zorg nodig hebben, dakloos zijn et cetera. Voor deze 
mensen is toegankelijke, veilige, gezonde publieke ruimte cruciaal en 
soms zelfs een zaak van leven of dood. 
Sinds onder het neoliberalisme de afbraak van de welvaartstaat gemeen-
goed is geworden, is publieke ruimte de eerste plek waar je geconfron-
teerd wordt met wie buiten de boot is gevallen. 

In mijn werk zie ik de plek van kunst vaak als een plek van herverdeling. Kun-
struimtes kunnen utopische ruimtes zijn waarin andere manier van commu-
niceren, kennis vergaren en samenleven kunnen worden geoefend. Ze zijn een 
poging tot de reparatie van machtsverhoudingen die uit balans zijn. Bij ieder 
project dat ik initieer probeer ik me af te vragen of het de potentie heeft tot een 
andere machtsconstellatie te komen. Zo niet, dan is het project in mijn ogen 
mislukt; waarom zou ik immers willen herhalen wat al aanwezig is? Het gaat 
erom zij die ondervertegenwoordigd zijn zichtbaar en hoorbaar te maken. 

Een project rondom publieke ruimte zou wat mij betreft hetzelfde 
moeten doen: anderen die niet spreken het woord geven, hen die 
spreken maar waar niet naar geluisterd wordt een publiek bieden. Een 
project rondom publieke ruimte zou diegenen die het meeste baat 
hebben bij publieke ruimte, de macht en invloed moeten bieden deze 
naar hun eigen hand te zetten. Een project rondom publieke ruimte 
moet weerstand bieden aan de toenemende dominantie van toerisme, 
marktwerking, doorgedraaide woningmarkt en gentrificatie. Een 
project rondom publieke ruimte moeten een tegenbeweging durven 
maken en stedelijke ruimte terug claimen voor menselijk gebruik in 
plaats van winstbejag en extractie. 

Het spanningsveld waar ik eerder aan refereerde zit ‘m hierin: wij verte-
genwoordigen niet de mensen waarnaar meer geluisterd moet worden. 
En daarmee herhaalt het probleem zich voortdurend. Zolang wij top-
down blijven invullen wat ‘zij’, de ‘anderen’, de ‘gemarginaliseerden’ 
nodig hebben, blijven de machtsverhoudingen in stand. Alleen als we 
werkelijk bereid zijn macht uit handen te geven vanaf het begin, kunnen 
er verschuivingen plaatsvinden en kunnen er nieuwe ruimtes ontstaan.

Je kan alleen datgene verbeelden wat je kent en waardoor je gevormd 
bent. Er zijn uitzonderingen, maar dat vereist een radicale openheid 
om te luisteren en je blik te laten beïnvloeden door anderen. Zo lang 
dit slechts weinigen gegeven is, is het van zeer groot belang dat zij 
die de macht hebben te initiëren en dingen mogelijk te maken, zo’n 
divers mogelijk gezelschap is; wat betekent zo verscheiden mogelijk 
op het gebied van leeftijd, achtergrond, werkdomein, klasse, geslacht, 
gezondheid en mobiliteit…

Zolang wij blijven praten óver hen en niet mét hen zullen we gevangen 
blijven in het zogenaamde ‘doelgroep-denken’; het instrumentaliseren 
van gemeenschappen om onszelf een goed gevoel te geven. Dit project 
over ‘vrije ruimte’ zou niet het afvinken van een to do lijstje moeten zijn, 
maar over de bereidheid moeten beschikken daadwerkelijk ruimte uit 
handen te geven aan mensen die tot op heden nog niet of onvoldoende 
betrokken zijn.

Want het ADM-drama ligt nog vers in het geheugen. De column van 
Johan Fretz in het Parool loog er ook niet om en de enige biologische 
boerderij die Amsterdam rijk is wordt straks volgestort met beton voor 
distributiecentra. Het tolerante, vrijdenkende, multiculturele, dwarse 
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krakershol is Amsterdam allang niet meer. Het centrum is van de 
commercie en de toeristen, de omliggende wijken raken steeds meer 
gegentrificeerd en vele (sociale woningbouw) bewoners worden ver-
dreven door kapitaalkrachtige starters. De leefbaarheid staat onder 
druk en werkelijke publieke ruimte bestaat allang niet meer…

Hoe ervoor te zorgen dat jullie voornemen om beleid te gaan voeren 
rondom ‘vrije ruimte’ (even terug naar jullie terminologie) in Amster-
dam niet blijft bij een leuk, hip, vernieuwend project dat nog meer 
mensen gaat aantrekken die lijken op u en ik (hoogopgeleid, mobiel, 
wit, bovenmodaal en tussen de 30 en 50 jaar…)? Hoe kan een project 
rondom ‘vrije ruimte’ de stad daadwerkelijker inclusiever, socialer en 
collectiever maken? 

Het probleem van denken in ‘projecten’ is dat ze altijd alleen maar een 
tijdelijk interruptie zijn van een systeem waarin mensen allang geen tijd 
meer hebben om een praatje te maken, iemand te helpen hun bood-
schappen te dragen, mee te gaan naar de huisarts met een ongedo-
cumenteerde of iemand in een rolstoel te helpen een drempel over te 
komen… Een systeem waarin mensen geen reden meer hebben iemand 
te ontmoeten die niet op hen lijkt, wellicht een andere taal spreekt en 
over andere referenties beschikt… Iemand waarmee de communicatie 
niet vanzelfsprekend is, maar ontwikkeld moet worden en om inves-
tering vraagt… Een systeem waarin de gezonde, werkende mensen 
kunnen vergeten wat het betekent met psychiatrische problemen thuis 
te zitten, van een uitkering te moeten rondkomen, geen dak boven je 
hoofd te hebben of niet zonder begeleiding de deur uit te kunnen…

Dit nieuwe beleid rondom ‘vrije ruimte’ zou bereid moeten zijn een 
initiatief te ondersteunen dat vertrekt vanuit radicaal andere waarden 
dan de waarden die vandaag de dag dominant zijn. De gemeente zou 
zo kleur kunnen bekennen en werkelijk de condities kunnen scheppen 
om een inclusievere vorm van ‘vrije’ ruimte mogelijk te maken. Vrij 
betekent dan niet zonder regels, want regels zorgen er juist voor dat 
de bestaande machtsdynamieken niet gaan overheersen. Vrij betekent 
ook niet zomaar een terrein schoonvegen en er een nieuwe bestemming 
aan toewijzen. Want ruimte is zelden ‘vrij’. Vraag je altijd eerst af wie er 
nu woont en gebruik van maakt. Welke initiatieven vinden er al plaats? 
Van geïmproviseerde moestuintjes, een ontmoetingsplek van jongeren, 
tot een zwaluwnest… Altijd gaat het weer om de onderhandeling tussen 
de bewegingsruimte van zij die er al zijn en zij die iets willen initiëren.

De simpele gouden regel is: de organisatoren van een bepaalt initia-
tief weerspiegelen altijd het publiek. Helaas is de gedachte iedereen 
te kunnen aanspreken en radicale inclusiviteit te bereiken utopisch; 
niemand kan iedereen aanspreken en we beschikken allen over blinde 
vlekken die alleen maar gaandeweg onthuld kunnen worden. Maar de 
inzet zou altijd moeten zijn: zo inclusief mogelijk. Dat betekent dat hoe 
pluriformer de initiators, hoe pluriformer het publiek (of de participan-
ten en gebruikers). 

Daarom is de eerste noodzakelijk stap in mijn ogen ervoor te zorgen dat 
de redactie die met TAAK het programma rondom ‘vrije ruimte’ gaat 
ontwikkelen zo pluriform mogelijk is. De huidige redactie, waartoe ik 
zelf behoor, beschouwt zichzelf daarom als tijdelijk en is bereid volledig 
uit het project te stappen mocht dat noodzakelijk zijn om tot een team 
te komen dat de huidige machtsverhoudingen in de stad voorgoed weet 
uit te dagen.

Met vriendelijke groeten,
Lara Staal.
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Fieldwork – The Trees, Alina Lupu, 2018
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Taking Back the Sky: White Kite Plan, Ban the Drone, Fly A Kite, Tina Carlisi, 2015
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RADNA RUMPING

Laten we ons naar een andere plek verplaatsen.

Is dat ok?

We gaan naar New York, die oneindig vaak afgebeelde stad, om ons een 
minder bekend beeld voor de geest te halen. Stel je een temperatuur van 
zo’n 38 graden voor, een strakblauwe hemel, de ruis van voorbijgaande 
taxi’s en het geluid van een groepje jongens dat ondanks de hitte toch 
basketbalt. Probeer te voelen hoe hier, in Manhattans East Village, de 
warmte in de brede stoeptegels en het vergrijsde asfalt wordt opgesla-
gen. Je haalt je lunch bij de deli op de hoek, steekt de weg over, gaat 
rechtsaf en dan – weet je even niet wat je ziet. Een man gekleed in een 
zwart pak en een wit overhemd, kruipt over straat. Tergend langzaam, 
met moeite. En hij kruipt niet zomaar, maar heeft in zijn handen een 
bloempotje geklemd met een haast vertederende, frêle oranje bloem. 
Waar gaat hij heen? Wij weten het niet, maar hij lijkt het wel te weten. 
Wat ga je doen? Blijf je een toeschouwer, loop je door, of ga je in gesprek? 

De man is de Afro-Amerikaanse kunstenaar Pope.L, en deze perfor-
mance uit 1991, de Tompkins Square Crawl is een van de vele crawls 
die hij sinds eind jaren ’70 heeft uitgevoerd. Soms legde hij tientallen 
straten zo af, maar de versie in pak rondom Tompkins Square bleef van 
korte duur. Een andere zwarte man aanschouwde Pope.L kruipend in 
de hitte, en kon het niet aanzien. Hij vond het een vernedering – al hele-
maal omdat een witte cameraman de performance vastlegde – en vroeg 
de kunstenaar te stoppen. Maar Pope.L antwoordde dat hij ‘gewoon zijn 
werk wilde doen’, en achteraf wel in gesprek wilde gaan. Zover kwam 
het niet. De verontwaardigde passant haalde er een politieagent bij, en 
na één straat werd het kruipende lichaam tot een halt geroepen. 

Wat hier gebeurde is niet in enkele woorden te vatten, maar roept 
vragen op over eigenaarschap, publieke ruimte, ras, machtspolitiek. 
Het gaat ook over aannames en verwachtingen. En het gaat over ambi-
guïteit: de verwarring, onzekerheid, controledrift en zelfs agressie die 
kan ontstaan wanneer we niet direct weten wat we zien. Niet weten wat 
iemands doel is. Iets niet goed kunnen plaatsen in het frame dat we al 
kennen. Discussiërend met een voorbijganger vanuit een horizontale 
en kwetsbare positie in die verticale stad, zei Pope.L in 1991: “I create 
symbolic acts”. Symbolische handelingen kunnen verhoudingen op 

scherp zetten en uit balans brengen. Ze kunnen ook ruimte creëren; 
een fysieke ruimte, en een mentale ruimte. Ruimte die meerduidig is. 
Die afwijkt van het voorgeschreven script. 

Een dergelijke ruimte is niet alleen voorbehouden aan kunstenaars. 

Laten we iets dichterbij blijven. 

En inzoomen op bekender terrein. 

Het is 2019. Bij Broodje Daan, op de hoek van de Jan van Galenstraat en 
de John Franklinstraat in Amsterdam-West, is de koffie nog steeds 95 
cent. En gaan de deuren om 6 uur ’s ochtends open. Hond Buddy schar-
relt er rond (ook naar hem is een broodje vernoemd) en mannen die in de 
bouw werken houden er hun pauze – maar buurtbewoners, nachtvlinders 
en gezinnen met kinderen zijn net zo welkom. Een paar uur later begint 
A. haar shift. Ze is gewend door de stad te fietsen, al luisterend naar 
de instructies op haar app, die aangeven waar de volgende bestelling 
moet worden opgehaald. Waar ze niet aan went, is dat sommige klanten 
gebruik maken van de thuisbezorgservice om haar alleen maar een flesje 
verse jus d’orange te laten bezorgen. Heeft ze daar nu echt zo’n grote 
koeltas voor nodig? Haar vierkante rugtas en windjack wijkt af van de 
bekende zeegroene of oranje uitrusting van andere gigworkers. Haar 
koeltas is wit: ze heeft hem zelf besteld uit China, zonder logo. Als een 
kleine daad van verzet. De manager kan haar toch niet zien, net zoals zij 
niet weet wie haar via de app instructies geeft.

Ik fiets ook door de stad, zoals zo vaak manoeuvrerend tussen oost 
en west, onderweg een tussenstop makend bij gebouwen waarvan ik 
inmiddels weet wat er achter de façade schuilt. Al een aantal jaren heb 
ik tijdens die route geen koptelefoon meer op, want dan hoor ik de stad 
niet meer. En als ik de stad niet hoor, zie ik die ook slechter. Zo dagelijks 
rondkijkend zijn er duidelijke patronen en silhouetten te herkennen, die 
steeds generieker worden: de fietsen met blauwe banden, de witte sport-
schoenen, de Scandinavische designer regenjassen. Tot ik onverwacht 
in een oog staar. Een oog met uitzonderlijk lange wimpers, gemaakt van 
pailletten, kijkt me glinsterend aan. Het oog is vastgenaaid op de jas van 
een man in een kleurrijke outfit van glanzende stof, spiegelende appli-
caties, in elkaar overvloeiende neon kleuren. Ik lach naar het oog op zijn 
rug. Het is wederzijds. En in deze fractie, we kunnen het ook een flard of 
een snipper noemen, ontstaat ruimte. 
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Aan het einde van de dag, de zon valt, word ik thuis opgeschrikt door 
luid getoeter. Ik druk een wang tegen het raam om zo ver mogelijk 
naar beneden te kijken. Het zijn de claxons van een bruiloftsstoet, een 
parade van auto’s die gestaag de kaarsrechte weg afrijdt. Ze seinen naar 
elkaar, maar ook naar ongeziene luisteraars op driehoog. Een paar uur 
later gaan in het centrum de deuren van Vrankrijk open. Het is woens-
dag, ook wel bekend als WTF Queer Wednesday. Waar wordt gedanst, 
gepraat, geflirt en gedronken. R. is vanavond vrijwilliger achter de bar. 
Hij is zich ervan bewust dat niet iedereen de weg naar de bestickerde 
deur weet te vinden, maar deze plek is ook niet voor iedereen bedoeld. 
‘No assholes, no photos’ luidt eenmaal binnen het devies. En ook dat is 
ruimte creëren. Het hoeft niet altijd mijn plek te zijn, maar de gedachte 
dat de plek er is, doet ook mij goed.

Dus wat hebben we inmiddels; koffie voor 95 cent, een subversieve 
koeltas, een oogverblindende outfit, een luidruchtige parade, een vrij-
zinnige dansvloer. Het is er al. Maar al deze handelingen vragen om 
zorg, en aandacht, en een blik die ook dat wat zich niet gemakkelijk 
laat omlijsten, toch op waarde weet te schatten. Je hoeft maar even de 
andere kant op te kijken, even niet op te letten, en weg is het.

Heb je het ook gezien? 

Soms zijn goede bedoelingen beperkend.

Eerder deze zomer kropen 140 mensen door de Village in New York. 
Samen legden zij een route van 2,5 kilometer af. “Vergunningen werden 
braaf aangevraagd. De crawl werd opgedeeld, groepjes van vijf kruipers 
werden door vrijwilligers één blok lang begeleid en afgelost door een 
nieuwe groep.”, schrijft Jeanette Bisschops in een artikel voor Mr. Motley. 
Deze kruip performance van Pope.L, onder de titel Conquest, werd geor-
ganiseerd in samenwerking met gerenommeerde instellingen zoals het 
MoMA en Whitney Museum. Vele camera’s en smartphones legden de 
route vast, andere handen reikten flesjes water aan ter verkoeling. Een 
frêle bloem werd niet gezien. Het plan was zo tot in detail uitgewerkt, 
dat de verwezenlijking ervan eigenlijk niet meer nodig was. De ruimte 
voor een aftastende en vervreemdende ervaring die om betrokkenheid 
vraagt, maakte plaats voor een keurig uitgevoerd scenario.  

Wat ga jij doen? Blijf je een toeschouwer, loop je door, of ga je in gesprek?

DE TAAL VAN PIJNLIJKE SITUATIES

MARIA BARNAS

Verkeerde woorden, ongemakkelijke woorden, moeilijke woorden, pijnlijke 
woorden, struikelwoorden, valwoorden, vangwoorden, vluchtwoorden, 
toevluchtwoorden, wondwoorden, andere woorden, uitwijkwoorden, 
ontwijkwoorden, waakwoorden, bijtwoorden, grijpwoorden, weifelwoor-
den, verdwijnwoorden: elkaars taal verstaan, wil nog niet zeggen dat we 
elkaar begrijpen. Taal is meer dan een gedeelde woordenschat, een gebied 
waarin het een constant aftasten is van elkaars gevoeligheden. 

Ik verzamel concrete voorbeelden van taalongemak, waarbij de spre-
ker of schrijver bijvoorbeeld midden in een zin vastloopt. Niet omdat 
de spreker niet op een bepaald woord komt, maar omdat deze weet dat 
het woord dat op het punt staat uitgesproken te worden, wel eens ver-
keerd zou kunnen overkomen. De zin stokt halverwege, andere woorden 
worden gezocht, in paniek begint de spreker over iets anders – alles om 
maar niet het verkeerde te zeggen.
Deze situaties, waarin de spreker zich plotseling ongemakkelijk voelt, 
zijn meestal context-gebonden. Het interessante aan deze woorden 
is dat ze functioneren als antenne voor dieper gelegen, sociaal- en  
politiekmaatschappelijke problemen.

Tot nu toe heb ik dit onderzoek alleen spelenderwijs onder kennissen, 
vrienden en mijn studenten gedaan, waarbij verrassende en soms schok-
kende woordongemakken ter sprake kwamen. Zo vertelde een Italiaanse 
studente dat zij een groep heeft opgericht van mensen (voornamelijk 
vrouwen) die zich niet herkenden in de verzamelnaam ‘tutti’ – een man-
nelijk woord voor ‘allen’, in het Italiaans. Iemand anders vertrouwde mij 
toe dat hij niet weet of hij nog Zwarte Piet mag zeggen: “Zelfs als ik 
zeg dat ik tegen Zwarte Piet ben – is het hem neerzetten als ‘zwart’ niet 
racistisch?”
Ikzelf raak vaak in de war wanneer ik moet zeggen wat ik ben: dichter 
of dichteres.
Zijn deze voorbeelden van taalongemak overdreven? Mogelijk. Maar: 
wanneer we niet weten hoe we elkaar moeten noemen, wanneer we niet 
weten hoe we onszelf moeten noemen en bang zijn dat de verkeerde 
woorden een verkeerd beeld van ons geven – hoe moeten we dan met 
elkaar omgaan?



38 39

De Anthologie van de taal van pijnlijke situaties wil geen directe oplos-
singen bieden voor omgangsvormen, maar deze op een directe manier 
weergeven. Als een etymologisch onderzoek van het heden, zullen er 
specifieke momenten en situaties uit de doeken worden gedaan, die licht 
werpen op waar het ongemak nu eigenlijk uit bestaat dat een gesprek 
blokkeert. De verzameling zal een wringend tijdsdocument opleveren.

In mijn overkoepelende onderzoeksproject Narrow Escapes –The language  
of painful situations maak ik van de taal mijn werkterrein en behandel 
ik taal als beladen materiaal. Met literair tijdschrift De Gids ga ik met 
schrijvers en wetenschappers bijvoorbeeld op zoek naar pijnlijke woor-
den in een themanummer dat in het voorjaar van 2020 zal verschijnen, 
en op het Sandberg Instituut zullen we in verschillende talen ‘moeilijke 
woorden’ sprokkelen.
Toegepast op Amsterdam lijkt het me goed om veldonderzoek te doen 
naar verschillende manieren waarop het Nederlands of Amsterdams 
in Amsterdam wordt gebuikt, afhankelijk van bijvoorbeeld culturele 
achtergrond, nationaliteit, sociale klasse en leeftijd.
Na een inventarisatie van welke taalgebieden er in de stad zijn, zou ik 
aan de hand van workshops en instructies voor workshops (die door 
anderen gegeven kunnen worden, bijvoorbeeld op scholen) willen 
kijken wat er tevoorschijn komt. 

Naar aanleiding van de taalsituaties die aan het licht komen, kan de 
Anthologie ingezet worden om (in spoken word, performance, gedich-
ten) te reflecteren op waar de situaties uit voort komen en waar ze uit 
bestaan. Of misverstanden uit de weg geholpen kunnen worden, of 
nieuwe (taal)omgangsvormen nodig zijn, of er situaties zijn waaruit 
geen ontsnapping mogelijk is. Het helder omschrijven van bepaalde 
blokkades kan een stap in de goede richting zijn in de poging elkaars 
(taal)situatie te begrijpen, of in ieder geval eens onder ogen te komen.

DE TAAL VAN PIJNLIJKE SITUATIES IN DE PRAKTIJK

Mijn eigen ongemak met betrekking tot hoe ik mezelf moet noemen, 
‘dichter’ of ‘dichteres’, heeft geleid tot het eerste lemma in de Anthologie  
van de taal van pijnlijke situaties:

Dichter of dichteres: Ik ben opgegroeid met het idee dat vrouwen de 
term ‘dichter’ moesten verdienen. Pas als je – zoals Vasalis – ‘dichter’ 
genoemd zou worden, werd je serieus genomen, zo was het idee. Maar 
van wie komt dit idee? Een lange, door mannen overheerste cultuur 
ligt eraan ten grondslag. Die veranderen we niet 1-2-3 door een woord-
aanpassing. (Zelfs feministen willen vaak niet worden ‘afgedaan’ als 
dichteres.)
Studenten vroegen mij: maar als jij jezelf geen dichteres noemt, hoe 
moet een volgende generatie vrouwen dan het idee krijgen dat een 
dichteres ook serieus genomen kan worden? 
Ik weet niet of ik nu een dichter ben of een dichteres. 
Kan ik denkbeelden veranderen door wat scheef is, anders te noemen?
Of moet ik de taal omarmen als een levend fenomeen?
Ik weet het niet. Mijn twijfel over hoe ik mezelf moet noemen is in ieder 
geval symptomatisch voor de emancipatiestrijd die de vrouw tot op de 
dag van vandaag levert.
In NRC Handelsblad, waarin ik recensies schrijf over dichtbundels, 
wilde ik de publieke zaak vooruithelpen door voortaan naar vrouwelijke 
dichters te verwijzen als dichteressen. Een handreiking naar de vol-
gende generatie, misschien. Maar in een stuk over Ellen Deckwitz ging 
het mis. Ik refereerde drie keer naar haar als dichteres, en – ondanks 
mijn goede voornemen – eenmaal als dichter. Ik schaamde me eerst, 
dat mijn onvaste houding zichtbaar was, zwart op wit. Kennelijk ben ik 
zo geprogrammeerd dat ik automatisch de mannelijke term hanteerde. 
Nu denk ik dat het misschien wel goed is, dat mijn onzekerheid over dit 
onderwerp onbedoeld wordt weergegeven door de taal zelf.  
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OF IK DICHTER BEN OF DICHTERES

De dichter in mij staat
in een belangwekkende traditie 
die – weliswaar met hiaten

open muilen 
die vrouwen
opslokken –

met omwegen leidt naar Ovidius
die schreef over Daphne 
een laurier in de handen van Apollo 

omdat ze bleef vluchten.
Hij prikt haar blaadjes op zijn krans
en noemt zich overwinnaar.

Overwinnaar M/V?

En als ik een dichteres ben
die ik ook ben ren ik 
de longen uit mijn lijf 
en hijgt een geschiedenis 
me in de nek
die mij wil beroven van mijn

trots
die ik geen lauweren
wil noemen.

Al mijn takken en vertakkingen
eisen dat ik schrijf  
wat het mijne is 

en wat mij 
met al mijn verschrijvingen
nooit kan worden.

VRIJE RUIMTE, EN VERDER

THEO TEGELAERS

“Wat rest is te vechten voor een idee van wat het publiek domein zou 
moeten zijn. Daar speelt […] kunst een belangrijke rol: wij kunnen voor-op-
voeren hoe een dergelijk idee van collectieve vrijheid in infrastructuur, 
politiek, economie etc. vorm zou kunnen of moeten krijgen, en onze ver-
beeldingen en proposities kunnen agiteren om een systeemverandering 
te helpen bewerkstelligen.”         

Jonas Staal

Hoe vrij is de publieke ruimte en voor wie?

Maatschappelijke participatie impliceert zeggenschap en agency: wie kan er 
in de publieke ruimte spreken en wie niet? Maar het betekent ook zichtbaar-
heid. Hoe kun je ruimte claimen, het je toe-eigenen en er zorg voor dragen?
Hoe bewegen mensen zich binnen bestaande infrastructuren, en sluiten 
die wel aan bij de behoeften en ervaringen van het dagelijks leven? Ook bij 
mensen die niet de verworvenheden genieten, de zekerheden of gezond-
heid hebben die hen hiertoe in staat stelt. Om de belangen van de burgers 
tegen de belangen van kapitaalkrachtigen te beschermen zullen we moeten 
investeren in voorzieningen en voorwaarden om ruimte te geven aan wat er 
ook kan en mag bestaan. En ruimtes begrenzen, maar wel met argumenten 
vanuit principes waar je voor kan staan.

TAAK wil de artistieke vrijheid van kunst inzetten, niet als privilege of 
verworvenheid van de kunst alleen, maar juist als een basisvoorwaarde 
en om naast elkaar te kunnen gaan staan. Kunst kan bijdragen aan 
het creëren van mogelijkheden voor collectieven van het verschil en 
bewoners van de stad die niet gezien worden, om zelf in actie te komen 
en zichtbaarheid te claimen in de publieke ruimte. Door hier methodes, 
condities en instrumenten voor te ontwikkelen en aan te reiken. Waar 
artistieke praktijken uit voortkomen waarbij vormen van uitsluiting 
uitgedaagd en nieuwe plekken van waarde gecreëerd worden.

Vrije ruimte is de tijd om het erover te hebben

Hoe zouden de plekken eruit kunnen zien waar een gevoel van erbij 
horen ontstaat? Plekken die uitnodigen tot handelen en actie? Plekken 



42 43

van veiligheid, vrijheid, en verschil? Kunnen we vrije ruimte vormgeven 
als een proces van luisteren en vragen stellen om de behoefte en ambi-
ties van mensen in relatie tot de publieke ruimte te begrijpen? Wat is 
daarbij de rol van de publieke instellingen? 
Dat is het doel van TAAK: deze vragen in het publieke domein zichtbaar 
maken en de dialoog aangaan, over waar je in gelooft en wat het ideaal 
is dat je nastreeft, over welke plek je wil innemen. Zolang je geen moge-
lijkheden hebt om je eigen ideaal na te streven, kan die ruimte voor de 
ander ook niet bestaan.

Ruimtes bevrijden, in de luwte laten bestaan

Subsidievoorwaarden werken vaak als vormen van uitsluiting maar 
ook als disciplinering van de kunst zelf, waar ze aan moet voldoen om 
te mogen blijven bestaan. Dat is de beperking van de kunst: de voor-
waarde om succesvol en meetbaar te zijn.
We breken de zorg af, de sociale en publieke domeinen. En van de 
kunst wordt verwacht dat ze oplossingen bedenkt waar de politiek het 
af laat weten. Via kunstbeleid krijgt ze opdrachten mee om vervolgens 
instrumenteel te worden ingezet. Dat is ok. Maar waar is de publieke 
ruimte om al die dingen aan de orde te stellen? En wat doen we met 
de bevindingen die eruit voortkomen, wat zijn de consequenties? Hoe 
kunnen we dit soort processen verduurzamen, en hier tijd voor creëren?
Hoe zorgen we voor de aansluiting tussen de kunstwereld en andere 
burgerinitiatieven, sociale, en culturele praktijken? Hoe zorgen we 
ervoor dat de culturele organisaties midden in de samenleving staan en 
toegankelijk worden voor eenieder om in te stappen en aan te sluiten? 

Met bovenstaande vragen gaat TAAK aan de slag in de stad Amster-
dam. TAAK zal hierbij vooral anderen faciliteren, nieuwe methoden en 
vormen van opdrachtgeverschap voorstellen en actief bemiddelen.

Hoe: activeren

We gaan zorgen dat we niet vervallen in papieren idealen.
Het kan niet zo zijn dat er enkel over ideeën gesproken wordt. We gaan 
op zoek naar visies, manieren van denken en doen, waar en met wie we 
ook zijn. Naar nieuwe vormen van organisatie, waarbij gezamenlijkheid, 
vertrouwen, zorgen voor, en gedeeld auteurschap de ankerpunten zijn.
We zullen hiervoor methoden ontwikkelen, processen faciliteren en 
ondersteuning bieden. Om ervoor te zorgen dat we wat we in gang 

zetten ook voort kunnen zetten, laten bestaan. We roepen alle betrok-
kenen op zich aan zo’n proces te committeren en verantwoordelijkheid 
te nemen. Zodat het niet gratuit en zonder consequenties blijft. 

Wat: 5 voorstellen

In de voorstellen die we hierna doen, zien we de rol van TAAK vooral als 
facilitator en bemiddelaar. Reflecterend op onze eigen positie, gaan we 
nieuwe vormen van opdrachtgeverschap ontwikkelen. Geen top-down 
benadering, maar uitgaande van de vragen die er leven bij burgers, en 
door hen in de lead te brengen. Hierin zien we een mogelijkheid om als 
kunstinstelling aanwezig te zijn en tegelijkertijd de ruimte te laten aan 
stemmen van anderen.

1. (ON)VRIJHEID METEN

Laten we om te beginnen de (on)vrijheid van de publieke ruimtes van 
onze stad in kaart brengen. Om er zeker van te zijn dat we weten over 
wiens vrijheid we het hebben en wie daarover beslissen. Laten we ons 
afvragen voor wie de stad van de toekomst wordt gemaakt.
Wie doen er mee, wie niet? Maar ook, waar kan je naartoe en waar heb 
je geen toegang! Wie heeft de macht. Wiens vrijheid sluit de vrijheid 
van de ander uit. En waar wordt aan nieuwe vormen van democratie en 
vrijheid vormgegeven.
Hoe meten we dat, wat zijn de parameters. Hoe ziet zo’n kaart van 
Amsterdam eruit?

We gaan hiermee in verschillende stadsdelen aan het werk, in nieuwe 
en oude wijken. Het centrum en de buitenwijken. Zo krijgen we een 
beter zicht op waar we het over hebben als we het woord vrij in de 
mond nemen, wat we moeten stimuleren, beschermen of inperken. 
Het onderzoek zal door kunstenaars en vele anderen op verschillende 
manieren en methoden gedaan worden. Denk aan peilingen, enquêtes, 
interviews, gesprekken et cetera. Vervolgens worden de uitkomsten 
gevisualiseerd in een plattegrond of ruimtelijk model van de stad. Dit 
model zal ingezet worden om bewoners te betrekken in het gesprek 
over de toekomst van de stad, wat we willen veranderen en welke 
alternatieven we kunnen bedenken om te zorgen dat de stad van de 
toekomst van iedereen wordt. 
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2. NIEUWE ONTWIKKELAARS VAN PUBLIEKE RUIMTE

De stad wordt voor een belangrijk deel ontwikkeld door projectontwik-
kelaars, marktpartijen met grote commerciële belangen. Zij hebben 
niet altijd oog voor de sociale belangen, geen tentakels in de stad voor 
wat er leeft. Wij constateren dat er vele culturele, sociale en burger- 
initiatieven bestaan die niet altijd een publiek vinden. En publieken die 
niet gehoord worden.

Laat deze nieuwe ontwikkelaars zich kenbaar maken en voorstellen 
aan een gemeenschap, of aan andere groepen die zich willen verbinden 
rond een bepaalde vraag. En laat ze in gezamenlijkheid werken aan het 
opstellen van een protocol voor hun vrije ruimte. 
Aan de bestuurders de taak om de nieuwe vrije ruimtes een kans te 
geven. 

3. ANTHOLOGIE VAN MOEILIJKE WOORDEN

Vrije ruimte als ruimte voor ongemak.
In de taal zichtbaar maken waar het misgaat, waar het schuurt in de 
samenleving. Niet verbloemen maar juist blootleggen. De momenten 
dat we het even niet weten als de taal stokt en het gesprek onmogelijk 
wordt. 

Het onderzoeksproject naar (on)vrije vormen in taal wordt uitgevoerd 
met Maria Barnas, in samenwerking met De Gids. De eerste aanzet van 
haar voorstel is in deze publicatie opgenomen.

Maria Barnas: “Het interessante aan deze woorden is dat ze functione-
ren als antennes voor dieper gelegen, sociaal- en politiekmaatschap-
pelijke problemen.
Een ontleding en dekolonisering van dit soort woorden zal een licht 
kunnen werpen op waar het ongemak nu eigenlijk uit bestaat dat een 
gesprek blokkeert. De verzameling zal een wringend tijdsdocument 
opleveren.
Toegepast op Amsterdam wordt er een veldonderzoek gedaan naar 
verschillende manieren waarop woorden en begrippen in het Neder-
lands of Amsterdams in Amsterdam wordt gebuikt of vermeden, 
afhankelijk van bijvoorbeeld culturele achtergrond, nationaliteit, 
sociale klasse en leeftijd.” 

4. OEFENINGEN IN HET RECHT OP PUBLIEKE RUIMTE 
Waar zijn de ruimtes waar je kan zijn zonder geld te hoeven besteden, 
waar je ongedwongen tijd kan doorbrengen en verwijlen, waar vrijhe-
den niet ingeperkt worden en verzet niet onmogelijk is? Hoe ziet een 
economisch inclusieve ruimte eruit? Een ruimte is pas werkelijk publiek 
als deze altijd voor iedereen toegankelijk is. Maar kan dat? Wat te doen 
bij tegenstrijdige belangen? Welke waarden moeten we beschermen? 
Hoe dragen we er zorg voor? Deze vragen gaan over regulering en dere-
gulering, en die zijn voor de meesten van ons niet makkelijk te doorzien.

Daarom richten we ons op educatie. We gaan een plek claimen waar 
je collectief kan leren dat publieke ruimte in principe van iedereen is. 
Waar we leren hoe we aanwezig kunnen zijn, werkelijk publiek zijn.
We gaan op zoek naar vormen om begrenzingen te bevragen en uit te 
dagen.
TAAK wil kunstpraktijken inzetten om betekenis te genereren en het 
gesprek te activeren in de publiek ruimte. Hoe kan je aan jouw belang, 
vragen of ideaal zichtbaarheid verlenen? Daarvoor hebben we bewo-
ners met zoveel mogelijk achtergronden en idealen nodig.

5. FOCUS OP ZUID-OOST

Freezone is een lopend ontwikkel programma van de gemeente in het 
Amstel III gebied, ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen zes vast-
goedontwikkelaars. Zij mogen Amstel III ontwikkelen tot een woonwijk met 
hoogbouw, waarbij regelgeving tijdelijk opgeschort wordt om marktinitia-
tief te stimuleren. In ditzelfde gebied zit een grote IKEA-vestiging. 
TAAK wil met kunstenaars, onderzoekers en omwonenden vanuit 
de basisprincipes van IKEA – ‘het dagelijks leven verbeteren voor de 
gewone mensen’ – kijken naar het toekomstige Amstel III gebied. IKEA 
volgend stellen we daarbij waarden zoals gezamenlijkheid, vertrouwen, 
zorgdragen, verantwoordelijkheid geven en nemen en het uitdagen van 
vooropgestelde aannames, centraal. Maar wat betekenen deze woor-
den nou echt als we ermee gaan werken in een gemeenschappelijk 
ontwerpproces voor de publieke ruimte van het Amstel III gebied? Wan-
neer we hier betekenis aan gaan geven vanuit de smaak, meningen, en 
emotionele, rationele en doorleefde ervaringen van de bewoners van 
Zuid-Oost? Niet bedacht door een vastgoedontwikkelaar, maar voort-
komend uit de behoefte en ambities van de bewoners zelf. Wat is er dan 
nodig en hoe krijgt dat vorm in de publieke ruimte?
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Aanbevelingen 

Aan de hand van enkele teksten in deze publicatie, eindig ik hierbij met 
enkele conclusies en aanbevelingen voor het vervolgonderzoek naar 
vrije ruimte.

Vrij citerend naar Roel Griffioen:
 
Bijna eensgezind stellen de respondenten vast dat de ‘vrije ruimte’, 
onder druk staat van de markt. Zonder een remmend, beschermend 
beleid verdwijnen de “restruimtes” onherroepelijk. Meer regulering is 
daarom noodzakelijk.
 
Verschillende respondenten pleiten voor “regelluw” beleid voor de 
‘vrije ruimte’, in reactie op de bestuurlijke reflex om ruimtes/plekken/
leemtes te bedelven met bestemmingen, gebruiksprotocollen, vergun-
ningsverplichtingen et cetera.
 
Aanwezig moet de overheid zijn naar de markt toe om de publiek ruimte 
te waarborgen en waar mogelijk nieuwe ruimtes te creëren. Anderzijds 
wordt van de overheid gevraagd dat het de beschermde restruimtes 
afdraagt aan de samenleving voor invulling van onderaf. Het bescher-
men en creëren van ‘vrije ruimte’ past bij deze rol van een aanwezige 
stedelijke overheid.
 
Het is aan de gemeente om de Omgevingswet en andere wetgeving 
zo in te vullen dat initiatief van onderaf beter kan gedijen en zelfs de 
bestuurlijke bovenbouw kan binnendringen, terwijl tegelijk de kostbare 
publieke voorzieningen en hulpbronnen niet weggespoeld worden door 
de golfslag van privatisering, commercialisering en commodificatie.
 
De markt vult het vacuüm dat is ontstaan door de terugtrekkende bewe-
ging van de overheid. Het door bezuinigingen gecreëerde gebrek aan 
presentatieruimtes in de Amsterdamse regio lijkt nu bijvoorbeeld te 
worden ingevuld door particuliere spelers die quasi-vrije kunstruimte 
koppelen aan commerciële gebiedsontwikkeling en toerisme.
 
Bestuur en beleid worden niet vanzelf transparanter en toegankelijker. 
Dat moet worden afgedwongen. Als de instituties zelf niet democrati-
scher worden, kan van hen niet verwacht worden dat ze democratische 
‘vrije ruimte’ gaan genereren.

Een beleid voor vrije ruimte zou moeten steunen op het vertrouwen 
dat burgers, onder wie kunstenaars, hun eigen werk en leven kunnen 
organiseren en dat ze zichzelf de wet kunnen stellen. Kortom, dat ze 
zelf vorm kunnen geven aan de samenleving en dus politiek bedrijven. 
 
Gemeenschappelijkheid, participatiestructuren – ze hebben doorlo-
pend onderhoud nodig. Als het niet zo’n platgetreden zin geworden 
was, zou je met Lucebert willen zeggen dat alles van waarde weerloos 
is, en dus tact, bescherming en verzorging vereist.
 
Vrij citerend naar Lara Staal:
 
Wat er ook uit dit onderzoek gaat voortkomen (aan programma’s, pro-
jecten en wellicht daadwerkelijk nieuwe vormen van publieke ruimte), 
wie er aan tafel zit en uitgenodigd wordt om deze toekomstige plannen 
vorm te geven is cruciaal.
 
De mensen die in de periferie verkeren zijn zij die werkloos zijn, gepen-
sioneerd, ongedocumenteerd, een fysieke of verstandelijke beperking 
hebben, zorg nodig hebben, dakloos zijn et cetera. Voor deze mensen is 
toegankelijke, veilige, gezonde publieke ruimte cruciaal en soms zelfs 
een zaak van leven of dood. 
 
Een project rondom publieke ruimte zou anderen die niet spreken het 
woord moeten geven, hen die spreken maar waar niet naar geluisterd 
wordt een publiek bieden.
 
Zolang wij top-down blijven invullen wat ‘zij’, de ‘anderen’, nodig 
hebben, blijven de machtsverhoudingen in stand. Alleen als we wer-
kelijk bereid zijn macht uit handen te geven kunnen er verschuivingen 
plaatsvinden en kunnen er nieuwe ruimtes ontstaan.
 
De inzet zou altijd moeten zijn: zo inclusief mogelijk. Dat betekent dat 
hoe pluriformer de initiators, hoe pluriformer het publiek (of de parti-
cipanten en gebruikers).
 
Dit nieuwe beleid rondom ‘vrije ruimte’ zou bereid moeten zijn een 
initiatief te ondersteunen dat vertrekt vanuit radicaal andere waarden 
dan de waarden die vandaag de dag dominant zijn. De gemeente zou 
zo kleur kunnen bekennen en werkelijk de condities kunnen scheppen 
om een inclusievere vorm van ‘vrije’ ruimte mogelijk te maken.
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A thousand-square-foot (92.90304 square meters) scale model of the city  
of San Francisco in 1938 built by the Works Progress Administration (WPA).  
Project: Take Part, Bik Van der Pol in samenwerking met San Francisco Museum  
of Modern Art en in partnerschap met San Francisco Public Library, 2018-2019
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Free Advice, performance Westerpark, Rainbow Soulclub, 2017
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