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Houten op zijn mooist

De beste uitvinding

Net als Hall is de architect Sjoerd Soeters een 
liefhebber van de stad. “De stad is de beste 
uitvinding die de mens heeft gedaan”,zegt hij 
in zijn kantoor in het hartje van Amsterdam.

 “Je kunt er alles doen. Wonen, werken, een boekwinkel 
binnenlopen, ijsjes eten, in een café zitten, een museum 
bezoeken, in een restaurant dineren, in het park liggen, 
winkelen, noem maar op.”

Sjoerd Soeters, verbonden aan het 
bureau Soeters Van Eldonk Ponec, is 
in de jaren negentig uitgegroeid tot een 
stedendokter wiens hulp steeds vaker wordt 
ingeroepen door gemeentebesturen en 
projectontwikkelaars. Hij is betrokken bij tal 
van binnenstedelijke projecten in Nederland 
zoals die in Zaandam, Helmond, Rosmalen 
en Den Helder. Twee jaar geleden werd in 
Nijmegen naar een ontwerp van zijn bureau 
het gebied rondom de oude, gotische 
Mariënburgkapel veranderd van een desolate 
parkeervlakte in een intiem, besloten plein en 
een ingenieuze winkelstraat met twee etages. 

Niet vaak is een binnenstedelijke vernieuwing 
in Nederland zo snel zo populair geworden 
bij de plaatselijke bevolking. Mariënburg, een 
verbeterde versie van het oude, vooroorlogse 
Nijmegen, is een architectonisch én publiek 
succes, waar wonen, werken, winkelen op 
voorbeeldige wijze met elkaar zijn vermengd. 

@Romy van Esseveld

Nijmegen is niet de enige stad die zijn 
binnenstad vernieuwt. Amsterdam heeft 
in de jaren negentig voor vele miljoenen 
guldens al zijn pleinen opnieuw ingericht 
met knus natuursteen en werkt gestaag 
verder aan de vernieuwing van oude in 
onbruik geraakte havengebieden. 

Rotterdam bouwt hard om de Kop van 
Zuid bij het centrum van de stad te trekken 
en heeft grootse plannen voor het Centraal 
Station en het gebied eromheen. Ook 
Utrecht wil het gebied rondom het Centraal 
Station grondig aanpakken en Arnhem is 
al jaren bezig met de vernieuwing van het 
stationsgebielin het centrum van de stad. 

Maastricht heeft op het terrein van de oude 
Sphinx-fabrieken een heel nieuw grootstedelijk 
stadsdeel gebouwd dat op het centrum 
aansluit en Den Bosch is druk doende het 
dode stuk stad aan de verkeerde kant van 
het station tot een levendige wijk te maken. 

In Den Haag is onlangs de Resident voltooid, 
een nieuw stadsdeel in het centrum dat 
bestaat uit hoge gebouwen aan besloten 
pleintjes en nauwe straten. Enzovoorts, 
enzovoorts: Nederland wordt overspoeld 
door binnenstedelijke vernieuwing die 
de traditionele stad moet versterken.

Deze vernieuwing is des te opmerkelijker omdat juist 
de laatste jaren het einde van de traditionele stad 
wordt voorspeld. Dat is niet voor het eerst. Zo lang 
de stad bestaat, roept zij weerzin op. 

Altijd zijn steden ook als oorden van verderf gezien, 
en altijd zijn er critici geweest die ze het liefst als 
Sodom en Gomorra in vlammen zouden zien 
opgaan. 

In de tweede helft van de negentiende eeuw, toen 
Europese en Amerikaanse steden explosief groeiden 
door de trek naar de grote stad als gevolg van de 
industrialisatie, sloeg de weerzin om in regelrecht 
afgrijzen. 

De stad en dan vooral de erbarmelijke 
omstandigheden een groot deel van de arbeiders 
in hun krottenwijken en huurkazernes moest leven, 
leidden tot een afwijzing van de grote stad. 

Sodom en Gomorra
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Het einde van de stad is vaak voorspeld, maar de vitaliteit van steden is groot. 
Veel gemeenten zijn bezig het stadsleven weer aantrekkelijk te maken.

Door Bernard Hulsman

“Steden zijn geen aardse utopia’s, maar plaatsen met spanningen en conflicten. Soms 
betekenen ze zelfs ellende. Degenen die steden walgelijk en onaangenaam vinden, kunnen 
en zullen deze verlaten en trekken naar de arcadische suburbs en tuinsteden. Dat moeten ze 
vooral doen. Steden waren en zijn heel andere plaatsen, plaatsen voor mensen die tegen de 
hitte van de keuken kunnen; plaatsen waar de adrenaline door de lichamen van de mensen 
jaagt en door de straten die ze bewandelen; rommelige plaatsen, smerige plaatsen soms, 
maar niettemin plaatsen waar het leven superieur is.”

Met deze ode aan de stad eindigt de historicus Sir Peter Hall zijn indrukwekkende 
Cities in Civilization. In dit boek uit 1998 laat Hall zien dat steden als Londen, 
Berlijn, Los Angeles, New York, Parijs, Wenen en Florence over een creatieve 
energie beschikken die leidde tot grote vernieuwingen in kunst, politiek, 
techniek en economie. De geschiedenis van de westerse beschaving is de 
geschiedenis van de stad, zo laat Hall overtuigend zien in zijn magnum opus. 
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Kroegen& Restaurants
Het restaurantwezen, zoals wij dat nu kennen, is in 
verhouding tot vele andere uitbatingen een jonge 
hond. Volgens de boeken zou Fransman Boulanger 
als eerste in Parijs een restaurant geopend hebben 
(1765). 
Boven zijn deur hing een bord met de tekst “Boulan-
ger débite des restaurant devins”. 

Oftewel: Boulanger verstrekt goddelijke levensbe-
hoeften. Nou, nou dat is me nogal wat. Maar naar 
aanleiding van een onderzoek in 2000 betwijfelt men 
of deze heer wel met de eer mag strijken. Een ande-
re gegadigde is namelijk mijnheer Chantoise. Hij zou 
in 1766 ook in Parijs zijn restaurant hebben opge-
richt. Hij wilde graag bijdragen aan de lichamelijke 
gezondheid van de Fransen.

Hij serveerde enkel gezond en voedzaam eten. Er 
werd gegeten wat de pot schafte en dikwijls at men 
daar in z’n eentje aan een tafel.

Ook de Chinezen waren er vroeg bij. Vanaf de 11e 
eeuw had de noordelijke hoofdstad een gastvrije cul-
tuur en papieren briefgeld. Hoogstwaarschijnlijk zijn 
het de theehuizen en herbergen die zijn uitgegroeid 
tot eethuizen en restaurants. 

Er waren restaurants met verschillende kookstijlen, 
prijscategorieën en religieuze vereisten. 

Zelfs bij deze restaurants was er sprake van variatie en werd er besteld van 
geschreven menukaarten. Wat ik zelf heb gemerkt in mijn keukenervaring is dat je vaak 

trends in de gastronomie hebt. Denk hierbij aan kooktech-
nieken, productkeuze en presentatie. Sommige trends zijn 
een tijd lang heel hot om dan zomaar weer te verdwijnen. 
Het is sinds de jaren ‘80 zo dat er steeds meer op een 
scheikundige manier 
gekeken  wordt naar de moderne keuken.

 

Hierdoor gaat men verder in op hoe een product in elkaar 
steekt, welke stoffen het bevat en wat ermee gebeurt tij-
dens een bereiding. Hierdoor kan men bijvoorbeeld de 
ideale gaarheid van een product bepalen of nieuwe bin-
dingen of structuren te krijgen. Desalniettemin is er elk jaar 
wel weer een 
ondernemer, chef of gastheer die iets totaal nieuws be-
denkt. 

Vaak worden dit soort ideeën afgekeken door collega’s die dat dan weer op hun manier 
verwerken. Soms positief, maar soms ook gewoon helemaal niet. Ik vind dit mooi om te 
zien dat een in feite jonge branche zichzelf in drie eeuwen zo extreem heeft kunnen ont-

wikkelen. Een interessante website om eens op te kijken is theworlds50best. Hier staan de 
vijftig beste restaurants van de wereld in. Heel grappig om te zien is dat dit vaak restau-

rants zijn waarvan de chef ook de eigenaar van het restaurant is!

“Boulanger débite des
restaurant devins.”
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