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Bij het afscheid van Pia van den Berg, gemeenteraadslid PvdA

Na de verkiezing van de nieuwe Amsterdamse gemeenteraad op 21 
maart 2018 zal Pia van den Berg na vier jaar PvdA gemeenteraadslid 
te zijn geweest naar eigen keuze niet meer terugkeren in de raad.
Zij heeft met veel voldoening en de nodige resultaten de portefeuilles 
cultuur en duurzaamheid beheerd. 
De Hoftuingroep (Carla Delfos (voorzitter), Giep Hagoort, Ben 
Hurkmans en Pia van den Berg) wilde het afscheid van een van haar 
leden niet ongemerkt voorbij laten gaan. 
Het onderwerp was snel gekozen: welke verbinding kan de wereld 
van kunst en cultuur aangaan met het concept van de slimme, door 
big data gestuurde stad zoals dat momenteel in diverse grote steden – 
en met name ook in Amsterdam – hoog op de agenda staat? Zo’n 
relatie met kunst en cultuur ontbreekt, al spelen culturele instellingen in 
Amsterdam wel een rol als het gaat om het verduurzamen van hun 
organisatie. 

De Hoftuingroep besloot op 27 maart 2018 een ronde tafel te houden 
in Castrum Peregrini om dit thema met een aantal experts uit te 
diepen. De deelnemers kregen vooraf een gespreksnotitie toegestuurd 
met een aantal luiken voor het gesprek. 
In dit document zijn, naast de inleiding van Pia, de opmerkingen van 
de deelnemers samen met de oorspronkelijke tekst verwerkt tot een 
adres aan het Amsterdamse Gemeentebestuur. De betrokkenen 
kwamen tot de conclusie dat de drieslag kunst-duurzaamheid-slimme 
stad alle aandacht verdient van de nieuwe gemeenteraad. Kunst kan 
een betekenisvolle re�ectie leveren op de ontwikkeling van een nu nog 
door grote tech-bedrijven beheerste slimme stad. 

Carla Delfos, Giep Hagoort, Ben Hurkmans
 



2



De Smart City als discours:

Het gevaar bestaat dat het debat verzeild raakt in een 
welles-nietesdiscussie, waarbij normatieve voorkeuren die mensen al 
op voorhand hebben, bepalend zijn voor de reacties.
Maarten Hajer & Ton Dassen, in: Slimme Steden (2014)

Een smart city moet een weelde aan nieuwe toepassingen stimuleren 
en faciliteren, maar tegelijk limieten stellen aan de verregaande 
formattering en personalisering die de ICT-wereld kenmerkt. Ze moet 
een proeftuin worden, gedragen door een slagkrachtige organisatie 
die komaf maakt met hokjes denken en durft in te grijpen in 
technologische ontwikkelingen.
Pieter Ballon, in: Smart Cities (2016)
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immers niet gebonden aan een wethouder uit de coalitie. 

In de vier jaar als raadslid heb ik de portefeuilles kunst en cultuur en 
duurzaamheid onder mijn hoede gehad, en vooral van het domein 
duurzaamheid heb ik heel veel geleerd. Er waren veel onderwerpen 
waar ik weinig kennis van had, zoals afval (de transitie naar afval = 
grondstof), circulaire economie, luchtkwaliteit, groene en blauwe 
daken, groen in de openbare ruimte, bodemverdichting in de parken, 
led-straatverlichting, windenergie, energie-labels. En alle innovatie 
technologie op deze onderwerpen. 
Ook het begrip Slimme Stad – Smart City - kwam regelmatig voorbij, 
zoals bv in het kader van Rainproof Amsterdam, of projecten op 
Science Park, of de pilot circulaire economie in de Buiksloterham in 
Amsterdam-Noord. 
Het concept Smart City is altijd genoemd in relatie tot duurzame 
ontwikkeling, stedenbouw en innovatie, zeker op het gebied van data 
technologie. 
Helaas is de relatie tussen kunst en slimme stad niet of nauwelijks een 
onderwerp geweest binnen de gemeente, behalve het project van de 
verduurzaming van de Cultuurpanden, dat op mijn initiatief door de 
gemeenteraad is omarmd en door alle kunstinstellingen in 
samenwerking met De Gezonde Stad op dit moment wordt uitgevoerd.

Bij de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen, afgelopen maart 2018, 
heb ik besloten me niet meer kandidaat te stellen. Ik wil me graag 
weer volledig gaan inzetten voor de kunsten. Vier jaar politiek is 
behoorlijk intensief, maar ik kijk terug op vier geweldige jaren, waarin 
ik ongelofelijk veel geleerd heb. Het raadswerk zit bovenop de 
actualiteit, het houdt je scherp en je komt alles te weten over die 
prachtige stad Amsterdam. 
Ik vond het een eer om raadslid te zijn van de gemeente Amsterdam 
en ik heb het voorrecht gehad in een raad te werken, die loyaal was, 
rechtvaardig, integer en die het debat voerde op hoog niveau. 
Bij belangwekkende onderwerpen zoals het vluchtenvraagstuk, de 
Turkse opstand, de bed-bad-en-brood regeling, de veiligheid, de 
armoede in de stad, de eenzaamheid onder ouderen, de intensieve 
zorg, het klimaat, discriminatie en radicalisering, was de raad 
eensgezind in haar aanpak. En dat is zeker ook een grote verdienste 
geweest van wijlen Eberhard van der Laan, die als onze burgemeester 
op briljante wijze het debat kon sturen naar een gezamenlijke 

Inleiding

In de zomer van 2013 stelde ik me kandidaat als PvdA 
gemeenteraadslid in Amsterdam. In de sollicitatiebrief aan Jacqueline 
Cramer, de voorzitter van de kandidatencommissie, schreef ik onder 
meer: 

‘Al van jongs af aan ben ik grootgebracht in een 
sociaaldemocratische omgeving. Mijn ouders waren links en mijn 
moeder was actief in de PvdA, vooral in Oss, tijdens mijn tienerjaren 
(de jaren 60), de stad van enerzijds de rijke eigenaren van grote 
bedrijven en anderzijds de grote arbeidersklasse, die vooral werkte in 
diezelfde bedrijven (Unox, Organon, Thomas & Drijver, Dessaux, 
Bergos). Mijn moeder maakte zich sterk voor het doorbreken van de 
vanzelfsprekendheid dat meisjes naar de Mulo gingen om daarna te 
gaan werken in de fabriek. De PvdA vond dat meisjes moesten kunnen 
studeren, hun ambities verwezenlijken, een zelfstandig bestaan 
kunnen opbouwen en eigen keuzes kunnen maken in werk, in liefde 
en gezin.
Thuis werd �ink gediscussieerd over maatschappelijke en politieke 
ontwikkelingen en Den Uyl was een groot voorbeeld. Ik heb mijn 
sociaaldemocratische hart altijd gevolgd in mijn studies, mijn werk, in 
actiegroepen, en in mijn keuze voor een zelfstandig leven.

Het is 1967. Ik was 16 jaar en speelde de hoofdrol Elektra in het 
schooltoneel op de middelbare school in Oss, in een geactualiseerde 
theaterversie van het stuk van Sophocles, met de titel “Elektra 67”. De 
voorstelling vertelde het verhaal van de militaire staatsgreep in 
Griekenland in 1967. In één nacht, de beruchte Prometheus nacht, 
werden 1200 kunstenaars, leraren, politici, wetenschappers en 
journalisten opgepakt, gemarteld en velen van hen vermoord. In één 
klap was Griekenland onthoofd. Griekenland, de bakermat van 
democratie, kunst en westerse �loso�e. Onze voorstelling ging over de 
vervolging van Mikis Theodorakis en zijn geliefde Elektra. 
Theater verbond zich met actuele politiek in deze ontroerende en 
strijdbare voorstelling. 
Deze voorstelling heeft mijn kijk op het leven sterk beïnvloed. Mijn 
liefde voor kunst en theater en mijn belangstelling voor politiek was 
voor altijd gewekt.

oplossing.
Dan ervaar ik het DNA van Amsterdam – vastberaden, heldhaftig en 
barmhartig.

In het kader van mijn afscheid als raadslid is mij een groot cadeau 
gegeven door mijn vrienden Giep Hagoort, Carla Delfos en Ben 
Hurkmans: een Ronde Tafel over de driehoek duurzaamheid, kunst en 
slimme stad, met experts uit de kunstensector, duurzaamheid, 
stedenbouw en wetenschap.
Onderliggende vraag: hoe ver kunnen we gaan met de 
informatietechnologie om de stad te besturen? Doel van de slimme 
stad is tenslotte om de levenskwaliteit te verhogen door de stad 
ef�ciënter te organiseren en de afstand tussen de inwoners en het 
bestuur te verkleinen. 
Wat is de keerzijde van de smart city?

Ik heb de meeste experts mogen uitnodigen. Vanuit verschillende 
invalshoeken kende ik hen of heb ik hen leren kennen als raadslid. In 
het bijzonder Jacqueline Cramer vanuit duurzaamheid en de slimme 
stad en Hans van Houwelingen als bijzonder en geëngageerd 
kunstenaar. 
Ik voel me vereerd met de deelname van alle experts en ik ben er trots 
op dat deze Ronde Tafel tot een aantal concrete conclusies en 
aanbevelingen heeft geleid.
We hebben veel uitgewisseld over de kansen en bedreigingen van de 
slimme stad en wat de relatie is met de creatieve stad en de fysieke 
stad. Hoe kan de kunst meer verbonden worden aan de ontwikkeling 
van de slimme stad? Of concreter: hoe zou een gemeentelijke agenda 
rond de kunsten in relatie tot de slimme stad eruit moeten zien? 
En waarom niet een kunstenaar in de Economic Board Amsterdam?
Met plezier bied ik dit boekje met het verslag van de Ronde Tafel aan 
het nieuwe gemeentebestuur aan. 

Tot slot wil ik allen die dit hebben mogelijk gemaakt heel hartelijk 
bedanken!

Pia van den Berg

Amsterdam,  juni 2018

Mijn werkzame leven heeft zich de afgelopen 40 jaar afgespeeld 
binnen het domein van de kunsten, het kunstvakonderwijs en het 
theater. Als actrice bij Toneelwerkgroep Proloog, als studieleider op de 
Amsterdamse Theaterschool en de laatste 22 jaar als algemeen 
directeur van Theater De Engelenbak in Amsterdam.
Ik leidde het theater vanuit een zichtbaar maatschappelijk en cultureel 
engagement en een sociaal werkgeverschap. In al die jaren heb ik 
een grote kennis van kunst en cultuur opgebouwd en ben ik vertrouwd 
geraakt met de bestuurlijke en politieke verhoudingen in Amsterdam. 
Door de grote bezuinigingen in de kunstensector, met de vaststelling 
van het Kunstenplan 2013-2016, was Theater De Engelenbak 
genoodzaakt haar deuren te sluiten per 1 januari 2013. Grote 
protestacties in Amsterdam en ver daarbuiten, mochten helaas niet 
baten.’

Het sprak mij aan om de politiek in te gaan als gemeenteraadslid voor 
de periode 2014-2018 omdat ik het als een bijzondere kans zag mijn 
ruime ervaring en expertise in te zetten voor de Gemeenteraad en de 
stad Amsterdam. Ik wilde me vooral richten op het domein van de 
kunsten. Kunst is de taal van de verbeelding, van de creativiteit, is een 
andere kijk op het leven en doet een veelzijdig appèl op onze emoties 
en denkvermogens. Vooral kunst op school moest wat mij betreft alle 
prioriteit krijgen. 
Daarnaast wilde ik me ook graag richten op de ontwikkelingen binnen 
het sustainisme, oftewel duurzaamheid en klimaat. Dat was voor mij 
een totaal nieuwe uitdaging. Ik wilde graag de mogelijkheid 
aangrijpen om vanuit een overkoepelende context mijn bijdrage te 
leveren aan de versterking van de stad Amsterdam: aan een sociale, 
leefbare, groene Cultuurstad voor alle Amsterdammers. In mijn 
sollicitatie richtte ik expliciet de aandacht op het belang van vrijheid, 
gelijke kansen, rechtvaardige verdeling, culturele diversiteit en civil 
society voor de bewoners van onze stad. Naar mijn idee had de PvdA 
ook de plicht om de democratie een socialer gezicht te geven.

Na een pittige en lange selectieprocedure werd ik door de 
kandidatencommissie op nummer 5 van de PvdA lijst geplaatst en ben 
uiteindelijk verkozen tot raadslid door ruim 1400 Amsterdammers.
De PvdA was voor het eerst in haar geschiedenis in Amsterdam een 
oppositiefractie geworden. Voor mij was alles nieuw, dus ik kende 
geen verschil. Ik ervoer juist veel vrijheid in standpuntbepaling, je bent 
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moeder was actief in de PvdA, vooral in Oss, tijdens mijn tienerjaren 
(de jaren 60), de stad van enerzijds de rijke eigenaren van grote 
bedrijven en anderzijds de grote arbeidersklasse, die vooral werkte in 
diezelfde bedrijven (Unox, Organon, Thomas & Drijver, Dessaux, 
Bergos). Mijn moeder maakte zich sterk voor het doorbreken van de 
vanzelfsprekendheid dat meisjes naar de Mulo gingen om daarna te 
gaan werken in de fabriek. De PvdA vond dat meisjes moesten kunnen 
studeren, hun ambities verwezenlijken, een zelfstandig bestaan 
kunnen opbouwen en eigen keuzes kunnen maken in werk, in liefde 
en gezin.
Thuis werd �ink gediscussieerd over maatschappelijke en politieke 
ontwikkelingen en Den Uyl was een groot voorbeeld. Ik heb mijn 
sociaaldemocratische hart altijd gevolgd in mijn studies, mijn werk, in 
actiegroepen, en in mijn keuze voor een zelfstandig leven.

Het is 1967. Ik was 16 jaar en speelde de hoofdrol Elektra in het 
schooltoneel op de middelbare school in Oss, in een geactualiseerde 
theaterversie van het stuk van Sophocles, met de titel “Elektra 67”. De 
voorstelling vertelde het verhaal van de militaire staatsgreep in 
Griekenland in 1967. In één nacht, de beruchte Prometheus nacht, 
werden 1200 kunstenaars, leraren, politici, wetenschappers en 
journalisten opgepakt, gemarteld en velen van hen vermoord. In één 
klap was Griekenland onthoofd. Griekenland, de bakermat van 
democratie, kunst en westerse �loso�e. Onze voorstelling ging over de 
vervolging van Mikis Theodorakis en zijn geliefde Elektra. 
Theater verbond zich met actuele politiek in deze ontroerende en 
strijdbare voorstelling. 
Deze voorstelling heeft mijn kijk op het leven sterk beïnvloed. Mijn 
liefde voor kunst en theater en mijn belangstelling voor politiek was 
voor altijd gewekt.

oplossing.
Dan ervaar ik het DNA van Amsterdam – vastberaden, heldhaftig en 
barmhartig.

In het kader van mijn afscheid als raadslid is mij een groot cadeau 
gegeven door mijn vrienden Giep Hagoort, Carla Delfos en Ben 
Hurkmans: een Ronde Tafel over de driehoek duurzaamheid, kunst en 
slimme stad, met experts uit de kunstensector, duurzaamheid, 
stedenbouw en wetenschap.
Onderliggende vraag: hoe ver kunnen we gaan met de 
informatietechnologie om de stad te besturen? Doel van de slimme 
stad is tenslotte om de levenskwaliteit te verhogen door de stad 
ef�ciënter te organiseren en de afstand tussen de inwoners en het 
bestuur te verkleinen. 
Wat is de keerzijde van de smart city?

Ik heb de meeste experts mogen uitnodigen. Vanuit verschillende 
invalshoeken kende ik hen of heb ik hen leren kennen als raadslid. In 
het bijzonder Jacqueline Cramer vanuit duurzaamheid en de slimme 
stad en Hans van Houwelingen als bijzonder en geëngageerd 
kunstenaar. 
Ik voel me vereerd met de deelname van alle experts en ik ben er trots 
op dat deze Ronde Tafel tot een aantal concrete conclusies en 
aanbevelingen heeft geleid.
We hebben veel uitgewisseld over de kansen en bedreigingen van de 
slimme stad en wat de relatie is met de creatieve stad en de fysieke 
stad. Hoe kan de kunst meer verbonden worden aan de ontwikkeling 
van de slimme stad? Of concreter: hoe zou een gemeentelijke agenda 
rond de kunsten in relatie tot de slimme stad eruit moeten zien? 
En waarom niet een kunstenaar in de Economic Board Amsterdam?
Met plezier bied ik dit boekje met het verslag van de Ronde Tafel aan 
het nieuwe gemeentebestuur aan. 

Tot slot wil ik allen die dit hebben mogelijk gemaakt heel hartelijk 
bedanken!

Pia van den Berg

Amsterdam,  juni 2018

Mijn werkzame leven heeft zich de afgelopen 40 jaar afgespeeld 
binnen het domein van de kunsten, het kunstvakonderwijs en het 
theater. Als actrice bij Toneelwerkgroep Proloog, als studieleider op de 
Amsterdamse Theaterschool en de laatste 22 jaar als algemeen 
directeur van Theater De Engelenbak in Amsterdam.
Ik leidde het theater vanuit een zichtbaar maatschappelijk en cultureel 
engagement en een sociaal werkgeverschap. In al die jaren heb ik 
een grote kennis van kunst en cultuur opgebouwd en ben ik vertrouwd 
geraakt met de bestuurlijke en politieke verhoudingen in Amsterdam. 
Door de grote bezuinigingen in de kunstensector, met de vaststelling 
van het Kunstenplan 2013-2016, was Theater De Engelenbak 
genoodzaakt haar deuren te sluiten per 1 januari 2013. Grote 
protestacties in Amsterdam en ver daarbuiten, mochten helaas niet 
baten.’

Het sprak mij aan om de politiek in te gaan als gemeenteraadslid voor 
de periode 2014-2018 omdat ik het als een bijzondere kans zag mijn 
ruime ervaring en expertise in te zetten voor de Gemeenteraad en de 
stad Amsterdam. Ik wilde me vooral richten op het domein van de 
kunsten. Kunst is de taal van de verbeelding, van de creativiteit, is een 
andere kijk op het leven en doet een veelzijdig appèl op onze emoties 
en denkvermogens. Vooral kunst op school moest wat mij betreft alle 
prioriteit krijgen. 
Daarnaast wilde ik me ook graag richten op de ontwikkelingen binnen 
het sustainisme, oftewel duurzaamheid en klimaat. Dat was voor mij 
een totaal nieuwe uitdaging. Ik wilde graag de mogelijkheid 
aangrijpen om vanuit een overkoepelende context mijn bijdrage te 
leveren aan de versterking van de stad Amsterdam: aan een sociale, 
leefbare, groene Cultuurstad voor alle Amsterdammers. In mijn 
sollicitatie richtte ik expliciet de aandacht op het belang van vrijheid, 
gelijke kansen, rechtvaardige verdeling, culturele diversiteit en civil 
society voor de bewoners van onze stad. Naar mijn idee had de PvdA 
ook de plicht om de democratie een socialer gezicht te geven.

Na een pittige en lange selectieprocedure werd ik door de 
kandidatencommissie op nummer 5 van de PvdA lijst geplaatst en ben 
uiteindelijk verkozen tot raadslid door ruim 1400 Amsterdammers.
De PvdA was voor het eerst in haar geschiedenis in Amsterdam een 
oppositiefractie geworden. Voor mij was alles nieuw, dus ik kende 
geen verschil. Ik ervoer juist veel vrijheid in standpuntbepaling, je bent 
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immers niet gebonden aan een wethouder uit de coalitie. 

In de vier jaar als raadslid heb ik de portefeuilles kunst en cultuur en 
duurzaamheid onder mijn hoede gehad, en vooral van het domein 
duurzaamheid heb ik heel veel geleerd. Er waren veel onderwerpen 
waar ik weinig kennis van had, zoals afval (de transitie naar afval = 
grondstof), circulaire economie, luchtkwaliteit, groene en blauwe 
daken, groen in de openbare ruimte, bodemverdichting in de parken, 
led-straatverlichting, windenergie, energie-labels. En alle innovatie 
technologie op deze onderwerpen. 
Ook het begrip Slimme Stad – Smart City - kwam regelmatig voorbij, 
zoals bv in het kader van Rainproof Amsterdam, of projecten op 
Science Park, of de pilot circulaire economie in de Buiksloterham in 
Amsterdam-Noord. 
Het concept Smart City is altijd genoemd in relatie tot duurzame 
ontwikkeling, stedenbouw en innovatie, zeker op het gebied van data 
technologie. 
Helaas is de relatie tussen kunst en slimme stad niet of nauwelijks een 
onderwerp geweest binnen de gemeente, behalve het project van de 
verduurzaming van de Cultuurpanden, dat op mijn initiatief door de 
gemeenteraad is omarmd en door alle kunstinstellingen in 
samenwerking met De Gezonde Stad op dit moment wordt uitgevoerd.

Bij de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen, afgelopen maart 2018, 
heb ik besloten me niet meer kandidaat te stellen. Ik wil me graag 
weer volledig gaan inzetten voor de kunsten. Vier jaar politiek is 
behoorlijk intensief, maar ik kijk terug op vier geweldige jaren, waarin 
ik ongelofelijk veel geleerd heb. Het raadswerk zit bovenop de 
actualiteit, het houdt je scherp en je komt alles te weten over die 
prachtige stad Amsterdam. 
Ik vond het een eer om raadslid te zijn van de gemeente Amsterdam 
en ik heb het voorrecht gehad in een raad te werken, die loyaal was, 
rechtvaardig, integer en die het debat voerde op hoog niveau. 
Bij belangwekkende onderwerpen zoals het vluchtenvraagstuk, de 
Turkse opstand, de bed-bad-en-brood regeling, de veiligheid, de 
armoede in de stad, de eenzaamheid onder ouderen, de intensieve 
zorg, het klimaat, discriminatie en radicalisering, was de raad 
eensgezind in haar aanpak. En dat is zeker ook een grote verdienste 
geweest van wijlen Eberhard van der Laan, die als onze burgemeester 
op briljante wijze het debat kon sturen naar een gezamenlijke 
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Deelnemers ronde tafel 27 maart 2018 

Jacqueline Cramer - Hoogleraar circulaire economie en 
duurzaamheid, Universiteit Utrecht
   
Hans van Houwelingen > Beeldend kunstenaar 
Jaap de Jong > Directeur De gezondeStad  
Sjoerd Soeters > Architect   
Astrid Elburg > Consultant inclusief leiderschap 
Erik Uitenbogaard > Hoofdconservator Cartesius Museum Utrecht
Jan Jaap Knol > Directeur Fond Cultuurparticipatie 
Lars Ebert > Senior advisor ELIA  
Pim Wallis de Vries > Theaterproducent  
Ingejan Ligthart Schenk > Artistiek leider Amsterdamse Bos
Guikje Roethof > Algemeen secretaris Amsterdamse Kunstraad
Dianne Zuidema > Directeur Stadsschouwburg Amsterdam
     
Giep Hagoort > Hoogleraar emeritus kunst en economie, Universiteit 
Utrecht/HKU
Carla Delfos > Consultant arts, culture, education 
Ben Hurkmans > Dramaturg   
Pia van den Berg > Gemeenteraadslid PvdA Amsterdam (aftredend)
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moet worden dat de pro�jtelijke lusten naar het centrum gaan en de 
lasten (met veel controle, privacy-dreiging) naar de afzonderlijke 
wijken. Het realiseren van een democratische stad moet het gemeen-
schappelijk belang zijn, zodat lusten en lasten over centrum en wijken 
eerlijk verdeeld worden. 
• Amsterdam is van oudsher een vrijhaven, een stad van vrijdenkers. 
Dat is een van haar aantrekkelijkste eigenschappen. Om die kwaliteit 
van de civil society te behouden dient ernst te worden gemaakt met 
een grotere inbreng van vrijdenkende kunstenaars in de toepassing 
van datatechnologie.

Amsterdam een slimme stad zijn, dan dient hier verkleuring plaats te 
vinden. Maar ook moet er een zetel in AEB voor een kunstenaar 
gereserveerd worden, willen we de relatie slimme stad en kunsten 
serieus nemen.
• De data van de slimme stad kunnen ons goed informeren hoe het 
staat met de verduurzaming van de stad. Waar raakt Amsterdam 
achterop, welke sectoren moeten zich extra inspannen, waar zijn de 
Amsterdammers nog in het geheel niet bij betrokken?

En de rol van de kunstenaar? 
De deelnemers krijgen een keuzemenu voorgeschoteld: 
a. Buigen kunstenaars mee in het digitale geweld om invloed aan te 
wenden? b. Is hun rol voornamelijk re�ecterend en kritische vragen 
stellend? c. Vraagt de huidige slimme stad vooral een verzetshouding 
van kunstenaars om de technologische dominantie te doorbreken? 
De beantwoording vraagt om voorbeelden. Wat re�ectie betreft kan 
de toneeltekst Een Heilige Avond (Heilig Abend) van de Duitse schri-
jver Daniel Kehlmann tot voorbeeld dienen. Vrijheid, veiligheid en 
privacy vechten in dit stuk op beklemmende wijze om voorrang. 
Maar boter bij de vis en het moet hier herhaald: wil een kunstenaar 
zijn of haar re�ecterende rol vervullen dan dient daar een vergoeding 
tegenover te staan. Waarom moeten kunstenaars toch zo vaak gratis 
hun diensten aanbieden? Vanuit een betaalde rol kun je van de 
kunstenaars verlangen ook aandacht te besteden aan verbreding en 
verdieping, waarbij vooral met Amsterdammers in de (buiten)wijken 
een verbinding is gewenst. 

Tot slot voegt de Hoftuingroep nog een viertal overwegingen aan 
bovenstaande tekst toe. 
• De inbreng van kunstenaars in diverse Amsterdamse platforms over 
de slimme stad dient te worden versterkt. Primair vanwege hun re�ecti-
eve functie maar ook ten behoeve van de nodige verbeeldingskracht 
om de slimme stad een stad van vrijdenkers te laten zijn. 
• Een evenwicht tussen de slimme stad en de fysieke stad is noodzake-
lijk om de leefbaarheid in de stad te kunnen behouden. Een gemeen-
telijke agenda kan dit evenwicht waarborgen.
• Een gemeentelijke agenda zal nadrukkelijk de relatie tussen ‘slimme 
wijken’ en ‘het slimme centrum’ in beeld moeten brengen. Voorkomen 
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De slimme stad

Alom is er vanaf het begin van de 21e eeuw aandacht voor het 
concept van de slimme stad. Het van oorsprong technologische begrip 
raakt steeds meer beleidsterreinen van de stad. Een slimme stad 
verzamelt en mengt data via sensoren, camera’s, wi�-tracking en 
andere registratiemiddelen en verwerkt deze data door toedoen van 
complexe algoritmen tot informatie: om de stad te besturen en om 
voorzieningen effectiever te maken. Relevante beleidsterreinen zijn: 
mobiliteit, energie, duurzaamheid, veiligheid en sociale voorzienin-
gen. Voor de particuliere markt gaat het bijvoorbeeld om de regis-
tratie van het gedrag van consumenten in grootschalige winkelgebie-
den en het beheer van voorzieningen zoals parkeerplaatsen.
Belangrijke spelers zijn de grote tech-bedrijven (die beschikken over 
de complexe technologie én enorme persoonsgerichte databestanden), 
gemeentelijke overheden (die hun hoop vestigen op datatechnologie 
om aan steeds complexere vraagstukken het hoofd te bieden) en 
start-ups (die met data-gedreven innovaties nieuwe business hopen te 
realiseren).

Jacqueline Cramer, naast hoogleraar circulaire economie aan de 
Universiteit Utrecht strategisch adviseur van de Amsterdam Economic 
Board (AEB), is door Pia gevraagd een aftrap voor het gesprek te 
doen.
Ze geeft aan dat de relatie kunst-duurzaamheid-slimme stad voor haar 
een nieuwe, interessante combinatie is. De slimme stad als symptoom 
van de digitale samenleving blijft onze aandacht vragen. Wat moeten 
we aan met de grote hoeveelheid data. En: zijn digitale processen 
goed te controleren? De AEB heeft mede om die reden met een grote 
groep betrokkenen het manifest TADA uitgebracht met aandacht voor 
de bescherming van de privacy (zie ook hieronder). Willen we een 
duurzame energieopwekking dan is een slimme technologie van 
belang. Door op een verantwoorde manier gegevens te verzamelen, 
kunnen we zeker succesboeken binnen de energietransitie. 
Kunstenaars, als representanten van de creatieve industrie, zijn nodig 
voor een innovatief productdesign. Zo kan de nu nog traditionele 
architectenwereld in het ontwerpen van duurzaam bouwen wel een 
artistieke impuls gebruiken. Jacqueline vindt het boven alles van 
belang om het thema zo integraal mogelijk te benaderen en niet 
uitsluitend vanuit een bepaalde invalshoek. De invloed van alle 

betrokkenen moet voelbaar zijn, bijvoorbeeld door middel van 
gemeenschappelijke platforms. Tot slot: de politiek heb je beslist nodig 
om tot effectieve regulering te komen, bijvoorbeeld inzake de privacy.

Hans van Houwelingen, beeldend kunstenaar, is eveneens door Pia 
gevraagd om een statement af te geven.
Hans werkt momenteel op een geheel eigen wijze aan de slimme stad. 
Hij voert samen met beeldend kunstenaar Berend Strik sinds de 
afgelopen 15 jaar een project, getiteld De Moderne Moraal, uit dat 
voorziet in 16 nieuwe glas-in-loodramen in de poptempel Paradiso, 
een voormalig kerkgebouw. De ramen weerspiegelen de actuele 
thema’s in hun tijd. In 2018 gaat het dan om de verwerking van data 
in het maken van de ramen. Vanuit de positie van autonoom kunste-
naar heeft Hans problemen om zich te voegen naar het frame van de 
creatieve industrie. Deze industrie ziet de kunstenaar als een econo-
mische bron en een nieuw verdienmodel. In de ogen van Hans is de 
kunstenaar geen start-up voor de economie en dat geldt ook voor de 
slimme stad. Kunst is veel meer verbonden met wat de inhoudelijke 
ziel van de stad kan zijn. En dat staat ver van wat slim is, met bijbe-
horende verdienmodellen. Hij geeft het voorbeeld van een voor hem 
indrukwekkende ervaring uit 2011: samen met Amsterdamse politici 
en kunstenaars tijdens een meerdaagse sessie (“Byond Allegories”) 
gezamenlijk zoeken naar verbintenissen en inzichten die voor beide 
groepen werkelijk van betekenis zijn, daarbij de subsidiepolitiek ver 
achter zich latend.

In een eerste reacties van de deelnemers worden diverse aspecten 
nader benoemd. Het is goed om in de relatie met de slimme stad een 
onderscheid te maken tussen individueel werkende kunstenaars en 
culturele instellingen die via hun presentatiefunctie een directe relatie 
met het publiek moeten aangaan. De autonome kunstenaar staat meer 
op afstand en kan eventueel een verzetshouding tegen de data-domi-
nantie innemen. Als we de relatie leggen tussen kunst en slimme stad 
moeten we om die reden functies onderscheiden: is de kunst re�ectief, 
bemiddelend of instrumenteel. 
Zeker, maar - zo wordt opgemerkt - een groot deel van het Amster-
damse kunstbudget (€ 160 miljoen op jaarbasis) komt niet terecht bij 
de individuele kunstenaars. Hun re�ectieve functie, waarvan Hans van 
Houwelingen een sprekend voorbeeld is, moet �nancieel mogelijk 
gemaakt worden. Het starten van een platform van kunstenaars dat 

invloed heeft op het beleid inzake de slimme stad – zoals ook voorg-
esteld in de gespreksnotitie – is een eerste stap om hen een nadrukkeli-
jke stem te geven. En als we nu eens een sprong voorwaarts maken: 
hoe schaffen we de verschillende beleids- en onderwijscompartiment-
en met hun weerzin tegen verandering af en realiseren we een 
integrale benadering? 
De slimme stad ontbeert vooralsnog inclusief leiderschap.

Ook Amsterdam

Ook de stad Amsterdam – constateert de gespreksnotitie - presenteert 
zich als een slimme stad en behoort met de drie andere grote steden 
Rotterdam, Den Haag en Utrecht tot een kopgroep in ontwikkeling en 
toepassing. Er zijn in de stad een kleine 250 projecten op de gebie-
den Infrastructuur/Technologie, Energie, Water & Afval, Mobiliteit, 
Circulaire Stad, Bestuur & Educatie en Burgers & Wonen, 
gecoördineerd door het samenwerkingsverband en innovatieplatform 
Amsterdam Smart City (www.amsterdamsmartcity.com). Dit samenw-
erkingsverband wordt ondersteund door de gemeente. 
In 2017 lanceerde de Amsterdam Economic Board het manifest TADA 
over het verantwoord omgaan met data in de metropoolregio Amster-
dam: ‘Met data krijgen we ’t voor elkaar. Als mensen maar de baas 
blijven over data, en niet andersom.’ (tada.city).
Maar er zijn ook kritische geluiden te horen omdat de privacy op het 
spel staat. Het is vaak niet duidelijk wie eigenaar is van de informatie 
en of er toestemming gegeven is om persoonsgerichte data te 
verzamelen. Ook de overheden weten niet waar, door wie en hoe 
data verzameld worden. 
Een ander problematisch punt is het gebrek aan digitale vaardigheden 
van de inwoners om daadwerkelijk te kunnen participeren in de 
slimme stad. In dit verband wordt gesproken van ‘digital cannots’.
Creatieve professionals hebben - voor zover betrokken - naar voren 
gebracht dat ‘data gestuurde beleidsbeslissingen’ geen ruimte laten 
voor andere, meer creatieve benaderingen. Alles lijkt te worden 
bepaald door algoritmen. Waar is de kritische geest en het gezonde 
verstand in dit door data gestuurd beleid? 
Om te ontkomen aan de overheersende invloed van de technologie 
richten burgerinitiatieven (digitale) platforms in om de kwaliteit van het 
stedelijk leefklimaat te waarborgen. Maar deze burgers ervaren de 

overmacht van de grote tech-bedrijven als een frustrerend groot 
struikelblok om hun initiatieven voor het digitale voetlicht te brengen.

De deelnemers plaatsen elk hun eigen kanttekeningen, bijvoorbeeld 
over creativiteit. 
Zo wordt gesignaleerd dat creativiteit steeds meer aandacht verdient 
in een samenleving die vooral beheerst wordt door economische en 
technologische waarden. Ook in het onderwijs is de roep hoorbaar 
om aandacht te besteden aan creativiteit om met name de kritische 
geest van scholieren en studenten te stimuleren. De rol van kunst is 
toch vooral om de mens mens te laten zijn. Wordt dit proces verstoord 
door de opdringerige technologie? Is er nog ruimte om afwijkend te 
mogen zijn? Maar, zo klinkt de waarschuwing, ook andere sectoren 
dan de kunst ondergaan de gesel van de technologie. Alternatieve, 
duurzame energiebenaderingen kregen aanvankelijk ook niet de 
ruimte binnen de dominante slimme stad. Nu laten bijvoorbeeld 
bottom up energieprojecten zien dat verandering mogelijk is. Kunste-
naars kunnen zich verbinden met deze initiatieven en doen dat steeds 
vaker. 
Maar kijk de tafel eens rond? Instemmend geknik als wordt opgemerkt 
dat de jongste generatie niet aan het gesprek deelneemt. Overeen-
stemming bestaat er ook over het feit dat jongeren verslaafd kunnen 
zijn aan de nieuwe technologie en dat onderwijs een verantwoordeli-
jkheid heeft om hen te leren ook of�ine te leven. Er is een optimistisch 
geluid te horen. Jongeren hebben vele digitale middelen tot hun 
beschikking, van iphones tot tablets. Het is een hele klus om hun 
nieuwsgierigheid te wekken voor culturele belevenissen in de wereld, 
weg van de digitale dominantie. Dit vraagt om een mediawijsheid die 
mede door cultuureducatie bereikt kan worden. Voor Amsterdam als 
culturele hoofdstad van ons land ligt hier een grote uitdaging.

Euforie
Over het onderwerp bestaat de spreekwoordelijke technologische 
euforie, aldus de gespreksnotitie. Een euforie die ons wil doen geloven 
dat de stad tot een digitaal paradijs transformeert: lantarenpalen die 
zelf het gebruik van energie regelen en tegelijkertijd de openbare 
orde registreren, en afvalcontainers die pas geleegd worden als ze 
melden dat ze vol zitten. Data die hier-en-nu aangeven dat bepaalde 

wijken extra inbraakgevoelig zijn. Dat er buurtconcentraties van 
gezinsschulden zijn waar een gemeente zich vroegtijdig op moet 
richten om escalatie te voorkomen. Via de snelle ontwikkelingen van 
de algoritmen wordt zelfs serieus voorspeld dat het via smart data 
mogelijk zal zijn om deze inbraakgevoeligheid en de toenamen van 
schulden al vooraf met welhaast 100% zekerheid vast te stellen.
In deze euforie wordt de slimme stad met name een democratische(r) 
stad omdat iedere burger zijn aandeel zou leveren - al is het diezelfde 
burger volstrekt onduidelijk waarom, voor wie, in welke mate, en wat 
van dat alles eigenlijk de impact is. 

Nee, bij de deelnemers heerst geen euforie. 
Wel de sterke behoefte een goed beeld te krijgen van wat er speelt. 
Bijvoorbeeld in wijken en buurten waar bottom-up processen zorgen 
voor nieuwe initiatieven. Ook daar wordt technologie ingezet, maar 
er worden anoniem geen data verzameld over de hoofden van de 
betrokkenen. De suggestie wordt gedaan om een agenda te formuler-
en die de spanningen tussen bewoners en grote tech-bedrijven goed in 
beeld brengt. Een gemeente kan deze agenda gebruiken bij het eigen 
beleid. 
Kunnen we de slimme stad zien als een reactie op een falend beleid 
ten aanzien van de fysieke stad? Gaat die fysieke stad het a�eggen 
tegen de slimme stad? De fysieke stad als een betekenisvolle verzamel-
ing fysieke gebouwen, pleinen en parken waar mensen zich welbevin-
den. De slimme stad stelt met de bijbehorende digitalisering het 
bouwen aan zo’n fysieke stad in de schaduw. Daarmee wordt de 
slimme stad een onleefbare stad waarbij het geld (van grondprijzen, 
gebouwen) steeds belangrijker wordt. Is dit het actuele beeld?
Ter nuancering: ook die fysieke stad zal voor een deel data-gedreven 
(moeten) zijn. 
En laten we eerlijk zijn: voor een deel stimuleren we de technologische 
revolutie door vrijwillig onze data af te staan aan grote bedrijven. 
Was vroeger de godsdienst een manier om angsten te bezweren, nu 
zijn het de data en algoritmen die deze functie lijken over te nemen – 
het zogenaamde dataïsme.
Hoe is een fusie tussen Big Brother, Big Data en Big Business te 
voorkomen? Door het internet op te zetten als een publieke voorzien-
ing zoals we dat ook in de begintijd van het openbaar vervoer en de 

energievoorziening hebben gedaan. Zo’n publieke voorziening valt 
direct onder politiek-democratische controle. 

En de relatie met de kunsten?
Vanaf het begin van de 21e eeuw heeft ook het idee van de creatieve 
stad de aandacht van beleidsmakers en cultuurmanagers getrokken. 
De creatieve stad is door de aanwezigheid van culturele instellingen 
als theaters, musea, galeries, kunstscholen en festivals een aantrekkeli-
jke stad voor inwoners, toeristen en bedrijven én brengt economische 
voorspoed. Studies naar de activiteiten van kunstenaars en ontwerpers 
tonen aan dat de aanwezigheid van een creatieve klasse en de 
daaraan verwante creatieve industrie de werkgelegenheid ten goede 
komt (Florida). Dat waar de creatieve klasse initiatieven toont om oude 
gebouwen te transformeren tot creatieve hubs, de omgeving ook mee 
pro�teert, de zogenaamde gentri�cation, met als schaduwzijde de 
stijgende prijzen van het onroerend goed waardoor de oorspronkeli-
jke initiatiefnemers en bewoners uit het gebied (moeten) wegtrekken.
Welke betekenis de creatieve stad heeft voor het functioneren van de 
slimme stad is tot op heden een ongeschreven bladzijde. Vandaar de 
vraagstelling: hoe zou een gemeentelijke agenda rond de kunsten en 
de slimme stad eruit kunnen zien?

De deelnemers geven ter afronding van het gesprek op individuele 
basis een paar strategische opties aan om de verbinding kunst, 
duurzaamheid en slimme stad verder in te bedden. 
•  De stad is nooit af. De vraag naar een leefbare stad krijgt ook 
steeds nieuwe antwoorden. De agenda moet �exibel zijn en een open 
karakter dragen.
• De agenda moet ruimte inbouwen voor nieuwe relevante sectoren 
die in balans gebracht moeten worden met technologie en economie. 
Naast de kunsten moet je denken aan de medische zorg.
• Denk ook aan het stimuleren van de interactie tussen het MBO, HBO 
en WO. Maar al te vaak wordt gedacht dat de oplossing vanuit de 
universiteiten moet komen terwijl ook het MBO en HBO kenniscentra 
zijn voor de slimme stad.
• Zet in op inclusiviteit, te beginnen bij de Amsterdam Economic 
Board die de slimme stad hoog in het vaandel heeft geschreven. AEB 
is als platform nog steeds voornamelijk wit van samenstelling. Wil 
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moet worden dat de pro�jtelijke lusten naar het centrum gaan en de 
lasten (met veel controle, privacy-dreiging) naar de afzonderlijke 
wijken. Het realiseren van een democratische stad moet het gemeen-
schappelijk belang zijn, zodat lusten en lasten over centrum en wijken 
eerlijk verdeeld worden. 
• Amsterdam is van oudsher een vrijhaven, een stad van vrijdenkers. 
Dat is een van haar aantrekkelijkste eigenschappen. Om die kwaliteit 
van de civil society te behouden dient ernst te worden gemaakt met 
een grotere inbreng van vrijdenkende kunstenaars in de toepassing 
van datatechnologie.

Amsterdam een slimme stad zijn, dan dient hier verkleuring plaats te 
vinden. Maar ook moet er een zetel in AEB voor een kunstenaar 
gereserveerd worden, willen we de relatie slimme stad en kunsten 
serieus nemen.
• De data van de slimme stad kunnen ons goed informeren hoe het 
staat met de verduurzaming van de stad. Waar raakt Amsterdam 
achterop, welke sectoren moeten zich extra inspannen, waar zijn de 
Amsterdammers nog in het geheel niet bij betrokken?

En de rol van de kunstenaar? 
De deelnemers krijgen een keuzemenu voorgeschoteld: 
a. Buigen kunstenaars mee in het digitale geweld om invloed aan te 
wenden? b. Is hun rol voornamelijk re�ecterend en kritische vragen 
stellend? c. Vraagt de huidige slimme stad vooral een verzetshouding 
van kunstenaars om de technologische dominantie te doorbreken? 
De beantwoording vraagt om voorbeelden. Wat re�ectie betreft kan 
de toneeltekst Een Heilige Avond (Heilig Abend) van de Duitse schri-
jver Daniel Kehlmann tot voorbeeld dienen. Vrijheid, veiligheid en 
privacy vechten in dit stuk op beklemmende wijze om voorrang. 
Maar boter bij de vis en het moet hier herhaald: wil een kunstenaar 
zijn of haar re�ecterende rol vervullen dan dient daar een vergoeding 
tegenover te staan. Waarom moeten kunstenaars toch zo vaak gratis 
hun diensten aanbieden? Vanuit een betaalde rol kun je van de 
kunstenaars verlangen ook aandacht te besteden aan verbreding en 
verdieping, waarbij vooral met Amsterdammers in de (buiten)wijken 
een verbinding is gewenst. 

Tot slot voegt de Hoftuingroep nog een viertal overwegingen aan 
bovenstaande tekst toe. 
• De inbreng van kunstenaars in diverse Amsterdamse platforms over 
de slimme stad dient te worden versterkt. Primair vanwege hun re�ecti-
eve functie maar ook ten behoeve van de nodige verbeeldingskracht 
om de slimme stad een stad van vrijdenkers te laten zijn. 
• Een evenwicht tussen de slimme stad en de fysieke stad is noodzake-
lijk om de leefbaarheid in de stad te kunnen behouden. Een gemeen-
telijke agenda kan dit evenwicht waarborgen.
• Een gemeentelijke agenda zal nadrukkelijk de relatie tussen ‘slimme 
wijken’ en ‘het slimme centrum’ in beeld moeten brengen. Voorkomen 

De slimme stad

Alom is er vanaf het begin van de 21e eeuw aandacht voor het 
concept van de slimme stad. Het van oorsprong technologische begrip 
raakt steeds meer beleidsterreinen van de stad. Een slimme stad 
verzamelt en mengt data via sensoren, camera’s, wi�-tracking en 
andere registratiemiddelen en verwerkt deze data door toedoen van 
complexe algoritmen tot informatie: om de stad te besturen en om 
voorzieningen effectiever te maken. Relevante beleidsterreinen zijn: 
mobiliteit, energie, duurzaamheid, veiligheid en sociale voorzienin-
gen. Voor de particuliere markt gaat het bijvoorbeeld om de regis-
tratie van het gedrag van consumenten in grootschalige winkelgebie-
den en het beheer van voorzieningen zoals parkeerplaatsen.
Belangrijke spelers zijn de grote tech-bedrijven (die beschikken over 
de complexe technologie én enorme persoonsgerichte databestanden), 
gemeentelijke overheden (die hun hoop vestigen op datatechnologie 
om aan steeds complexere vraagstukken het hoofd te bieden) en 
start-ups (die met data-gedreven innovaties nieuwe business hopen te 
realiseren).

Jacqueline Cramer, naast hoogleraar circulaire economie aan de 
Universiteit Utrecht strategisch adviseur van de Amsterdam Economic 
Board (AEB), is door Pia gevraagd een aftrap voor het gesprek te 
doen.
Ze geeft aan dat de relatie kunst-duurzaamheid-slimme stad voor haar 
een nieuwe, interessante combinatie is. De slimme stad als symptoom 
van de digitale samenleving blijft onze aandacht vragen. Wat moeten 
we aan met de grote hoeveelheid data. En: zijn digitale processen 
goed te controleren? De AEB heeft mede om die reden met een grote 
groep betrokkenen het manifest TADA uitgebracht met aandacht voor 
de bescherming van de privacy (zie ook hieronder). Willen we een 
duurzame energieopwekking dan is een slimme technologie van 
belang. Door op een verantwoorde manier gegevens te verzamelen, 
kunnen we zeker succesboeken binnen de energietransitie. 
Kunstenaars, als representanten van de creatieve industrie, zijn nodig 
voor een innovatief productdesign. Zo kan de nu nog traditionele 
architectenwereld in het ontwerpen van duurzaam bouwen wel een 
artistieke impuls gebruiken. Jacqueline vindt het boven alles van 
belang om het thema zo integraal mogelijk te benaderen en niet 
uitsluitend vanuit een bepaalde invalshoek. De invloed van alle 

betrokkenen moet voelbaar zijn, bijvoorbeeld door middel van 
gemeenschappelijke platforms. Tot slot: de politiek heb je beslist nodig 
om tot effectieve regulering te komen, bijvoorbeeld inzake de privacy.

Hans van Houwelingen, beeldend kunstenaar, is eveneens door Pia 
gevraagd om een statement af te geven.
Hans werkt momenteel op een geheel eigen wijze aan de slimme stad. 
Hij voert samen met beeldend kunstenaar Berend Strik sinds de 
afgelopen 15 jaar een project, getiteld De Moderne Moraal, uit dat 
voorziet in 16 nieuwe glas-in-loodramen in de poptempel Paradiso, 
een voormalig kerkgebouw. De ramen weerspiegelen de actuele 
thema’s in hun tijd. In 2018 gaat het dan om de verwerking van data 
in het maken van de ramen. Vanuit de positie van autonoom kunste-
naar heeft Hans problemen om zich te voegen naar het frame van de 
creatieve industrie. Deze industrie ziet de kunstenaar als een econo-
mische bron en een nieuw verdienmodel. In de ogen van Hans is de 
kunstenaar geen start-up voor de economie en dat geldt ook voor de 
slimme stad. Kunst is veel meer verbonden met wat de inhoudelijke 
ziel van de stad kan zijn. En dat staat ver van wat slim is, met bijbe-
horende verdienmodellen. Hij geeft het voorbeeld van een voor hem 
indrukwekkende ervaring uit 2011: samen met Amsterdamse politici 
en kunstenaars tijdens een meerdaagse sessie (“Byond Allegories”) 
gezamenlijk zoeken naar verbintenissen en inzichten die voor beide 
groepen werkelijk van betekenis zijn, daarbij de subsidiepolitiek ver 
achter zich latend.

In een eerste reacties van de deelnemers worden diverse aspecten 
nader benoemd. Het is goed om in de relatie met de slimme stad een 
onderscheid te maken tussen individueel werkende kunstenaars en 
culturele instellingen die via hun presentatiefunctie een directe relatie 
met het publiek moeten aangaan. De autonome kunstenaar staat meer 
op afstand en kan eventueel een verzetshouding tegen de data-domi-
nantie innemen. Als we de relatie leggen tussen kunst en slimme stad 
moeten we om die reden functies onderscheiden: is de kunst re�ectief, 
bemiddelend of instrumenteel. 
Zeker, maar - zo wordt opgemerkt - een groot deel van het Amster-
damse kunstbudget (€ 160 miljoen op jaarbasis) komt niet terecht bij 
de individuele kunstenaars. Hun re�ectieve functie, waarvan Hans van 
Houwelingen een sprekend voorbeeld is, moet �nancieel mogelijk 
gemaakt worden. Het starten van een platform van kunstenaars dat 

invloed heeft op het beleid inzake de slimme stad – zoals ook voorg-
esteld in de gespreksnotitie – is een eerste stap om hen een nadrukkeli-
jke stem te geven. En als we nu eens een sprong voorwaarts maken: 
hoe schaffen we de verschillende beleids- en onderwijscompartiment-
en met hun weerzin tegen verandering af en realiseren we een 
integrale benadering? 
De slimme stad ontbeert vooralsnog inclusief leiderschap.

Ook Amsterdam

Ook de stad Amsterdam – constateert de gespreksnotitie - presenteert 
zich als een slimme stad en behoort met de drie andere grote steden 
Rotterdam, Den Haag en Utrecht tot een kopgroep in ontwikkeling en 
toepassing. Er zijn in de stad een kleine 250 projecten op de gebie-
den Infrastructuur/Technologie, Energie, Water & Afval, Mobiliteit, 
Circulaire Stad, Bestuur & Educatie en Burgers & Wonen, 
gecoördineerd door het samenwerkingsverband en innovatieplatform 
Amsterdam Smart City (www.amsterdamsmartcity.com). Dit samenw-
erkingsverband wordt ondersteund door de gemeente. 
In 2017 lanceerde de Amsterdam Economic Board het manifest TADA 
over het verantwoord omgaan met data in de metropoolregio Amster-
dam: ‘Met data krijgen we ’t voor elkaar. Als mensen maar de baas 
blijven over data, en niet andersom.’ (tada.city).
Maar er zijn ook kritische geluiden te horen omdat de privacy op het 
spel staat. Het is vaak niet duidelijk wie eigenaar is van de informatie 
en of er toestemming gegeven is om persoonsgerichte data te 
verzamelen. Ook de overheden weten niet waar, door wie en hoe 
data verzameld worden. 
Een ander problematisch punt is het gebrek aan digitale vaardigheden 
van de inwoners om daadwerkelijk te kunnen participeren in de 
slimme stad. In dit verband wordt gesproken van ‘digital cannots’.
Creatieve professionals hebben - voor zover betrokken - naar voren 
gebracht dat ‘data gestuurde beleidsbeslissingen’ geen ruimte laten 
voor andere, meer creatieve benaderingen. Alles lijkt te worden 
bepaald door algoritmen. Waar is de kritische geest en het gezonde 
verstand in dit door data gestuurd beleid? 
Om te ontkomen aan de overheersende invloed van de technologie 
richten burgerinitiatieven (digitale) platforms in om de kwaliteit van het 
stedelijk leefklimaat te waarborgen. Maar deze burgers ervaren de 

overmacht van de grote tech-bedrijven als een frustrerend groot 
struikelblok om hun initiatieven voor het digitale voetlicht te brengen.

De deelnemers plaatsen elk hun eigen kanttekeningen, bijvoorbeeld 
over creativiteit. 
Zo wordt gesignaleerd dat creativiteit steeds meer aandacht verdient 
in een samenleving die vooral beheerst wordt door economische en 
technologische waarden. Ook in het onderwijs is de roep hoorbaar 
om aandacht te besteden aan creativiteit om met name de kritische 
geest van scholieren en studenten te stimuleren. De rol van kunst is 
toch vooral om de mens mens te laten zijn. Wordt dit proces verstoord 
door de opdringerige technologie? Is er nog ruimte om afwijkend te 
mogen zijn? Maar, zo klinkt de waarschuwing, ook andere sectoren 
dan de kunst ondergaan de gesel van de technologie. Alternatieve, 
duurzame energiebenaderingen kregen aanvankelijk ook niet de 
ruimte binnen de dominante slimme stad. Nu laten bijvoorbeeld 
bottom up energieprojecten zien dat verandering mogelijk is. Kunste-
naars kunnen zich verbinden met deze initiatieven en doen dat steeds 
vaker. 
Maar kijk de tafel eens rond? Instemmend geknik als wordt opgemerkt 
dat de jongste generatie niet aan het gesprek deelneemt. Overeen-
stemming bestaat er ook over het feit dat jongeren verslaafd kunnen 
zijn aan de nieuwe technologie en dat onderwijs een verantwoordeli-
jkheid heeft om hen te leren ook of�ine te leven. Er is een optimistisch 
geluid te horen. Jongeren hebben vele digitale middelen tot hun 
beschikking, van iphones tot tablets. Het is een hele klus om hun 
nieuwsgierigheid te wekken voor culturele belevenissen in de wereld, 
weg van de digitale dominantie. Dit vraagt om een mediawijsheid die 
mede door cultuureducatie bereikt kan worden. Voor Amsterdam als 
culturele hoofdstad van ons land ligt hier een grote uitdaging.

Euforie
Over het onderwerp bestaat de spreekwoordelijke technologische 
euforie, aldus de gespreksnotitie. Een euforie die ons wil doen geloven 
dat de stad tot een digitaal paradijs transformeert: lantarenpalen die 
zelf het gebruik van energie regelen en tegelijkertijd de openbare 
orde registreren, en afvalcontainers die pas geleegd worden als ze 
melden dat ze vol zitten. Data die hier-en-nu aangeven dat bepaalde 

wijken extra inbraakgevoelig zijn. Dat er buurtconcentraties van 
gezinsschulden zijn waar een gemeente zich vroegtijdig op moet 
richten om escalatie te voorkomen. Via de snelle ontwikkelingen van 
de algoritmen wordt zelfs serieus voorspeld dat het via smart data 
mogelijk zal zijn om deze inbraakgevoeligheid en de toenamen van 
schulden al vooraf met welhaast 100% zekerheid vast te stellen.
In deze euforie wordt de slimme stad met name een democratische(r) 
stad omdat iedere burger zijn aandeel zou leveren - al is het diezelfde 
burger volstrekt onduidelijk waarom, voor wie, in welke mate, en wat 
van dat alles eigenlijk de impact is. 

Nee, bij de deelnemers heerst geen euforie. 
Wel de sterke behoefte een goed beeld te krijgen van wat er speelt. 
Bijvoorbeeld in wijken en buurten waar bottom-up processen zorgen 
voor nieuwe initiatieven. Ook daar wordt technologie ingezet, maar 
er worden anoniem geen data verzameld over de hoofden van de 
betrokkenen. De suggestie wordt gedaan om een agenda te formuler-
en die de spanningen tussen bewoners en grote tech-bedrijven goed in 
beeld brengt. Een gemeente kan deze agenda gebruiken bij het eigen 
beleid. 
Kunnen we de slimme stad zien als een reactie op een falend beleid 
ten aanzien van de fysieke stad? Gaat die fysieke stad het a�eggen 
tegen de slimme stad? De fysieke stad als een betekenisvolle verzamel-
ing fysieke gebouwen, pleinen en parken waar mensen zich welbevin-
den. De slimme stad stelt met de bijbehorende digitalisering het 
bouwen aan zo’n fysieke stad in de schaduw. Daarmee wordt de 
slimme stad een onleefbare stad waarbij het geld (van grondprijzen, 
gebouwen) steeds belangrijker wordt. Is dit het actuele beeld?
Ter nuancering: ook die fysieke stad zal voor een deel data-gedreven 
(moeten) zijn. 
En laten we eerlijk zijn: voor een deel stimuleren we de technologische 
revolutie door vrijwillig onze data af te staan aan grote bedrijven. 
Was vroeger de godsdienst een manier om angsten te bezweren, nu 
zijn het de data en algoritmen die deze functie lijken over te nemen – 
het zogenaamde dataïsme.
Hoe is een fusie tussen Big Brother, Big Data en Big Business te 
voorkomen? Door het internet op te zetten als een publieke voorzien-
ing zoals we dat ook in de begintijd van het openbaar vervoer en de 

energievoorziening hebben gedaan. Zo’n publieke voorziening valt 
direct onder politiek-democratische controle. 

En de relatie met de kunsten?
Vanaf het begin van de 21e eeuw heeft ook het idee van de creatieve 
stad de aandacht van beleidsmakers en cultuurmanagers getrokken. 
De creatieve stad is door de aanwezigheid van culturele instellingen 
als theaters, musea, galeries, kunstscholen en festivals een aantrekkeli-
jke stad voor inwoners, toeristen en bedrijven én brengt economische 
voorspoed. Studies naar de activiteiten van kunstenaars en ontwerpers 
tonen aan dat de aanwezigheid van een creatieve klasse en de 
daaraan verwante creatieve industrie de werkgelegenheid ten goede 
komt (Florida). Dat waar de creatieve klasse initiatieven toont om oude 
gebouwen te transformeren tot creatieve hubs, de omgeving ook mee 
pro�teert, de zogenaamde gentri�cation, met als schaduwzijde de 
stijgende prijzen van het onroerend goed waardoor de oorspronkeli-
jke initiatiefnemers en bewoners uit het gebied (moeten) wegtrekken.
Welke betekenis de creatieve stad heeft voor het functioneren van de 
slimme stad is tot op heden een ongeschreven bladzijde. Vandaar de 
vraagstelling: hoe zou een gemeentelijke agenda rond de kunsten en 
de slimme stad eruit kunnen zien?

De deelnemers geven ter afronding van het gesprek op individuele 
basis een paar strategische opties aan om de verbinding kunst, 
duurzaamheid en slimme stad verder in te bedden. 
•  De stad is nooit af. De vraag naar een leefbare stad krijgt ook 
steeds nieuwe antwoorden. De agenda moet �exibel zijn en een open 
karakter dragen.
• De agenda moet ruimte inbouwen voor nieuwe relevante sectoren 
die in balans gebracht moeten worden met technologie en economie. 
Naast de kunsten moet je denken aan de medische zorg.
• Denk ook aan het stimuleren van de interactie tussen het MBO, HBO 
en WO. Maar al te vaak wordt gedacht dat de oplossing vanuit de 
universiteiten moet komen terwijl ook het MBO en HBO kenniscentra 
zijn voor de slimme stad.
• Zet in op inclusiviteit, te beginnen bij de Amsterdam Economic 
Board die de slimme stad hoog in het vaandel heeft geschreven. AEB 
is als platform nog steeds voornamelijk wit van samenstelling. Wil 
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moet worden dat de pro�jtelijke lusten naar het centrum gaan en de 
lasten (met veel controle, privacy-dreiging) naar de afzonderlijke 
wijken. Het realiseren van een democratische stad moet het gemeen-
schappelijk belang zijn, zodat lusten en lasten over centrum en wijken 
eerlijk verdeeld worden. 
• Amsterdam is van oudsher een vrijhaven, een stad van vrijdenkers. 
Dat is een van haar aantrekkelijkste eigenschappen. Om die kwaliteit 
van de civil society te behouden dient ernst te worden gemaakt met 
een grotere inbreng van vrijdenkende kunstenaars in de toepassing 
van datatechnologie.

Amsterdam een slimme stad zijn, dan dient hier verkleuring plaats te 
vinden. Maar ook moet er een zetel in AEB voor een kunstenaar 
gereserveerd worden, willen we de relatie slimme stad en kunsten 
serieus nemen.
• De data van de slimme stad kunnen ons goed informeren hoe het 
staat met de verduurzaming van de stad. Waar raakt Amsterdam 
achterop, welke sectoren moeten zich extra inspannen, waar zijn de 
Amsterdammers nog in het geheel niet bij betrokken?

En de rol van de kunstenaar? 
De deelnemers krijgen een keuzemenu voorgeschoteld: 
a. Buigen kunstenaars mee in het digitale geweld om invloed aan te 
wenden? b. Is hun rol voornamelijk re�ecterend en kritische vragen 
stellend? c. Vraagt de huidige slimme stad vooral een verzetshouding 
van kunstenaars om de technologische dominantie te doorbreken? 
De beantwoording vraagt om voorbeelden. Wat re�ectie betreft kan 
de toneeltekst Een Heilige Avond (Heilig Abend) van de Duitse schri-
jver Daniel Kehlmann tot voorbeeld dienen. Vrijheid, veiligheid en 
privacy vechten in dit stuk op beklemmende wijze om voorrang. 
Maar boter bij de vis en het moet hier herhaald: wil een kunstenaar 
zijn of haar re�ecterende rol vervullen dan dient daar een vergoeding 
tegenover te staan. Waarom moeten kunstenaars toch zo vaak gratis 
hun diensten aanbieden? Vanuit een betaalde rol kun je van de 
kunstenaars verlangen ook aandacht te besteden aan verbreding en 
verdieping, waarbij vooral met Amsterdammers in de (buiten)wijken 
een verbinding is gewenst. 

Tot slot voegt de Hoftuingroep nog een viertal overwegingen aan 
bovenstaande tekst toe. 
• De inbreng van kunstenaars in diverse Amsterdamse platforms over 
de slimme stad dient te worden versterkt. Primair vanwege hun re�ecti-
eve functie maar ook ten behoeve van de nodige verbeeldingskracht 
om de slimme stad een stad van vrijdenkers te laten zijn. 
• Een evenwicht tussen de slimme stad en de fysieke stad is noodzake-
lijk om de leefbaarheid in de stad te kunnen behouden. Een gemeen-
telijke agenda kan dit evenwicht waarborgen.
• Een gemeentelijke agenda zal nadrukkelijk de relatie tussen ‘slimme 
wijken’ en ‘het slimme centrum’ in beeld moeten brengen. Voorkomen 

De slimme stad

Alom is er vanaf het begin van de 21e eeuw aandacht voor het 
concept van de slimme stad. Het van oorsprong technologische begrip 
raakt steeds meer beleidsterreinen van de stad. Een slimme stad 
verzamelt en mengt data via sensoren, camera’s, wi�-tracking en 
andere registratiemiddelen en verwerkt deze data door toedoen van 
complexe algoritmen tot informatie: om de stad te besturen en om 
voorzieningen effectiever te maken. Relevante beleidsterreinen zijn: 
mobiliteit, energie, duurzaamheid, veiligheid en sociale voorzienin-
gen. Voor de particuliere markt gaat het bijvoorbeeld om de regis-
tratie van het gedrag van consumenten in grootschalige winkelgebie-
den en het beheer van voorzieningen zoals parkeerplaatsen.
Belangrijke spelers zijn de grote tech-bedrijven (die beschikken over 
de complexe technologie én enorme persoonsgerichte databestanden), 
gemeentelijke overheden (die hun hoop vestigen op datatechnologie 
om aan steeds complexere vraagstukken het hoofd te bieden) en 
start-ups (die met data-gedreven innovaties nieuwe business hopen te 
realiseren).

Jacqueline Cramer, naast hoogleraar circulaire economie aan de 
Universiteit Utrecht strategisch adviseur van de Amsterdam Economic 
Board (AEB), is door Pia gevraagd een aftrap voor het gesprek te 
doen.
Ze geeft aan dat de relatie kunst-duurzaamheid-slimme stad voor haar 
een nieuwe, interessante combinatie is. De slimme stad als symptoom 
van de digitale samenleving blijft onze aandacht vragen. Wat moeten 
we aan met de grote hoeveelheid data. En: zijn digitale processen 
goed te controleren? De AEB heeft mede om die reden met een grote 
groep betrokkenen het manifest TADA uitgebracht met aandacht voor 
de bescherming van de privacy (zie ook hieronder). Willen we een 
duurzame energieopwekking dan is een slimme technologie van 
belang. Door op een verantwoorde manier gegevens te verzamelen, 
kunnen we zeker succesboeken binnen de energietransitie. 
Kunstenaars, als representanten van de creatieve industrie, zijn nodig 
voor een innovatief productdesign. Zo kan de nu nog traditionele 
architectenwereld in het ontwerpen van duurzaam bouwen wel een 
artistieke impuls gebruiken. Jacqueline vindt het boven alles van 
belang om het thema zo integraal mogelijk te benaderen en niet 
uitsluitend vanuit een bepaalde invalshoek. De invloed van alle 

betrokkenen moet voelbaar zijn, bijvoorbeeld door middel van 
gemeenschappelijke platforms. Tot slot: de politiek heb je beslist nodig 
om tot effectieve regulering te komen, bijvoorbeeld inzake de privacy.

Hans van Houwelingen, beeldend kunstenaar, is eveneens door Pia 
gevraagd om een statement af te geven.
Hans werkt momenteel op een geheel eigen wijze aan de slimme stad. 
Hij voert samen met beeldend kunstenaar Berend Strik sinds de 
afgelopen 15 jaar een project, getiteld De Moderne Moraal, uit dat 
voorziet in 16 nieuwe glas-in-loodramen in de poptempel Paradiso, 
een voormalig kerkgebouw. De ramen weerspiegelen de actuele 
thema’s in hun tijd. In 2018 gaat het dan om de verwerking van data 
in het maken van de ramen. Vanuit de positie van autonoom kunste-
naar heeft Hans problemen om zich te voegen naar het frame van de 
creatieve industrie. Deze industrie ziet de kunstenaar als een econo-
mische bron en een nieuw verdienmodel. In de ogen van Hans is de 
kunstenaar geen start-up voor de economie en dat geldt ook voor de 
slimme stad. Kunst is veel meer verbonden met wat de inhoudelijke 
ziel van de stad kan zijn. En dat staat ver van wat slim is, met bijbe-
horende verdienmodellen. Hij geeft het voorbeeld van een voor hem 
indrukwekkende ervaring uit 2011: samen met Amsterdamse politici 
en kunstenaars tijdens een meerdaagse sessie (“Byond Allegories”) 
gezamenlijk zoeken naar verbintenissen en inzichten die voor beide 
groepen werkelijk van betekenis zijn, daarbij de subsidiepolitiek ver 
achter zich latend.

In een eerste reacties van de deelnemers worden diverse aspecten 
nader benoemd. Het is goed om in de relatie met de slimme stad een 
onderscheid te maken tussen individueel werkende kunstenaars en 
culturele instellingen die via hun presentatiefunctie een directe relatie 
met het publiek moeten aangaan. De autonome kunstenaar staat meer 
op afstand en kan eventueel een verzetshouding tegen de data-domi-
nantie innemen. Als we de relatie leggen tussen kunst en slimme stad 
moeten we om die reden functies onderscheiden: is de kunst re�ectief, 
bemiddelend of instrumenteel. 
Zeker, maar - zo wordt opgemerkt - een groot deel van het Amster-
damse kunstbudget (€ 160 miljoen op jaarbasis) komt niet terecht bij 
de individuele kunstenaars. Hun re�ectieve functie, waarvan Hans van 
Houwelingen een sprekend voorbeeld is, moet �nancieel mogelijk 
gemaakt worden. Het starten van een platform van kunstenaars dat 

invloed heeft op het beleid inzake de slimme stad – zoals ook voorg-
esteld in de gespreksnotitie – is een eerste stap om hen een nadrukkeli-
jke stem te geven. En als we nu eens een sprong voorwaarts maken: 
hoe schaffen we de verschillende beleids- en onderwijscompartiment-
en met hun weerzin tegen verandering af en realiseren we een 
integrale benadering? 
De slimme stad ontbeert vooralsnog inclusief leiderschap.

Ook Amsterdam

Ook de stad Amsterdam – constateert de gespreksnotitie - presenteert 
zich als een slimme stad en behoort met de drie andere grote steden 
Rotterdam, Den Haag en Utrecht tot een kopgroep in ontwikkeling en 
toepassing. Er zijn in de stad een kleine 250 projecten op de gebie-
den Infrastructuur/Technologie, Energie, Water & Afval, Mobiliteit, 
Circulaire Stad, Bestuur & Educatie en Burgers & Wonen, 
gecoördineerd door het samenwerkingsverband en innovatieplatform 
Amsterdam Smart City (www.amsterdamsmartcity.com). Dit samenw-
erkingsverband wordt ondersteund door de gemeente. 
In 2017 lanceerde de Amsterdam Economic Board het manifest TADA 
over het verantwoord omgaan met data in de metropoolregio Amster-
dam: ‘Met data krijgen we ’t voor elkaar. Als mensen maar de baas 
blijven over data, en niet andersom.’ (tada.city).
Maar er zijn ook kritische geluiden te horen omdat de privacy op het 
spel staat. Het is vaak niet duidelijk wie eigenaar is van de informatie 
en of er toestemming gegeven is om persoonsgerichte data te 
verzamelen. Ook de overheden weten niet waar, door wie en hoe 
data verzameld worden. 
Een ander problematisch punt is het gebrek aan digitale vaardigheden 
van de inwoners om daadwerkelijk te kunnen participeren in de 
slimme stad. In dit verband wordt gesproken van ‘digital cannots’.
Creatieve professionals hebben - voor zover betrokken - naar voren 
gebracht dat ‘data gestuurde beleidsbeslissingen’ geen ruimte laten 
voor andere, meer creatieve benaderingen. Alles lijkt te worden 
bepaald door algoritmen. Waar is de kritische geest en het gezonde 
verstand in dit door data gestuurd beleid? 
Om te ontkomen aan de overheersende invloed van de technologie 
richten burgerinitiatieven (digitale) platforms in om de kwaliteit van het 
stedelijk leefklimaat te waarborgen. Maar deze burgers ervaren de 

overmacht van de grote tech-bedrijven als een frustrerend groot 
struikelblok om hun initiatieven voor het digitale voetlicht te brengen.

De deelnemers plaatsen elk hun eigen kanttekeningen, bijvoorbeeld 
over creativiteit. 
Zo wordt gesignaleerd dat creativiteit steeds meer aandacht verdient 
in een samenleving die vooral beheerst wordt door economische en 
technologische waarden. Ook in het onderwijs is de roep hoorbaar 
om aandacht te besteden aan creativiteit om met name de kritische 
geest van scholieren en studenten te stimuleren. De rol van kunst is 
toch vooral om de mens mens te laten zijn. Wordt dit proces verstoord 
door de opdringerige technologie? Is er nog ruimte om afwijkend te 
mogen zijn? Maar, zo klinkt de waarschuwing, ook andere sectoren 
dan de kunst ondergaan de gesel van de technologie. Alternatieve, 
duurzame energiebenaderingen kregen aanvankelijk ook niet de 
ruimte binnen de dominante slimme stad. Nu laten bijvoorbeeld 
bottom up energieprojecten zien dat verandering mogelijk is. Kunste-
naars kunnen zich verbinden met deze initiatieven en doen dat steeds 
vaker. 
Maar kijk de tafel eens rond? Instemmend geknik als wordt opgemerkt 
dat de jongste generatie niet aan het gesprek deelneemt. Overeen-
stemming bestaat er ook over het feit dat jongeren verslaafd kunnen 
zijn aan de nieuwe technologie en dat onderwijs een verantwoordeli-
jkheid heeft om hen te leren ook of�ine te leven. Er is een optimistisch 
geluid te horen. Jongeren hebben vele digitale middelen tot hun 
beschikking, van iphones tot tablets. Het is een hele klus om hun 
nieuwsgierigheid te wekken voor culturele belevenissen in de wereld, 
weg van de digitale dominantie. Dit vraagt om een mediawijsheid die 
mede door cultuureducatie bereikt kan worden. Voor Amsterdam als 
culturele hoofdstad van ons land ligt hier een grote uitdaging.

Euforie
Over het onderwerp bestaat de spreekwoordelijke technologische 
euforie, aldus de gespreksnotitie. Een euforie die ons wil doen geloven 
dat de stad tot een digitaal paradijs transformeert: lantarenpalen die 
zelf het gebruik van energie regelen en tegelijkertijd de openbare 
orde registreren, en afvalcontainers die pas geleegd worden als ze 
melden dat ze vol zitten. Data die hier-en-nu aangeven dat bepaalde 

wijken extra inbraakgevoelig zijn. Dat er buurtconcentraties van 
gezinsschulden zijn waar een gemeente zich vroegtijdig op moet 
richten om escalatie te voorkomen. Via de snelle ontwikkelingen van 
de algoritmen wordt zelfs serieus voorspeld dat het via smart data 
mogelijk zal zijn om deze inbraakgevoeligheid en de toenamen van 
schulden al vooraf met welhaast 100% zekerheid vast te stellen.
In deze euforie wordt de slimme stad met name een democratische(r) 
stad omdat iedere burger zijn aandeel zou leveren - al is het diezelfde 
burger volstrekt onduidelijk waarom, voor wie, in welke mate, en wat 
van dat alles eigenlijk de impact is. 

Nee, bij de deelnemers heerst geen euforie. 
Wel de sterke behoefte een goed beeld te krijgen van wat er speelt. 
Bijvoorbeeld in wijken en buurten waar bottom-up processen zorgen 
voor nieuwe initiatieven. Ook daar wordt technologie ingezet, maar 
er worden anoniem geen data verzameld over de hoofden van de 
betrokkenen. De suggestie wordt gedaan om een agenda te formuler-
en die de spanningen tussen bewoners en grote tech-bedrijven goed in 
beeld brengt. Een gemeente kan deze agenda gebruiken bij het eigen 
beleid. 
Kunnen we de slimme stad zien als een reactie op een falend beleid 
ten aanzien van de fysieke stad? Gaat die fysieke stad het a�eggen 
tegen de slimme stad? De fysieke stad als een betekenisvolle verzamel-
ing fysieke gebouwen, pleinen en parken waar mensen zich welbevin-
den. De slimme stad stelt met de bijbehorende digitalisering het 
bouwen aan zo’n fysieke stad in de schaduw. Daarmee wordt de 
slimme stad een onleefbare stad waarbij het geld (van grondprijzen, 
gebouwen) steeds belangrijker wordt. Is dit het actuele beeld?
Ter nuancering: ook die fysieke stad zal voor een deel data-gedreven 
(moeten) zijn. 
En laten we eerlijk zijn: voor een deel stimuleren we de technologische 
revolutie door vrijwillig onze data af te staan aan grote bedrijven. 
Was vroeger de godsdienst een manier om angsten te bezweren, nu 
zijn het de data en algoritmen die deze functie lijken over te nemen – 
het zogenaamde dataïsme.
Hoe is een fusie tussen Big Brother, Big Data en Big Business te 
voorkomen? Door het internet op te zetten als een publieke voorzien-
ing zoals we dat ook in de begintijd van het openbaar vervoer en de 

energievoorziening hebben gedaan. Zo’n publieke voorziening valt 
direct onder politiek-democratische controle. 

En de relatie met de kunsten?
Vanaf het begin van de 21e eeuw heeft ook het idee van de creatieve 
stad de aandacht van beleidsmakers en cultuurmanagers getrokken. 
De creatieve stad is door de aanwezigheid van culturele instellingen 
als theaters, musea, galeries, kunstscholen en festivals een aantrekkeli-
jke stad voor inwoners, toeristen en bedrijven én brengt economische 
voorspoed. Studies naar de activiteiten van kunstenaars en ontwerpers 
tonen aan dat de aanwezigheid van een creatieve klasse en de 
daaraan verwante creatieve industrie de werkgelegenheid ten goede 
komt (Florida). Dat waar de creatieve klasse initiatieven toont om oude 
gebouwen te transformeren tot creatieve hubs, de omgeving ook mee 
pro�teert, de zogenaamde gentri�cation, met als schaduwzijde de 
stijgende prijzen van het onroerend goed waardoor de oorspronkeli-
jke initiatiefnemers en bewoners uit het gebied (moeten) wegtrekken.
Welke betekenis de creatieve stad heeft voor het functioneren van de 
slimme stad is tot op heden een ongeschreven bladzijde. Vandaar de 
vraagstelling: hoe zou een gemeentelijke agenda rond de kunsten en 
de slimme stad eruit kunnen zien?

De deelnemers geven ter afronding van het gesprek op individuele 
basis een paar strategische opties aan om de verbinding kunst, 
duurzaamheid en slimme stad verder in te bedden. 
•  De stad is nooit af. De vraag naar een leefbare stad krijgt ook 
steeds nieuwe antwoorden. De agenda moet �exibel zijn en een open 
karakter dragen.
• De agenda moet ruimte inbouwen voor nieuwe relevante sectoren 
die in balans gebracht moeten worden met technologie en economie. 
Naast de kunsten moet je denken aan de medische zorg.
• Denk ook aan het stimuleren van de interactie tussen het MBO, HBO 
en WO. Maar al te vaak wordt gedacht dat de oplossing vanuit de 
universiteiten moet komen terwijl ook het MBO en HBO kenniscentra 
zijn voor de slimme stad.
• Zet in op inclusiviteit, te beginnen bij de Amsterdam Economic 
Board die de slimme stad hoog in het vaandel heeft geschreven. AEB 
is als platform nog steeds voornamelijk wit van samenstelling. Wil 
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moet worden dat de pro�jtelijke lusten naar het centrum gaan en de 
lasten (met veel controle, privacy-dreiging) naar de afzonderlijke 
wijken. Het realiseren van een democratische stad moet het gemeen-
schappelijk belang zijn, zodat lusten en lasten over centrum en wijken 
eerlijk verdeeld worden. 
• Amsterdam is van oudsher een vrijhaven, een stad van vrijdenkers. 
Dat is een van haar aantrekkelijkste eigenschappen. Om die kwaliteit 
van de civil society te behouden dient ernst te worden gemaakt met 
een grotere inbreng van vrijdenkende kunstenaars in de toepassing 
van datatechnologie.

Amsterdam een slimme stad zijn, dan dient hier verkleuring plaats te 
vinden. Maar ook moet er een zetel in AEB voor een kunstenaar 
gereserveerd worden, willen we de relatie slimme stad en kunsten 
serieus nemen.
• De data van de slimme stad kunnen ons goed informeren hoe het 
staat met de verduurzaming van de stad. Waar raakt Amsterdam 
achterop, welke sectoren moeten zich extra inspannen, waar zijn de 
Amsterdammers nog in het geheel niet bij betrokken?

En de rol van de kunstenaar? 
De deelnemers krijgen een keuzemenu voorgeschoteld: 
a. Buigen kunstenaars mee in het digitale geweld om invloed aan te 
wenden? b. Is hun rol voornamelijk re�ecterend en kritische vragen 
stellend? c. Vraagt de huidige slimme stad vooral een verzetshouding 
van kunstenaars om de technologische dominantie te doorbreken? 
De beantwoording vraagt om voorbeelden. Wat re�ectie betreft kan 
de toneeltekst Een Heilige Avond (Heilig Abend) van de Duitse schri-
jver Daniel Kehlmann tot voorbeeld dienen. Vrijheid, veiligheid en 
privacy vechten in dit stuk op beklemmende wijze om voorrang. 
Maar boter bij de vis en het moet hier herhaald: wil een kunstenaar 
zijn of haar re�ecterende rol vervullen dan dient daar een vergoeding 
tegenover te staan. Waarom moeten kunstenaars toch zo vaak gratis 
hun diensten aanbieden? Vanuit een betaalde rol kun je van de 
kunstenaars verlangen ook aandacht te besteden aan verbreding en 
verdieping, waarbij vooral met Amsterdammers in de (buiten)wijken 
een verbinding is gewenst. 

Tot slot voegt de Hoftuingroep nog een viertal overwegingen aan 
bovenstaande tekst toe. 
• De inbreng van kunstenaars in diverse Amsterdamse platforms over 
de slimme stad dient te worden versterkt. Primair vanwege hun re�ecti-
eve functie maar ook ten behoeve van de nodige verbeeldingskracht 
om de slimme stad een stad van vrijdenkers te laten zijn. 
• Een evenwicht tussen de slimme stad en de fysieke stad is noodzake-
lijk om de leefbaarheid in de stad te kunnen behouden. Een gemeen-
telijke agenda kan dit evenwicht waarborgen.
• Een gemeentelijke agenda zal nadrukkelijk de relatie tussen ‘slimme 
wijken’ en ‘het slimme centrum’ in beeld moeten brengen. Voorkomen 

De slimme stad

Alom is er vanaf het begin van de 21e eeuw aandacht voor het 
concept van de slimme stad. Het van oorsprong technologische begrip 
raakt steeds meer beleidsterreinen van de stad. Een slimme stad 
verzamelt en mengt data via sensoren, camera’s, wi�-tracking en 
andere registratiemiddelen en verwerkt deze data door toedoen van 
complexe algoritmen tot informatie: om de stad te besturen en om 
voorzieningen effectiever te maken. Relevante beleidsterreinen zijn: 
mobiliteit, energie, duurzaamheid, veiligheid en sociale voorzienin-
gen. Voor de particuliere markt gaat het bijvoorbeeld om de regis-
tratie van het gedrag van consumenten in grootschalige winkelgebie-
den en het beheer van voorzieningen zoals parkeerplaatsen.
Belangrijke spelers zijn de grote tech-bedrijven (die beschikken over 
de complexe technologie én enorme persoonsgerichte databestanden), 
gemeentelijke overheden (die hun hoop vestigen op datatechnologie 
om aan steeds complexere vraagstukken het hoofd te bieden) en 
start-ups (die met data-gedreven innovaties nieuwe business hopen te 
realiseren).

Jacqueline Cramer, naast hoogleraar circulaire economie aan de 
Universiteit Utrecht strategisch adviseur van de Amsterdam Economic 
Board (AEB), is door Pia gevraagd een aftrap voor het gesprek te 
doen.
Ze geeft aan dat de relatie kunst-duurzaamheid-slimme stad voor haar 
een nieuwe, interessante combinatie is. De slimme stad als symptoom 
van de digitale samenleving blijft onze aandacht vragen. Wat moeten 
we aan met de grote hoeveelheid data. En: zijn digitale processen 
goed te controleren? De AEB heeft mede om die reden met een grote 
groep betrokkenen het manifest TADA uitgebracht met aandacht voor 
de bescherming van de privacy (zie ook hieronder). Willen we een 
duurzame energieopwekking dan is een slimme technologie van 
belang. Door op een verantwoorde manier gegevens te verzamelen, 
kunnen we zeker succesboeken binnen de energietransitie. 
Kunstenaars, als representanten van de creatieve industrie, zijn nodig 
voor een innovatief productdesign. Zo kan de nu nog traditionele 
architectenwereld in het ontwerpen van duurzaam bouwen wel een 
artistieke impuls gebruiken. Jacqueline vindt het boven alles van 
belang om het thema zo integraal mogelijk te benaderen en niet 
uitsluitend vanuit een bepaalde invalshoek. De invloed van alle 

betrokkenen moet voelbaar zijn, bijvoorbeeld door middel van 
gemeenschappelijke platforms. Tot slot: de politiek heb je beslist nodig 
om tot effectieve regulering te komen, bijvoorbeeld inzake de privacy.

Hans van Houwelingen, beeldend kunstenaar, is eveneens door Pia 
gevraagd om een statement af te geven.
Hans werkt momenteel op een geheel eigen wijze aan de slimme stad. 
Hij voert samen met beeldend kunstenaar Berend Strik sinds de 
afgelopen 15 jaar een project, getiteld De Moderne Moraal, uit dat 
voorziet in 16 nieuwe glas-in-loodramen in de poptempel Paradiso, 
een voormalig kerkgebouw. De ramen weerspiegelen de actuele 
thema’s in hun tijd. In 2018 gaat het dan om de verwerking van data 
in het maken van de ramen. Vanuit de positie van autonoom kunste-
naar heeft Hans problemen om zich te voegen naar het frame van de 
creatieve industrie. Deze industrie ziet de kunstenaar als een econo-
mische bron en een nieuw verdienmodel. In de ogen van Hans is de 
kunstenaar geen start-up voor de economie en dat geldt ook voor de 
slimme stad. Kunst is veel meer verbonden met wat de inhoudelijke 
ziel van de stad kan zijn. En dat staat ver van wat slim is, met bijbe-
horende verdienmodellen. Hij geeft het voorbeeld van een voor hem 
indrukwekkende ervaring uit 2011: samen met Amsterdamse politici 
en kunstenaars tijdens een meerdaagse sessie (“Byond Allegories”) 
gezamenlijk zoeken naar verbintenissen en inzichten die voor beide 
groepen werkelijk van betekenis zijn, daarbij de subsidiepolitiek ver 
achter zich latend.

In een eerste reacties van de deelnemers worden diverse aspecten 
nader benoemd. Het is goed om in de relatie met de slimme stad een 
onderscheid te maken tussen individueel werkende kunstenaars en 
culturele instellingen die via hun presentatiefunctie een directe relatie 
met het publiek moeten aangaan. De autonome kunstenaar staat meer 
op afstand en kan eventueel een verzetshouding tegen de data-domi-
nantie innemen. Als we de relatie leggen tussen kunst en slimme stad 
moeten we om die reden functies onderscheiden: is de kunst re�ectief, 
bemiddelend of instrumenteel. 
Zeker, maar - zo wordt opgemerkt - een groot deel van het Amster-
damse kunstbudget (€ 160 miljoen op jaarbasis) komt niet terecht bij 
de individuele kunstenaars. Hun re�ectieve functie, waarvan Hans van 
Houwelingen een sprekend voorbeeld is, moet �nancieel mogelijk 
gemaakt worden. Het starten van een platform van kunstenaars dat 

invloed heeft op het beleid inzake de slimme stad – zoals ook voorg-
esteld in de gespreksnotitie – is een eerste stap om hen een nadrukkeli-
jke stem te geven. En als we nu eens een sprong voorwaarts maken: 
hoe schaffen we de verschillende beleids- en onderwijscompartiment-
en met hun weerzin tegen verandering af en realiseren we een 
integrale benadering? 
De slimme stad ontbeert vooralsnog inclusief leiderschap.

Ook Amsterdam

Ook de stad Amsterdam – constateert de gespreksnotitie - presenteert 
zich als een slimme stad en behoort met de drie andere grote steden 
Rotterdam, Den Haag en Utrecht tot een kopgroep in ontwikkeling en 
toepassing. Er zijn in de stad een kleine 250 projecten op de gebie-
den Infrastructuur/Technologie, Energie, Water & Afval, Mobiliteit, 
Circulaire Stad, Bestuur & Educatie en Burgers & Wonen, 
gecoördineerd door het samenwerkingsverband en innovatieplatform 
Amsterdam Smart City (www.amsterdamsmartcity.com). Dit samenw-
erkingsverband wordt ondersteund door de gemeente. 
In 2017 lanceerde de Amsterdam Economic Board het manifest TADA 
over het verantwoord omgaan met data in de metropoolregio Amster-
dam: ‘Met data krijgen we ’t voor elkaar. Als mensen maar de baas 
blijven over data, en niet andersom.’ (tada.city).
Maar er zijn ook kritische geluiden te horen omdat de privacy op het 
spel staat. Het is vaak niet duidelijk wie eigenaar is van de informatie 
en of er toestemming gegeven is om persoonsgerichte data te 
verzamelen. Ook de overheden weten niet waar, door wie en hoe 
data verzameld worden. 
Een ander problematisch punt is het gebrek aan digitale vaardigheden 
van de inwoners om daadwerkelijk te kunnen participeren in de 
slimme stad. In dit verband wordt gesproken van ‘digital cannots’.
Creatieve professionals hebben - voor zover betrokken - naar voren 
gebracht dat ‘data gestuurde beleidsbeslissingen’ geen ruimte laten 
voor andere, meer creatieve benaderingen. Alles lijkt te worden 
bepaald door algoritmen. Waar is de kritische geest en het gezonde 
verstand in dit door data gestuurd beleid? 
Om te ontkomen aan de overheersende invloed van de technologie 
richten burgerinitiatieven (digitale) platforms in om de kwaliteit van het 
stedelijk leefklimaat te waarborgen. Maar deze burgers ervaren de 

overmacht van de grote tech-bedrijven als een frustrerend groot 
struikelblok om hun initiatieven voor het digitale voetlicht te brengen.

De deelnemers plaatsen elk hun eigen kanttekeningen, bijvoorbeeld 
over creativiteit. 
Zo wordt gesignaleerd dat creativiteit steeds meer aandacht verdient 
in een samenleving die vooral beheerst wordt door economische en 
technologische waarden. Ook in het onderwijs is de roep hoorbaar 
om aandacht te besteden aan creativiteit om met name de kritische 
geest van scholieren en studenten te stimuleren. De rol van kunst is 
toch vooral om de mens mens te laten zijn. Wordt dit proces verstoord 
door de opdringerige technologie? Is er nog ruimte om afwijkend te 
mogen zijn? Maar, zo klinkt de waarschuwing, ook andere sectoren 
dan de kunst ondergaan de gesel van de technologie. Alternatieve, 
duurzame energiebenaderingen kregen aanvankelijk ook niet de 
ruimte binnen de dominante slimme stad. Nu laten bijvoorbeeld 
bottom up energieprojecten zien dat verandering mogelijk is. Kunste-
naars kunnen zich verbinden met deze initiatieven en doen dat steeds 
vaker. 
Maar kijk de tafel eens rond? Instemmend geknik als wordt opgemerkt 
dat de jongste generatie niet aan het gesprek deelneemt. Overeen-
stemming bestaat er ook over het feit dat jongeren verslaafd kunnen 
zijn aan de nieuwe technologie en dat onderwijs een verantwoordeli-
jkheid heeft om hen te leren ook of�ine te leven. Er is een optimistisch 
geluid te horen. Jongeren hebben vele digitale middelen tot hun 
beschikking, van iphones tot tablets. Het is een hele klus om hun 
nieuwsgierigheid te wekken voor culturele belevenissen in de wereld, 
weg van de digitale dominantie. Dit vraagt om een mediawijsheid die 
mede door cultuureducatie bereikt kan worden. Voor Amsterdam als 
culturele hoofdstad van ons land ligt hier een grote uitdaging.

Euforie
Over het onderwerp bestaat de spreekwoordelijke technologische 
euforie, aldus de gespreksnotitie. Een euforie die ons wil doen geloven 
dat de stad tot een digitaal paradijs transformeert: lantarenpalen die 
zelf het gebruik van energie regelen en tegelijkertijd de openbare 
orde registreren, en afvalcontainers die pas geleegd worden als ze 
melden dat ze vol zitten. Data die hier-en-nu aangeven dat bepaalde 

wijken extra inbraakgevoelig zijn. Dat er buurtconcentraties van 
gezinsschulden zijn waar een gemeente zich vroegtijdig op moet 
richten om escalatie te voorkomen. Via de snelle ontwikkelingen van 
de algoritmen wordt zelfs serieus voorspeld dat het via smart data 
mogelijk zal zijn om deze inbraakgevoeligheid en de toenamen van 
schulden al vooraf met welhaast 100% zekerheid vast te stellen.
In deze euforie wordt de slimme stad met name een democratische(r) 
stad omdat iedere burger zijn aandeel zou leveren - al is het diezelfde 
burger volstrekt onduidelijk waarom, voor wie, in welke mate, en wat 
van dat alles eigenlijk de impact is. 

Nee, bij de deelnemers heerst geen euforie. 
Wel de sterke behoefte een goed beeld te krijgen van wat er speelt. 
Bijvoorbeeld in wijken en buurten waar bottom-up processen zorgen 
voor nieuwe initiatieven. Ook daar wordt technologie ingezet, maar 
er worden anoniem geen data verzameld over de hoofden van de 
betrokkenen. De suggestie wordt gedaan om een agenda te formuler-
en die de spanningen tussen bewoners en grote tech-bedrijven goed in 
beeld brengt. Een gemeente kan deze agenda gebruiken bij het eigen 
beleid. 
Kunnen we de slimme stad zien als een reactie op een falend beleid 
ten aanzien van de fysieke stad? Gaat die fysieke stad het a�eggen 
tegen de slimme stad? De fysieke stad als een betekenisvolle verzamel-
ing fysieke gebouwen, pleinen en parken waar mensen zich welbevin-
den. De slimme stad stelt met de bijbehorende digitalisering het 
bouwen aan zo’n fysieke stad in de schaduw. Daarmee wordt de 
slimme stad een onleefbare stad waarbij het geld (van grondprijzen, 
gebouwen) steeds belangrijker wordt. Is dit het actuele beeld?
Ter nuancering: ook die fysieke stad zal voor een deel data-gedreven 
(moeten) zijn. 
En laten we eerlijk zijn: voor een deel stimuleren we de technologische 
revolutie door vrijwillig onze data af te staan aan grote bedrijven. 
Was vroeger de godsdienst een manier om angsten te bezweren, nu 
zijn het de data en algoritmen die deze functie lijken over te nemen – 
het zogenaamde dataïsme.
Hoe is een fusie tussen Big Brother, Big Data en Big Business te 
voorkomen? Door het internet op te zetten als een publieke voorzien-
ing zoals we dat ook in de begintijd van het openbaar vervoer en de 

energievoorziening hebben gedaan. Zo’n publieke voorziening valt 
direct onder politiek-democratische controle. 

En de relatie met de kunsten?
Vanaf het begin van de 21e eeuw heeft ook het idee van de creatieve 
stad de aandacht van beleidsmakers en cultuurmanagers getrokken. 
De creatieve stad is door de aanwezigheid van culturele instellingen 
als theaters, musea, galeries, kunstscholen en festivals een aantrekkeli-
jke stad voor inwoners, toeristen en bedrijven én brengt economische 
voorspoed. Studies naar de activiteiten van kunstenaars en ontwerpers 
tonen aan dat de aanwezigheid van een creatieve klasse en de 
daaraan verwante creatieve industrie de werkgelegenheid ten goede 
komt (Florida). Dat waar de creatieve klasse initiatieven toont om oude 
gebouwen te transformeren tot creatieve hubs, de omgeving ook mee 
pro�teert, de zogenaamde gentri�cation, met als schaduwzijde de 
stijgende prijzen van het onroerend goed waardoor de oorspronkeli-
jke initiatiefnemers en bewoners uit het gebied (moeten) wegtrekken.
Welke betekenis de creatieve stad heeft voor het functioneren van de 
slimme stad is tot op heden een ongeschreven bladzijde. Vandaar de 
vraagstelling: hoe zou een gemeentelijke agenda rond de kunsten en 
de slimme stad eruit kunnen zien?

De deelnemers geven ter afronding van het gesprek op individuele 
basis een paar strategische opties aan om de verbinding kunst, 
duurzaamheid en slimme stad verder in te bedden. 
•  De stad is nooit af. De vraag naar een leefbare stad krijgt ook 
steeds nieuwe antwoorden. De agenda moet �exibel zijn en een open 
karakter dragen.
• De agenda moet ruimte inbouwen voor nieuwe relevante sectoren 
die in balans gebracht moeten worden met technologie en economie. 
Naast de kunsten moet je denken aan de medische zorg.
• Denk ook aan het stimuleren van de interactie tussen het MBO, HBO 
en WO. Maar al te vaak wordt gedacht dat de oplossing vanuit de 
universiteiten moet komen terwijl ook het MBO en HBO kenniscentra 
zijn voor de slimme stad.
• Zet in op inclusiviteit, te beginnen bij de Amsterdam Economic 
Board die de slimme stad hoog in het vaandel heeft geschreven. AEB 
is als platform nog steeds voornamelijk wit van samenstelling. Wil 
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moet worden dat de pro�jtelijke lusten naar het centrum gaan en de 
lasten (met veel controle, privacy-dreiging) naar de afzonderlijke 
wijken. Het realiseren van een democratische stad moet het gemeen-
schappelijk belang zijn, zodat lusten en lasten over centrum en wijken 
eerlijk verdeeld worden. 
• Amsterdam is van oudsher een vrijhaven, een stad van vrijdenkers. 
Dat is een van haar aantrekkelijkste eigenschappen. Om die kwaliteit 
van de civil society te behouden dient ernst te worden gemaakt met 
een grotere inbreng van vrijdenkende kunstenaars in de toepassing 
van datatechnologie.

Amsterdam een slimme stad zijn, dan dient hier verkleuring plaats te 
vinden. Maar ook moet er een zetel in AEB voor een kunstenaar 
gereserveerd worden, willen we de relatie slimme stad en kunsten 
serieus nemen.
• De data van de slimme stad kunnen ons goed informeren hoe het 
staat met de verduurzaming van de stad. Waar raakt Amsterdam 
achterop, welke sectoren moeten zich extra inspannen, waar zijn de 
Amsterdammers nog in het geheel niet bij betrokken?

En de rol van de kunstenaar? 
De deelnemers krijgen een keuzemenu voorgeschoteld: 
a. Buigen kunstenaars mee in het digitale geweld om invloed aan te 
wenden? b. Is hun rol voornamelijk re�ecterend en kritische vragen 
stellend? c. Vraagt de huidige slimme stad vooral een verzetshouding 
van kunstenaars om de technologische dominantie te doorbreken? 
De beantwoording vraagt om voorbeelden. Wat re�ectie betreft kan 
de toneeltekst Een Heilige Avond (Heilig Abend) van de Duitse schri-
jver Daniel Kehlmann tot voorbeeld dienen. Vrijheid, veiligheid en 
privacy vechten in dit stuk op beklemmende wijze om voorrang. 
Maar boter bij de vis en het moet hier herhaald: wil een kunstenaar 
zijn of haar re�ecterende rol vervullen dan dient daar een vergoeding 
tegenover te staan. Waarom moeten kunstenaars toch zo vaak gratis 
hun diensten aanbieden? Vanuit een betaalde rol kun je van de 
kunstenaars verlangen ook aandacht te besteden aan verbreding en 
verdieping, waarbij vooral met Amsterdammers in de (buiten)wijken 
een verbinding is gewenst. 

Tot slot voegt de Hoftuingroep nog een viertal overwegingen aan 
bovenstaande tekst toe. 
• De inbreng van kunstenaars in diverse Amsterdamse platforms over 
de slimme stad dient te worden versterkt. Primair vanwege hun re�ecti-
eve functie maar ook ten behoeve van de nodige verbeeldingskracht 
om de slimme stad een stad van vrijdenkers te laten zijn. 
• Een evenwicht tussen de slimme stad en de fysieke stad is noodzake-
lijk om de leefbaarheid in de stad te kunnen behouden. Een gemeen-
telijke agenda kan dit evenwicht waarborgen.
• Een gemeentelijke agenda zal nadrukkelijk de relatie tussen ‘slimme 
wijken’ en ‘het slimme centrum’ in beeld moeten brengen. Voorkomen 

De slimme stad

Alom is er vanaf het begin van de 21e eeuw aandacht voor het 
concept van de slimme stad. Het van oorsprong technologische begrip 
raakt steeds meer beleidsterreinen van de stad. Een slimme stad 
verzamelt en mengt data via sensoren, camera’s, wi�-tracking en 
andere registratiemiddelen en verwerkt deze data door toedoen van 
complexe algoritmen tot informatie: om de stad te besturen en om 
voorzieningen effectiever te maken. Relevante beleidsterreinen zijn: 
mobiliteit, energie, duurzaamheid, veiligheid en sociale voorzienin-
gen. Voor de particuliere markt gaat het bijvoorbeeld om de regis-
tratie van het gedrag van consumenten in grootschalige winkelgebie-
den en het beheer van voorzieningen zoals parkeerplaatsen.
Belangrijke spelers zijn de grote tech-bedrijven (die beschikken over 
de complexe technologie én enorme persoonsgerichte databestanden), 
gemeentelijke overheden (die hun hoop vestigen op datatechnologie 
om aan steeds complexere vraagstukken het hoofd te bieden) en 
start-ups (die met data-gedreven innovaties nieuwe business hopen te 
realiseren).

Jacqueline Cramer, naast hoogleraar circulaire economie aan de 
Universiteit Utrecht strategisch adviseur van de Amsterdam Economic 
Board (AEB), is door Pia gevraagd een aftrap voor het gesprek te 
doen.
Ze geeft aan dat de relatie kunst-duurzaamheid-slimme stad voor haar 
een nieuwe, interessante combinatie is. De slimme stad als symptoom 
van de digitale samenleving blijft onze aandacht vragen. Wat moeten 
we aan met de grote hoeveelheid data. En: zijn digitale processen 
goed te controleren? De AEB heeft mede om die reden met een grote 
groep betrokkenen het manifest TADA uitgebracht met aandacht voor 
de bescherming van de privacy (zie ook hieronder). Willen we een 
duurzame energieopwekking dan is een slimme technologie van 
belang. Door op een verantwoorde manier gegevens te verzamelen, 
kunnen we zeker succesboeken binnen de energietransitie. 
Kunstenaars, als representanten van de creatieve industrie, zijn nodig 
voor een innovatief productdesign. Zo kan de nu nog traditionele 
architectenwereld in het ontwerpen van duurzaam bouwen wel een 
artistieke impuls gebruiken. Jacqueline vindt het boven alles van 
belang om het thema zo integraal mogelijk te benaderen en niet 
uitsluitend vanuit een bepaalde invalshoek. De invloed van alle 

betrokkenen moet voelbaar zijn, bijvoorbeeld door middel van 
gemeenschappelijke platforms. Tot slot: de politiek heb je beslist nodig 
om tot effectieve regulering te komen, bijvoorbeeld inzake de privacy.

Hans van Houwelingen, beeldend kunstenaar, is eveneens door Pia 
gevraagd om een statement af te geven.
Hans werkt momenteel op een geheel eigen wijze aan de slimme stad. 
Hij voert samen met beeldend kunstenaar Berend Strik sinds de 
afgelopen 15 jaar een project, getiteld De Moderne Moraal, uit dat 
voorziet in 16 nieuwe glas-in-loodramen in de poptempel Paradiso, 
een voormalig kerkgebouw. De ramen weerspiegelen de actuele 
thema’s in hun tijd. In 2018 gaat het dan om de verwerking van data 
in het maken van de ramen. Vanuit de positie van autonoom kunste-
naar heeft Hans problemen om zich te voegen naar het frame van de 
creatieve industrie. Deze industrie ziet de kunstenaar als een econo-
mische bron en een nieuw verdienmodel. In de ogen van Hans is de 
kunstenaar geen start-up voor de economie en dat geldt ook voor de 
slimme stad. Kunst is veel meer verbonden met wat de inhoudelijke 
ziel van de stad kan zijn. En dat staat ver van wat slim is, met bijbe-
horende verdienmodellen. Hij geeft het voorbeeld van een voor hem 
indrukwekkende ervaring uit 2011: samen met Amsterdamse politici 
en kunstenaars tijdens een meerdaagse sessie (“Byond Allegories”) 
gezamenlijk zoeken naar verbintenissen en inzichten die voor beide 
groepen werkelijk van betekenis zijn, daarbij de subsidiepolitiek ver 
achter zich latend.

In een eerste reacties van de deelnemers worden diverse aspecten 
nader benoemd. Het is goed om in de relatie met de slimme stad een 
onderscheid te maken tussen individueel werkende kunstenaars en 
culturele instellingen die via hun presentatiefunctie een directe relatie 
met het publiek moeten aangaan. De autonome kunstenaar staat meer 
op afstand en kan eventueel een verzetshouding tegen de data-domi-
nantie innemen. Als we de relatie leggen tussen kunst en slimme stad 
moeten we om die reden functies onderscheiden: is de kunst re�ectief, 
bemiddelend of instrumenteel. 
Zeker, maar - zo wordt opgemerkt - een groot deel van het Amster-
damse kunstbudget (€ 160 miljoen op jaarbasis) komt niet terecht bij 
de individuele kunstenaars. Hun re�ectieve functie, waarvan Hans van 
Houwelingen een sprekend voorbeeld is, moet �nancieel mogelijk 
gemaakt worden. Het starten van een platform van kunstenaars dat 

invloed heeft op het beleid inzake de slimme stad – zoals ook voorg-
esteld in de gespreksnotitie – is een eerste stap om hen een nadrukkeli-
jke stem te geven. En als we nu eens een sprong voorwaarts maken: 
hoe schaffen we de verschillende beleids- en onderwijscompartiment-
en met hun weerzin tegen verandering af en realiseren we een 
integrale benadering? 
De slimme stad ontbeert vooralsnog inclusief leiderschap.

Ook Amsterdam

Ook de stad Amsterdam – constateert de gespreksnotitie - presenteert 
zich als een slimme stad en behoort met de drie andere grote steden 
Rotterdam, Den Haag en Utrecht tot een kopgroep in ontwikkeling en 
toepassing. Er zijn in de stad een kleine 250 projecten op de gebie-
den Infrastructuur/Technologie, Energie, Water & Afval, Mobiliteit, 
Circulaire Stad, Bestuur & Educatie en Burgers & Wonen, 
gecoördineerd door het samenwerkingsverband en innovatieplatform 
Amsterdam Smart City (www.amsterdamsmartcity.com). Dit samenw-
erkingsverband wordt ondersteund door de gemeente. 
In 2017 lanceerde de Amsterdam Economic Board het manifest TADA 
over het verantwoord omgaan met data in de metropoolregio Amster-
dam: ‘Met data krijgen we ’t voor elkaar. Als mensen maar de baas 
blijven over data, en niet andersom.’ (tada.city).
Maar er zijn ook kritische geluiden te horen omdat de privacy op het 
spel staat. Het is vaak niet duidelijk wie eigenaar is van de informatie 
en of er toestemming gegeven is om persoonsgerichte data te 
verzamelen. Ook de overheden weten niet waar, door wie en hoe 
data verzameld worden. 
Een ander problematisch punt is het gebrek aan digitale vaardigheden 
van de inwoners om daadwerkelijk te kunnen participeren in de 
slimme stad. In dit verband wordt gesproken van ‘digital cannots’.
Creatieve professionals hebben - voor zover betrokken - naar voren 
gebracht dat ‘data gestuurde beleidsbeslissingen’ geen ruimte laten 
voor andere, meer creatieve benaderingen. Alles lijkt te worden 
bepaald door algoritmen. Waar is de kritische geest en het gezonde 
verstand in dit door data gestuurd beleid? 
Om te ontkomen aan de overheersende invloed van de technologie 
richten burgerinitiatieven (digitale) platforms in om de kwaliteit van het 
stedelijk leefklimaat te waarborgen. Maar deze burgers ervaren de 

overmacht van de grote tech-bedrijven als een frustrerend groot 
struikelblok om hun initiatieven voor het digitale voetlicht te brengen.

De deelnemers plaatsen elk hun eigen kanttekeningen, bijvoorbeeld 
over creativiteit. 
Zo wordt gesignaleerd dat creativiteit steeds meer aandacht verdient 
in een samenleving die vooral beheerst wordt door economische en 
technologische waarden. Ook in het onderwijs is de roep hoorbaar 
om aandacht te besteden aan creativiteit om met name de kritische 
geest van scholieren en studenten te stimuleren. De rol van kunst is 
toch vooral om de mens mens te laten zijn. Wordt dit proces verstoord 
door de opdringerige technologie? Is er nog ruimte om afwijkend te 
mogen zijn? Maar, zo klinkt de waarschuwing, ook andere sectoren 
dan de kunst ondergaan de gesel van de technologie. Alternatieve, 
duurzame energiebenaderingen kregen aanvankelijk ook niet de 
ruimte binnen de dominante slimme stad. Nu laten bijvoorbeeld 
bottom up energieprojecten zien dat verandering mogelijk is. Kunste-
naars kunnen zich verbinden met deze initiatieven en doen dat steeds 
vaker. 
Maar kijk de tafel eens rond? Instemmend geknik als wordt opgemerkt 
dat de jongste generatie niet aan het gesprek deelneemt. Overeen-
stemming bestaat er ook over het feit dat jongeren verslaafd kunnen 
zijn aan de nieuwe technologie en dat onderwijs een verantwoordeli-
jkheid heeft om hen te leren ook of�ine te leven. Er is een optimistisch 
geluid te horen. Jongeren hebben vele digitale middelen tot hun 
beschikking, van iphones tot tablets. Het is een hele klus om hun 
nieuwsgierigheid te wekken voor culturele belevenissen in de wereld, 
weg van de digitale dominantie. Dit vraagt om een mediawijsheid die 
mede door cultuureducatie bereikt kan worden. Voor Amsterdam als 
culturele hoofdstad van ons land ligt hier een grote uitdaging.

Euforie
Over het onderwerp bestaat de spreekwoordelijke technologische 
euforie, aldus de gespreksnotitie. Een euforie die ons wil doen geloven 
dat de stad tot een digitaal paradijs transformeert: lantarenpalen die 
zelf het gebruik van energie regelen en tegelijkertijd de openbare 
orde registreren, en afvalcontainers die pas geleegd worden als ze 
melden dat ze vol zitten. Data die hier-en-nu aangeven dat bepaalde 

wijken extra inbraakgevoelig zijn. Dat er buurtconcentraties van 
gezinsschulden zijn waar een gemeente zich vroegtijdig op moet 
richten om escalatie te voorkomen. Via de snelle ontwikkelingen van 
de algoritmen wordt zelfs serieus voorspeld dat het via smart data 
mogelijk zal zijn om deze inbraakgevoeligheid en de toenamen van 
schulden al vooraf met welhaast 100% zekerheid vast te stellen.
In deze euforie wordt de slimme stad met name een democratische(r) 
stad omdat iedere burger zijn aandeel zou leveren - al is het diezelfde 
burger volstrekt onduidelijk waarom, voor wie, in welke mate, en wat 
van dat alles eigenlijk de impact is. 

Nee, bij de deelnemers heerst geen euforie. 
Wel de sterke behoefte een goed beeld te krijgen van wat er speelt. 
Bijvoorbeeld in wijken en buurten waar bottom-up processen zorgen 
voor nieuwe initiatieven. Ook daar wordt technologie ingezet, maar 
er worden anoniem geen data verzameld over de hoofden van de 
betrokkenen. De suggestie wordt gedaan om een agenda te formuler-
en die de spanningen tussen bewoners en grote tech-bedrijven goed in 
beeld brengt. Een gemeente kan deze agenda gebruiken bij het eigen 
beleid. 
Kunnen we de slimme stad zien als een reactie op een falend beleid 
ten aanzien van de fysieke stad? Gaat die fysieke stad het a�eggen 
tegen de slimme stad? De fysieke stad als een betekenisvolle verzamel-
ing fysieke gebouwen, pleinen en parken waar mensen zich welbevin-
den. De slimme stad stelt met de bijbehorende digitalisering het 
bouwen aan zo’n fysieke stad in de schaduw. Daarmee wordt de 
slimme stad een onleefbare stad waarbij het geld (van grondprijzen, 
gebouwen) steeds belangrijker wordt. Is dit het actuele beeld?
Ter nuancering: ook die fysieke stad zal voor een deel data-gedreven 
(moeten) zijn. 
En laten we eerlijk zijn: voor een deel stimuleren we de technologische 
revolutie door vrijwillig onze data af te staan aan grote bedrijven. 
Was vroeger de godsdienst een manier om angsten te bezweren, nu 
zijn het de data en algoritmen die deze functie lijken over te nemen – 
het zogenaamde dataïsme.
Hoe is een fusie tussen Big Brother, Big Data en Big Business te 
voorkomen? Door het internet op te zetten als een publieke voorzien-
ing zoals we dat ook in de begintijd van het openbaar vervoer en de 

energievoorziening hebben gedaan. Zo’n publieke voorziening valt 
direct onder politiek-democratische controle. 

En de relatie met de kunsten?
Vanaf het begin van de 21e eeuw heeft ook het idee van de creatieve 
stad de aandacht van beleidsmakers en cultuurmanagers getrokken. 
De creatieve stad is door de aanwezigheid van culturele instellingen 
als theaters, musea, galeries, kunstscholen en festivals een aantrekkeli-
jke stad voor inwoners, toeristen en bedrijven én brengt economische 
voorspoed. Studies naar de activiteiten van kunstenaars en ontwerpers 
tonen aan dat de aanwezigheid van een creatieve klasse en de 
daaraan verwante creatieve industrie de werkgelegenheid ten goede 
komt (Florida). Dat waar de creatieve klasse initiatieven toont om oude 
gebouwen te transformeren tot creatieve hubs, de omgeving ook mee 
pro�teert, de zogenaamde gentri�cation, met als schaduwzijde de 
stijgende prijzen van het onroerend goed waardoor de oorspronkeli-
jke initiatiefnemers en bewoners uit het gebied (moeten) wegtrekken.
Welke betekenis de creatieve stad heeft voor het functioneren van de 
slimme stad is tot op heden een ongeschreven bladzijde. Vandaar de 
vraagstelling: hoe zou een gemeentelijke agenda rond de kunsten en 
de slimme stad eruit kunnen zien?

De deelnemers geven ter afronding van het gesprek op individuele 
basis een paar strategische opties aan om de verbinding kunst, 
duurzaamheid en slimme stad verder in te bedden. 
•  De stad is nooit af. De vraag naar een leefbare stad krijgt ook 
steeds nieuwe antwoorden. De agenda moet �exibel zijn en een open 
karakter dragen.
• De agenda moet ruimte inbouwen voor nieuwe relevante sectoren 
die in balans gebracht moeten worden met technologie en economie. 
Naast de kunsten moet je denken aan de medische zorg.
• Denk ook aan het stimuleren van de interactie tussen het MBO, HBO 
en WO. Maar al te vaak wordt gedacht dat de oplossing vanuit de 
universiteiten moet komen terwijl ook het MBO en HBO kenniscentra 
zijn voor de slimme stad.
• Zet in op inclusiviteit, te beginnen bij de Amsterdam Economic 
Board die de slimme stad hoog in het vaandel heeft geschreven. AEB 
is als platform nog steeds voornamelijk wit van samenstelling. Wil 

15



moet worden dat de pro�jtelijke lusten naar het centrum gaan en de 
lasten (met veel controle, privacy-dreiging) naar de afzonderlijke 
wijken. Het realiseren van een democratische stad moet het gemeen-
schappelijk belang zijn, zodat lusten en lasten over centrum en wijken 
eerlijk verdeeld worden. 
• Amsterdam is van oudsher een vrijhaven, een stad van vrijdenkers. 
Dat is een van haar aantrekkelijkste eigenschappen. Om die kwaliteit 
van de civil society te behouden dient ernst te worden gemaakt met 
een grotere inbreng van vrijdenkende kunstenaars in de toepassing 
van datatechnologie.

Amsterdam een slimme stad zijn, dan dient hier verkleuring plaats te 
vinden. Maar ook moet er een zetel in AEB voor een kunstenaar 
gereserveerd worden, willen we de relatie slimme stad en kunsten 
serieus nemen.
• De data van de slimme stad kunnen ons goed informeren hoe het 
staat met de verduurzaming van de stad. Waar raakt Amsterdam 
achterop, welke sectoren moeten zich extra inspannen, waar zijn de 
Amsterdammers nog in het geheel niet bij betrokken?

En de rol van de kunstenaar? 
De deelnemers krijgen een keuzemenu voorgeschoteld: 
a. Buigen kunstenaars mee in het digitale geweld om invloed aan te 
wenden? b. Is hun rol voornamelijk re�ecterend en kritische vragen 
stellend? c. Vraagt de huidige slimme stad vooral een verzetshouding 
van kunstenaars om de technologische dominantie te doorbreken? 
De beantwoording vraagt om voorbeelden. Wat re�ectie betreft kan 
de toneeltekst Een Heilige Avond (Heilig Abend) van de Duitse schri-
jver Daniel Kehlmann tot voorbeeld dienen. Vrijheid, veiligheid en 
privacy vechten in dit stuk op beklemmende wijze om voorrang. 
Maar boter bij de vis en het moet hier herhaald: wil een kunstenaar 
zijn of haar re�ecterende rol vervullen dan dient daar een vergoeding 
tegenover te staan. Waarom moeten kunstenaars toch zo vaak gratis 
hun diensten aanbieden? Vanuit een betaalde rol kun je van de 
kunstenaars verlangen ook aandacht te besteden aan verbreding en 
verdieping, waarbij vooral met Amsterdammers in de (buiten)wijken 
een verbinding is gewenst. 

Tot slot voegt de Hoftuingroep nog een viertal overwegingen aan 
bovenstaande tekst toe. 
• De inbreng van kunstenaars in diverse Amsterdamse platforms over 
de slimme stad dient te worden versterkt. Primair vanwege hun re�ecti-
eve functie maar ook ten behoeve van de nodige verbeeldingskracht 
om de slimme stad een stad van vrijdenkers te laten zijn. 
• Een evenwicht tussen de slimme stad en de fysieke stad is noodzake-
lijk om de leefbaarheid in de stad te kunnen behouden. Een gemeen-
telijke agenda kan dit evenwicht waarborgen.
• Een gemeentelijke agenda zal nadrukkelijk de relatie tussen ‘slimme 
wijken’ en ‘het slimme centrum’ in beeld moeten brengen. Voorkomen 

De slimme stad

Alom is er vanaf het begin van de 21e eeuw aandacht voor het 
concept van de slimme stad. Het van oorsprong technologische begrip 
raakt steeds meer beleidsterreinen van de stad. Een slimme stad 
verzamelt en mengt data via sensoren, camera’s, wi�-tracking en 
andere registratiemiddelen en verwerkt deze data door toedoen van 
complexe algoritmen tot informatie: om de stad te besturen en om 
voorzieningen effectiever te maken. Relevante beleidsterreinen zijn: 
mobiliteit, energie, duurzaamheid, veiligheid en sociale voorzienin-
gen. Voor de particuliere markt gaat het bijvoorbeeld om de regis-
tratie van het gedrag van consumenten in grootschalige winkelgebie-
den en het beheer van voorzieningen zoals parkeerplaatsen.
Belangrijke spelers zijn de grote tech-bedrijven (die beschikken over 
de complexe technologie én enorme persoonsgerichte databestanden), 
gemeentelijke overheden (die hun hoop vestigen op datatechnologie 
om aan steeds complexere vraagstukken het hoofd te bieden) en 
start-ups (die met data-gedreven innovaties nieuwe business hopen te 
realiseren).

Jacqueline Cramer, naast hoogleraar circulaire economie aan de 
Universiteit Utrecht strategisch adviseur van de Amsterdam Economic 
Board (AEB), is door Pia gevraagd een aftrap voor het gesprek te 
doen.
Ze geeft aan dat de relatie kunst-duurzaamheid-slimme stad voor haar 
een nieuwe, interessante combinatie is. De slimme stad als symptoom 
van de digitale samenleving blijft onze aandacht vragen. Wat moeten 
we aan met de grote hoeveelheid data. En: zijn digitale processen 
goed te controleren? De AEB heeft mede om die reden met een grote 
groep betrokkenen het manifest TADA uitgebracht met aandacht voor 
de bescherming van de privacy (zie ook hieronder). Willen we een 
duurzame energieopwekking dan is een slimme technologie van 
belang. Door op een verantwoorde manier gegevens te verzamelen, 
kunnen we zeker succesboeken binnen de energietransitie. 
Kunstenaars, als representanten van de creatieve industrie, zijn nodig 
voor een innovatief productdesign. Zo kan de nu nog traditionele 
architectenwereld in het ontwerpen van duurzaam bouwen wel een 
artistieke impuls gebruiken. Jacqueline vindt het boven alles van 
belang om het thema zo integraal mogelijk te benaderen en niet 
uitsluitend vanuit een bepaalde invalshoek. De invloed van alle 

betrokkenen moet voelbaar zijn, bijvoorbeeld door middel van 
gemeenschappelijke platforms. Tot slot: de politiek heb je beslist nodig 
om tot effectieve regulering te komen, bijvoorbeeld inzake de privacy.

Hans van Houwelingen, beeldend kunstenaar, is eveneens door Pia 
gevraagd om een statement af te geven.
Hans werkt momenteel op een geheel eigen wijze aan de slimme stad. 
Hij voert samen met beeldend kunstenaar Berend Strik sinds de 
afgelopen 15 jaar een project, getiteld De Moderne Moraal, uit dat 
voorziet in 16 nieuwe glas-in-loodramen in de poptempel Paradiso, 
een voormalig kerkgebouw. De ramen weerspiegelen de actuele 
thema’s in hun tijd. In 2018 gaat het dan om de verwerking van data 
in het maken van de ramen. Vanuit de positie van autonoom kunste-
naar heeft Hans problemen om zich te voegen naar het frame van de 
creatieve industrie. Deze industrie ziet de kunstenaar als een econo-
mische bron en een nieuw verdienmodel. In de ogen van Hans is de 
kunstenaar geen start-up voor de economie en dat geldt ook voor de 
slimme stad. Kunst is veel meer verbonden met wat de inhoudelijke 
ziel van de stad kan zijn. En dat staat ver van wat slim is, met bijbe-
horende verdienmodellen. Hij geeft het voorbeeld van een voor hem 
indrukwekkende ervaring uit 2011: samen met Amsterdamse politici 
en kunstenaars tijdens een meerdaagse sessie (“Byond Allegories”) 
gezamenlijk zoeken naar verbintenissen en inzichten die voor beide 
groepen werkelijk van betekenis zijn, daarbij de subsidiepolitiek ver 
achter zich latend.

In een eerste reacties van de deelnemers worden diverse aspecten 
nader benoemd. Het is goed om in de relatie met de slimme stad een 
onderscheid te maken tussen individueel werkende kunstenaars en 
culturele instellingen die via hun presentatiefunctie een directe relatie 
met het publiek moeten aangaan. De autonome kunstenaar staat meer 
op afstand en kan eventueel een verzetshouding tegen de data-domi-
nantie innemen. Als we de relatie leggen tussen kunst en slimme stad 
moeten we om die reden functies onderscheiden: is de kunst re�ectief, 
bemiddelend of instrumenteel. 
Zeker, maar - zo wordt opgemerkt - een groot deel van het Amster-
damse kunstbudget (€ 160 miljoen op jaarbasis) komt niet terecht bij 
de individuele kunstenaars. Hun re�ectieve functie, waarvan Hans van 
Houwelingen een sprekend voorbeeld is, moet �nancieel mogelijk 
gemaakt worden. Het starten van een platform van kunstenaars dat 

invloed heeft op het beleid inzake de slimme stad – zoals ook voorg-
esteld in de gespreksnotitie – is een eerste stap om hen een nadrukkeli-
jke stem te geven. En als we nu eens een sprong voorwaarts maken: 
hoe schaffen we de verschillende beleids- en onderwijscompartiment-
en met hun weerzin tegen verandering af en realiseren we een 
integrale benadering? 
De slimme stad ontbeert vooralsnog inclusief leiderschap.

Ook Amsterdam

Ook de stad Amsterdam – constateert de gespreksnotitie - presenteert 
zich als een slimme stad en behoort met de drie andere grote steden 
Rotterdam, Den Haag en Utrecht tot een kopgroep in ontwikkeling en 
toepassing. Er zijn in de stad een kleine 250 projecten op de gebie-
den Infrastructuur/Technologie, Energie, Water & Afval, Mobiliteit, 
Circulaire Stad, Bestuur & Educatie en Burgers & Wonen, 
gecoördineerd door het samenwerkingsverband en innovatieplatform 
Amsterdam Smart City (www.amsterdamsmartcity.com). Dit samenw-
erkingsverband wordt ondersteund door de gemeente. 
In 2017 lanceerde de Amsterdam Economic Board het manifest TADA 
over het verantwoord omgaan met data in de metropoolregio Amster-
dam: ‘Met data krijgen we ’t voor elkaar. Als mensen maar de baas 
blijven over data, en niet andersom.’ (tada.city).
Maar er zijn ook kritische geluiden te horen omdat de privacy op het 
spel staat. Het is vaak niet duidelijk wie eigenaar is van de informatie 
en of er toestemming gegeven is om persoonsgerichte data te 
verzamelen. Ook de overheden weten niet waar, door wie en hoe 
data verzameld worden. 
Een ander problematisch punt is het gebrek aan digitale vaardigheden 
van de inwoners om daadwerkelijk te kunnen participeren in de 
slimme stad. In dit verband wordt gesproken van ‘digital cannots’.
Creatieve professionals hebben - voor zover betrokken - naar voren 
gebracht dat ‘data gestuurde beleidsbeslissingen’ geen ruimte laten 
voor andere, meer creatieve benaderingen. Alles lijkt te worden 
bepaald door algoritmen. Waar is de kritische geest en het gezonde 
verstand in dit door data gestuurd beleid? 
Om te ontkomen aan de overheersende invloed van de technologie 
richten burgerinitiatieven (digitale) platforms in om de kwaliteit van het 
stedelijk leefklimaat te waarborgen. Maar deze burgers ervaren de 

overmacht van de grote tech-bedrijven als een frustrerend groot 
struikelblok om hun initiatieven voor het digitale voetlicht te brengen.

De deelnemers plaatsen elk hun eigen kanttekeningen, bijvoorbeeld 
over creativiteit. 
Zo wordt gesignaleerd dat creativiteit steeds meer aandacht verdient 
in een samenleving die vooral beheerst wordt door economische en 
technologische waarden. Ook in het onderwijs is de roep hoorbaar 
om aandacht te besteden aan creativiteit om met name de kritische 
geest van scholieren en studenten te stimuleren. De rol van kunst is 
toch vooral om de mens mens te laten zijn. Wordt dit proces verstoord 
door de opdringerige technologie? Is er nog ruimte om afwijkend te 
mogen zijn? Maar, zo klinkt de waarschuwing, ook andere sectoren 
dan de kunst ondergaan de gesel van de technologie. Alternatieve, 
duurzame energiebenaderingen kregen aanvankelijk ook niet de 
ruimte binnen de dominante slimme stad. Nu laten bijvoorbeeld 
bottom up energieprojecten zien dat verandering mogelijk is. Kunste-
naars kunnen zich verbinden met deze initiatieven en doen dat steeds 
vaker. 
Maar kijk de tafel eens rond? Instemmend geknik als wordt opgemerkt 
dat de jongste generatie niet aan het gesprek deelneemt. Overeen-
stemming bestaat er ook over het feit dat jongeren verslaafd kunnen 
zijn aan de nieuwe technologie en dat onderwijs een verantwoordeli-
jkheid heeft om hen te leren ook of�ine te leven. Er is een optimistisch 
geluid te horen. Jongeren hebben vele digitale middelen tot hun 
beschikking, van iphones tot tablets. Het is een hele klus om hun 
nieuwsgierigheid te wekken voor culturele belevenissen in de wereld, 
weg van de digitale dominantie. Dit vraagt om een mediawijsheid die 
mede door cultuureducatie bereikt kan worden. Voor Amsterdam als 
culturele hoofdstad van ons land ligt hier een grote uitdaging.

Euforie
Over het onderwerp bestaat de spreekwoordelijke technologische 
euforie, aldus de gespreksnotitie. Een euforie die ons wil doen geloven 
dat de stad tot een digitaal paradijs transformeert: lantarenpalen die 
zelf het gebruik van energie regelen en tegelijkertijd de openbare 
orde registreren, en afvalcontainers die pas geleegd worden als ze 
melden dat ze vol zitten. Data die hier-en-nu aangeven dat bepaalde 

wijken extra inbraakgevoelig zijn. Dat er buurtconcentraties van 
gezinsschulden zijn waar een gemeente zich vroegtijdig op moet 
richten om escalatie te voorkomen. Via de snelle ontwikkelingen van 
de algoritmen wordt zelfs serieus voorspeld dat het via smart data 
mogelijk zal zijn om deze inbraakgevoeligheid en de toenamen van 
schulden al vooraf met welhaast 100% zekerheid vast te stellen.
In deze euforie wordt de slimme stad met name een democratische(r) 
stad omdat iedere burger zijn aandeel zou leveren - al is het diezelfde 
burger volstrekt onduidelijk waarom, voor wie, in welke mate, en wat 
van dat alles eigenlijk de impact is. 

Nee, bij de deelnemers heerst geen euforie. 
Wel de sterke behoefte een goed beeld te krijgen van wat er speelt. 
Bijvoorbeeld in wijken en buurten waar bottom-up processen zorgen 
voor nieuwe initiatieven. Ook daar wordt technologie ingezet, maar 
er worden anoniem geen data verzameld over de hoofden van de 
betrokkenen. De suggestie wordt gedaan om een agenda te formuler-
en die de spanningen tussen bewoners en grote tech-bedrijven goed in 
beeld brengt. Een gemeente kan deze agenda gebruiken bij het eigen 
beleid. 
Kunnen we de slimme stad zien als een reactie op een falend beleid 
ten aanzien van de fysieke stad? Gaat die fysieke stad het a�eggen 
tegen de slimme stad? De fysieke stad als een betekenisvolle verzamel-
ing fysieke gebouwen, pleinen en parken waar mensen zich welbevin-
den. De slimme stad stelt met de bijbehorende digitalisering het 
bouwen aan zo’n fysieke stad in de schaduw. Daarmee wordt de 
slimme stad een onleefbare stad waarbij het geld (van grondprijzen, 
gebouwen) steeds belangrijker wordt. Is dit het actuele beeld?
Ter nuancering: ook die fysieke stad zal voor een deel data-gedreven 
(moeten) zijn. 
En laten we eerlijk zijn: voor een deel stimuleren we de technologische 
revolutie door vrijwillig onze data af te staan aan grote bedrijven. 
Was vroeger de godsdienst een manier om angsten te bezweren, nu 
zijn het de data en algoritmen die deze functie lijken over te nemen – 
het zogenaamde dataïsme.
Hoe is een fusie tussen Big Brother, Big Data en Big Business te 
voorkomen? Door het internet op te zetten als een publieke voorzien-
ing zoals we dat ook in de begintijd van het openbaar vervoer en de 

energievoorziening hebben gedaan. Zo’n publieke voorziening valt 
direct onder politiek-democratische controle. 

En de relatie met de kunsten?
Vanaf het begin van de 21e eeuw heeft ook het idee van de creatieve 
stad de aandacht van beleidsmakers en cultuurmanagers getrokken. 
De creatieve stad is door de aanwezigheid van culturele instellingen 
als theaters, musea, galeries, kunstscholen en festivals een aantrekkeli-
jke stad voor inwoners, toeristen en bedrijven én brengt economische 
voorspoed. Studies naar de activiteiten van kunstenaars en ontwerpers 
tonen aan dat de aanwezigheid van een creatieve klasse en de 
daaraan verwante creatieve industrie de werkgelegenheid ten goede 
komt (Florida). Dat waar de creatieve klasse initiatieven toont om oude 
gebouwen te transformeren tot creatieve hubs, de omgeving ook mee 
pro�teert, de zogenaamde gentri�cation, met als schaduwzijde de 
stijgende prijzen van het onroerend goed waardoor de oorspronkeli-
jke initiatiefnemers en bewoners uit het gebied (moeten) wegtrekken.
Welke betekenis de creatieve stad heeft voor het functioneren van de 
slimme stad is tot op heden een ongeschreven bladzijde. Vandaar de 
vraagstelling: hoe zou een gemeentelijke agenda rond de kunsten en 
de slimme stad eruit kunnen zien?

De deelnemers geven ter afronding van het gesprek op individuele 
basis een paar strategische opties aan om de verbinding kunst, 
duurzaamheid en slimme stad verder in te bedden. 
•  De stad is nooit af. De vraag naar een leefbare stad krijgt ook 
steeds nieuwe antwoorden. De agenda moet �exibel zijn en een open 
karakter dragen.
• De agenda moet ruimte inbouwen voor nieuwe relevante sectoren 
die in balans gebracht moeten worden met technologie en economie. 
Naast de kunsten moet je denken aan de medische zorg.
• Denk ook aan het stimuleren van de interactie tussen het MBO, HBO 
en WO. Maar al te vaak wordt gedacht dat de oplossing vanuit de 
universiteiten moet komen terwijl ook het MBO en HBO kenniscentra 
zijn voor de slimme stad.
• Zet in op inclusiviteit, te beginnen bij de Amsterdam Economic 
Board die de slimme stad hoog in het vaandel heeft geschreven. AEB 
is als platform nog steeds voornamelijk wit van samenstelling. Wil 
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moet worden dat de pro�jtelijke lusten naar het centrum gaan en de 
lasten (met veel controle, privacy-dreiging) naar de afzonderlijke 
wijken. Het realiseren van een democratische stad moet het gemeen-
schappelijk belang zijn, zodat lusten en lasten over centrum en wijken 
eerlijk verdeeld worden. 
• Amsterdam is van oudsher een vrijhaven, een stad van vrijdenkers. 
Dat is een van haar aantrekkelijkste eigenschappen. Om die kwaliteit 
van de civil society te behouden dient ernst te worden gemaakt met 
een grotere inbreng van vrijdenkende kunstenaars in de toepassing 
van datatechnologie.

Amsterdam een slimme stad zijn, dan dient hier verkleuring plaats te 
vinden. Maar ook moet er een zetel in AEB voor een kunstenaar 
gereserveerd worden, willen we de relatie slimme stad en kunsten 
serieus nemen.
• De data van de slimme stad kunnen ons goed informeren hoe het 
staat met de verduurzaming van de stad. Waar raakt Amsterdam 
achterop, welke sectoren moeten zich extra inspannen, waar zijn de 
Amsterdammers nog in het geheel niet bij betrokken?

En de rol van de kunstenaar? 
De deelnemers krijgen een keuzemenu voorgeschoteld: 
a. Buigen kunstenaars mee in het digitale geweld om invloed aan te 
wenden? b. Is hun rol voornamelijk re�ecterend en kritische vragen 
stellend? c. Vraagt de huidige slimme stad vooral een verzetshouding 
van kunstenaars om de technologische dominantie te doorbreken? 
De beantwoording vraagt om voorbeelden. Wat re�ectie betreft kan 
de toneeltekst Een Heilige Avond (Heilig Abend) van de Duitse schri-
jver Daniel Kehlmann tot voorbeeld dienen. Vrijheid, veiligheid en 
privacy vechten in dit stuk op beklemmende wijze om voorrang. 
Maar boter bij de vis en het moet hier herhaald: wil een kunstenaar 
zijn of haar re�ecterende rol vervullen dan dient daar een vergoeding 
tegenover te staan. Waarom moeten kunstenaars toch zo vaak gratis 
hun diensten aanbieden? Vanuit een betaalde rol kun je van de 
kunstenaars verlangen ook aandacht te besteden aan verbreding en 
verdieping, waarbij vooral met Amsterdammers in de (buiten)wijken 
een verbinding is gewenst. 

Tot slot voegt de Hoftuingroep nog een viertal overwegingen aan 
bovenstaande tekst toe. 
• De inbreng van kunstenaars in diverse Amsterdamse platforms over 
de slimme stad dient te worden versterkt. Primair vanwege hun re�ecti-
eve functie maar ook ten behoeve van de nodige verbeeldingskracht 
om de slimme stad een stad van vrijdenkers te laten zijn. 
• Een evenwicht tussen de slimme stad en de fysieke stad is noodzake-
lijk om de leefbaarheid in de stad te kunnen behouden. Een gemeen-
telijke agenda kan dit evenwicht waarborgen.
• Een gemeentelijke agenda zal nadrukkelijk de relatie tussen ‘slimme 
wijken’ en ‘het slimme centrum’ in beeld moeten brengen. Voorkomen 

De slimme stad

Alom is er vanaf het begin van de 21e eeuw aandacht voor het 
concept van de slimme stad. Het van oorsprong technologische begrip 
raakt steeds meer beleidsterreinen van de stad. Een slimme stad 
verzamelt en mengt data via sensoren, camera’s, wi�-tracking en 
andere registratiemiddelen en verwerkt deze data door toedoen van 
complexe algoritmen tot informatie: om de stad te besturen en om 
voorzieningen effectiever te maken. Relevante beleidsterreinen zijn: 
mobiliteit, energie, duurzaamheid, veiligheid en sociale voorzienin-
gen. Voor de particuliere markt gaat het bijvoorbeeld om de regis-
tratie van het gedrag van consumenten in grootschalige winkelgebie-
den en het beheer van voorzieningen zoals parkeerplaatsen.
Belangrijke spelers zijn de grote tech-bedrijven (die beschikken over 
de complexe technologie én enorme persoonsgerichte databestanden), 
gemeentelijke overheden (die hun hoop vestigen op datatechnologie 
om aan steeds complexere vraagstukken het hoofd te bieden) en 
start-ups (die met data-gedreven innovaties nieuwe business hopen te 
realiseren).

Jacqueline Cramer, naast hoogleraar circulaire economie aan de 
Universiteit Utrecht strategisch adviseur van de Amsterdam Economic 
Board (AEB), is door Pia gevraagd een aftrap voor het gesprek te 
doen.
Ze geeft aan dat de relatie kunst-duurzaamheid-slimme stad voor haar 
een nieuwe, interessante combinatie is. De slimme stad als symptoom 
van de digitale samenleving blijft onze aandacht vragen. Wat moeten 
we aan met de grote hoeveelheid data. En: zijn digitale processen 
goed te controleren? De AEB heeft mede om die reden met een grote 
groep betrokkenen het manifest TADA uitgebracht met aandacht voor 
de bescherming van de privacy (zie ook hieronder). Willen we een 
duurzame energieopwekking dan is een slimme technologie van 
belang. Door op een verantwoorde manier gegevens te verzamelen, 
kunnen we zeker succesboeken binnen de energietransitie. 
Kunstenaars, als representanten van de creatieve industrie, zijn nodig 
voor een innovatief productdesign. Zo kan de nu nog traditionele 
architectenwereld in het ontwerpen van duurzaam bouwen wel een 
artistieke impuls gebruiken. Jacqueline vindt het boven alles van 
belang om het thema zo integraal mogelijk te benaderen en niet 
uitsluitend vanuit een bepaalde invalshoek. De invloed van alle 

betrokkenen moet voelbaar zijn, bijvoorbeeld door middel van 
gemeenschappelijke platforms. Tot slot: de politiek heb je beslist nodig 
om tot effectieve regulering te komen, bijvoorbeeld inzake de privacy.

Hans van Houwelingen, beeldend kunstenaar, is eveneens door Pia 
gevraagd om een statement af te geven.
Hans werkt momenteel op een geheel eigen wijze aan de slimme stad. 
Hij voert samen met beeldend kunstenaar Berend Strik sinds de 
afgelopen 15 jaar een project, getiteld De Moderne Moraal, uit dat 
voorziet in 16 nieuwe glas-in-loodramen in de poptempel Paradiso, 
een voormalig kerkgebouw. De ramen weerspiegelen de actuele 
thema’s in hun tijd. In 2018 gaat het dan om de verwerking van data 
in het maken van de ramen. Vanuit de positie van autonoom kunste-
naar heeft Hans problemen om zich te voegen naar het frame van de 
creatieve industrie. Deze industrie ziet de kunstenaar als een econo-
mische bron en een nieuw verdienmodel. In de ogen van Hans is de 
kunstenaar geen start-up voor de economie en dat geldt ook voor de 
slimme stad. Kunst is veel meer verbonden met wat de inhoudelijke 
ziel van de stad kan zijn. En dat staat ver van wat slim is, met bijbe-
horende verdienmodellen. Hij geeft het voorbeeld van een voor hem 
indrukwekkende ervaring uit 2011: samen met Amsterdamse politici 
en kunstenaars tijdens een meerdaagse sessie (“Byond Allegories”) 
gezamenlijk zoeken naar verbintenissen en inzichten die voor beide 
groepen werkelijk van betekenis zijn, daarbij de subsidiepolitiek ver 
achter zich latend.

In een eerste reacties van de deelnemers worden diverse aspecten 
nader benoemd. Het is goed om in de relatie met de slimme stad een 
onderscheid te maken tussen individueel werkende kunstenaars en 
culturele instellingen die via hun presentatiefunctie een directe relatie 
met het publiek moeten aangaan. De autonome kunstenaar staat meer 
op afstand en kan eventueel een verzetshouding tegen de data-domi-
nantie innemen. Als we de relatie leggen tussen kunst en slimme stad 
moeten we om die reden functies onderscheiden: is de kunst re�ectief, 
bemiddelend of instrumenteel. 
Zeker, maar - zo wordt opgemerkt - een groot deel van het Amster-
damse kunstbudget (€ 160 miljoen op jaarbasis) komt niet terecht bij 
de individuele kunstenaars. Hun re�ectieve functie, waarvan Hans van 
Houwelingen een sprekend voorbeeld is, moet �nancieel mogelijk 
gemaakt worden. Het starten van een platform van kunstenaars dat 

invloed heeft op het beleid inzake de slimme stad – zoals ook voorg-
esteld in de gespreksnotitie – is een eerste stap om hen een nadrukkeli-
jke stem te geven. En als we nu eens een sprong voorwaarts maken: 
hoe schaffen we de verschillende beleids- en onderwijscompartiment-
en met hun weerzin tegen verandering af en realiseren we een 
integrale benadering? 
De slimme stad ontbeert vooralsnog inclusief leiderschap.

Ook Amsterdam

Ook de stad Amsterdam – constateert de gespreksnotitie - presenteert 
zich als een slimme stad en behoort met de drie andere grote steden 
Rotterdam, Den Haag en Utrecht tot een kopgroep in ontwikkeling en 
toepassing. Er zijn in de stad een kleine 250 projecten op de gebie-
den Infrastructuur/Technologie, Energie, Water & Afval, Mobiliteit, 
Circulaire Stad, Bestuur & Educatie en Burgers & Wonen, 
gecoördineerd door het samenwerkingsverband en innovatieplatform 
Amsterdam Smart City (www.amsterdamsmartcity.com). Dit samenw-
erkingsverband wordt ondersteund door de gemeente. 
In 2017 lanceerde de Amsterdam Economic Board het manifest TADA 
over het verantwoord omgaan met data in de metropoolregio Amster-
dam: ‘Met data krijgen we ’t voor elkaar. Als mensen maar de baas 
blijven over data, en niet andersom.’ (tada.city).
Maar er zijn ook kritische geluiden te horen omdat de privacy op het 
spel staat. Het is vaak niet duidelijk wie eigenaar is van de informatie 
en of er toestemming gegeven is om persoonsgerichte data te 
verzamelen. Ook de overheden weten niet waar, door wie en hoe 
data verzameld worden. 
Een ander problematisch punt is het gebrek aan digitale vaardigheden 
van de inwoners om daadwerkelijk te kunnen participeren in de 
slimme stad. In dit verband wordt gesproken van ‘digital cannots’.
Creatieve professionals hebben - voor zover betrokken - naar voren 
gebracht dat ‘data gestuurde beleidsbeslissingen’ geen ruimte laten 
voor andere, meer creatieve benaderingen. Alles lijkt te worden 
bepaald door algoritmen. Waar is de kritische geest en het gezonde 
verstand in dit door data gestuurd beleid? 
Om te ontkomen aan de overheersende invloed van de technologie 
richten burgerinitiatieven (digitale) platforms in om de kwaliteit van het 
stedelijk leefklimaat te waarborgen. Maar deze burgers ervaren de 

overmacht van de grote tech-bedrijven als een frustrerend groot 
struikelblok om hun initiatieven voor het digitale voetlicht te brengen.

De deelnemers plaatsen elk hun eigen kanttekeningen, bijvoorbeeld 
over creativiteit. 
Zo wordt gesignaleerd dat creativiteit steeds meer aandacht verdient 
in een samenleving die vooral beheerst wordt door economische en 
technologische waarden. Ook in het onderwijs is de roep hoorbaar 
om aandacht te besteden aan creativiteit om met name de kritische 
geest van scholieren en studenten te stimuleren. De rol van kunst is 
toch vooral om de mens mens te laten zijn. Wordt dit proces verstoord 
door de opdringerige technologie? Is er nog ruimte om afwijkend te 
mogen zijn? Maar, zo klinkt de waarschuwing, ook andere sectoren 
dan de kunst ondergaan de gesel van de technologie. Alternatieve, 
duurzame energiebenaderingen kregen aanvankelijk ook niet de 
ruimte binnen de dominante slimme stad. Nu laten bijvoorbeeld 
bottom up energieprojecten zien dat verandering mogelijk is. Kunste-
naars kunnen zich verbinden met deze initiatieven en doen dat steeds 
vaker. 
Maar kijk de tafel eens rond? Instemmend geknik als wordt opgemerkt 
dat de jongste generatie niet aan het gesprek deelneemt. Overeen-
stemming bestaat er ook over het feit dat jongeren verslaafd kunnen 
zijn aan de nieuwe technologie en dat onderwijs een verantwoordeli-
jkheid heeft om hen te leren ook of�ine te leven. Er is een optimistisch 
geluid te horen. Jongeren hebben vele digitale middelen tot hun 
beschikking, van iphones tot tablets. Het is een hele klus om hun 
nieuwsgierigheid te wekken voor culturele belevenissen in de wereld, 
weg van de digitale dominantie. Dit vraagt om een mediawijsheid die 
mede door cultuureducatie bereikt kan worden. Voor Amsterdam als 
culturele hoofdstad van ons land ligt hier een grote uitdaging.

Euforie
Over het onderwerp bestaat de spreekwoordelijke technologische 
euforie, aldus de gespreksnotitie. Een euforie die ons wil doen geloven 
dat de stad tot een digitaal paradijs transformeert: lantarenpalen die 
zelf het gebruik van energie regelen en tegelijkertijd de openbare 
orde registreren, en afvalcontainers die pas geleegd worden als ze 
melden dat ze vol zitten. Data die hier-en-nu aangeven dat bepaalde 

wijken extra inbraakgevoelig zijn. Dat er buurtconcentraties van 
gezinsschulden zijn waar een gemeente zich vroegtijdig op moet 
richten om escalatie te voorkomen. Via de snelle ontwikkelingen van 
de algoritmen wordt zelfs serieus voorspeld dat het via smart data 
mogelijk zal zijn om deze inbraakgevoeligheid en de toenamen van 
schulden al vooraf met welhaast 100% zekerheid vast te stellen.
In deze euforie wordt de slimme stad met name een democratische(r) 
stad omdat iedere burger zijn aandeel zou leveren - al is het diezelfde 
burger volstrekt onduidelijk waarom, voor wie, in welke mate, en wat 
van dat alles eigenlijk de impact is. 

Nee, bij de deelnemers heerst geen euforie. 
Wel de sterke behoefte een goed beeld te krijgen van wat er speelt. 
Bijvoorbeeld in wijken en buurten waar bottom-up processen zorgen 
voor nieuwe initiatieven. Ook daar wordt technologie ingezet, maar 
er worden anoniem geen data verzameld over de hoofden van de 
betrokkenen. De suggestie wordt gedaan om een agenda te formuler-
en die de spanningen tussen bewoners en grote tech-bedrijven goed in 
beeld brengt. Een gemeente kan deze agenda gebruiken bij het eigen 
beleid. 
Kunnen we de slimme stad zien als een reactie op een falend beleid 
ten aanzien van de fysieke stad? Gaat die fysieke stad het a�eggen 
tegen de slimme stad? De fysieke stad als een betekenisvolle verzamel-
ing fysieke gebouwen, pleinen en parken waar mensen zich welbevin-
den. De slimme stad stelt met de bijbehorende digitalisering het 
bouwen aan zo’n fysieke stad in de schaduw. Daarmee wordt de 
slimme stad een onleefbare stad waarbij het geld (van grondprijzen, 
gebouwen) steeds belangrijker wordt. Is dit het actuele beeld?
Ter nuancering: ook die fysieke stad zal voor een deel data-gedreven 
(moeten) zijn. 
En laten we eerlijk zijn: voor een deel stimuleren we de technologische 
revolutie door vrijwillig onze data af te staan aan grote bedrijven. 
Was vroeger de godsdienst een manier om angsten te bezweren, nu 
zijn het de data en algoritmen die deze functie lijken over te nemen – 
het zogenaamde dataïsme.
Hoe is een fusie tussen Big Brother, Big Data en Big Business te 
voorkomen? Door het internet op te zetten als een publieke voorzien-
ing zoals we dat ook in de begintijd van het openbaar vervoer en de 

energievoorziening hebben gedaan. Zo’n publieke voorziening valt 
direct onder politiek-democratische controle. 

En de relatie met de kunsten?
Vanaf het begin van de 21e eeuw heeft ook het idee van de creatieve 
stad de aandacht van beleidsmakers en cultuurmanagers getrokken. 
De creatieve stad is door de aanwezigheid van culturele instellingen 
als theaters, musea, galeries, kunstscholen en festivals een aantrekkeli-
jke stad voor inwoners, toeristen en bedrijven én brengt economische 
voorspoed. Studies naar de activiteiten van kunstenaars en ontwerpers 
tonen aan dat de aanwezigheid van een creatieve klasse en de 
daaraan verwante creatieve industrie de werkgelegenheid ten goede 
komt (Florida). Dat waar de creatieve klasse initiatieven toont om oude 
gebouwen te transformeren tot creatieve hubs, de omgeving ook mee 
pro�teert, de zogenaamde gentri�cation, met als schaduwzijde de 
stijgende prijzen van het onroerend goed waardoor de oorspronkeli-
jke initiatiefnemers en bewoners uit het gebied (moeten) wegtrekken.
Welke betekenis de creatieve stad heeft voor het functioneren van de 
slimme stad is tot op heden een ongeschreven bladzijde. Vandaar de 
vraagstelling: hoe zou een gemeentelijke agenda rond de kunsten en 
de slimme stad eruit kunnen zien?

De deelnemers geven ter afronding van het gesprek op individuele 
basis een paar strategische opties aan om de verbinding kunst, 
duurzaamheid en slimme stad verder in te bedden. 
•  De stad is nooit af. De vraag naar een leefbare stad krijgt ook 
steeds nieuwe antwoorden. De agenda moet �exibel zijn en een open 
karakter dragen.
• De agenda moet ruimte inbouwen voor nieuwe relevante sectoren 
die in balans gebracht moeten worden met technologie en economie. 
Naast de kunsten moet je denken aan de medische zorg.
• Denk ook aan het stimuleren van de interactie tussen het MBO, HBO 
en WO. Maar al te vaak wordt gedacht dat de oplossing vanuit de 
universiteiten moet komen terwijl ook het MBO en HBO kenniscentra 
zijn voor de slimme stad.
• Zet in op inclusiviteit, te beginnen bij de Amsterdam Economic 
Board die de slimme stad hoog in het vaandel heeft geschreven. AEB 
is als platform nog steeds voornamelijk wit van samenstelling. Wil 
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moet worden dat de pro�jtelijke lusten naar het centrum gaan en de 
lasten (met veel controle, privacy-dreiging) naar de afzonderlijke 
wijken. Het realiseren van een democratische stad moet het gemeen-
schappelijk belang zijn, zodat lusten en lasten over centrum en wijken 
eerlijk verdeeld worden. 
• Amsterdam is van oudsher een vrijhaven, een stad van vrijdenkers. 
Dat is een van haar aantrekkelijkste eigenschappen. Om die kwaliteit 
van de civil society te behouden dient ernst te worden gemaakt met 
een grotere inbreng van vrijdenkende kunstenaars in de toepassing 
van datatechnologie.

Amsterdam een slimme stad zijn, dan dient hier verkleuring plaats te 
vinden. Maar ook moet er een zetel in AEB voor een kunstenaar 
gereserveerd worden, willen we de relatie slimme stad en kunsten 
serieus nemen.
• De data van de slimme stad kunnen ons goed informeren hoe het 
staat met de verduurzaming van de stad. Waar raakt Amsterdam 
achterop, welke sectoren moeten zich extra inspannen, waar zijn de 
Amsterdammers nog in het geheel niet bij betrokken?

En de rol van de kunstenaar? 
De deelnemers krijgen een keuzemenu voorgeschoteld: 
a. Buigen kunstenaars mee in het digitale geweld om invloed aan te 
wenden? b. Is hun rol voornamelijk re�ecterend en kritische vragen 
stellend? c. Vraagt de huidige slimme stad vooral een verzetshouding 
van kunstenaars om de technologische dominantie te doorbreken? 
De beantwoording vraagt om voorbeelden. Wat re�ectie betreft kan 
de toneeltekst Een Heilige Avond (Heilig Abend) van de Duitse schri-
jver Daniel Kehlmann tot voorbeeld dienen. Vrijheid, veiligheid en 
privacy vechten in dit stuk op beklemmende wijze om voorrang. 
Maar boter bij de vis en het moet hier herhaald: wil een kunstenaar 
zijn of haar re�ecterende rol vervullen dan dient daar een vergoeding 
tegenover te staan. Waarom moeten kunstenaars toch zo vaak gratis 
hun diensten aanbieden? Vanuit een betaalde rol kun je van de 
kunstenaars verlangen ook aandacht te besteden aan verbreding en 
verdieping, waarbij vooral met Amsterdammers in de (buiten)wijken 
een verbinding is gewenst. 

Tot slot voegt de Hoftuingroep nog een viertal overwegingen aan 
bovenstaande tekst toe. 
• De inbreng van kunstenaars in diverse Amsterdamse platforms over 
de slimme stad dient te worden versterkt. Primair vanwege hun re�ecti-
eve functie maar ook ten behoeve van de nodige verbeeldingskracht 
om de slimme stad een stad van vrijdenkers te laten zijn. 
• Een evenwicht tussen de slimme stad en de fysieke stad is noodzake-
lijk om de leefbaarheid in de stad te kunnen behouden. Een gemeen-
telijke agenda kan dit evenwicht waarborgen.
• Een gemeentelijke agenda zal nadrukkelijk de relatie tussen ‘slimme 
wijken’ en ‘het slimme centrum’ in beeld moeten brengen. Voorkomen 

De slimme stad

Alom is er vanaf het begin van de 21e eeuw aandacht voor het 
concept van de slimme stad. Het van oorsprong technologische begrip 
raakt steeds meer beleidsterreinen van de stad. Een slimme stad 
verzamelt en mengt data via sensoren, camera’s, wi�-tracking en 
andere registratiemiddelen en verwerkt deze data door toedoen van 
complexe algoritmen tot informatie: om de stad te besturen en om 
voorzieningen effectiever te maken. Relevante beleidsterreinen zijn: 
mobiliteit, energie, duurzaamheid, veiligheid en sociale voorzienin-
gen. Voor de particuliere markt gaat het bijvoorbeeld om de regis-
tratie van het gedrag van consumenten in grootschalige winkelgebie-
den en het beheer van voorzieningen zoals parkeerplaatsen.
Belangrijke spelers zijn de grote tech-bedrijven (die beschikken over 
de complexe technologie én enorme persoonsgerichte databestanden), 
gemeentelijke overheden (die hun hoop vestigen op datatechnologie 
om aan steeds complexere vraagstukken het hoofd te bieden) en 
start-ups (die met data-gedreven innovaties nieuwe business hopen te 
realiseren).

Jacqueline Cramer, naast hoogleraar circulaire economie aan de 
Universiteit Utrecht strategisch adviseur van de Amsterdam Economic 
Board (AEB), is door Pia gevraagd een aftrap voor het gesprek te 
doen.
Ze geeft aan dat de relatie kunst-duurzaamheid-slimme stad voor haar 
een nieuwe, interessante combinatie is. De slimme stad als symptoom 
van de digitale samenleving blijft onze aandacht vragen. Wat moeten 
we aan met de grote hoeveelheid data. En: zijn digitale processen 
goed te controleren? De AEB heeft mede om die reden met een grote 
groep betrokkenen het manifest TADA uitgebracht met aandacht voor 
de bescherming van de privacy (zie ook hieronder). Willen we een 
duurzame energieopwekking dan is een slimme technologie van 
belang. Door op een verantwoorde manier gegevens te verzamelen, 
kunnen we zeker succesboeken binnen de energietransitie. 
Kunstenaars, als representanten van de creatieve industrie, zijn nodig 
voor een innovatief productdesign. Zo kan de nu nog traditionele 
architectenwereld in het ontwerpen van duurzaam bouwen wel een 
artistieke impuls gebruiken. Jacqueline vindt het boven alles van 
belang om het thema zo integraal mogelijk te benaderen en niet 
uitsluitend vanuit een bepaalde invalshoek. De invloed van alle 

betrokkenen moet voelbaar zijn, bijvoorbeeld door middel van 
gemeenschappelijke platforms. Tot slot: de politiek heb je beslist nodig 
om tot effectieve regulering te komen, bijvoorbeeld inzake de privacy.

Hans van Houwelingen, beeldend kunstenaar, is eveneens door Pia 
gevraagd om een statement af te geven.
Hans werkt momenteel op een geheel eigen wijze aan de slimme stad. 
Hij voert samen met beeldend kunstenaar Berend Strik sinds de 
afgelopen 15 jaar een project, getiteld De Moderne Moraal, uit dat 
voorziet in 16 nieuwe glas-in-loodramen in de poptempel Paradiso, 
een voormalig kerkgebouw. De ramen weerspiegelen de actuele 
thema’s in hun tijd. In 2018 gaat het dan om de verwerking van data 
in het maken van de ramen. Vanuit de positie van autonoom kunste-
naar heeft Hans problemen om zich te voegen naar het frame van de 
creatieve industrie. Deze industrie ziet de kunstenaar als een econo-
mische bron en een nieuw verdienmodel. In de ogen van Hans is de 
kunstenaar geen start-up voor de economie en dat geldt ook voor de 
slimme stad. Kunst is veel meer verbonden met wat de inhoudelijke 
ziel van de stad kan zijn. En dat staat ver van wat slim is, met bijbe-
horende verdienmodellen. Hij geeft het voorbeeld van een voor hem 
indrukwekkende ervaring uit 2011: samen met Amsterdamse politici 
en kunstenaars tijdens een meerdaagse sessie (“Byond Allegories”) 
gezamenlijk zoeken naar verbintenissen en inzichten die voor beide 
groepen werkelijk van betekenis zijn, daarbij de subsidiepolitiek ver 
achter zich latend.

In een eerste reacties van de deelnemers worden diverse aspecten 
nader benoemd. Het is goed om in de relatie met de slimme stad een 
onderscheid te maken tussen individueel werkende kunstenaars en 
culturele instellingen die via hun presentatiefunctie een directe relatie 
met het publiek moeten aangaan. De autonome kunstenaar staat meer 
op afstand en kan eventueel een verzetshouding tegen de data-domi-
nantie innemen. Als we de relatie leggen tussen kunst en slimme stad 
moeten we om die reden functies onderscheiden: is de kunst re�ectief, 
bemiddelend of instrumenteel. 
Zeker, maar - zo wordt opgemerkt - een groot deel van het Amster-
damse kunstbudget (€ 160 miljoen op jaarbasis) komt niet terecht bij 
de individuele kunstenaars. Hun re�ectieve functie, waarvan Hans van 
Houwelingen een sprekend voorbeeld is, moet �nancieel mogelijk 
gemaakt worden. Het starten van een platform van kunstenaars dat 

invloed heeft op het beleid inzake de slimme stad – zoals ook voorg-
esteld in de gespreksnotitie – is een eerste stap om hen een nadrukkeli-
jke stem te geven. En als we nu eens een sprong voorwaarts maken: 
hoe schaffen we de verschillende beleids- en onderwijscompartiment-
en met hun weerzin tegen verandering af en realiseren we een 
integrale benadering? 
De slimme stad ontbeert vooralsnog inclusief leiderschap.

Ook Amsterdam

Ook de stad Amsterdam – constateert de gespreksnotitie - presenteert 
zich als een slimme stad en behoort met de drie andere grote steden 
Rotterdam, Den Haag en Utrecht tot een kopgroep in ontwikkeling en 
toepassing. Er zijn in de stad een kleine 250 projecten op de gebie-
den Infrastructuur/Technologie, Energie, Water & Afval, Mobiliteit, 
Circulaire Stad, Bestuur & Educatie en Burgers & Wonen, 
gecoördineerd door het samenwerkingsverband en innovatieplatform 
Amsterdam Smart City (www.amsterdamsmartcity.com). Dit samenw-
erkingsverband wordt ondersteund door de gemeente. 
In 2017 lanceerde de Amsterdam Economic Board het manifest TADA 
over het verantwoord omgaan met data in de metropoolregio Amster-
dam: ‘Met data krijgen we ’t voor elkaar. Als mensen maar de baas 
blijven over data, en niet andersom.’ (tada.city).
Maar er zijn ook kritische geluiden te horen omdat de privacy op het 
spel staat. Het is vaak niet duidelijk wie eigenaar is van de informatie 
en of er toestemming gegeven is om persoonsgerichte data te 
verzamelen. Ook de overheden weten niet waar, door wie en hoe 
data verzameld worden. 
Een ander problematisch punt is het gebrek aan digitale vaardigheden 
van de inwoners om daadwerkelijk te kunnen participeren in de 
slimme stad. In dit verband wordt gesproken van ‘digital cannots’.
Creatieve professionals hebben - voor zover betrokken - naar voren 
gebracht dat ‘data gestuurde beleidsbeslissingen’ geen ruimte laten 
voor andere, meer creatieve benaderingen. Alles lijkt te worden 
bepaald door algoritmen. Waar is de kritische geest en het gezonde 
verstand in dit door data gestuurd beleid? 
Om te ontkomen aan de overheersende invloed van de technologie 
richten burgerinitiatieven (digitale) platforms in om de kwaliteit van het 
stedelijk leefklimaat te waarborgen. Maar deze burgers ervaren de 

overmacht van de grote tech-bedrijven als een frustrerend groot 
struikelblok om hun initiatieven voor het digitale voetlicht te brengen.

De deelnemers plaatsen elk hun eigen kanttekeningen, bijvoorbeeld 
over creativiteit. 
Zo wordt gesignaleerd dat creativiteit steeds meer aandacht verdient 
in een samenleving die vooral beheerst wordt door economische en 
technologische waarden. Ook in het onderwijs is de roep hoorbaar 
om aandacht te besteden aan creativiteit om met name de kritische 
geest van scholieren en studenten te stimuleren. De rol van kunst is 
toch vooral om de mens mens te laten zijn. Wordt dit proces verstoord 
door de opdringerige technologie? Is er nog ruimte om afwijkend te 
mogen zijn? Maar, zo klinkt de waarschuwing, ook andere sectoren 
dan de kunst ondergaan de gesel van de technologie. Alternatieve, 
duurzame energiebenaderingen kregen aanvankelijk ook niet de 
ruimte binnen de dominante slimme stad. Nu laten bijvoorbeeld 
bottom up energieprojecten zien dat verandering mogelijk is. Kunste-
naars kunnen zich verbinden met deze initiatieven en doen dat steeds 
vaker. 
Maar kijk de tafel eens rond? Instemmend geknik als wordt opgemerkt 
dat de jongste generatie niet aan het gesprek deelneemt. Overeen-
stemming bestaat er ook over het feit dat jongeren verslaafd kunnen 
zijn aan de nieuwe technologie en dat onderwijs een verantwoordeli-
jkheid heeft om hen te leren ook of�ine te leven. Er is een optimistisch 
geluid te horen. Jongeren hebben vele digitale middelen tot hun 
beschikking, van iphones tot tablets. Het is een hele klus om hun 
nieuwsgierigheid te wekken voor culturele belevenissen in de wereld, 
weg van de digitale dominantie. Dit vraagt om een mediawijsheid die 
mede door cultuureducatie bereikt kan worden. Voor Amsterdam als 
culturele hoofdstad van ons land ligt hier een grote uitdaging.

Euforie
Over het onderwerp bestaat de spreekwoordelijke technologische 
euforie, aldus de gespreksnotitie. Een euforie die ons wil doen geloven 
dat de stad tot een digitaal paradijs transformeert: lantarenpalen die 
zelf het gebruik van energie regelen en tegelijkertijd de openbare 
orde registreren, en afvalcontainers die pas geleegd worden als ze 
melden dat ze vol zitten. Data die hier-en-nu aangeven dat bepaalde 

wijken extra inbraakgevoelig zijn. Dat er buurtconcentraties van 
gezinsschulden zijn waar een gemeente zich vroegtijdig op moet 
richten om escalatie te voorkomen. Via de snelle ontwikkelingen van 
de algoritmen wordt zelfs serieus voorspeld dat het via smart data 
mogelijk zal zijn om deze inbraakgevoeligheid en de toenamen van 
schulden al vooraf met welhaast 100% zekerheid vast te stellen.
In deze euforie wordt de slimme stad met name een democratische(r) 
stad omdat iedere burger zijn aandeel zou leveren - al is het diezelfde 
burger volstrekt onduidelijk waarom, voor wie, in welke mate, en wat 
van dat alles eigenlijk de impact is. 

Nee, bij de deelnemers heerst geen euforie. 
Wel de sterke behoefte een goed beeld te krijgen van wat er speelt. 
Bijvoorbeeld in wijken en buurten waar bottom-up processen zorgen 
voor nieuwe initiatieven. Ook daar wordt technologie ingezet, maar 
er worden anoniem geen data verzameld over de hoofden van de 
betrokkenen. De suggestie wordt gedaan om een agenda te formuler-
en die de spanningen tussen bewoners en grote tech-bedrijven goed in 
beeld brengt. Een gemeente kan deze agenda gebruiken bij het eigen 
beleid. 
Kunnen we de slimme stad zien als een reactie op een falend beleid 
ten aanzien van de fysieke stad? Gaat die fysieke stad het a�eggen 
tegen de slimme stad? De fysieke stad als een betekenisvolle verzamel-
ing fysieke gebouwen, pleinen en parken waar mensen zich welbevin-
den. De slimme stad stelt met de bijbehorende digitalisering het 
bouwen aan zo’n fysieke stad in de schaduw. Daarmee wordt de 
slimme stad een onleefbare stad waarbij het geld (van grondprijzen, 
gebouwen) steeds belangrijker wordt. Is dit het actuele beeld?
Ter nuancering: ook die fysieke stad zal voor een deel data-gedreven 
(moeten) zijn. 
En laten we eerlijk zijn: voor een deel stimuleren we de technologische 
revolutie door vrijwillig onze data af te staan aan grote bedrijven. 
Was vroeger de godsdienst een manier om angsten te bezweren, nu 
zijn het de data en algoritmen die deze functie lijken over te nemen – 
het zogenaamde dataïsme.
Hoe is een fusie tussen Big Brother, Big Data en Big Business te 
voorkomen? Door het internet op te zetten als een publieke voorzien-
ing zoals we dat ook in de begintijd van het openbaar vervoer en de 

energievoorziening hebben gedaan. Zo’n publieke voorziening valt 
direct onder politiek-democratische controle. 

En de relatie met de kunsten?
Vanaf het begin van de 21e eeuw heeft ook het idee van de creatieve 
stad de aandacht van beleidsmakers en cultuurmanagers getrokken. 
De creatieve stad is door de aanwezigheid van culturele instellingen 
als theaters, musea, galeries, kunstscholen en festivals een aantrekkeli-
jke stad voor inwoners, toeristen en bedrijven én brengt economische 
voorspoed. Studies naar de activiteiten van kunstenaars en ontwerpers 
tonen aan dat de aanwezigheid van een creatieve klasse en de 
daaraan verwante creatieve industrie de werkgelegenheid ten goede 
komt (Florida). Dat waar de creatieve klasse initiatieven toont om oude 
gebouwen te transformeren tot creatieve hubs, de omgeving ook mee 
pro�teert, de zogenaamde gentri�cation, met als schaduwzijde de 
stijgende prijzen van het onroerend goed waardoor de oorspronkeli-
jke initiatiefnemers en bewoners uit het gebied (moeten) wegtrekken.
Welke betekenis de creatieve stad heeft voor het functioneren van de 
slimme stad is tot op heden een ongeschreven bladzijde. Vandaar de 
vraagstelling: hoe zou een gemeentelijke agenda rond de kunsten en 
de slimme stad eruit kunnen zien?

De deelnemers geven ter afronding van het gesprek op individuele 
basis een paar strategische opties aan om de verbinding kunst, 
duurzaamheid en slimme stad verder in te bedden. 
•  De stad is nooit af. De vraag naar een leefbare stad krijgt ook 
steeds nieuwe antwoorden. De agenda moet �exibel zijn en een open 
karakter dragen.
• De agenda moet ruimte inbouwen voor nieuwe relevante sectoren 
die in balans gebracht moeten worden met technologie en economie. 
Naast de kunsten moet je denken aan de medische zorg.
• Denk ook aan het stimuleren van de interactie tussen het MBO, HBO 
en WO. Maar al te vaak wordt gedacht dat de oplossing vanuit de 
universiteiten moet komen terwijl ook het MBO en HBO kenniscentra 
zijn voor de slimme stad.
• Zet in op inclusiviteit, te beginnen bij de Amsterdam Economic 
Board die de slimme stad hoog in het vaandel heeft geschreven. AEB 
is als platform nog steeds voornamelijk wit van samenstelling. Wil 
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moet worden dat de pro�jtelijke lusten naar het centrum gaan en de 
lasten (met veel controle, privacy-dreiging) naar de afzonderlijke 
wijken. Het realiseren van een democratische stad moet het gemeen-
schappelijk belang zijn, zodat lusten en lasten over centrum en wijken 
eerlijk verdeeld worden. 
• Amsterdam is van oudsher een vrijhaven, een stad van vrijdenkers. 
Dat is een van haar aantrekkelijkste eigenschappen. Om die kwaliteit 
van de civil society te behouden dient ernst te worden gemaakt met 
een grotere inbreng van vrijdenkende kunstenaars in de toepassing 
van datatechnologie.

Amsterdam een slimme stad zijn, dan dient hier verkleuring plaats te 
vinden. Maar ook moet er een zetel in AEB voor een kunstenaar 
gereserveerd worden, willen we de relatie slimme stad en kunsten 
serieus nemen.
• De data van de slimme stad kunnen ons goed informeren hoe het 
staat met de verduurzaming van de stad. Waar raakt Amsterdam 
achterop, welke sectoren moeten zich extra inspannen, waar zijn de 
Amsterdammers nog in het geheel niet bij betrokken?

En de rol van de kunstenaar? 
De deelnemers krijgen een keuzemenu voorgeschoteld: 
a. Buigen kunstenaars mee in het digitale geweld om invloed aan te 
wenden? b. Is hun rol voornamelijk re�ecterend en kritische vragen 
stellend? c. Vraagt de huidige slimme stad vooral een verzetshouding 
van kunstenaars om de technologische dominantie te doorbreken? 
De beantwoording vraagt om voorbeelden. Wat re�ectie betreft kan 
de toneeltekst Een Heilige Avond (Heilig Abend) van de Duitse schri-
jver Daniel Kehlmann tot voorbeeld dienen. Vrijheid, veiligheid en 
privacy vechten in dit stuk op beklemmende wijze om voorrang. 
Maar boter bij de vis en het moet hier herhaald: wil een kunstenaar 
zijn of haar re�ecterende rol vervullen dan dient daar een vergoeding 
tegenover te staan. Waarom moeten kunstenaars toch zo vaak gratis 
hun diensten aanbieden? Vanuit een betaalde rol kun je van de 
kunstenaars verlangen ook aandacht te besteden aan verbreding en 
verdieping, waarbij vooral met Amsterdammers in de (buiten)wijken 
een verbinding is gewenst. 

Tot slot voegt de Hoftuingroep nog een viertal overwegingen aan 
bovenstaande tekst toe. 
• De inbreng van kunstenaars in diverse Amsterdamse platforms over 
de slimme stad dient te worden versterkt. Primair vanwege hun re�ecti-
eve functie maar ook ten behoeve van de nodige verbeeldingskracht 
om de slimme stad een stad van vrijdenkers te laten zijn. 
• Een evenwicht tussen de slimme stad en de fysieke stad is noodzake-
lijk om de leefbaarheid in de stad te kunnen behouden. Een gemeen-
telijke agenda kan dit evenwicht waarborgen.
• Een gemeentelijke agenda zal nadrukkelijk de relatie tussen ‘slimme 
wijken’ en ‘het slimme centrum’ in beeld moeten brengen. Voorkomen 

De slimme stad

Alom is er vanaf het begin van de 21e eeuw aandacht voor het 
concept van de slimme stad. Het van oorsprong technologische begrip 
raakt steeds meer beleidsterreinen van de stad. Een slimme stad 
verzamelt en mengt data via sensoren, camera’s, wi�-tracking en 
andere registratiemiddelen en verwerkt deze data door toedoen van 
complexe algoritmen tot informatie: om de stad te besturen en om 
voorzieningen effectiever te maken. Relevante beleidsterreinen zijn: 
mobiliteit, energie, duurzaamheid, veiligheid en sociale voorzienin-
gen. Voor de particuliere markt gaat het bijvoorbeeld om de regis-
tratie van het gedrag van consumenten in grootschalige winkelgebie-
den en het beheer van voorzieningen zoals parkeerplaatsen.
Belangrijke spelers zijn de grote tech-bedrijven (die beschikken over 
de complexe technologie én enorme persoonsgerichte databestanden), 
gemeentelijke overheden (die hun hoop vestigen op datatechnologie 
om aan steeds complexere vraagstukken het hoofd te bieden) en 
start-ups (die met data-gedreven innovaties nieuwe business hopen te 
realiseren).

Jacqueline Cramer, naast hoogleraar circulaire economie aan de 
Universiteit Utrecht strategisch adviseur van de Amsterdam Economic 
Board (AEB), is door Pia gevraagd een aftrap voor het gesprek te 
doen.
Ze geeft aan dat de relatie kunst-duurzaamheid-slimme stad voor haar 
een nieuwe, interessante combinatie is. De slimme stad als symptoom 
van de digitale samenleving blijft onze aandacht vragen. Wat moeten 
we aan met de grote hoeveelheid data. En: zijn digitale processen 
goed te controleren? De AEB heeft mede om die reden met een grote 
groep betrokkenen het manifest TADA uitgebracht met aandacht voor 
de bescherming van de privacy (zie ook hieronder). Willen we een 
duurzame energieopwekking dan is een slimme technologie van 
belang. Door op een verantwoorde manier gegevens te verzamelen, 
kunnen we zeker succesboeken binnen de energietransitie. 
Kunstenaars, als representanten van de creatieve industrie, zijn nodig 
voor een innovatief productdesign. Zo kan de nu nog traditionele 
architectenwereld in het ontwerpen van duurzaam bouwen wel een 
artistieke impuls gebruiken. Jacqueline vindt het boven alles van 
belang om het thema zo integraal mogelijk te benaderen en niet 
uitsluitend vanuit een bepaalde invalshoek. De invloed van alle 

betrokkenen moet voelbaar zijn, bijvoorbeeld door middel van 
gemeenschappelijke platforms. Tot slot: de politiek heb je beslist nodig 
om tot effectieve regulering te komen, bijvoorbeeld inzake de privacy.

Hans van Houwelingen, beeldend kunstenaar, is eveneens door Pia 
gevraagd om een statement af te geven.
Hans werkt momenteel op een geheel eigen wijze aan de slimme stad. 
Hij voert samen met beeldend kunstenaar Berend Strik sinds de 
afgelopen 15 jaar een project, getiteld De Moderne Moraal, uit dat 
voorziet in 16 nieuwe glas-in-loodramen in de poptempel Paradiso, 
een voormalig kerkgebouw. De ramen weerspiegelen de actuele 
thema’s in hun tijd. In 2018 gaat het dan om de verwerking van data 
in het maken van de ramen. Vanuit de positie van autonoom kunste-
naar heeft Hans problemen om zich te voegen naar het frame van de 
creatieve industrie. Deze industrie ziet de kunstenaar als een econo-
mische bron en een nieuw verdienmodel. In de ogen van Hans is de 
kunstenaar geen start-up voor de economie en dat geldt ook voor de 
slimme stad. Kunst is veel meer verbonden met wat de inhoudelijke 
ziel van de stad kan zijn. En dat staat ver van wat slim is, met bijbe-
horende verdienmodellen. Hij geeft het voorbeeld van een voor hem 
indrukwekkende ervaring uit 2011: samen met Amsterdamse politici 
en kunstenaars tijdens een meerdaagse sessie (“Byond Allegories”) 
gezamenlijk zoeken naar verbintenissen en inzichten die voor beide 
groepen werkelijk van betekenis zijn, daarbij de subsidiepolitiek ver 
achter zich latend.

In een eerste reacties van de deelnemers worden diverse aspecten 
nader benoemd. Het is goed om in de relatie met de slimme stad een 
onderscheid te maken tussen individueel werkende kunstenaars en 
culturele instellingen die via hun presentatiefunctie een directe relatie 
met het publiek moeten aangaan. De autonome kunstenaar staat meer 
op afstand en kan eventueel een verzetshouding tegen de data-domi-
nantie innemen. Als we de relatie leggen tussen kunst en slimme stad 
moeten we om die reden functies onderscheiden: is de kunst re�ectief, 
bemiddelend of instrumenteel. 
Zeker, maar - zo wordt opgemerkt - een groot deel van het Amster-
damse kunstbudget (€ 160 miljoen op jaarbasis) komt niet terecht bij 
de individuele kunstenaars. Hun re�ectieve functie, waarvan Hans van 
Houwelingen een sprekend voorbeeld is, moet �nancieel mogelijk 
gemaakt worden. Het starten van een platform van kunstenaars dat 

invloed heeft op het beleid inzake de slimme stad – zoals ook voorg-
esteld in de gespreksnotitie – is een eerste stap om hen een nadrukkeli-
jke stem te geven. En als we nu eens een sprong voorwaarts maken: 
hoe schaffen we de verschillende beleids- en onderwijscompartiment-
en met hun weerzin tegen verandering af en realiseren we een 
integrale benadering? 
De slimme stad ontbeert vooralsnog inclusief leiderschap.

Ook Amsterdam

Ook de stad Amsterdam – constateert de gespreksnotitie - presenteert 
zich als een slimme stad en behoort met de drie andere grote steden 
Rotterdam, Den Haag en Utrecht tot een kopgroep in ontwikkeling en 
toepassing. Er zijn in de stad een kleine 250 projecten op de gebie-
den Infrastructuur/Technologie, Energie, Water & Afval, Mobiliteit, 
Circulaire Stad, Bestuur & Educatie en Burgers & Wonen, 
gecoördineerd door het samenwerkingsverband en innovatieplatform 
Amsterdam Smart City (www.amsterdamsmartcity.com). Dit samenw-
erkingsverband wordt ondersteund door de gemeente. 
In 2017 lanceerde de Amsterdam Economic Board het manifest TADA 
over het verantwoord omgaan met data in de metropoolregio Amster-
dam: ‘Met data krijgen we ’t voor elkaar. Als mensen maar de baas 
blijven over data, en niet andersom.’ (tada.city).
Maar er zijn ook kritische geluiden te horen omdat de privacy op het 
spel staat. Het is vaak niet duidelijk wie eigenaar is van de informatie 
en of er toestemming gegeven is om persoonsgerichte data te 
verzamelen. Ook de overheden weten niet waar, door wie en hoe 
data verzameld worden. 
Een ander problematisch punt is het gebrek aan digitale vaardigheden 
van de inwoners om daadwerkelijk te kunnen participeren in de 
slimme stad. In dit verband wordt gesproken van ‘digital cannots’.
Creatieve professionals hebben - voor zover betrokken - naar voren 
gebracht dat ‘data gestuurde beleidsbeslissingen’ geen ruimte laten 
voor andere, meer creatieve benaderingen. Alles lijkt te worden 
bepaald door algoritmen. Waar is de kritische geest en het gezonde 
verstand in dit door data gestuurd beleid? 
Om te ontkomen aan de overheersende invloed van de technologie 
richten burgerinitiatieven (digitale) platforms in om de kwaliteit van het 
stedelijk leefklimaat te waarborgen. Maar deze burgers ervaren de 

overmacht van de grote tech-bedrijven als een frustrerend groot 
struikelblok om hun initiatieven voor het digitale voetlicht te brengen.

De deelnemers plaatsen elk hun eigen kanttekeningen, bijvoorbeeld 
over creativiteit. 
Zo wordt gesignaleerd dat creativiteit steeds meer aandacht verdient 
in een samenleving die vooral beheerst wordt door economische en 
technologische waarden. Ook in het onderwijs is de roep hoorbaar 
om aandacht te besteden aan creativiteit om met name de kritische 
geest van scholieren en studenten te stimuleren. De rol van kunst is 
toch vooral om de mens mens te laten zijn. Wordt dit proces verstoord 
door de opdringerige technologie? Is er nog ruimte om afwijkend te 
mogen zijn? Maar, zo klinkt de waarschuwing, ook andere sectoren 
dan de kunst ondergaan de gesel van de technologie. Alternatieve, 
duurzame energiebenaderingen kregen aanvankelijk ook niet de 
ruimte binnen de dominante slimme stad. Nu laten bijvoorbeeld 
bottom up energieprojecten zien dat verandering mogelijk is. Kunste-
naars kunnen zich verbinden met deze initiatieven en doen dat steeds 
vaker. 
Maar kijk de tafel eens rond? Instemmend geknik als wordt opgemerkt 
dat de jongste generatie niet aan het gesprek deelneemt. Overeen-
stemming bestaat er ook over het feit dat jongeren verslaafd kunnen 
zijn aan de nieuwe technologie en dat onderwijs een verantwoordeli-
jkheid heeft om hen te leren ook of�ine te leven. Er is een optimistisch 
geluid te horen. Jongeren hebben vele digitale middelen tot hun 
beschikking, van iphones tot tablets. Het is een hele klus om hun 
nieuwsgierigheid te wekken voor culturele belevenissen in de wereld, 
weg van de digitale dominantie. Dit vraagt om een mediawijsheid die 
mede door cultuureducatie bereikt kan worden. Voor Amsterdam als 
culturele hoofdstad van ons land ligt hier een grote uitdaging.

Euforie
Over het onderwerp bestaat de spreekwoordelijke technologische 
euforie, aldus de gespreksnotitie. Een euforie die ons wil doen geloven 
dat de stad tot een digitaal paradijs transformeert: lantarenpalen die 
zelf het gebruik van energie regelen en tegelijkertijd de openbare 
orde registreren, en afvalcontainers die pas geleegd worden als ze 
melden dat ze vol zitten. Data die hier-en-nu aangeven dat bepaalde 

wijken extra inbraakgevoelig zijn. Dat er buurtconcentraties van 
gezinsschulden zijn waar een gemeente zich vroegtijdig op moet 
richten om escalatie te voorkomen. Via de snelle ontwikkelingen van 
de algoritmen wordt zelfs serieus voorspeld dat het via smart data 
mogelijk zal zijn om deze inbraakgevoeligheid en de toenamen van 
schulden al vooraf met welhaast 100% zekerheid vast te stellen.
In deze euforie wordt de slimme stad met name een democratische(r) 
stad omdat iedere burger zijn aandeel zou leveren - al is het diezelfde 
burger volstrekt onduidelijk waarom, voor wie, in welke mate, en wat 
van dat alles eigenlijk de impact is. 

Nee, bij de deelnemers heerst geen euforie. 
Wel de sterke behoefte een goed beeld te krijgen van wat er speelt. 
Bijvoorbeeld in wijken en buurten waar bottom-up processen zorgen 
voor nieuwe initiatieven. Ook daar wordt technologie ingezet, maar 
er worden anoniem geen data verzameld over de hoofden van de 
betrokkenen. De suggestie wordt gedaan om een agenda te formuler-
en die de spanningen tussen bewoners en grote tech-bedrijven goed in 
beeld brengt. Een gemeente kan deze agenda gebruiken bij het eigen 
beleid. 
Kunnen we de slimme stad zien als een reactie op een falend beleid 
ten aanzien van de fysieke stad? Gaat die fysieke stad het a�eggen 
tegen de slimme stad? De fysieke stad als een betekenisvolle verzamel-
ing fysieke gebouwen, pleinen en parken waar mensen zich welbevin-
den. De slimme stad stelt met de bijbehorende digitalisering het 
bouwen aan zo’n fysieke stad in de schaduw. Daarmee wordt de 
slimme stad een onleefbare stad waarbij het geld (van grondprijzen, 
gebouwen) steeds belangrijker wordt. Is dit het actuele beeld?
Ter nuancering: ook die fysieke stad zal voor een deel data-gedreven 
(moeten) zijn. 
En laten we eerlijk zijn: voor een deel stimuleren we de technologische 
revolutie door vrijwillig onze data af te staan aan grote bedrijven. 
Was vroeger de godsdienst een manier om angsten te bezweren, nu 
zijn het de data en algoritmen die deze functie lijken over te nemen – 
het zogenaamde dataïsme.
Hoe is een fusie tussen Big Brother, Big Data en Big Business te 
voorkomen? Door het internet op te zetten als een publieke voorzien-
ing zoals we dat ook in de begintijd van het openbaar vervoer en de 

energievoorziening hebben gedaan. Zo’n publieke voorziening valt 
direct onder politiek-democratische controle. 

En de relatie met de kunsten?
Vanaf het begin van de 21e eeuw heeft ook het idee van de creatieve 
stad de aandacht van beleidsmakers en cultuurmanagers getrokken. 
De creatieve stad is door de aanwezigheid van culturele instellingen 
als theaters, musea, galeries, kunstscholen en festivals een aantrekkeli-
jke stad voor inwoners, toeristen en bedrijven én brengt economische 
voorspoed. Studies naar de activiteiten van kunstenaars en ontwerpers 
tonen aan dat de aanwezigheid van een creatieve klasse en de 
daaraan verwante creatieve industrie de werkgelegenheid ten goede 
komt (Florida). Dat waar de creatieve klasse initiatieven toont om oude 
gebouwen te transformeren tot creatieve hubs, de omgeving ook mee 
pro�teert, de zogenaamde gentri�cation, met als schaduwzijde de 
stijgende prijzen van het onroerend goed waardoor de oorspronkeli-
jke initiatiefnemers en bewoners uit het gebied (moeten) wegtrekken.
Welke betekenis de creatieve stad heeft voor het functioneren van de 
slimme stad is tot op heden een ongeschreven bladzijde. Vandaar de 
vraagstelling: hoe zou een gemeentelijke agenda rond de kunsten en 
de slimme stad eruit kunnen zien?

De deelnemers geven ter afronding van het gesprek op individuele 
basis een paar strategische opties aan om de verbinding kunst, 
duurzaamheid en slimme stad verder in te bedden. 
•  De stad is nooit af. De vraag naar een leefbare stad krijgt ook 
steeds nieuwe antwoorden. De agenda moet �exibel zijn en een open 
karakter dragen.
• De agenda moet ruimte inbouwen voor nieuwe relevante sectoren 
die in balans gebracht moeten worden met technologie en economie. 
Naast de kunsten moet je denken aan de medische zorg.
• Denk ook aan het stimuleren van de interactie tussen het MBO, HBO 
en WO. Maar al te vaak wordt gedacht dat de oplossing vanuit de 
universiteiten moet komen terwijl ook het MBO en HBO kenniscentra 
zijn voor de slimme stad.
• Zet in op inclusiviteit, te beginnen bij de Amsterdam Economic 
Board die de slimme stad hoog in het vaandel heeft geschreven. AEB 
is als platform nog steeds voornamelijk wit van samenstelling. Wil 
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moet worden dat de pro�jtelijke lusten naar het centrum gaan en de 
lasten (met veel controle, privacy-dreiging) naar de afzonderlijke 
wijken. Het realiseren van een democratische stad moet het gemeen-
schappelijk belang zijn, zodat lusten en lasten over centrum en wijken 
eerlijk verdeeld worden. 
• Amsterdam is van oudsher een vrijhaven, een stad van vrijdenkers. 
Dat is een van haar aantrekkelijkste eigenschappen. Om die kwaliteit 
van de civil society te behouden dient ernst te worden gemaakt met 
een grotere inbreng van vrijdenkende kunstenaars in de toepassing 
van datatechnologie.

Amsterdam een slimme stad zijn, dan dient hier verkleuring plaats te 
vinden. Maar ook moet er een zetel in AEB voor een kunstenaar 
gereserveerd worden, willen we de relatie slimme stad en kunsten 
serieus nemen.
• De data van de slimme stad kunnen ons goed informeren hoe het 
staat met de verduurzaming van de stad. Waar raakt Amsterdam 
achterop, welke sectoren moeten zich extra inspannen, waar zijn de 
Amsterdammers nog in het geheel niet bij betrokken?

En de rol van de kunstenaar? 
De deelnemers krijgen een keuzemenu voorgeschoteld: 
a. Buigen kunstenaars mee in het digitale geweld om invloed aan te 
wenden? b. Is hun rol voornamelijk re�ecterend en kritische vragen 
stellend? c. Vraagt de huidige slimme stad vooral een verzetshouding 
van kunstenaars om de technologische dominantie te doorbreken? 
De beantwoording vraagt om voorbeelden. Wat re�ectie betreft kan 
de toneeltekst Een Heilige Avond (Heilig Abend) van de Duitse schri-
jver Daniel Kehlmann tot voorbeeld dienen. Vrijheid, veiligheid en 
privacy vechten in dit stuk op beklemmende wijze om voorrang. 
Maar boter bij de vis en het moet hier herhaald: wil een kunstenaar 
zijn of haar re�ecterende rol vervullen dan dient daar een vergoeding 
tegenover te staan. Waarom moeten kunstenaars toch zo vaak gratis 
hun diensten aanbieden? Vanuit een betaalde rol kun je van de 
kunstenaars verlangen ook aandacht te besteden aan verbreding en 
verdieping, waarbij vooral met Amsterdammers in de (buiten)wijken 
een verbinding is gewenst. 

Tot slot voegt de Hoftuingroep nog een viertal overwegingen aan 
bovenstaande tekst toe. 
• De inbreng van kunstenaars in diverse Amsterdamse platforms over 
de slimme stad dient te worden versterkt. Primair vanwege hun re�ecti-
eve functie maar ook ten behoeve van de nodige verbeeldingskracht 
om de slimme stad een stad van vrijdenkers te laten zijn. 
• Een evenwicht tussen de slimme stad en de fysieke stad is noodzake-
lijk om de leefbaarheid in de stad te kunnen behouden. Een gemeen-
telijke agenda kan dit evenwicht waarborgen.
• Een gemeentelijke agenda zal nadrukkelijk de relatie tussen ‘slimme 
wijken’ en ‘het slimme centrum’ in beeld moeten brengen. Voorkomen 

De slimme stad

Alom is er vanaf het begin van de 21e eeuw aandacht voor het 
concept van de slimme stad. Het van oorsprong technologische begrip 
raakt steeds meer beleidsterreinen van de stad. Een slimme stad 
verzamelt en mengt data via sensoren, camera’s, wi�-tracking en 
andere registratiemiddelen en verwerkt deze data door toedoen van 
complexe algoritmen tot informatie: om de stad te besturen en om 
voorzieningen effectiever te maken. Relevante beleidsterreinen zijn: 
mobiliteit, energie, duurzaamheid, veiligheid en sociale voorzienin-
gen. Voor de particuliere markt gaat het bijvoorbeeld om de regis-
tratie van het gedrag van consumenten in grootschalige winkelgebie-
den en het beheer van voorzieningen zoals parkeerplaatsen.
Belangrijke spelers zijn de grote tech-bedrijven (die beschikken over 
de complexe technologie én enorme persoonsgerichte databestanden), 
gemeentelijke overheden (die hun hoop vestigen op datatechnologie 
om aan steeds complexere vraagstukken het hoofd te bieden) en 
start-ups (die met data-gedreven innovaties nieuwe business hopen te 
realiseren).

Jacqueline Cramer, naast hoogleraar circulaire economie aan de 
Universiteit Utrecht strategisch adviseur van de Amsterdam Economic 
Board (AEB), is door Pia gevraagd een aftrap voor het gesprek te 
doen.
Ze geeft aan dat de relatie kunst-duurzaamheid-slimme stad voor haar 
een nieuwe, interessante combinatie is. De slimme stad als symptoom 
van de digitale samenleving blijft onze aandacht vragen. Wat moeten 
we aan met de grote hoeveelheid data. En: zijn digitale processen 
goed te controleren? De AEB heeft mede om die reden met een grote 
groep betrokkenen het manifest TADA uitgebracht met aandacht voor 
de bescherming van de privacy (zie ook hieronder). Willen we een 
duurzame energieopwekking dan is een slimme technologie van 
belang. Door op een verantwoorde manier gegevens te verzamelen, 
kunnen we zeker succesboeken binnen de energietransitie. 
Kunstenaars, als representanten van de creatieve industrie, zijn nodig 
voor een innovatief productdesign. Zo kan de nu nog traditionele 
architectenwereld in het ontwerpen van duurzaam bouwen wel een 
artistieke impuls gebruiken. Jacqueline vindt het boven alles van 
belang om het thema zo integraal mogelijk te benaderen en niet 
uitsluitend vanuit een bepaalde invalshoek. De invloed van alle 

betrokkenen moet voelbaar zijn, bijvoorbeeld door middel van 
gemeenschappelijke platforms. Tot slot: de politiek heb je beslist nodig 
om tot effectieve regulering te komen, bijvoorbeeld inzake de privacy.

Hans van Houwelingen, beeldend kunstenaar, is eveneens door Pia 
gevraagd om een statement af te geven.
Hans werkt momenteel op een geheel eigen wijze aan de slimme stad. 
Hij voert samen met beeldend kunstenaar Berend Strik sinds de 
afgelopen 15 jaar een project, getiteld De Moderne Moraal, uit dat 
voorziet in 16 nieuwe glas-in-loodramen in de poptempel Paradiso, 
een voormalig kerkgebouw. De ramen weerspiegelen de actuele 
thema’s in hun tijd. In 2018 gaat het dan om de verwerking van data 
in het maken van de ramen. Vanuit de positie van autonoom kunste-
naar heeft Hans problemen om zich te voegen naar het frame van de 
creatieve industrie. Deze industrie ziet de kunstenaar als een econo-
mische bron en een nieuw verdienmodel. In de ogen van Hans is de 
kunstenaar geen start-up voor de economie en dat geldt ook voor de 
slimme stad. Kunst is veel meer verbonden met wat de inhoudelijke 
ziel van de stad kan zijn. En dat staat ver van wat slim is, met bijbe-
horende verdienmodellen. Hij geeft het voorbeeld van een voor hem 
indrukwekkende ervaring uit 2011: samen met Amsterdamse politici 
en kunstenaars tijdens een meerdaagse sessie (“Byond Allegories”) 
gezamenlijk zoeken naar verbintenissen en inzichten die voor beide 
groepen werkelijk van betekenis zijn, daarbij de subsidiepolitiek ver 
achter zich latend.

In een eerste reacties van de deelnemers worden diverse aspecten 
nader benoemd. Het is goed om in de relatie met de slimme stad een 
onderscheid te maken tussen individueel werkende kunstenaars en 
culturele instellingen die via hun presentatiefunctie een directe relatie 
met het publiek moeten aangaan. De autonome kunstenaar staat meer 
op afstand en kan eventueel een verzetshouding tegen de data-domi-
nantie innemen. Als we de relatie leggen tussen kunst en slimme stad 
moeten we om die reden functies onderscheiden: is de kunst re�ectief, 
bemiddelend of instrumenteel. 
Zeker, maar - zo wordt opgemerkt - een groot deel van het Amster-
damse kunstbudget (€ 160 miljoen op jaarbasis) komt niet terecht bij 
de individuele kunstenaars. Hun re�ectieve functie, waarvan Hans van 
Houwelingen een sprekend voorbeeld is, moet �nancieel mogelijk 
gemaakt worden. Het starten van een platform van kunstenaars dat 

invloed heeft op het beleid inzake de slimme stad – zoals ook voorg-
esteld in de gespreksnotitie – is een eerste stap om hen een nadrukkeli-
jke stem te geven. En als we nu eens een sprong voorwaarts maken: 
hoe schaffen we de verschillende beleids- en onderwijscompartiment-
en met hun weerzin tegen verandering af en realiseren we een 
integrale benadering? 
De slimme stad ontbeert vooralsnog inclusief leiderschap.

Ook Amsterdam

Ook de stad Amsterdam – constateert de gespreksnotitie - presenteert 
zich als een slimme stad en behoort met de drie andere grote steden 
Rotterdam, Den Haag en Utrecht tot een kopgroep in ontwikkeling en 
toepassing. Er zijn in de stad een kleine 250 projecten op de gebie-
den Infrastructuur/Technologie, Energie, Water & Afval, Mobiliteit, 
Circulaire Stad, Bestuur & Educatie en Burgers & Wonen, 
gecoördineerd door het samenwerkingsverband en innovatieplatform 
Amsterdam Smart City (www.amsterdamsmartcity.com). Dit samenw-
erkingsverband wordt ondersteund door de gemeente. 
In 2017 lanceerde de Amsterdam Economic Board het manifest TADA 
over het verantwoord omgaan met data in de metropoolregio Amster-
dam: ‘Met data krijgen we ’t voor elkaar. Als mensen maar de baas 
blijven over data, en niet andersom.’ (tada.city).
Maar er zijn ook kritische geluiden te horen omdat de privacy op het 
spel staat. Het is vaak niet duidelijk wie eigenaar is van de informatie 
en of er toestemming gegeven is om persoonsgerichte data te 
verzamelen. Ook de overheden weten niet waar, door wie en hoe 
data verzameld worden. 
Een ander problematisch punt is het gebrek aan digitale vaardigheden 
van de inwoners om daadwerkelijk te kunnen participeren in de 
slimme stad. In dit verband wordt gesproken van ‘digital cannots’.
Creatieve professionals hebben - voor zover betrokken - naar voren 
gebracht dat ‘data gestuurde beleidsbeslissingen’ geen ruimte laten 
voor andere, meer creatieve benaderingen. Alles lijkt te worden 
bepaald door algoritmen. Waar is de kritische geest en het gezonde 
verstand in dit door data gestuurd beleid? 
Om te ontkomen aan de overheersende invloed van de technologie 
richten burgerinitiatieven (digitale) platforms in om de kwaliteit van het 
stedelijk leefklimaat te waarborgen. Maar deze burgers ervaren de 

overmacht van de grote tech-bedrijven als een frustrerend groot 
struikelblok om hun initiatieven voor het digitale voetlicht te brengen.

De deelnemers plaatsen elk hun eigen kanttekeningen, bijvoorbeeld 
over creativiteit. 
Zo wordt gesignaleerd dat creativiteit steeds meer aandacht verdient 
in een samenleving die vooral beheerst wordt door economische en 
technologische waarden. Ook in het onderwijs is de roep hoorbaar 
om aandacht te besteden aan creativiteit om met name de kritische 
geest van scholieren en studenten te stimuleren. De rol van kunst is 
toch vooral om de mens mens te laten zijn. Wordt dit proces verstoord 
door de opdringerige technologie? Is er nog ruimte om afwijkend te 
mogen zijn? Maar, zo klinkt de waarschuwing, ook andere sectoren 
dan de kunst ondergaan de gesel van de technologie. Alternatieve, 
duurzame energiebenaderingen kregen aanvankelijk ook niet de 
ruimte binnen de dominante slimme stad. Nu laten bijvoorbeeld 
bottom up energieprojecten zien dat verandering mogelijk is. Kunste-
naars kunnen zich verbinden met deze initiatieven en doen dat steeds 
vaker. 
Maar kijk de tafel eens rond? Instemmend geknik als wordt opgemerkt 
dat de jongste generatie niet aan het gesprek deelneemt. Overeen-
stemming bestaat er ook over het feit dat jongeren verslaafd kunnen 
zijn aan de nieuwe technologie en dat onderwijs een verantwoordeli-
jkheid heeft om hen te leren ook of�ine te leven. Er is een optimistisch 
geluid te horen. Jongeren hebben vele digitale middelen tot hun 
beschikking, van iphones tot tablets. Het is een hele klus om hun 
nieuwsgierigheid te wekken voor culturele belevenissen in de wereld, 
weg van de digitale dominantie. Dit vraagt om een mediawijsheid die 
mede door cultuureducatie bereikt kan worden. Voor Amsterdam als 
culturele hoofdstad van ons land ligt hier een grote uitdaging.

Euforie
Over het onderwerp bestaat de spreekwoordelijke technologische 
euforie, aldus de gespreksnotitie. Een euforie die ons wil doen geloven 
dat de stad tot een digitaal paradijs transformeert: lantarenpalen die 
zelf het gebruik van energie regelen en tegelijkertijd de openbare 
orde registreren, en afvalcontainers die pas geleegd worden als ze 
melden dat ze vol zitten. Data die hier-en-nu aangeven dat bepaalde 

wijken extra inbraakgevoelig zijn. Dat er buurtconcentraties van 
gezinsschulden zijn waar een gemeente zich vroegtijdig op moet 
richten om escalatie te voorkomen. Via de snelle ontwikkelingen van 
de algoritmen wordt zelfs serieus voorspeld dat het via smart data 
mogelijk zal zijn om deze inbraakgevoeligheid en de toenamen van 
schulden al vooraf met welhaast 100% zekerheid vast te stellen.
In deze euforie wordt de slimme stad met name een democratische(r) 
stad omdat iedere burger zijn aandeel zou leveren - al is het diezelfde 
burger volstrekt onduidelijk waarom, voor wie, in welke mate, en wat 
van dat alles eigenlijk de impact is. 

Nee, bij de deelnemers heerst geen euforie. 
Wel de sterke behoefte een goed beeld te krijgen van wat er speelt. 
Bijvoorbeeld in wijken en buurten waar bottom-up processen zorgen 
voor nieuwe initiatieven. Ook daar wordt technologie ingezet, maar 
er worden anoniem geen data verzameld over de hoofden van de 
betrokkenen. De suggestie wordt gedaan om een agenda te formuler-
en die de spanningen tussen bewoners en grote tech-bedrijven goed in 
beeld brengt. Een gemeente kan deze agenda gebruiken bij het eigen 
beleid. 
Kunnen we de slimme stad zien als een reactie op een falend beleid 
ten aanzien van de fysieke stad? Gaat die fysieke stad het a�eggen 
tegen de slimme stad? De fysieke stad als een betekenisvolle verzamel-
ing fysieke gebouwen, pleinen en parken waar mensen zich welbevin-
den. De slimme stad stelt met de bijbehorende digitalisering het 
bouwen aan zo’n fysieke stad in de schaduw. Daarmee wordt de 
slimme stad een onleefbare stad waarbij het geld (van grondprijzen, 
gebouwen) steeds belangrijker wordt. Is dit het actuele beeld?
Ter nuancering: ook die fysieke stad zal voor een deel data-gedreven 
(moeten) zijn. 
En laten we eerlijk zijn: voor een deel stimuleren we de technologische 
revolutie door vrijwillig onze data af te staan aan grote bedrijven. 
Was vroeger de godsdienst een manier om angsten te bezweren, nu 
zijn het de data en algoritmen die deze functie lijken over te nemen – 
het zogenaamde dataïsme.
Hoe is een fusie tussen Big Brother, Big Data en Big Business te 
voorkomen? Door het internet op te zetten als een publieke voorzien-
ing zoals we dat ook in de begintijd van het openbaar vervoer en de 

energievoorziening hebben gedaan. Zo’n publieke voorziening valt 
direct onder politiek-democratische controle. 

En de relatie met de kunsten?
Vanaf het begin van de 21e eeuw heeft ook het idee van de creatieve 
stad de aandacht van beleidsmakers en cultuurmanagers getrokken. 
De creatieve stad is door de aanwezigheid van culturele instellingen 
als theaters, musea, galeries, kunstscholen en festivals een aantrekkeli-
jke stad voor inwoners, toeristen en bedrijven én brengt economische 
voorspoed. Studies naar de activiteiten van kunstenaars en ontwerpers 
tonen aan dat de aanwezigheid van een creatieve klasse en de 
daaraan verwante creatieve industrie de werkgelegenheid ten goede 
komt (Florida). Dat waar de creatieve klasse initiatieven toont om oude 
gebouwen te transformeren tot creatieve hubs, de omgeving ook mee 
pro�teert, de zogenaamde gentri�cation, met als schaduwzijde de 
stijgende prijzen van het onroerend goed waardoor de oorspronkeli-
jke initiatiefnemers en bewoners uit het gebied (moeten) wegtrekken.
Welke betekenis de creatieve stad heeft voor het functioneren van de 
slimme stad is tot op heden een ongeschreven bladzijde. Vandaar de 
vraagstelling: hoe zou een gemeentelijke agenda rond de kunsten en 
de slimme stad eruit kunnen zien?

De deelnemers geven ter afronding van het gesprek op individuele 
basis een paar strategische opties aan om de verbinding kunst, 
duurzaamheid en slimme stad verder in te bedden. 
•  De stad is nooit af. De vraag naar een leefbare stad krijgt ook 
steeds nieuwe antwoorden. De agenda moet �exibel zijn en een open 
karakter dragen.
• De agenda moet ruimte inbouwen voor nieuwe relevante sectoren 
die in balans gebracht moeten worden met technologie en economie. 
Naast de kunsten moet je denken aan de medische zorg.
• Denk ook aan het stimuleren van de interactie tussen het MBO, HBO 
en WO. Maar al te vaak wordt gedacht dat de oplossing vanuit de 
universiteiten moet komen terwijl ook het MBO en HBO kenniscentra 
zijn voor de slimme stad.
• Zet in op inclusiviteit, te beginnen bij de Amsterdam Economic 
Board die de slimme stad hoog in het vaandel heeft geschreven. AEB 
is als platform nog steeds voornamelijk wit van samenstelling. Wil 
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moet worden dat de pro�jtelijke lusten naar het centrum gaan en de 
lasten (met veel controle, privacy-dreiging) naar de afzonderlijke 
wijken. Het realiseren van een democratische stad moet het gemeen-
schappelijk belang zijn, zodat lusten en lasten over centrum en wijken 
eerlijk verdeeld worden. 
• Amsterdam is van oudsher een vrijhaven, een stad van vrijdenkers. 
Dat is een van haar aantrekkelijkste eigenschappen. Om die kwaliteit 
van de civil society te behouden dient ernst te worden gemaakt met 
een grotere inbreng van vrijdenkende kunstenaars in de toepassing 
van datatechnologie.

Amsterdam een slimme stad zijn, dan dient hier verkleuring plaats te 
vinden. Maar ook moet er een zetel in AEB voor een kunstenaar 
gereserveerd worden, willen we de relatie slimme stad en kunsten 
serieus nemen.
• De data van de slimme stad kunnen ons goed informeren hoe het 
staat met de verduurzaming van de stad. Waar raakt Amsterdam 
achterop, welke sectoren moeten zich extra inspannen, waar zijn de 
Amsterdammers nog in het geheel niet bij betrokken?

En de rol van de kunstenaar? 
De deelnemers krijgen een keuzemenu voorgeschoteld: 
a. Buigen kunstenaars mee in het digitale geweld om invloed aan te 
wenden? b. Is hun rol voornamelijk re�ecterend en kritische vragen 
stellend? c. Vraagt de huidige slimme stad vooral een verzetshouding 
van kunstenaars om de technologische dominantie te doorbreken? 
De beantwoording vraagt om voorbeelden. Wat re�ectie betreft kan 
de toneeltekst Een Heilige Avond (Heilig Abend) van de Duitse schri-
jver Daniel Kehlmann tot voorbeeld dienen. Vrijheid, veiligheid en 
privacy vechten in dit stuk op beklemmende wijze om voorrang. 
Maar boter bij de vis en het moet hier herhaald: wil een kunstenaar 
zijn of haar re�ecterende rol vervullen dan dient daar een vergoeding 
tegenover te staan. Waarom moeten kunstenaars toch zo vaak gratis 
hun diensten aanbieden? Vanuit een betaalde rol kun je van de 
kunstenaars verlangen ook aandacht te besteden aan verbreding en 
verdieping, waarbij vooral met Amsterdammers in de (buiten)wijken 
een verbinding is gewenst. 

Tot slot voegt de Hoftuingroep nog een viertal overwegingen aan 
bovenstaande tekst toe. 
• De inbreng van kunstenaars in diverse Amsterdamse platforms over 
de slimme stad dient te worden versterkt. Primair vanwege hun re�ecti-
eve functie maar ook ten behoeve van de nodige verbeeldingskracht 
om de slimme stad een stad van vrijdenkers te laten zijn. 
• Een evenwicht tussen de slimme stad en de fysieke stad is noodzake-
lijk om de leefbaarheid in de stad te kunnen behouden. Een gemeen-
telijke agenda kan dit evenwicht waarborgen.
• Een gemeentelijke agenda zal nadrukkelijk de relatie tussen ‘slimme 
wijken’ en ‘het slimme centrum’ in beeld moeten brengen. Voorkomen 

De slimme stad

Alom is er vanaf het begin van de 21e eeuw aandacht voor het 
concept van de slimme stad. Het van oorsprong technologische begrip 
raakt steeds meer beleidsterreinen van de stad. Een slimme stad 
verzamelt en mengt data via sensoren, camera’s, wi�-tracking en 
andere registratiemiddelen en verwerkt deze data door toedoen van 
complexe algoritmen tot informatie: om de stad te besturen en om 
voorzieningen effectiever te maken. Relevante beleidsterreinen zijn: 
mobiliteit, energie, duurzaamheid, veiligheid en sociale voorzienin-
gen. Voor de particuliere markt gaat het bijvoorbeeld om de regis-
tratie van het gedrag van consumenten in grootschalige winkelgebie-
den en het beheer van voorzieningen zoals parkeerplaatsen.
Belangrijke spelers zijn de grote tech-bedrijven (die beschikken over 
de complexe technologie én enorme persoonsgerichte databestanden), 
gemeentelijke overheden (die hun hoop vestigen op datatechnologie 
om aan steeds complexere vraagstukken het hoofd te bieden) en 
start-ups (die met data-gedreven innovaties nieuwe business hopen te 
realiseren).

Jacqueline Cramer, naast hoogleraar circulaire economie aan de 
Universiteit Utrecht strategisch adviseur van de Amsterdam Economic 
Board (AEB), is door Pia gevraagd een aftrap voor het gesprek te 
doen.
Ze geeft aan dat de relatie kunst-duurzaamheid-slimme stad voor haar 
een nieuwe, interessante combinatie is. De slimme stad als symptoom 
van de digitale samenleving blijft onze aandacht vragen. Wat moeten 
we aan met de grote hoeveelheid data. En: zijn digitale processen 
goed te controleren? De AEB heeft mede om die reden met een grote 
groep betrokkenen het manifest TADA uitgebracht met aandacht voor 
de bescherming van de privacy (zie ook hieronder). Willen we een 
duurzame energieopwekking dan is een slimme technologie van 
belang. Door op een verantwoorde manier gegevens te verzamelen, 
kunnen we zeker succesboeken binnen de energietransitie. 
Kunstenaars, als representanten van de creatieve industrie, zijn nodig 
voor een innovatief productdesign. Zo kan de nu nog traditionele 
architectenwereld in het ontwerpen van duurzaam bouwen wel een 
artistieke impuls gebruiken. Jacqueline vindt het boven alles van 
belang om het thema zo integraal mogelijk te benaderen en niet 
uitsluitend vanuit een bepaalde invalshoek. De invloed van alle 

betrokkenen moet voelbaar zijn, bijvoorbeeld door middel van 
gemeenschappelijke platforms. Tot slot: de politiek heb je beslist nodig 
om tot effectieve regulering te komen, bijvoorbeeld inzake de privacy.

Hans van Houwelingen, beeldend kunstenaar, is eveneens door Pia 
gevraagd om een statement af te geven.
Hans werkt momenteel op een geheel eigen wijze aan de slimme stad. 
Hij voert samen met beeldend kunstenaar Berend Strik sinds de 
afgelopen 15 jaar een project, getiteld De Moderne Moraal, uit dat 
voorziet in 16 nieuwe glas-in-loodramen in de poptempel Paradiso, 
een voormalig kerkgebouw. De ramen weerspiegelen de actuele 
thema’s in hun tijd. In 2018 gaat het dan om de verwerking van data 
in het maken van de ramen. Vanuit de positie van autonoom kunste-
naar heeft Hans problemen om zich te voegen naar het frame van de 
creatieve industrie. Deze industrie ziet de kunstenaar als een econo-
mische bron en een nieuw verdienmodel. In de ogen van Hans is de 
kunstenaar geen start-up voor de economie en dat geldt ook voor de 
slimme stad. Kunst is veel meer verbonden met wat de inhoudelijke 
ziel van de stad kan zijn. En dat staat ver van wat slim is, met bijbe-
horende verdienmodellen. Hij geeft het voorbeeld van een voor hem 
indrukwekkende ervaring uit 2011: samen met Amsterdamse politici 
en kunstenaars tijdens een meerdaagse sessie (“Byond Allegories”) 
gezamenlijk zoeken naar verbintenissen en inzichten die voor beide 
groepen werkelijk van betekenis zijn, daarbij de subsidiepolitiek ver 
achter zich latend.

In een eerste reacties van de deelnemers worden diverse aspecten 
nader benoemd. Het is goed om in de relatie met de slimme stad een 
onderscheid te maken tussen individueel werkende kunstenaars en 
culturele instellingen die via hun presentatiefunctie een directe relatie 
met het publiek moeten aangaan. De autonome kunstenaar staat meer 
op afstand en kan eventueel een verzetshouding tegen de data-domi-
nantie innemen. Als we de relatie leggen tussen kunst en slimme stad 
moeten we om die reden functies onderscheiden: is de kunst re�ectief, 
bemiddelend of instrumenteel. 
Zeker, maar - zo wordt opgemerkt - een groot deel van het Amster-
damse kunstbudget (€ 160 miljoen op jaarbasis) komt niet terecht bij 
de individuele kunstenaars. Hun re�ectieve functie, waarvan Hans van 
Houwelingen een sprekend voorbeeld is, moet �nancieel mogelijk 
gemaakt worden. Het starten van een platform van kunstenaars dat 

invloed heeft op het beleid inzake de slimme stad – zoals ook voorg-
esteld in de gespreksnotitie – is een eerste stap om hen een nadrukkeli-
jke stem te geven. En als we nu eens een sprong voorwaarts maken: 
hoe schaffen we de verschillende beleids- en onderwijscompartiment-
en met hun weerzin tegen verandering af en realiseren we een 
integrale benadering? 
De slimme stad ontbeert vooralsnog inclusief leiderschap.

Ook Amsterdam

Ook de stad Amsterdam – constateert de gespreksnotitie - presenteert 
zich als een slimme stad en behoort met de drie andere grote steden 
Rotterdam, Den Haag en Utrecht tot een kopgroep in ontwikkeling en 
toepassing. Er zijn in de stad een kleine 250 projecten op de gebie-
den Infrastructuur/Technologie, Energie, Water & Afval, Mobiliteit, 
Circulaire Stad, Bestuur & Educatie en Burgers & Wonen, 
gecoördineerd door het samenwerkingsverband en innovatieplatform 
Amsterdam Smart City (www.amsterdamsmartcity.com). Dit samenw-
erkingsverband wordt ondersteund door de gemeente. 
In 2017 lanceerde de Amsterdam Economic Board het manifest TADA 
over het verantwoord omgaan met data in de metropoolregio Amster-
dam: ‘Met data krijgen we ’t voor elkaar. Als mensen maar de baas 
blijven over data, en niet andersom.’ (tada.city).
Maar er zijn ook kritische geluiden te horen omdat de privacy op het 
spel staat. Het is vaak niet duidelijk wie eigenaar is van de informatie 
en of er toestemming gegeven is om persoonsgerichte data te 
verzamelen. Ook de overheden weten niet waar, door wie en hoe 
data verzameld worden. 
Een ander problematisch punt is het gebrek aan digitale vaardigheden 
van de inwoners om daadwerkelijk te kunnen participeren in de 
slimme stad. In dit verband wordt gesproken van ‘digital cannots’.
Creatieve professionals hebben - voor zover betrokken - naar voren 
gebracht dat ‘data gestuurde beleidsbeslissingen’ geen ruimte laten 
voor andere, meer creatieve benaderingen. Alles lijkt te worden 
bepaald door algoritmen. Waar is de kritische geest en het gezonde 
verstand in dit door data gestuurd beleid? 
Om te ontkomen aan de overheersende invloed van de technologie 
richten burgerinitiatieven (digitale) platforms in om de kwaliteit van het 
stedelijk leefklimaat te waarborgen. Maar deze burgers ervaren de 

overmacht van de grote tech-bedrijven als een frustrerend groot 
struikelblok om hun initiatieven voor het digitale voetlicht te brengen.

De deelnemers plaatsen elk hun eigen kanttekeningen, bijvoorbeeld 
over creativiteit. 
Zo wordt gesignaleerd dat creativiteit steeds meer aandacht verdient 
in een samenleving die vooral beheerst wordt door economische en 
technologische waarden. Ook in het onderwijs is de roep hoorbaar 
om aandacht te besteden aan creativiteit om met name de kritische 
geest van scholieren en studenten te stimuleren. De rol van kunst is 
toch vooral om de mens mens te laten zijn. Wordt dit proces verstoord 
door de opdringerige technologie? Is er nog ruimte om afwijkend te 
mogen zijn? Maar, zo klinkt de waarschuwing, ook andere sectoren 
dan de kunst ondergaan de gesel van de technologie. Alternatieve, 
duurzame energiebenaderingen kregen aanvankelijk ook niet de 
ruimte binnen de dominante slimme stad. Nu laten bijvoorbeeld 
bottom up energieprojecten zien dat verandering mogelijk is. Kunste-
naars kunnen zich verbinden met deze initiatieven en doen dat steeds 
vaker. 
Maar kijk de tafel eens rond? Instemmend geknik als wordt opgemerkt 
dat de jongste generatie niet aan het gesprek deelneemt. Overeen-
stemming bestaat er ook over het feit dat jongeren verslaafd kunnen 
zijn aan de nieuwe technologie en dat onderwijs een verantwoordeli-
jkheid heeft om hen te leren ook of�ine te leven. Er is een optimistisch 
geluid te horen. Jongeren hebben vele digitale middelen tot hun 
beschikking, van iphones tot tablets. Het is een hele klus om hun 
nieuwsgierigheid te wekken voor culturele belevenissen in de wereld, 
weg van de digitale dominantie. Dit vraagt om een mediawijsheid die 
mede door cultuureducatie bereikt kan worden. Voor Amsterdam als 
culturele hoofdstad van ons land ligt hier een grote uitdaging.

Euforie
Over het onderwerp bestaat de spreekwoordelijke technologische 
euforie, aldus de gespreksnotitie. Een euforie die ons wil doen geloven 
dat de stad tot een digitaal paradijs transformeert: lantarenpalen die 
zelf het gebruik van energie regelen en tegelijkertijd de openbare 
orde registreren, en afvalcontainers die pas geleegd worden als ze 
melden dat ze vol zitten. Data die hier-en-nu aangeven dat bepaalde 

wijken extra inbraakgevoelig zijn. Dat er buurtconcentraties van 
gezinsschulden zijn waar een gemeente zich vroegtijdig op moet 
richten om escalatie te voorkomen. Via de snelle ontwikkelingen van 
de algoritmen wordt zelfs serieus voorspeld dat het via smart data 
mogelijk zal zijn om deze inbraakgevoeligheid en de toenamen van 
schulden al vooraf met welhaast 100% zekerheid vast te stellen.
In deze euforie wordt de slimme stad met name een democratische(r) 
stad omdat iedere burger zijn aandeel zou leveren - al is het diezelfde 
burger volstrekt onduidelijk waarom, voor wie, in welke mate, en wat 
van dat alles eigenlijk de impact is. 

Nee, bij de deelnemers heerst geen euforie. 
Wel de sterke behoefte een goed beeld te krijgen van wat er speelt. 
Bijvoorbeeld in wijken en buurten waar bottom-up processen zorgen 
voor nieuwe initiatieven. Ook daar wordt technologie ingezet, maar 
er worden anoniem geen data verzameld over de hoofden van de 
betrokkenen. De suggestie wordt gedaan om een agenda te formuler-
en die de spanningen tussen bewoners en grote tech-bedrijven goed in 
beeld brengt. Een gemeente kan deze agenda gebruiken bij het eigen 
beleid. 
Kunnen we de slimme stad zien als een reactie op een falend beleid 
ten aanzien van de fysieke stad? Gaat die fysieke stad het a�eggen 
tegen de slimme stad? De fysieke stad als een betekenisvolle verzamel-
ing fysieke gebouwen, pleinen en parken waar mensen zich welbevin-
den. De slimme stad stelt met de bijbehorende digitalisering het 
bouwen aan zo’n fysieke stad in de schaduw. Daarmee wordt de 
slimme stad een onleefbare stad waarbij het geld (van grondprijzen, 
gebouwen) steeds belangrijker wordt. Is dit het actuele beeld?
Ter nuancering: ook die fysieke stad zal voor een deel data-gedreven 
(moeten) zijn. 
En laten we eerlijk zijn: voor een deel stimuleren we de technologische 
revolutie door vrijwillig onze data af te staan aan grote bedrijven. 
Was vroeger de godsdienst een manier om angsten te bezweren, nu 
zijn het de data en algoritmen die deze functie lijken over te nemen – 
het zogenaamde dataïsme.
Hoe is een fusie tussen Big Brother, Big Data en Big Business te 
voorkomen? Door het internet op te zetten als een publieke voorzien-
ing zoals we dat ook in de begintijd van het openbaar vervoer en de 

energievoorziening hebben gedaan. Zo’n publieke voorziening valt 
direct onder politiek-democratische controle. 

En de relatie met de kunsten?
Vanaf het begin van de 21e eeuw heeft ook het idee van de creatieve 
stad de aandacht van beleidsmakers en cultuurmanagers getrokken. 
De creatieve stad is door de aanwezigheid van culturele instellingen 
als theaters, musea, galeries, kunstscholen en festivals een aantrekkeli-
jke stad voor inwoners, toeristen en bedrijven én brengt economische 
voorspoed. Studies naar de activiteiten van kunstenaars en ontwerpers 
tonen aan dat de aanwezigheid van een creatieve klasse en de 
daaraan verwante creatieve industrie de werkgelegenheid ten goede 
komt (Florida). Dat waar de creatieve klasse initiatieven toont om oude 
gebouwen te transformeren tot creatieve hubs, de omgeving ook mee 
pro�teert, de zogenaamde gentri�cation, met als schaduwzijde de 
stijgende prijzen van het onroerend goed waardoor de oorspronkeli-
jke initiatiefnemers en bewoners uit het gebied (moeten) wegtrekken.
Welke betekenis de creatieve stad heeft voor het functioneren van de 
slimme stad is tot op heden een ongeschreven bladzijde. Vandaar de 
vraagstelling: hoe zou een gemeentelijke agenda rond de kunsten en 
de slimme stad eruit kunnen zien?

De deelnemers geven ter afronding van het gesprek op individuele 
basis een paar strategische opties aan om de verbinding kunst, 
duurzaamheid en slimme stad verder in te bedden. 
•  De stad is nooit af. De vraag naar een leefbare stad krijgt ook 
steeds nieuwe antwoorden. De agenda moet �exibel zijn en een open 
karakter dragen.
• De agenda moet ruimte inbouwen voor nieuwe relevante sectoren 
die in balans gebracht moeten worden met technologie en economie. 
Naast de kunsten moet je denken aan de medische zorg.
• Denk ook aan het stimuleren van de interactie tussen het MBO, HBO 
en WO. Maar al te vaak wordt gedacht dat de oplossing vanuit de 
universiteiten moet komen terwijl ook het MBO en HBO kenniscentra 
zijn voor de slimme stad.
• Zet in op inclusiviteit, te beginnen bij de Amsterdam Economic 
Board die de slimme stad hoog in het vaandel heeft geschreven. AEB 
is als platform nog steeds voornamelijk wit van samenstelling. Wil 
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Verder lezen

Naast in de tekst vermelde websites kunnen nog de volgende bronnen 
genoemd worden.
• Pieter Ballon (2016). Smart Cities. Hoe technologie onze steden 
leefbaar houdt en slimmer maakt, Leuven: Lannoo Campus. 
• Ine Gevers (2016). Hacking Habitat. Art, technology and social 
change, Rotterdam: Nai010 Publishers.
• Giep Hagoort, Erik Uitebogaard (2018). Sociale en creatieve 
slimme steden. Verslag van een expertmeeting, Utrecht: Cartesius 
Museum.
• Maarten Hajer & Ton Dassen (2014). Slimme Steden. De opgave 
voor de 21e-eeuwse stedenbouw in beeld, Rotterdam: Nai010 
Uitgevers/PBL.Uitgevers.
• Yuval Noah Harari (2017). Homo Deus. Een kleine geschiedenis 
van de toekomst, Amsterdam: Thomas Rap

moet worden dat de pro�jtelijke lusten naar het centrum gaan en de 
lasten (met veel controle, privacy-dreiging) naar de afzonderlijke 
wijken. Het realiseren van een democratische stad moet het gemeen-
schappelijk belang zijn, zodat lusten en lasten over centrum en wijken 
eerlijk verdeeld worden. 
• Amsterdam is van oudsher een vrijhaven, een stad van vrijdenkers. 
Dat is een van haar aantrekkelijkste eigenschappen. Om die kwaliteit 
van de civil society te behouden dient ernst te worden gemaakt met 
een grotere inbreng van vrijdenkende kunstenaars in de toepassing 
van datatechnologie.

Amsterdam een slimme stad zijn, dan dient hier verkleuring plaats te 
vinden. Maar ook moet er een zetel in AEB voor een kunstenaar 
gereserveerd worden, willen we de relatie slimme stad en kunsten 
serieus nemen.
• De data van de slimme stad kunnen ons goed informeren hoe het 
staat met de verduurzaming van de stad. Waar raakt Amsterdam 
achterop, welke sectoren moeten zich extra inspannen, waar zijn de 
Amsterdammers nog in het geheel niet bij betrokken?

En de rol van de kunstenaar? 
De deelnemers krijgen een keuzemenu voorgeschoteld: 
a. Buigen kunstenaars mee in het digitale geweld om invloed aan te 
wenden? b. Is hun rol voornamelijk re�ecterend en kritische vragen 
stellend? c. Vraagt de huidige slimme stad vooral een verzetshouding 
van kunstenaars om de technologische dominantie te doorbreken? 
De beantwoording vraagt om voorbeelden. Wat re�ectie betreft kan 
de toneeltekst Een Heilige Avond (Heilig Abend) van de Duitse schri-
jver Daniel Kehlmann tot voorbeeld dienen. Vrijheid, veiligheid en 
privacy vechten in dit stuk op beklemmende wijze om voorrang. 
Maar boter bij de vis en het moet hier herhaald: wil een kunstenaar 
zijn of haar re�ecterende rol vervullen dan dient daar een vergoeding 
tegenover te staan. Waarom moeten kunstenaars toch zo vaak gratis 
hun diensten aanbieden? Vanuit een betaalde rol kun je van de 
kunstenaars verlangen ook aandacht te besteden aan verbreding en 
verdieping, waarbij vooral met Amsterdammers in de (buiten)wijken 
een verbinding is gewenst. 

Tot slot voegt de Hoftuingroep nog een viertal overwegingen aan 
bovenstaande tekst toe. 
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lijk om de leefbaarheid in de stad te kunnen behouden. Een gemeen-
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wijken’ en ‘het slimme centrum’ in beeld moeten brengen. Voorkomen 
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toepassing. Er zijn in de stad een kleine 250 projecten op de gebie-
den Infrastructuur/Technologie, Energie, Water & Afval, Mobiliteit, 
Circulaire Stad, Bestuur & Educatie en Burgers & Wonen, 
gecoördineerd door het samenwerkingsverband en innovatieplatform 
Amsterdam Smart City (www.amsterdamsmartcity.com). Dit samenw-
erkingsverband wordt ondersteund door de gemeente. 
In 2017 lanceerde de Amsterdam Economic Board het manifest TADA 
over het verantwoord omgaan met data in de metropoolregio Amster-
dam: ‘Met data krijgen we ’t voor elkaar. Als mensen maar de baas 
blijven over data, en niet andersom.’ (tada.city).
Maar er zijn ook kritische geluiden te horen omdat de privacy op het 
spel staat. Het is vaak niet duidelijk wie eigenaar is van de informatie 
en of er toestemming gegeven is om persoonsgerichte data te 
verzamelen. Ook de overheden weten niet waar, door wie en hoe 
data verzameld worden. 
Een ander problematisch punt is het gebrek aan digitale vaardigheden 
van de inwoners om daadwerkelijk te kunnen participeren in de 
slimme stad. In dit verband wordt gesproken van ‘digital cannots’.
Creatieve professionals hebben - voor zover betrokken - naar voren 
gebracht dat ‘data gestuurde beleidsbeslissingen’ geen ruimte laten 
voor andere, meer creatieve benaderingen. Alles lijkt te worden 
bepaald door algoritmen. Waar is de kritische geest en het gezonde 
verstand in dit door data gestuurd beleid? 
Om te ontkomen aan de overheersende invloed van de technologie 
richten burgerinitiatieven (digitale) platforms in om de kwaliteit van het 
stedelijk leefklimaat te waarborgen. Maar deze burgers ervaren de 

overmacht van de grote tech-bedrijven als een frustrerend groot 
struikelblok om hun initiatieven voor het digitale voetlicht te brengen.

De deelnemers plaatsen elk hun eigen kanttekeningen, bijvoorbeeld 
over creativiteit. 
Zo wordt gesignaleerd dat creativiteit steeds meer aandacht verdient 
in een samenleving die vooral beheerst wordt door economische en 
technologische waarden. Ook in het onderwijs is de roep hoorbaar 
om aandacht te besteden aan creativiteit om met name de kritische 
geest van scholieren en studenten te stimuleren. De rol van kunst is 
toch vooral om de mens mens te laten zijn. Wordt dit proces verstoord 
door de opdringerige technologie? Is er nog ruimte om afwijkend te 
mogen zijn? Maar, zo klinkt de waarschuwing, ook andere sectoren 
dan de kunst ondergaan de gesel van de technologie. Alternatieve, 
duurzame energiebenaderingen kregen aanvankelijk ook niet de 
ruimte binnen de dominante slimme stad. Nu laten bijvoorbeeld 
bottom up energieprojecten zien dat verandering mogelijk is. Kunste-
naars kunnen zich verbinden met deze initiatieven en doen dat steeds 
vaker. 
Maar kijk de tafel eens rond? Instemmend geknik als wordt opgemerkt 
dat de jongste generatie niet aan het gesprek deelneemt. Overeen-
stemming bestaat er ook over het feit dat jongeren verslaafd kunnen 
zijn aan de nieuwe technologie en dat onderwijs een verantwoordeli-
jkheid heeft om hen te leren ook of�ine te leven. Er is een optimistisch 
geluid te horen. Jongeren hebben vele digitale middelen tot hun 
beschikking, van iphones tot tablets. Het is een hele klus om hun 
nieuwsgierigheid te wekken voor culturele belevenissen in de wereld, 
weg van de digitale dominantie. Dit vraagt om een mediawijsheid die 
mede door cultuureducatie bereikt kan worden. Voor Amsterdam als 
culturele hoofdstad van ons land ligt hier een grote uitdaging.

Euforie
Over het onderwerp bestaat de spreekwoordelijke technologische 
euforie, aldus de gespreksnotitie. Een euforie die ons wil doen geloven 
dat de stad tot een digitaal paradijs transformeert: lantarenpalen die 
zelf het gebruik van energie regelen en tegelijkertijd de openbare 
orde registreren, en afvalcontainers die pas geleegd worden als ze 
melden dat ze vol zitten. Data die hier-en-nu aangeven dat bepaalde 

wijken extra inbraakgevoelig zijn. Dat er buurtconcentraties van 
gezinsschulden zijn waar een gemeente zich vroegtijdig op moet 
richten om escalatie te voorkomen. Via de snelle ontwikkelingen van 
de algoritmen wordt zelfs serieus voorspeld dat het via smart data 
mogelijk zal zijn om deze inbraakgevoeligheid en de toenamen van 
schulden al vooraf met welhaast 100% zekerheid vast te stellen.
In deze euforie wordt de slimme stad met name een democratische(r) 
stad omdat iedere burger zijn aandeel zou leveren - al is het diezelfde 
burger volstrekt onduidelijk waarom, voor wie, in welke mate, en wat 
van dat alles eigenlijk de impact is. 

Nee, bij de deelnemers heerst geen euforie. 
Wel de sterke behoefte een goed beeld te krijgen van wat er speelt. 
Bijvoorbeeld in wijken en buurten waar bottom-up processen zorgen 
voor nieuwe initiatieven. Ook daar wordt technologie ingezet, maar 
er worden anoniem geen data verzameld over de hoofden van de 
betrokkenen. De suggestie wordt gedaan om een agenda te formuler-
en die de spanningen tussen bewoners en grote tech-bedrijven goed in 
beeld brengt. Een gemeente kan deze agenda gebruiken bij het eigen 
beleid. 
Kunnen we de slimme stad zien als een reactie op een falend beleid 
ten aanzien van de fysieke stad? Gaat die fysieke stad het a�eggen 
tegen de slimme stad? De fysieke stad als een betekenisvolle verzamel-
ing fysieke gebouwen, pleinen en parken waar mensen zich welbevin-
den. De slimme stad stelt met de bijbehorende digitalisering het 
bouwen aan zo’n fysieke stad in de schaduw. Daarmee wordt de 
slimme stad een onleefbare stad waarbij het geld (van grondprijzen, 
gebouwen) steeds belangrijker wordt. Is dit het actuele beeld?
Ter nuancering: ook die fysieke stad zal voor een deel data-gedreven 
(moeten) zijn. 
En laten we eerlijk zijn: voor een deel stimuleren we de technologische 
revolutie door vrijwillig onze data af te staan aan grote bedrijven. 
Was vroeger de godsdienst een manier om angsten te bezweren, nu 
zijn het de data en algoritmen die deze functie lijken over te nemen – 
het zogenaamde dataïsme.
Hoe is een fusie tussen Big Brother, Big Data en Big Business te 
voorkomen? Door het internet op te zetten als een publieke voorzien-
ing zoals we dat ook in de begintijd van het openbaar vervoer en de 

energievoorziening hebben gedaan. Zo’n publieke voorziening valt 
direct onder politiek-democratische controle. 

En de relatie met de kunsten?
Vanaf het begin van de 21e eeuw heeft ook het idee van de creatieve 
stad de aandacht van beleidsmakers en cultuurmanagers getrokken. 
De creatieve stad is door de aanwezigheid van culturele instellingen 
als theaters, musea, galeries, kunstscholen en festivals een aantrekkeli-
jke stad voor inwoners, toeristen en bedrijven én brengt economische 
voorspoed. Studies naar de activiteiten van kunstenaars en ontwerpers 
tonen aan dat de aanwezigheid van een creatieve klasse en de 
daaraan verwante creatieve industrie de werkgelegenheid ten goede 
komt (Florida). Dat waar de creatieve klasse initiatieven toont om oude 
gebouwen te transformeren tot creatieve hubs, de omgeving ook mee 
pro�teert, de zogenaamde gentri�cation, met als schaduwzijde de 
stijgende prijzen van het onroerend goed waardoor de oorspronkeli-
jke initiatiefnemers en bewoners uit het gebied (moeten) wegtrekken.
Welke betekenis de creatieve stad heeft voor het functioneren van de 
slimme stad is tot op heden een ongeschreven bladzijde. Vandaar de 
vraagstelling: hoe zou een gemeentelijke agenda rond de kunsten en 
de slimme stad eruit kunnen zien?

De deelnemers geven ter afronding van het gesprek op individuele 
basis een paar strategische opties aan om de verbinding kunst, 
duurzaamheid en slimme stad verder in te bedden. 
•  De stad is nooit af. De vraag naar een leefbare stad krijgt ook 
steeds nieuwe antwoorden. De agenda moet �exibel zijn en een open 
karakter dragen.
• De agenda moet ruimte inbouwen voor nieuwe relevante sectoren 
die in balans gebracht moeten worden met technologie en economie. 
Naast de kunsten moet je denken aan de medische zorg.
• Denk ook aan het stimuleren van de interactie tussen het MBO, HBO 
en WO. Maar al te vaak wordt gedacht dat de oplossing vanuit de 
universiteiten moet komen terwijl ook het MBO en HBO kenniscentra 
zijn voor de slimme stad.
• Zet in op inclusiviteit, te beginnen bij de Amsterdam Economic 
Board die de slimme stad hoog in het vaandel heeft geschreven. AEB 
is als platform nog steeds voornamelijk wit van samenstelling. Wil 

Bijlage

In de oorspronkelijke gespreksnotitie voor de deelnemers stonden suggesties 
die tijdens de voorbereiding door de Hoftuingroep zijn geformuleerd. 
Hierboven kwamen ze al zijdelings aan de orde. De suggesties worden hier in 
het geheel als bijlage afgedrukt.

“1. We beginnen met de positie van de zelfstandige kunstenaar. Deze positie 
zal nadrukkelijk in beeld moeten komen. Een data-gedreven stad kan ook een 
‘domme stad’ zijn als er geen ruimte meer is voor verbeelding, spontaniteit en 
dwarsheid. Algoritmen hebben de wijsheid niet in pacht. De creatieve 
interventies kunnen weleens haaks staan op de slimheid van de technologie. 
Het is ook deze impact die de Amsterdamse Kunstraad op het oog heeft in zijn 
adviesrapport De stad is nooit af (mei 2017): ‘Kunstenaars zijn in staat om 
ideeën te ontwikkelen in een tijd van snelle verandering.’ 

2. Digitale vaardigheden zijn cruciaal voor het welslagen van een boeiende 
slimme stad. Hoe kan meer speci�ek cultuureducatie bijdragen op zo’n manier 
dat digitale vaardigheden gecombineerd worden met kunsteducatieve 
vaardigheden die recht doen aan technologie én culturele diversiteit? 
Voorbeeldprojecten op scholen en in de wijken zijn van belang om de 
verbeelding te laten spreken.
 
3. Binnen de smart city-technologie staat mede het scheppen van digitale 
platforms centraal. Geen enkel aan de slimme stad verbonden platform maakt 
speci�ek ruimte voor kunst en cultuur. Het is bekend dat bij de vele 
Amsterdamse projecten kunstenaars en ontwerpers betrokken zijn maar de 
kunstensector als zodanig ontbreekt in dit spel. Een kunstenplatform op initiatief 
van de Amsterdamse Kunstraad kan hierin verandering brengen.

4. In het verlengde van de vorige suggestie ligt de noodzaak tot culturele 
connectiviteit. Daar waar sprake is van betekenisvolle smart city-projecten die 
de Amsterdamse burgers aangaan, dient het geluid van de kunstensector te 
worden gehoord. Hier ligt een taak voor het overleg Amsterdamse Culturele 
Instellingen (ACI).

5. Tenslotte de Politiek. Voor de Amsterdamse gemeenteraad is een speciale rol 
weggelegd om de kunsten toe te voegen aan de agenda voor de slimme stad. 
De raad kan stimuleren dat het college van B en W hiervan een speciaal 
speerpunt maakt door het op te nemen in het nieuwe coalitieakkoord.

Dit is de tweede uitgave van de Hoftuingroep. 
Hieronder volgt een korte samenvatting van de eerste uitgave.

Europe. City. Culture.  A short outline
On the occasion of Carla Delfos’ (founder and 27 years Executive 
Director) leaving ELIA, October 2017, a roundtable discussion was 
initiated (the �rst in a series) on the theme: Europe. City. Culture 

Participants of this roundtable were: 
Hedy d’Ancona, former Minister of Welfare, Health and Culture
Han Bakker, intendant
Pia van den Berg, municipal councillor PvdA, Amsterdam
Kees Boonman, journalist
Carla Delfos, Executive Director ELIA until October 2017
Astrid Elburg, advisor Governance & Diversity
Lars Ebert, (moderator round table), policy advisor ELIA, programme 
director Castrum Peregrini
Giep Hagoort, Creativity Professor
Ben Hurkmans, dramaturge
Jan Jaap Knol, director Foundation for Cultural Participation
Lena Sha�r, designer

Key topics on the theme Europe were: Development of Euroscepticism; 
Politics in Europe and outside it; Europe, peace-loving and united and 
Idealism, but without naivety. 
On the theme CITY: Active citizens contribute to a European 
citizenship and Marginalisation of groups of citizens.
On the theme CULTURE: Culture: too modest a part of the EU; New 
artistic expressions ask for innovative arts education and Stories by the 
new generation, liberated from that one universal story.
Key message as a result of the roundtable for Carla Delfos: Art and 
culture are the soul of Europe.
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Verder lezen

Naast in de tekst vermelde websites kunnen nog de volgende bronnen 
genoemd worden.
• Pieter Ballon (2016). Smart Cities. Hoe technologie onze steden 
leefbaar houdt en slimmer maakt, Leuven: Lannoo Campus. 
• Ine Gevers (2016). Hacking Habitat. Art, technology and social 
change, Rotterdam: Nai010 Publishers.
• Giep Hagoort, Erik Uitebogaard (2018). Sociale en creatieve 
slimme steden. Verslag van een expertmeeting, Utrecht: Cartesius 
Museum.
• Maarten Hajer & Ton Dassen (2014). Slimme Steden. De opgave 
voor de 21e-eeuwse stedenbouw in beeld, Rotterdam: Nai010 
Uitgevers/PBL.Uitgevers.
• Yuval Noah Harari (2017). Homo Deus. Een kleine geschiedenis 
van de toekomst, Amsterdam: Thomas Rap

moet worden dat de pro�jtelijke lusten naar het centrum gaan en de 
lasten (met veel controle, privacy-dreiging) naar de afzonderlijke 
wijken. Het realiseren van een democratische stad moet het gemeen-
schappelijk belang zijn, zodat lusten en lasten over centrum en wijken 
eerlijk verdeeld worden. 
• Amsterdam is van oudsher een vrijhaven, een stad van vrijdenkers. 
Dat is een van haar aantrekkelijkste eigenschappen. Om die kwaliteit 
van de civil society te behouden dient ernst te worden gemaakt met 
een grotere inbreng van vrijdenkende kunstenaars in de toepassing 
van datatechnologie.

Amsterdam een slimme stad zijn, dan dient hier verkleuring plaats te 
vinden. Maar ook moet er een zetel in AEB voor een kunstenaar 
gereserveerd worden, willen we de relatie slimme stad en kunsten 
serieus nemen.
• De data van de slimme stad kunnen ons goed informeren hoe het 
staat met de verduurzaming van de stad. Waar raakt Amsterdam 
achterop, welke sectoren moeten zich extra inspannen, waar zijn de 
Amsterdammers nog in het geheel niet bij betrokken?

En de rol van de kunstenaar? 
De deelnemers krijgen een keuzemenu voorgeschoteld: 
a. Buigen kunstenaars mee in het digitale geweld om invloed aan te 
wenden? b. Is hun rol voornamelijk re�ecterend en kritische vragen 
stellend? c. Vraagt de huidige slimme stad vooral een verzetshouding 
van kunstenaars om de technologische dominantie te doorbreken? 
De beantwoording vraagt om voorbeelden. Wat re�ectie betreft kan 
de toneeltekst Een Heilige Avond (Heilig Abend) van de Duitse schri-
jver Daniel Kehlmann tot voorbeeld dienen. Vrijheid, veiligheid en 
privacy vechten in dit stuk op beklemmende wijze om voorrang. 
Maar boter bij de vis en het moet hier herhaald: wil een kunstenaar 
zijn of haar re�ecterende rol vervullen dan dient daar een vergoeding 
tegenover te staan. Waarom moeten kunstenaars toch zo vaak gratis 
hun diensten aanbieden? Vanuit een betaalde rol kun je van de 
kunstenaars verlangen ook aandacht te besteden aan verbreding en 
verdieping, waarbij vooral met Amsterdammers in de (buiten)wijken 
een verbinding is gewenst. 

Tot slot voegt de Hoftuingroep nog een viertal overwegingen aan 
bovenstaande tekst toe. 
• De inbreng van kunstenaars in diverse Amsterdamse platforms over 
de slimme stad dient te worden versterkt. Primair vanwege hun re�ecti-
eve functie maar ook ten behoeve van de nodige verbeeldingskracht 
om de slimme stad een stad van vrijdenkers te laten zijn. 
• Een evenwicht tussen de slimme stad en de fysieke stad is noodzake-
lijk om de leefbaarheid in de stad te kunnen behouden. Een gemeen-
telijke agenda kan dit evenwicht waarborgen.
• Een gemeentelijke agenda zal nadrukkelijk de relatie tussen ‘slimme 
wijken’ en ‘het slimme centrum’ in beeld moeten brengen. Voorkomen 

De slimme stad

Alom is er vanaf het begin van de 21e eeuw aandacht voor het 
concept van de slimme stad. Het van oorsprong technologische begrip 
raakt steeds meer beleidsterreinen van de stad. Een slimme stad 
verzamelt en mengt data via sensoren, camera’s, wi�-tracking en 
andere registratiemiddelen en verwerkt deze data door toedoen van 
complexe algoritmen tot informatie: om de stad te besturen en om 
voorzieningen effectiever te maken. Relevante beleidsterreinen zijn: 
mobiliteit, energie, duurzaamheid, veiligheid en sociale voorzienin-
gen. Voor de particuliere markt gaat het bijvoorbeeld om de regis-
tratie van het gedrag van consumenten in grootschalige winkelgebie-
den en het beheer van voorzieningen zoals parkeerplaatsen.
Belangrijke spelers zijn de grote tech-bedrijven (die beschikken over 
de complexe technologie én enorme persoonsgerichte databestanden), 
gemeentelijke overheden (die hun hoop vestigen op datatechnologie 
om aan steeds complexere vraagstukken het hoofd te bieden) en 
start-ups (die met data-gedreven innovaties nieuwe business hopen te 
realiseren).

Jacqueline Cramer, naast hoogleraar circulaire economie aan de 
Universiteit Utrecht strategisch adviseur van de Amsterdam Economic 
Board (AEB), is door Pia gevraagd een aftrap voor het gesprek te 
doen.
Ze geeft aan dat de relatie kunst-duurzaamheid-slimme stad voor haar 
een nieuwe, interessante combinatie is. De slimme stad als symptoom 
van de digitale samenleving blijft onze aandacht vragen. Wat moeten 
we aan met de grote hoeveelheid data. En: zijn digitale processen 
goed te controleren? De AEB heeft mede om die reden met een grote 
groep betrokkenen het manifest TADA uitgebracht met aandacht voor 
de bescherming van de privacy (zie ook hieronder). Willen we een 
duurzame energieopwekking dan is een slimme technologie van 
belang. Door op een verantwoorde manier gegevens te verzamelen, 
kunnen we zeker succesboeken binnen de energietransitie. 
Kunstenaars, als representanten van de creatieve industrie, zijn nodig 
voor een innovatief productdesign. Zo kan de nu nog traditionele 
architectenwereld in het ontwerpen van duurzaam bouwen wel een 
artistieke impuls gebruiken. Jacqueline vindt het boven alles van 
belang om het thema zo integraal mogelijk te benaderen en niet 
uitsluitend vanuit een bepaalde invalshoek. De invloed van alle 

betrokkenen moet voelbaar zijn, bijvoorbeeld door middel van 
gemeenschappelijke platforms. Tot slot: de politiek heb je beslist nodig 
om tot effectieve regulering te komen, bijvoorbeeld inzake de privacy.

Hans van Houwelingen, beeldend kunstenaar, is eveneens door Pia 
gevraagd om een statement af te geven.
Hans werkt momenteel op een geheel eigen wijze aan de slimme stad. 
Hij voert samen met beeldend kunstenaar Berend Strik sinds de 
afgelopen 15 jaar een project, getiteld De Moderne Moraal, uit dat 
voorziet in 16 nieuwe glas-in-loodramen in de poptempel Paradiso, 
een voormalig kerkgebouw. De ramen weerspiegelen de actuele 
thema’s in hun tijd. In 2018 gaat het dan om de verwerking van data 
in het maken van de ramen. Vanuit de positie van autonoom kunste-
naar heeft Hans problemen om zich te voegen naar het frame van de 
creatieve industrie. Deze industrie ziet de kunstenaar als een econo-
mische bron en een nieuw verdienmodel. In de ogen van Hans is de 
kunstenaar geen start-up voor de economie en dat geldt ook voor de 
slimme stad. Kunst is veel meer verbonden met wat de inhoudelijke 
ziel van de stad kan zijn. En dat staat ver van wat slim is, met bijbe-
horende verdienmodellen. Hij geeft het voorbeeld van een voor hem 
indrukwekkende ervaring uit 2011: samen met Amsterdamse politici 
en kunstenaars tijdens een meerdaagse sessie (“Byond Allegories”) 
gezamenlijk zoeken naar verbintenissen en inzichten die voor beide 
groepen werkelijk van betekenis zijn, daarbij de subsidiepolitiek ver 
achter zich latend.

In een eerste reacties van de deelnemers worden diverse aspecten 
nader benoemd. Het is goed om in de relatie met de slimme stad een 
onderscheid te maken tussen individueel werkende kunstenaars en 
culturele instellingen die via hun presentatiefunctie een directe relatie 
met het publiek moeten aangaan. De autonome kunstenaar staat meer 
op afstand en kan eventueel een verzetshouding tegen de data-domi-
nantie innemen. Als we de relatie leggen tussen kunst en slimme stad 
moeten we om die reden functies onderscheiden: is de kunst re�ectief, 
bemiddelend of instrumenteel. 
Zeker, maar - zo wordt opgemerkt - een groot deel van het Amster-
damse kunstbudget (€ 160 miljoen op jaarbasis) komt niet terecht bij 
de individuele kunstenaars. Hun re�ectieve functie, waarvan Hans van 
Houwelingen een sprekend voorbeeld is, moet �nancieel mogelijk 
gemaakt worden. Het starten van een platform van kunstenaars dat 

invloed heeft op het beleid inzake de slimme stad – zoals ook voorg-
esteld in de gespreksnotitie – is een eerste stap om hen een nadrukkeli-
jke stem te geven. En als we nu eens een sprong voorwaarts maken: 
hoe schaffen we de verschillende beleids- en onderwijscompartiment-
en met hun weerzin tegen verandering af en realiseren we een 
integrale benadering? 
De slimme stad ontbeert vooralsnog inclusief leiderschap.

Ook Amsterdam

Ook de stad Amsterdam – constateert de gespreksnotitie - presenteert 
zich als een slimme stad en behoort met de drie andere grote steden 
Rotterdam, Den Haag en Utrecht tot een kopgroep in ontwikkeling en 
toepassing. Er zijn in de stad een kleine 250 projecten op de gebie-
den Infrastructuur/Technologie, Energie, Water & Afval, Mobiliteit, 
Circulaire Stad, Bestuur & Educatie en Burgers & Wonen, 
gecoördineerd door het samenwerkingsverband en innovatieplatform 
Amsterdam Smart City (www.amsterdamsmartcity.com). Dit samenw-
erkingsverband wordt ondersteund door de gemeente. 
In 2017 lanceerde de Amsterdam Economic Board het manifest TADA 
over het verantwoord omgaan met data in de metropoolregio Amster-
dam: ‘Met data krijgen we ’t voor elkaar. Als mensen maar de baas 
blijven over data, en niet andersom.’ (tada.city).
Maar er zijn ook kritische geluiden te horen omdat de privacy op het 
spel staat. Het is vaak niet duidelijk wie eigenaar is van de informatie 
en of er toestemming gegeven is om persoonsgerichte data te 
verzamelen. Ook de overheden weten niet waar, door wie en hoe 
data verzameld worden. 
Een ander problematisch punt is het gebrek aan digitale vaardigheden 
van de inwoners om daadwerkelijk te kunnen participeren in de 
slimme stad. In dit verband wordt gesproken van ‘digital cannots’.
Creatieve professionals hebben - voor zover betrokken - naar voren 
gebracht dat ‘data gestuurde beleidsbeslissingen’ geen ruimte laten 
voor andere, meer creatieve benaderingen. Alles lijkt te worden 
bepaald door algoritmen. Waar is de kritische geest en het gezonde 
verstand in dit door data gestuurd beleid? 
Om te ontkomen aan de overheersende invloed van de technologie 
richten burgerinitiatieven (digitale) platforms in om de kwaliteit van het 
stedelijk leefklimaat te waarborgen. Maar deze burgers ervaren de 

overmacht van de grote tech-bedrijven als een frustrerend groot 
struikelblok om hun initiatieven voor het digitale voetlicht te brengen.

De deelnemers plaatsen elk hun eigen kanttekeningen, bijvoorbeeld 
over creativiteit. 
Zo wordt gesignaleerd dat creativiteit steeds meer aandacht verdient 
in een samenleving die vooral beheerst wordt door economische en 
technologische waarden. Ook in het onderwijs is de roep hoorbaar 
om aandacht te besteden aan creativiteit om met name de kritische 
geest van scholieren en studenten te stimuleren. De rol van kunst is 
toch vooral om de mens mens te laten zijn. Wordt dit proces verstoord 
door de opdringerige technologie? Is er nog ruimte om afwijkend te 
mogen zijn? Maar, zo klinkt de waarschuwing, ook andere sectoren 
dan de kunst ondergaan de gesel van de technologie. Alternatieve, 
duurzame energiebenaderingen kregen aanvankelijk ook niet de 
ruimte binnen de dominante slimme stad. Nu laten bijvoorbeeld 
bottom up energieprojecten zien dat verandering mogelijk is. Kunste-
naars kunnen zich verbinden met deze initiatieven en doen dat steeds 
vaker. 
Maar kijk de tafel eens rond? Instemmend geknik als wordt opgemerkt 
dat de jongste generatie niet aan het gesprek deelneemt. Overeen-
stemming bestaat er ook over het feit dat jongeren verslaafd kunnen 
zijn aan de nieuwe technologie en dat onderwijs een verantwoordeli-
jkheid heeft om hen te leren ook of�ine te leven. Er is een optimistisch 
geluid te horen. Jongeren hebben vele digitale middelen tot hun 
beschikking, van iphones tot tablets. Het is een hele klus om hun 
nieuwsgierigheid te wekken voor culturele belevenissen in de wereld, 
weg van de digitale dominantie. Dit vraagt om een mediawijsheid die 
mede door cultuureducatie bereikt kan worden. Voor Amsterdam als 
culturele hoofdstad van ons land ligt hier een grote uitdaging.

Euforie
Over het onderwerp bestaat de spreekwoordelijke technologische 
euforie, aldus de gespreksnotitie. Een euforie die ons wil doen geloven 
dat de stad tot een digitaal paradijs transformeert: lantarenpalen die 
zelf het gebruik van energie regelen en tegelijkertijd de openbare 
orde registreren, en afvalcontainers die pas geleegd worden als ze 
melden dat ze vol zitten. Data die hier-en-nu aangeven dat bepaalde 

wijken extra inbraakgevoelig zijn. Dat er buurtconcentraties van 
gezinsschulden zijn waar een gemeente zich vroegtijdig op moet 
richten om escalatie te voorkomen. Via de snelle ontwikkelingen van 
de algoritmen wordt zelfs serieus voorspeld dat het via smart data 
mogelijk zal zijn om deze inbraakgevoeligheid en de toenamen van 
schulden al vooraf met welhaast 100% zekerheid vast te stellen.
In deze euforie wordt de slimme stad met name een democratische(r) 
stad omdat iedere burger zijn aandeel zou leveren - al is het diezelfde 
burger volstrekt onduidelijk waarom, voor wie, in welke mate, en wat 
van dat alles eigenlijk de impact is. 

Nee, bij de deelnemers heerst geen euforie. 
Wel de sterke behoefte een goed beeld te krijgen van wat er speelt. 
Bijvoorbeeld in wijken en buurten waar bottom-up processen zorgen 
voor nieuwe initiatieven. Ook daar wordt technologie ingezet, maar 
er worden anoniem geen data verzameld over de hoofden van de 
betrokkenen. De suggestie wordt gedaan om een agenda te formuler-
en die de spanningen tussen bewoners en grote tech-bedrijven goed in 
beeld brengt. Een gemeente kan deze agenda gebruiken bij het eigen 
beleid. 
Kunnen we de slimme stad zien als een reactie op een falend beleid 
ten aanzien van de fysieke stad? Gaat die fysieke stad het a�eggen 
tegen de slimme stad? De fysieke stad als een betekenisvolle verzamel-
ing fysieke gebouwen, pleinen en parken waar mensen zich welbevin-
den. De slimme stad stelt met de bijbehorende digitalisering het 
bouwen aan zo’n fysieke stad in de schaduw. Daarmee wordt de 
slimme stad een onleefbare stad waarbij het geld (van grondprijzen, 
gebouwen) steeds belangrijker wordt. Is dit het actuele beeld?
Ter nuancering: ook die fysieke stad zal voor een deel data-gedreven 
(moeten) zijn. 
En laten we eerlijk zijn: voor een deel stimuleren we de technologische 
revolutie door vrijwillig onze data af te staan aan grote bedrijven. 
Was vroeger de godsdienst een manier om angsten te bezweren, nu 
zijn het de data en algoritmen die deze functie lijken over te nemen – 
het zogenaamde dataïsme.
Hoe is een fusie tussen Big Brother, Big Data en Big Business te 
voorkomen? Door het internet op te zetten als een publieke voorzien-
ing zoals we dat ook in de begintijd van het openbaar vervoer en de 

energievoorziening hebben gedaan. Zo’n publieke voorziening valt 
direct onder politiek-democratische controle. 

En de relatie met de kunsten?
Vanaf het begin van de 21e eeuw heeft ook het idee van de creatieve 
stad de aandacht van beleidsmakers en cultuurmanagers getrokken. 
De creatieve stad is door de aanwezigheid van culturele instellingen 
als theaters, musea, galeries, kunstscholen en festivals een aantrekkeli-
jke stad voor inwoners, toeristen en bedrijven én brengt economische 
voorspoed. Studies naar de activiteiten van kunstenaars en ontwerpers 
tonen aan dat de aanwezigheid van een creatieve klasse en de 
daaraan verwante creatieve industrie de werkgelegenheid ten goede 
komt (Florida). Dat waar de creatieve klasse initiatieven toont om oude 
gebouwen te transformeren tot creatieve hubs, de omgeving ook mee 
pro�teert, de zogenaamde gentri�cation, met als schaduwzijde de 
stijgende prijzen van het onroerend goed waardoor de oorspronkeli-
jke initiatiefnemers en bewoners uit het gebied (moeten) wegtrekken.
Welke betekenis de creatieve stad heeft voor het functioneren van de 
slimme stad is tot op heden een ongeschreven bladzijde. Vandaar de 
vraagstelling: hoe zou een gemeentelijke agenda rond de kunsten en 
de slimme stad eruit kunnen zien?

De deelnemers geven ter afronding van het gesprek op individuele 
basis een paar strategische opties aan om de verbinding kunst, 
duurzaamheid en slimme stad verder in te bedden. 
•  De stad is nooit af. De vraag naar een leefbare stad krijgt ook 
steeds nieuwe antwoorden. De agenda moet �exibel zijn en een open 
karakter dragen.
• De agenda moet ruimte inbouwen voor nieuwe relevante sectoren 
die in balans gebracht moeten worden met technologie en economie. 
Naast de kunsten moet je denken aan de medische zorg.
• Denk ook aan het stimuleren van de interactie tussen het MBO, HBO 
en WO. Maar al te vaak wordt gedacht dat de oplossing vanuit de 
universiteiten moet komen terwijl ook het MBO en HBO kenniscentra 
zijn voor de slimme stad.
• Zet in op inclusiviteit, te beginnen bij de Amsterdam Economic 
Board die de slimme stad hoog in het vaandel heeft geschreven. AEB 
is als platform nog steeds voornamelijk wit van samenstelling. Wil 

Bijlage

In de oorspronkelijke gespreksnotitie voor de deelnemers stonden suggesties 
die tijdens de voorbereiding door de Hoftuingroep zijn geformuleerd. 
Hierboven kwamen ze al zijdelings aan de orde. De suggesties worden hier in 
het geheel als bijlage afgedrukt.

“1. We beginnen met de positie van de zelfstandige kunstenaar. Deze positie 
zal nadrukkelijk in beeld moeten komen. Een data-gedreven stad kan ook een 
‘domme stad’ zijn als er geen ruimte meer is voor verbeelding, spontaniteit en 
dwarsheid. Algoritmen hebben de wijsheid niet in pacht. De creatieve 
interventies kunnen weleens haaks staan op de slimheid van de technologie. 
Het is ook deze impact die de Amsterdamse Kunstraad op het oog heeft in zijn 
adviesrapport De stad is nooit af (mei 2017): ‘Kunstenaars zijn in staat om 
ideeën te ontwikkelen in een tijd van snelle verandering.’ 

2. Digitale vaardigheden zijn cruciaal voor het welslagen van een boeiende 
slimme stad. Hoe kan meer speci�ek cultuureducatie bijdragen op zo’n manier 
dat digitale vaardigheden gecombineerd worden met kunsteducatieve 
vaardigheden die recht doen aan technologie én culturele diversiteit? 
Voorbeeldprojecten op scholen en in de wijken zijn van belang om de 
verbeelding te laten spreken.
 
3. Binnen de smart city-technologie staat mede het scheppen van digitale 
platforms centraal. Geen enkel aan de slimme stad verbonden platform maakt 
speci�ek ruimte voor kunst en cultuur. Het is bekend dat bij de vele 
Amsterdamse projecten kunstenaars en ontwerpers betrokken zijn maar de 
kunstensector als zodanig ontbreekt in dit spel. Een kunstenplatform op initiatief 
van de Amsterdamse Kunstraad kan hierin verandering brengen.

4. In het verlengde van de vorige suggestie ligt de noodzaak tot culturele 
connectiviteit. Daar waar sprake is van betekenisvolle smart city-projecten die 
de Amsterdamse burgers aangaan, dient het geluid van de kunstensector te 
worden gehoord. Hier ligt een taak voor het overleg Amsterdamse Culturele 
Instellingen (ACI).

5. Tenslotte de Politiek. Voor de Amsterdamse gemeenteraad is een speciale rol 
weggelegd om de kunsten toe te voegen aan de agenda voor de slimme stad. 
De raad kan stimuleren dat het college van B en W hiervan een speciaal 
speerpunt maakt door het op te nemen in het nieuwe coalitieakkoord.

Dit is de tweede uitgave van de Hoftuingroep. 
Hieronder volgt een korte samenvatting van de eerste uitgave.

Europe. City. Culture.  A short outline
On the occasion of Carla Delfos’ (founder and 27 years Executive 
Director) leaving ELIA, October 2017, a roundtable discussion was 
initiated (the �rst in a series) on the theme: Europe. City. Culture 

Participants of this roundtable were: 
Hedy d’Ancona, former Minister of Welfare, Health and Culture
Han Bakker, intendant
Pia van den Berg, municipal councillor PvdA, Amsterdam
Kees Boonman, journalist
Carla Delfos, Executive Director ELIA until October 2017
Astrid Elburg, advisor Governance & Diversity
Lars Ebert, (moderator round table), policy advisor ELIA, programme 
director Castrum Peregrini
Giep Hagoort, Creativity Professor
Ben Hurkmans, dramaturge
Jan Jaap Knol, director Foundation for Cultural Participation
Lena Sha�r, designer

Key topics on the theme Europe were: Development of Euroscepticism; 
Politics in Europe and outside it; Europe, peace-loving and united and 
Idealism, but without naivety. 
On the theme CITY: Active citizens contribute to a European 
citizenship and Marginalisation of groups of citizens.
On the theme CULTURE: Culture: too modest a part of the EU; New 
artistic expressions ask for innovative arts education and Stories by the 
new generation, liberated from that one universal story.
Key message as a result of the roundtable for Carla Delfos: Art and 
culture are the soul of Europe.
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Verder lezen

Naast in de tekst vermelde websites kunnen nog de volgende bronnen 
genoemd worden.
• Pieter Ballon (2016). Smart Cities. Hoe technologie onze steden 
leefbaar houdt en slimmer maakt, Leuven: Lannoo Campus. 
• Ine Gevers (2016). Hacking Habitat. Art, technology and social 
change, Rotterdam: Nai010 Publishers.
• Giep Hagoort, Erik Uitebogaard (2018). Sociale en creatieve 
slimme steden. Verslag van een expertmeeting, Utrecht: Cartesius 
Museum.
• Maarten Hajer & Ton Dassen (2014). Slimme Steden. De opgave 
voor de 21e-eeuwse stedenbouw in beeld, Rotterdam: Nai010 
Uitgevers/PBL.Uitgevers.
• Yuval Noah Harari (2017). Homo Deus. Een kleine geschiedenis 
van de toekomst, Amsterdam: Thomas Rap

moet worden dat de pro�jtelijke lusten naar het centrum gaan en de 
lasten (met veel controle, privacy-dreiging) naar de afzonderlijke 
wijken. Het realiseren van een democratische stad moet het gemeen-
schappelijk belang zijn, zodat lusten en lasten over centrum en wijken 
eerlijk verdeeld worden. 
• Amsterdam is van oudsher een vrijhaven, een stad van vrijdenkers. 
Dat is een van haar aantrekkelijkste eigenschappen. Om die kwaliteit 
van de civil society te behouden dient ernst te worden gemaakt met 
een grotere inbreng van vrijdenkende kunstenaars in de toepassing 
van datatechnologie.

Amsterdam een slimme stad zijn, dan dient hier verkleuring plaats te 
vinden. Maar ook moet er een zetel in AEB voor een kunstenaar 
gereserveerd worden, willen we de relatie slimme stad en kunsten 
serieus nemen.
• De data van de slimme stad kunnen ons goed informeren hoe het 
staat met de verduurzaming van de stad. Waar raakt Amsterdam 
achterop, welke sectoren moeten zich extra inspannen, waar zijn de 
Amsterdammers nog in het geheel niet bij betrokken?

En de rol van de kunstenaar? 
De deelnemers krijgen een keuzemenu voorgeschoteld: 
a. Buigen kunstenaars mee in het digitale geweld om invloed aan te 
wenden? b. Is hun rol voornamelijk re�ecterend en kritische vragen 
stellend? c. Vraagt de huidige slimme stad vooral een verzetshouding 
van kunstenaars om de technologische dominantie te doorbreken? 
De beantwoording vraagt om voorbeelden. Wat re�ectie betreft kan 
de toneeltekst Een Heilige Avond (Heilig Abend) van de Duitse schri-
jver Daniel Kehlmann tot voorbeeld dienen. Vrijheid, veiligheid en 
privacy vechten in dit stuk op beklemmende wijze om voorrang. 
Maar boter bij de vis en het moet hier herhaald: wil een kunstenaar 
zijn of haar re�ecterende rol vervullen dan dient daar een vergoeding 
tegenover te staan. Waarom moeten kunstenaars toch zo vaak gratis 
hun diensten aanbieden? Vanuit een betaalde rol kun je van de 
kunstenaars verlangen ook aandacht te besteden aan verbreding en 
verdieping, waarbij vooral met Amsterdammers in de (buiten)wijken 
een verbinding is gewenst. 

Tot slot voegt de Hoftuingroep nog een viertal overwegingen aan 
bovenstaande tekst toe. 
• De inbreng van kunstenaars in diverse Amsterdamse platforms over 
de slimme stad dient te worden versterkt. Primair vanwege hun re�ecti-
eve functie maar ook ten behoeve van de nodige verbeeldingskracht 
om de slimme stad een stad van vrijdenkers te laten zijn. 
• Een evenwicht tussen de slimme stad en de fysieke stad is noodzake-
lijk om de leefbaarheid in de stad te kunnen behouden. Een gemeen-
telijke agenda kan dit evenwicht waarborgen.
• Een gemeentelijke agenda zal nadrukkelijk de relatie tussen ‘slimme 
wijken’ en ‘het slimme centrum’ in beeld moeten brengen. Voorkomen 

De slimme stad

Alom is er vanaf het begin van de 21e eeuw aandacht voor het 
concept van de slimme stad. Het van oorsprong technologische begrip 
raakt steeds meer beleidsterreinen van de stad. Een slimme stad 
verzamelt en mengt data via sensoren, camera’s, wi�-tracking en 
andere registratiemiddelen en verwerkt deze data door toedoen van 
complexe algoritmen tot informatie: om de stad te besturen en om 
voorzieningen effectiever te maken. Relevante beleidsterreinen zijn: 
mobiliteit, energie, duurzaamheid, veiligheid en sociale voorzienin-
gen. Voor de particuliere markt gaat het bijvoorbeeld om de regis-
tratie van het gedrag van consumenten in grootschalige winkelgebie-
den en het beheer van voorzieningen zoals parkeerplaatsen.
Belangrijke spelers zijn de grote tech-bedrijven (die beschikken over 
de complexe technologie én enorme persoonsgerichte databestanden), 
gemeentelijke overheden (die hun hoop vestigen op datatechnologie 
om aan steeds complexere vraagstukken het hoofd te bieden) en 
start-ups (die met data-gedreven innovaties nieuwe business hopen te 
realiseren).

Jacqueline Cramer, naast hoogleraar circulaire economie aan de 
Universiteit Utrecht strategisch adviseur van de Amsterdam Economic 
Board (AEB), is door Pia gevraagd een aftrap voor het gesprek te 
doen.
Ze geeft aan dat de relatie kunst-duurzaamheid-slimme stad voor haar 
een nieuwe, interessante combinatie is. De slimme stad als symptoom 
van de digitale samenleving blijft onze aandacht vragen. Wat moeten 
we aan met de grote hoeveelheid data. En: zijn digitale processen 
goed te controleren? De AEB heeft mede om die reden met een grote 
groep betrokkenen het manifest TADA uitgebracht met aandacht voor 
de bescherming van de privacy (zie ook hieronder). Willen we een 
duurzame energieopwekking dan is een slimme technologie van 
belang. Door op een verantwoorde manier gegevens te verzamelen, 
kunnen we zeker succesboeken binnen de energietransitie. 
Kunstenaars, als representanten van de creatieve industrie, zijn nodig 
voor een innovatief productdesign. Zo kan de nu nog traditionele 
architectenwereld in het ontwerpen van duurzaam bouwen wel een 
artistieke impuls gebruiken. Jacqueline vindt het boven alles van 
belang om het thema zo integraal mogelijk te benaderen en niet 
uitsluitend vanuit een bepaalde invalshoek. De invloed van alle 

betrokkenen moet voelbaar zijn, bijvoorbeeld door middel van 
gemeenschappelijke platforms. Tot slot: de politiek heb je beslist nodig 
om tot effectieve regulering te komen, bijvoorbeeld inzake de privacy.

Hans van Houwelingen, beeldend kunstenaar, is eveneens door Pia 
gevraagd om een statement af te geven.
Hans werkt momenteel op een geheel eigen wijze aan de slimme stad. 
Hij voert samen met beeldend kunstenaar Berend Strik sinds de 
afgelopen 15 jaar een project, getiteld De Moderne Moraal, uit dat 
voorziet in 16 nieuwe glas-in-loodramen in de poptempel Paradiso, 
een voormalig kerkgebouw. De ramen weerspiegelen de actuele 
thema’s in hun tijd. In 2018 gaat het dan om de verwerking van data 
in het maken van de ramen. Vanuit de positie van autonoom kunste-
naar heeft Hans problemen om zich te voegen naar het frame van de 
creatieve industrie. Deze industrie ziet de kunstenaar als een econo-
mische bron en een nieuw verdienmodel. In de ogen van Hans is de 
kunstenaar geen start-up voor de economie en dat geldt ook voor de 
slimme stad. Kunst is veel meer verbonden met wat de inhoudelijke 
ziel van de stad kan zijn. En dat staat ver van wat slim is, met bijbe-
horende verdienmodellen. Hij geeft het voorbeeld van een voor hem 
indrukwekkende ervaring uit 2011: samen met Amsterdamse politici 
en kunstenaars tijdens een meerdaagse sessie (“Byond Allegories”) 
gezamenlijk zoeken naar verbintenissen en inzichten die voor beide 
groepen werkelijk van betekenis zijn, daarbij de subsidiepolitiek ver 
achter zich latend.

In een eerste reacties van de deelnemers worden diverse aspecten 
nader benoemd. Het is goed om in de relatie met de slimme stad een 
onderscheid te maken tussen individueel werkende kunstenaars en 
culturele instellingen die via hun presentatiefunctie een directe relatie 
met het publiek moeten aangaan. De autonome kunstenaar staat meer 
op afstand en kan eventueel een verzetshouding tegen de data-domi-
nantie innemen. Als we de relatie leggen tussen kunst en slimme stad 
moeten we om die reden functies onderscheiden: is de kunst re�ectief, 
bemiddelend of instrumenteel. 
Zeker, maar - zo wordt opgemerkt - een groot deel van het Amster-
damse kunstbudget (€ 160 miljoen op jaarbasis) komt niet terecht bij 
de individuele kunstenaars. Hun re�ectieve functie, waarvan Hans van 
Houwelingen een sprekend voorbeeld is, moet �nancieel mogelijk 
gemaakt worden. Het starten van een platform van kunstenaars dat 

invloed heeft op het beleid inzake de slimme stad – zoals ook voorg-
esteld in de gespreksnotitie – is een eerste stap om hen een nadrukkeli-
jke stem te geven. En als we nu eens een sprong voorwaarts maken: 
hoe schaffen we de verschillende beleids- en onderwijscompartiment-
en met hun weerzin tegen verandering af en realiseren we een 
integrale benadering? 
De slimme stad ontbeert vooralsnog inclusief leiderschap.

Ook Amsterdam

Ook de stad Amsterdam – constateert de gespreksnotitie - presenteert 
zich als een slimme stad en behoort met de drie andere grote steden 
Rotterdam, Den Haag en Utrecht tot een kopgroep in ontwikkeling en 
toepassing. Er zijn in de stad een kleine 250 projecten op de gebie-
den Infrastructuur/Technologie, Energie, Water & Afval, Mobiliteit, 
Circulaire Stad, Bestuur & Educatie en Burgers & Wonen, 
gecoördineerd door het samenwerkingsverband en innovatieplatform 
Amsterdam Smart City (www.amsterdamsmartcity.com). Dit samenw-
erkingsverband wordt ondersteund door de gemeente. 
In 2017 lanceerde de Amsterdam Economic Board het manifest TADA 
over het verantwoord omgaan met data in de metropoolregio Amster-
dam: ‘Met data krijgen we ’t voor elkaar. Als mensen maar de baas 
blijven over data, en niet andersom.’ (tada.city).
Maar er zijn ook kritische geluiden te horen omdat de privacy op het 
spel staat. Het is vaak niet duidelijk wie eigenaar is van de informatie 
en of er toestemming gegeven is om persoonsgerichte data te 
verzamelen. Ook de overheden weten niet waar, door wie en hoe 
data verzameld worden. 
Een ander problematisch punt is het gebrek aan digitale vaardigheden 
van de inwoners om daadwerkelijk te kunnen participeren in de 
slimme stad. In dit verband wordt gesproken van ‘digital cannots’.
Creatieve professionals hebben - voor zover betrokken - naar voren 
gebracht dat ‘data gestuurde beleidsbeslissingen’ geen ruimte laten 
voor andere, meer creatieve benaderingen. Alles lijkt te worden 
bepaald door algoritmen. Waar is de kritische geest en het gezonde 
verstand in dit door data gestuurd beleid? 
Om te ontkomen aan de overheersende invloed van de technologie 
richten burgerinitiatieven (digitale) platforms in om de kwaliteit van het 
stedelijk leefklimaat te waarborgen. Maar deze burgers ervaren de 

overmacht van de grote tech-bedrijven als een frustrerend groot 
struikelblok om hun initiatieven voor het digitale voetlicht te brengen.

De deelnemers plaatsen elk hun eigen kanttekeningen, bijvoorbeeld 
over creativiteit. 
Zo wordt gesignaleerd dat creativiteit steeds meer aandacht verdient 
in een samenleving die vooral beheerst wordt door economische en 
technologische waarden. Ook in het onderwijs is de roep hoorbaar 
om aandacht te besteden aan creativiteit om met name de kritische 
geest van scholieren en studenten te stimuleren. De rol van kunst is 
toch vooral om de mens mens te laten zijn. Wordt dit proces verstoord 
door de opdringerige technologie? Is er nog ruimte om afwijkend te 
mogen zijn? Maar, zo klinkt de waarschuwing, ook andere sectoren 
dan de kunst ondergaan de gesel van de technologie. Alternatieve, 
duurzame energiebenaderingen kregen aanvankelijk ook niet de 
ruimte binnen de dominante slimme stad. Nu laten bijvoorbeeld 
bottom up energieprojecten zien dat verandering mogelijk is. Kunste-
naars kunnen zich verbinden met deze initiatieven en doen dat steeds 
vaker. 
Maar kijk de tafel eens rond? Instemmend geknik als wordt opgemerkt 
dat de jongste generatie niet aan het gesprek deelneemt. Overeen-
stemming bestaat er ook over het feit dat jongeren verslaafd kunnen 
zijn aan de nieuwe technologie en dat onderwijs een verantwoordeli-
jkheid heeft om hen te leren ook of�ine te leven. Er is een optimistisch 
geluid te horen. Jongeren hebben vele digitale middelen tot hun 
beschikking, van iphones tot tablets. Het is een hele klus om hun 
nieuwsgierigheid te wekken voor culturele belevenissen in de wereld, 
weg van de digitale dominantie. Dit vraagt om een mediawijsheid die 
mede door cultuureducatie bereikt kan worden. Voor Amsterdam als 
culturele hoofdstad van ons land ligt hier een grote uitdaging.

Euforie
Over het onderwerp bestaat de spreekwoordelijke technologische 
euforie, aldus de gespreksnotitie. Een euforie die ons wil doen geloven 
dat de stad tot een digitaal paradijs transformeert: lantarenpalen die 
zelf het gebruik van energie regelen en tegelijkertijd de openbare 
orde registreren, en afvalcontainers die pas geleegd worden als ze 
melden dat ze vol zitten. Data die hier-en-nu aangeven dat bepaalde 

wijken extra inbraakgevoelig zijn. Dat er buurtconcentraties van 
gezinsschulden zijn waar een gemeente zich vroegtijdig op moet 
richten om escalatie te voorkomen. Via de snelle ontwikkelingen van 
de algoritmen wordt zelfs serieus voorspeld dat het via smart data 
mogelijk zal zijn om deze inbraakgevoeligheid en de toenamen van 
schulden al vooraf met welhaast 100% zekerheid vast te stellen.
In deze euforie wordt de slimme stad met name een democratische(r) 
stad omdat iedere burger zijn aandeel zou leveren - al is het diezelfde 
burger volstrekt onduidelijk waarom, voor wie, in welke mate, en wat 
van dat alles eigenlijk de impact is. 

Nee, bij de deelnemers heerst geen euforie. 
Wel de sterke behoefte een goed beeld te krijgen van wat er speelt. 
Bijvoorbeeld in wijken en buurten waar bottom-up processen zorgen 
voor nieuwe initiatieven. Ook daar wordt technologie ingezet, maar 
er worden anoniem geen data verzameld over de hoofden van de 
betrokkenen. De suggestie wordt gedaan om een agenda te formuler-
en die de spanningen tussen bewoners en grote tech-bedrijven goed in 
beeld brengt. Een gemeente kan deze agenda gebruiken bij het eigen 
beleid. 
Kunnen we de slimme stad zien als een reactie op een falend beleid 
ten aanzien van de fysieke stad? Gaat die fysieke stad het a�eggen 
tegen de slimme stad? De fysieke stad als een betekenisvolle verzamel-
ing fysieke gebouwen, pleinen en parken waar mensen zich welbevin-
den. De slimme stad stelt met de bijbehorende digitalisering het 
bouwen aan zo’n fysieke stad in de schaduw. Daarmee wordt de 
slimme stad een onleefbare stad waarbij het geld (van grondprijzen, 
gebouwen) steeds belangrijker wordt. Is dit het actuele beeld?
Ter nuancering: ook die fysieke stad zal voor een deel data-gedreven 
(moeten) zijn. 
En laten we eerlijk zijn: voor een deel stimuleren we de technologische 
revolutie door vrijwillig onze data af te staan aan grote bedrijven. 
Was vroeger de godsdienst een manier om angsten te bezweren, nu 
zijn het de data en algoritmen die deze functie lijken over te nemen – 
het zogenaamde dataïsme.
Hoe is een fusie tussen Big Brother, Big Data en Big Business te 
voorkomen? Door het internet op te zetten als een publieke voorzien-
ing zoals we dat ook in de begintijd van het openbaar vervoer en de 

energievoorziening hebben gedaan. Zo’n publieke voorziening valt 
direct onder politiek-democratische controle. 

En de relatie met de kunsten?
Vanaf het begin van de 21e eeuw heeft ook het idee van de creatieve 
stad de aandacht van beleidsmakers en cultuurmanagers getrokken. 
De creatieve stad is door de aanwezigheid van culturele instellingen 
als theaters, musea, galeries, kunstscholen en festivals een aantrekkeli-
jke stad voor inwoners, toeristen en bedrijven én brengt economische 
voorspoed. Studies naar de activiteiten van kunstenaars en ontwerpers 
tonen aan dat de aanwezigheid van een creatieve klasse en de 
daaraan verwante creatieve industrie de werkgelegenheid ten goede 
komt (Florida). Dat waar de creatieve klasse initiatieven toont om oude 
gebouwen te transformeren tot creatieve hubs, de omgeving ook mee 
pro�teert, de zogenaamde gentri�cation, met als schaduwzijde de 
stijgende prijzen van het onroerend goed waardoor de oorspronkeli-
jke initiatiefnemers en bewoners uit het gebied (moeten) wegtrekken.
Welke betekenis de creatieve stad heeft voor het functioneren van de 
slimme stad is tot op heden een ongeschreven bladzijde. Vandaar de 
vraagstelling: hoe zou een gemeentelijke agenda rond de kunsten en 
de slimme stad eruit kunnen zien?

De deelnemers geven ter afronding van het gesprek op individuele 
basis een paar strategische opties aan om de verbinding kunst, 
duurzaamheid en slimme stad verder in te bedden. 
•  De stad is nooit af. De vraag naar een leefbare stad krijgt ook 
steeds nieuwe antwoorden. De agenda moet �exibel zijn en een open 
karakter dragen.
• De agenda moet ruimte inbouwen voor nieuwe relevante sectoren 
die in balans gebracht moeten worden met technologie en economie. 
Naast de kunsten moet je denken aan de medische zorg.
• Denk ook aan het stimuleren van de interactie tussen het MBO, HBO 
en WO. Maar al te vaak wordt gedacht dat de oplossing vanuit de 
universiteiten moet komen terwijl ook het MBO en HBO kenniscentra 
zijn voor de slimme stad.
• Zet in op inclusiviteit, te beginnen bij de Amsterdam Economic 
Board die de slimme stad hoog in het vaandel heeft geschreven. AEB 
is als platform nog steeds voornamelijk wit van samenstelling. Wil 

Bijlage

In de oorspronkelijke gespreksnotitie voor de deelnemers stonden suggesties 
die tijdens de voorbereiding door de Hoftuingroep zijn geformuleerd. 
Hierboven kwamen ze al zijdelings aan de orde. De suggesties worden hier in 
het geheel als bijlage afgedrukt.

“1. We beginnen met de positie van de zelfstandige kunstenaar. Deze positie 
zal nadrukkelijk in beeld moeten komen. Een data-gedreven stad kan ook een 
‘domme stad’ zijn als er geen ruimte meer is voor verbeelding, spontaniteit en 
dwarsheid. Algoritmen hebben de wijsheid niet in pacht. De creatieve 
interventies kunnen weleens haaks staan op de slimheid van de technologie. 
Het is ook deze impact die de Amsterdamse Kunstraad op het oog heeft in zijn 
adviesrapport De stad is nooit af (mei 2017): ‘Kunstenaars zijn in staat om 
ideeën te ontwikkelen in een tijd van snelle verandering.’ 

2. Digitale vaardigheden zijn cruciaal voor het welslagen van een boeiende 
slimme stad. Hoe kan meer speci�ek cultuureducatie bijdragen op zo’n manier 
dat digitale vaardigheden gecombineerd worden met kunsteducatieve 
vaardigheden die recht doen aan technologie én culturele diversiteit? 
Voorbeeldprojecten op scholen en in de wijken zijn van belang om de 
verbeelding te laten spreken.
 
3. Binnen de smart city-technologie staat mede het scheppen van digitale 
platforms centraal. Geen enkel aan de slimme stad verbonden platform maakt 
speci�ek ruimte voor kunst en cultuur. Het is bekend dat bij de vele 
Amsterdamse projecten kunstenaars en ontwerpers betrokken zijn maar de 
kunstensector als zodanig ontbreekt in dit spel. Een kunstenplatform op initiatief 
van de Amsterdamse Kunstraad kan hierin verandering brengen.

4. In het verlengde van de vorige suggestie ligt de noodzaak tot culturele 
connectiviteit. Daar waar sprake is van betekenisvolle smart city-projecten die 
de Amsterdamse burgers aangaan, dient het geluid van de kunstensector te 
worden gehoord. Hier ligt een taak voor het overleg Amsterdamse Culturele 
Instellingen (ACI).

5. Tenslotte de Politiek. Voor de Amsterdamse gemeenteraad is een speciale rol 
weggelegd om de kunsten toe te voegen aan de agenda voor de slimme stad. 
De raad kan stimuleren dat het college van B en W hiervan een speciaal 
speerpunt maakt door het op te nemen in het nieuwe coalitieakkoord.

Dit is de tweede uitgave van de Hoftuingroep. 
Hieronder volgt een korte samenvatting van de eerste uitgave.

Europe. City. Culture.  A short outline
On the occasion of Carla Delfos’ (founder and 27 years Executive 
Director) leaving ELIA, October 2017, a roundtable discussion was 
initiated (the �rst in a series) on the theme: Europe. City. Culture 

Participants of this roundtable were: 
Hedy d’Ancona, former Minister of Welfare, Health and Culture
Han Bakker, intendant
Pia van den Berg, municipal councillor PvdA, Amsterdam
Kees Boonman, journalist
Carla Delfos, Executive Director ELIA until October 2017
Astrid Elburg, advisor Governance & Diversity
Lars Ebert, (moderator round table), policy advisor ELIA, programme 
director Castrum Peregrini
Giep Hagoort, Creativity Professor
Ben Hurkmans, dramaturge
Jan Jaap Knol, director Foundation for Cultural Participation
Lena Sha�r, designer

Key topics on the theme Europe were: Development of Euroscepticism; 
Politics in Europe and outside it; Europe, peace-loving and united and 
Idealism, but without naivety. 
On the theme CITY: Active citizens contribute to a European 
citizenship and Marginalisation of groups of citizens.
On the theme CULTURE: Culture: too modest a part of the EU; New 
artistic expressions ask for innovative arts education and Stories by the 
new generation, liberated from that one universal story.
Key message as a result of the roundtable for Carla Delfos: Art and 
culture are the soul of Europe.
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moet worden dat de pro�jtelijke lusten naar het centrum gaan en de 
lasten (met veel controle, privacy-dreiging) naar de afzonderlijke 
wijken. Het realiseren van een democratische stad moet het gemeen-
schappelijk belang zijn, zodat lusten en lasten over centrum en wijken 
eerlijk verdeeld worden. 
• Amsterdam is van oudsher een vrijhaven, een stad van vrijdenkers. 
Dat is een van haar aantrekkelijkste eigenschappen. Om die kwaliteit 
van de civil society te behouden dient ernst te worden gemaakt met 
een grotere inbreng van vrijdenkende kunstenaars in de toepassing 
van datatechnologie.

Amsterdam een slimme stad zijn, dan dient hier verkleuring plaats te 
vinden. Maar ook moet er een zetel in AEB voor een kunstenaar 
gereserveerd worden, willen we de relatie slimme stad en kunsten 
serieus nemen.
• De data van de slimme stad kunnen ons goed informeren hoe het 
staat met de verduurzaming van de stad. Waar raakt Amsterdam 
achterop, welke sectoren moeten zich extra inspannen, waar zijn de 
Amsterdammers nog in het geheel niet bij betrokken?

En de rol van de kunstenaar? 
De deelnemers krijgen een keuzemenu voorgeschoteld: 
a. Buigen kunstenaars mee in het digitale geweld om invloed aan te 
wenden? b. Is hun rol voornamelijk re�ecterend en kritische vragen 
stellend? c. Vraagt de huidige slimme stad vooral een verzetshouding 
van kunstenaars om de technologische dominantie te doorbreken? 
De beantwoording vraagt om voorbeelden. Wat re�ectie betreft kan 
de toneeltekst Een Heilige Avond (Heilig Abend) van de Duitse schri-
jver Daniel Kehlmann tot voorbeeld dienen. Vrijheid, veiligheid en 
privacy vechten in dit stuk op beklemmende wijze om voorrang. 
Maar boter bij de vis en het moet hier herhaald: wil een kunstenaar 
zijn of haar re�ecterende rol vervullen dan dient daar een vergoeding 
tegenover te staan. Waarom moeten kunstenaars toch zo vaak gratis 
hun diensten aanbieden? Vanuit een betaalde rol kun je van de 
kunstenaars verlangen ook aandacht te besteden aan verbreding en 
verdieping, waarbij vooral met Amsterdammers in de (buiten)wijken 
een verbinding is gewenst. 

Tot slot voegt de Hoftuingroep nog een viertal overwegingen aan 
bovenstaande tekst toe. 
• De inbreng van kunstenaars in diverse Amsterdamse platforms over 
de slimme stad dient te worden versterkt. Primair vanwege hun re�ecti-
eve functie maar ook ten behoeve van de nodige verbeeldingskracht 
om de slimme stad een stad van vrijdenkers te laten zijn. 
• Een evenwicht tussen de slimme stad en de fysieke stad is noodzake-
lijk om de leefbaarheid in de stad te kunnen behouden. Een gemeen-
telijke agenda kan dit evenwicht waarborgen.
• Een gemeentelijke agenda zal nadrukkelijk de relatie tussen ‘slimme 
wijken’ en ‘het slimme centrum’ in beeld moeten brengen. Voorkomen 

De slimme stad

Alom is er vanaf het begin van de 21e eeuw aandacht voor het 
concept van de slimme stad. Het van oorsprong technologische begrip 
raakt steeds meer beleidsterreinen van de stad. Een slimme stad 
verzamelt en mengt data via sensoren, camera’s, wi�-tracking en 
andere registratiemiddelen en verwerkt deze data door toedoen van 
complexe algoritmen tot informatie: om de stad te besturen en om 
voorzieningen effectiever te maken. Relevante beleidsterreinen zijn: 
mobiliteit, energie, duurzaamheid, veiligheid en sociale voorzienin-
gen. Voor de particuliere markt gaat het bijvoorbeeld om de regis-
tratie van het gedrag van consumenten in grootschalige winkelgebie-
den en het beheer van voorzieningen zoals parkeerplaatsen.
Belangrijke spelers zijn de grote tech-bedrijven (die beschikken over 
de complexe technologie én enorme persoonsgerichte databestanden), 
gemeentelijke overheden (die hun hoop vestigen op datatechnologie 
om aan steeds complexere vraagstukken het hoofd te bieden) en 
start-ups (die met data-gedreven innovaties nieuwe business hopen te 
realiseren).

Jacqueline Cramer, naast hoogleraar circulaire economie aan de 
Universiteit Utrecht strategisch adviseur van de Amsterdam Economic 
Board (AEB), is door Pia gevraagd een aftrap voor het gesprek te 
doen.
Ze geeft aan dat de relatie kunst-duurzaamheid-slimme stad voor haar 
een nieuwe, interessante combinatie is. De slimme stad als symptoom 
van de digitale samenleving blijft onze aandacht vragen. Wat moeten 
we aan met de grote hoeveelheid data. En: zijn digitale processen 
goed te controleren? De AEB heeft mede om die reden met een grote 
groep betrokkenen het manifest TADA uitgebracht met aandacht voor 
de bescherming van de privacy (zie ook hieronder). Willen we een 
duurzame energieopwekking dan is een slimme technologie van 
belang. Door op een verantwoorde manier gegevens te verzamelen, 
kunnen we zeker succesboeken binnen de energietransitie. 
Kunstenaars, als representanten van de creatieve industrie, zijn nodig 
voor een innovatief productdesign. Zo kan de nu nog traditionele 
architectenwereld in het ontwerpen van duurzaam bouwen wel een 
artistieke impuls gebruiken. Jacqueline vindt het boven alles van 
belang om het thema zo integraal mogelijk te benaderen en niet 
uitsluitend vanuit een bepaalde invalshoek. De invloed van alle 

betrokkenen moet voelbaar zijn, bijvoorbeeld door middel van 
gemeenschappelijke platforms. Tot slot: de politiek heb je beslist nodig 
om tot effectieve regulering te komen, bijvoorbeeld inzake de privacy.

Hans van Houwelingen, beeldend kunstenaar, is eveneens door Pia 
gevraagd om een statement af te geven.
Hans werkt momenteel op een geheel eigen wijze aan de slimme stad. 
Hij voert samen met beeldend kunstenaar Berend Strik sinds de 
afgelopen 15 jaar een project, getiteld De Moderne Moraal, uit dat 
voorziet in 16 nieuwe glas-in-loodramen in de poptempel Paradiso, 
een voormalig kerkgebouw. De ramen weerspiegelen de actuele 
thema’s in hun tijd. In 2018 gaat het dan om de verwerking van data 
in het maken van de ramen. Vanuit de positie van autonoom kunste-
naar heeft Hans problemen om zich te voegen naar het frame van de 
creatieve industrie. Deze industrie ziet de kunstenaar als een econo-
mische bron en een nieuw verdienmodel. In de ogen van Hans is de 
kunstenaar geen start-up voor de economie en dat geldt ook voor de 
slimme stad. Kunst is veel meer verbonden met wat de inhoudelijke 
ziel van de stad kan zijn. En dat staat ver van wat slim is, met bijbe-
horende verdienmodellen. Hij geeft het voorbeeld van een voor hem 
indrukwekkende ervaring uit 2011: samen met Amsterdamse politici 
en kunstenaars tijdens een meerdaagse sessie (“Byond Allegories”) 
gezamenlijk zoeken naar verbintenissen en inzichten die voor beide 
groepen werkelijk van betekenis zijn, daarbij de subsidiepolitiek ver 
achter zich latend.

In een eerste reacties van de deelnemers worden diverse aspecten 
nader benoemd. Het is goed om in de relatie met de slimme stad een 
onderscheid te maken tussen individueel werkende kunstenaars en 
culturele instellingen die via hun presentatiefunctie een directe relatie 
met het publiek moeten aangaan. De autonome kunstenaar staat meer 
op afstand en kan eventueel een verzetshouding tegen de data-domi-
nantie innemen. Als we de relatie leggen tussen kunst en slimme stad 
moeten we om die reden functies onderscheiden: is de kunst re�ectief, 
bemiddelend of instrumenteel. 
Zeker, maar - zo wordt opgemerkt - een groot deel van het Amster-
damse kunstbudget (€ 160 miljoen op jaarbasis) komt niet terecht bij 
de individuele kunstenaars. Hun re�ectieve functie, waarvan Hans van 
Houwelingen een sprekend voorbeeld is, moet �nancieel mogelijk 
gemaakt worden. Het starten van een platform van kunstenaars dat 

invloed heeft op het beleid inzake de slimme stad – zoals ook voorg-
esteld in de gespreksnotitie – is een eerste stap om hen een nadrukkeli-
jke stem te geven. En als we nu eens een sprong voorwaarts maken: 
hoe schaffen we de verschillende beleids- en onderwijscompartiment-
en met hun weerzin tegen verandering af en realiseren we een 
integrale benadering? 
De slimme stad ontbeert vooralsnog inclusief leiderschap.

Ook Amsterdam

Ook de stad Amsterdam – constateert de gespreksnotitie - presenteert 
zich als een slimme stad en behoort met de drie andere grote steden 
Rotterdam, Den Haag en Utrecht tot een kopgroep in ontwikkeling en 
toepassing. Er zijn in de stad een kleine 250 projecten op de gebie-
den Infrastructuur/Technologie, Energie, Water & Afval, Mobiliteit, 
Circulaire Stad, Bestuur & Educatie en Burgers & Wonen, 
gecoördineerd door het samenwerkingsverband en innovatieplatform 
Amsterdam Smart City (www.amsterdamsmartcity.com). Dit samenw-
erkingsverband wordt ondersteund door de gemeente. 
In 2017 lanceerde de Amsterdam Economic Board het manifest TADA 
over het verantwoord omgaan met data in de metropoolregio Amster-
dam: ‘Met data krijgen we ’t voor elkaar. Als mensen maar de baas 
blijven over data, en niet andersom.’ (tada.city).
Maar er zijn ook kritische geluiden te horen omdat de privacy op het 
spel staat. Het is vaak niet duidelijk wie eigenaar is van de informatie 
en of er toestemming gegeven is om persoonsgerichte data te 
verzamelen. Ook de overheden weten niet waar, door wie en hoe 
data verzameld worden. 
Een ander problematisch punt is het gebrek aan digitale vaardigheden 
van de inwoners om daadwerkelijk te kunnen participeren in de 
slimme stad. In dit verband wordt gesproken van ‘digital cannots’.
Creatieve professionals hebben - voor zover betrokken - naar voren 
gebracht dat ‘data gestuurde beleidsbeslissingen’ geen ruimte laten 
voor andere, meer creatieve benaderingen. Alles lijkt te worden 
bepaald door algoritmen. Waar is de kritische geest en het gezonde 
verstand in dit door data gestuurd beleid? 
Om te ontkomen aan de overheersende invloed van de technologie 
richten burgerinitiatieven (digitale) platforms in om de kwaliteit van het 
stedelijk leefklimaat te waarborgen. Maar deze burgers ervaren de 

overmacht van de grote tech-bedrijven als een frustrerend groot 
struikelblok om hun initiatieven voor het digitale voetlicht te brengen.

De deelnemers plaatsen elk hun eigen kanttekeningen, bijvoorbeeld 
over creativiteit. 
Zo wordt gesignaleerd dat creativiteit steeds meer aandacht verdient 
in een samenleving die vooral beheerst wordt door economische en 
technologische waarden. Ook in het onderwijs is de roep hoorbaar 
om aandacht te besteden aan creativiteit om met name de kritische 
geest van scholieren en studenten te stimuleren. De rol van kunst is 
toch vooral om de mens mens te laten zijn. Wordt dit proces verstoord 
door de opdringerige technologie? Is er nog ruimte om afwijkend te 
mogen zijn? Maar, zo klinkt de waarschuwing, ook andere sectoren 
dan de kunst ondergaan de gesel van de technologie. Alternatieve, 
duurzame energiebenaderingen kregen aanvankelijk ook niet de 
ruimte binnen de dominante slimme stad. Nu laten bijvoorbeeld 
bottom up energieprojecten zien dat verandering mogelijk is. Kunste-
naars kunnen zich verbinden met deze initiatieven en doen dat steeds 
vaker. 
Maar kijk de tafel eens rond? Instemmend geknik als wordt opgemerkt 
dat de jongste generatie niet aan het gesprek deelneemt. Overeen-
stemming bestaat er ook over het feit dat jongeren verslaafd kunnen 
zijn aan de nieuwe technologie en dat onderwijs een verantwoordeli-
jkheid heeft om hen te leren ook of�ine te leven. Er is een optimistisch 
geluid te horen. Jongeren hebben vele digitale middelen tot hun 
beschikking, van iphones tot tablets. Het is een hele klus om hun 
nieuwsgierigheid te wekken voor culturele belevenissen in de wereld, 
weg van de digitale dominantie. Dit vraagt om een mediawijsheid die 
mede door cultuureducatie bereikt kan worden. Voor Amsterdam als 
culturele hoofdstad van ons land ligt hier een grote uitdaging.

Euforie
Over het onderwerp bestaat de spreekwoordelijke technologische 
euforie, aldus de gespreksnotitie. Een euforie die ons wil doen geloven 
dat de stad tot een digitaal paradijs transformeert: lantarenpalen die 
zelf het gebruik van energie regelen en tegelijkertijd de openbare 
orde registreren, en afvalcontainers die pas geleegd worden als ze 
melden dat ze vol zitten. Data die hier-en-nu aangeven dat bepaalde 

wijken extra inbraakgevoelig zijn. Dat er buurtconcentraties van 
gezinsschulden zijn waar een gemeente zich vroegtijdig op moet 
richten om escalatie te voorkomen. Via de snelle ontwikkelingen van 
de algoritmen wordt zelfs serieus voorspeld dat het via smart data 
mogelijk zal zijn om deze inbraakgevoeligheid en de toenamen van 
schulden al vooraf met welhaast 100% zekerheid vast te stellen.
In deze euforie wordt de slimme stad met name een democratische(r) 
stad omdat iedere burger zijn aandeel zou leveren - al is het diezelfde 
burger volstrekt onduidelijk waarom, voor wie, in welke mate, en wat 
van dat alles eigenlijk de impact is. 

Nee, bij de deelnemers heerst geen euforie. 
Wel de sterke behoefte een goed beeld te krijgen van wat er speelt. 
Bijvoorbeeld in wijken en buurten waar bottom-up processen zorgen 
voor nieuwe initiatieven. Ook daar wordt technologie ingezet, maar 
er worden anoniem geen data verzameld over de hoofden van de 
betrokkenen. De suggestie wordt gedaan om een agenda te formuler-
en die de spanningen tussen bewoners en grote tech-bedrijven goed in 
beeld brengt. Een gemeente kan deze agenda gebruiken bij het eigen 
beleid. 
Kunnen we de slimme stad zien als een reactie op een falend beleid 
ten aanzien van de fysieke stad? Gaat die fysieke stad het a�eggen 
tegen de slimme stad? De fysieke stad als een betekenisvolle verzamel-
ing fysieke gebouwen, pleinen en parken waar mensen zich welbevin-
den. De slimme stad stelt met de bijbehorende digitalisering het 
bouwen aan zo’n fysieke stad in de schaduw. Daarmee wordt de 
slimme stad een onleefbare stad waarbij het geld (van grondprijzen, 
gebouwen) steeds belangrijker wordt. Is dit het actuele beeld?
Ter nuancering: ook die fysieke stad zal voor een deel data-gedreven 
(moeten) zijn. 
En laten we eerlijk zijn: voor een deel stimuleren we de technologische 
revolutie door vrijwillig onze data af te staan aan grote bedrijven. 
Was vroeger de godsdienst een manier om angsten te bezweren, nu 
zijn het de data en algoritmen die deze functie lijken over te nemen – 
het zogenaamde dataïsme.
Hoe is een fusie tussen Big Brother, Big Data en Big Business te 
voorkomen? Door het internet op te zetten als een publieke voorzien-
ing zoals we dat ook in de begintijd van het openbaar vervoer en de 

energievoorziening hebben gedaan. Zo’n publieke voorziening valt 
direct onder politiek-democratische controle. 

En de relatie met de kunsten?
Vanaf het begin van de 21e eeuw heeft ook het idee van de creatieve 
stad de aandacht van beleidsmakers en cultuurmanagers getrokken. 
De creatieve stad is door de aanwezigheid van culturele instellingen 
als theaters, musea, galeries, kunstscholen en festivals een aantrekkeli-
jke stad voor inwoners, toeristen en bedrijven én brengt economische 
voorspoed. Studies naar de activiteiten van kunstenaars en ontwerpers 
tonen aan dat de aanwezigheid van een creatieve klasse en de 
daaraan verwante creatieve industrie de werkgelegenheid ten goede 
komt (Florida). Dat waar de creatieve klasse initiatieven toont om oude 
gebouwen te transformeren tot creatieve hubs, de omgeving ook mee 
pro�teert, de zogenaamde gentri�cation, met als schaduwzijde de 
stijgende prijzen van het onroerend goed waardoor de oorspronkeli-
jke initiatiefnemers en bewoners uit het gebied (moeten) wegtrekken.
Welke betekenis de creatieve stad heeft voor het functioneren van de 
slimme stad is tot op heden een ongeschreven bladzijde. Vandaar de 
vraagstelling: hoe zou een gemeentelijke agenda rond de kunsten en 
de slimme stad eruit kunnen zien?

De deelnemers geven ter afronding van het gesprek op individuele 
basis een paar strategische opties aan om de verbinding kunst, 
duurzaamheid en slimme stad verder in te bedden. 
•  De stad is nooit af. De vraag naar een leefbare stad krijgt ook 
steeds nieuwe antwoorden. De agenda moet �exibel zijn en een open 
karakter dragen.
• De agenda moet ruimte inbouwen voor nieuwe relevante sectoren 
die in balans gebracht moeten worden met technologie en economie. 
Naast de kunsten moet je denken aan de medische zorg.
• Denk ook aan het stimuleren van de interactie tussen het MBO, HBO 
en WO. Maar al te vaak wordt gedacht dat de oplossing vanuit de 
universiteiten moet komen terwijl ook het MBO en HBO kenniscentra 
zijn voor de slimme stad.
• Zet in op inclusiviteit, te beginnen bij de Amsterdam Economic 
Board die de slimme stad hoog in het vaandel heeft geschreven. AEB 
is als platform nog steeds voornamelijk wit van samenstelling. Wil 
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moet worden dat de pro�jtelijke lusten naar het centrum gaan en de 
lasten (met veel controle, privacy-dreiging) naar de afzonderlijke 
wijken. Het realiseren van een democratische stad moet het gemeen-
schappelijk belang zijn, zodat lusten en lasten over centrum en wijken 
eerlijk verdeeld worden. 
• Amsterdam is van oudsher een vrijhaven, een stad van vrijdenkers. 
Dat is een van haar aantrekkelijkste eigenschappen. Om die kwaliteit 
van de civil society te behouden dient ernst te worden gemaakt met 
een grotere inbreng van vrijdenkende kunstenaars in de toepassing 
van datatechnologie.

Amsterdam een slimme stad zijn, dan dient hier verkleuring plaats te 
vinden. Maar ook moet er een zetel in AEB voor een kunstenaar 
gereserveerd worden, willen we de relatie slimme stad en kunsten 
serieus nemen.
• De data van de slimme stad kunnen ons goed informeren hoe het 
staat met de verduurzaming van de stad. Waar raakt Amsterdam 
achterop, welke sectoren moeten zich extra inspannen, waar zijn de 
Amsterdammers nog in het geheel niet bij betrokken?

En de rol van de kunstenaar? 
De deelnemers krijgen een keuzemenu voorgeschoteld: 
a. Buigen kunstenaars mee in het digitale geweld om invloed aan te 
wenden? b. Is hun rol voornamelijk re�ecterend en kritische vragen 
stellend? c. Vraagt de huidige slimme stad vooral een verzetshouding 
van kunstenaars om de technologische dominantie te doorbreken? 
De beantwoording vraagt om voorbeelden. Wat re�ectie betreft kan 
de toneeltekst Een Heilige Avond (Heilig Abend) van de Duitse schri-
jver Daniel Kehlmann tot voorbeeld dienen. Vrijheid, veiligheid en 
privacy vechten in dit stuk op beklemmende wijze om voorrang. 
Maar boter bij de vis en het moet hier herhaald: wil een kunstenaar 
zijn of haar re�ecterende rol vervullen dan dient daar een vergoeding 
tegenover te staan. Waarom moeten kunstenaars toch zo vaak gratis 
hun diensten aanbieden? Vanuit een betaalde rol kun je van de 
kunstenaars verlangen ook aandacht te besteden aan verbreding en 
verdieping, waarbij vooral met Amsterdammers in de (buiten)wijken 
een verbinding is gewenst. 

Tot slot voegt de Hoftuingroep nog een viertal overwegingen aan 
bovenstaande tekst toe. 
• De inbreng van kunstenaars in diverse Amsterdamse platforms over 
de slimme stad dient te worden versterkt. Primair vanwege hun re�ecti-
eve functie maar ook ten behoeve van de nodige verbeeldingskracht 
om de slimme stad een stad van vrijdenkers te laten zijn. 
• Een evenwicht tussen de slimme stad en de fysieke stad is noodzake-
lijk om de leefbaarheid in de stad te kunnen behouden. Een gemeen-
telijke agenda kan dit evenwicht waarborgen.
• Een gemeentelijke agenda zal nadrukkelijk de relatie tussen ‘slimme 
wijken’ en ‘het slimme centrum’ in beeld moeten brengen. Voorkomen 

De slimme stad

Alom is er vanaf het begin van de 21e eeuw aandacht voor het 
concept van de slimme stad. Het van oorsprong technologische begrip 
raakt steeds meer beleidsterreinen van de stad. Een slimme stad 
verzamelt en mengt data via sensoren, camera’s, wi�-tracking en 
andere registratiemiddelen en verwerkt deze data door toedoen van 
complexe algoritmen tot informatie: om de stad te besturen en om 
voorzieningen effectiever te maken. Relevante beleidsterreinen zijn: 
mobiliteit, energie, duurzaamheid, veiligheid en sociale voorzienin-
gen. Voor de particuliere markt gaat het bijvoorbeeld om de regis-
tratie van het gedrag van consumenten in grootschalige winkelgebie-
den en het beheer van voorzieningen zoals parkeerplaatsen.
Belangrijke spelers zijn de grote tech-bedrijven (die beschikken over 
de complexe technologie én enorme persoonsgerichte databestanden), 
gemeentelijke overheden (die hun hoop vestigen op datatechnologie 
om aan steeds complexere vraagstukken het hoofd te bieden) en 
start-ups (die met data-gedreven innovaties nieuwe business hopen te 
realiseren).

Jacqueline Cramer, naast hoogleraar circulaire economie aan de 
Universiteit Utrecht strategisch adviseur van de Amsterdam Economic 
Board (AEB), is door Pia gevraagd een aftrap voor het gesprek te 
doen.
Ze geeft aan dat de relatie kunst-duurzaamheid-slimme stad voor haar 
een nieuwe, interessante combinatie is. De slimme stad als symptoom 
van de digitale samenleving blijft onze aandacht vragen. Wat moeten 
we aan met de grote hoeveelheid data. En: zijn digitale processen 
goed te controleren? De AEB heeft mede om die reden met een grote 
groep betrokkenen het manifest TADA uitgebracht met aandacht voor 
de bescherming van de privacy (zie ook hieronder). Willen we een 
duurzame energieopwekking dan is een slimme technologie van 
belang. Door op een verantwoorde manier gegevens te verzamelen, 
kunnen we zeker succesboeken binnen de energietransitie. 
Kunstenaars, als representanten van de creatieve industrie, zijn nodig 
voor een innovatief productdesign. Zo kan de nu nog traditionele 
architectenwereld in het ontwerpen van duurzaam bouwen wel een 
artistieke impuls gebruiken. Jacqueline vindt het boven alles van 
belang om het thema zo integraal mogelijk te benaderen en niet 
uitsluitend vanuit een bepaalde invalshoek. De invloed van alle 

betrokkenen moet voelbaar zijn, bijvoorbeeld door middel van 
gemeenschappelijke platforms. Tot slot: de politiek heb je beslist nodig 
om tot effectieve regulering te komen, bijvoorbeeld inzake de privacy.

Hans van Houwelingen, beeldend kunstenaar, is eveneens door Pia 
gevraagd om een statement af te geven.
Hans werkt momenteel op een geheel eigen wijze aan de slimme stad. 
Hij voert samen met beeldend kunstenaar Berend Strik sinds de 
afgelopen 15 jaar een project, getiteld De Moderne Moraal, uit dat 
voorziet in 16 nieuwe glas-in-loodramen in de poptempel Paradiso, 
een voormalig kerkgebouw. De ramen weerspiegelen de actuele 
thema’s in hun tijd. In 2018 gaat het dan om de verwerking van data 
in het maken van de ramen. Vanuit de positie van autonoom kunste-
naar heeft Hans problemen om zich te voegen naar het frame van de 
creatieve industrie. Deze industrie ziet de kunstenaar als een econo-
mische bron en een nieuw verdienmodel. In de ogen van Hans is de 
kunstenaar geen start-up voor de economie en dat geldt ook voor de 
slimme stad. Kunst is veel meer verbonden met wat de inhoudelijke 
ziel van de stad kan zijn. En dat staat ver van wat slim is, met bijbe-
horende verdienmodellen. Hij geeft het voorbeeld van een voor hem 
indrukwekkende ervaring uit 2011: samen met Amsterdamse politici 
en kunstenaars tijdens een meerdaagse sessie (“Byond Allegories”) 
gezamenlijk zoeken naar verbintenissen en inzichten die voor beide 
groepen werkelijk van betekenis zijn, daarbij de subsidiepolitiek ver 
achter zich latend.

In een eerste reacties van de deelnemers worden diverse aspecten 
nader benoemd. Het is goed om in de relatie met de slimme stad een 
onderscheid te maken tussen individueel werkende kunstenaars en 
culturele instellingen die via hun presentatiefunctie een directe relatie 
met het publiek moeten aangaan. De autonome kunstenaar staat meer 
op afstand en kan eventueel een verzetshouding tegen de data-domi-
nantie innemen. Als we de relatie leggen tussen kunst en slimme stad 
moeten we om die reden functies onderscheiden: is de kunst re�ectief, 
bemiddelend of instrumenteel. 
Zeker, maar - zo wordt opgemerkt - een groot deel van het Amster-
damse kunstbudget (€ 160 miljoen op jaarbasis) komt niet terecht bij 
de individuele kunstenaars. Hun re�ectieve functie, waarvan Hans van 
Houwelingen een sprekend voorbeeld is, moet �nancieel mogelijk 
gemaakt worden. Het starten van een platform van kunstenaars dat 

invloed heeft op het beleid inzake de slimme stad – zoals ook voorg-
esteld in de gespreksnotitie – is een eerste stap om hen een nadrukkeli-
jke stem te geven. En als we nu eens een sprong voorwaarts maken: 
hoe schaffen we de verschillende beleids- en onderwijscompartiment-
en met hun weerzin tegen verandering af en realiseren we een 
integrale benadering? 
De slimme stad ontbeert vooralsnog inclusief leiderschap.

Ook Amsterdam

Ook de stad Amsterdam – constateert de gespreksnotitie - presenteert 
zich als een slimme stad en behoort met de drie andere grote steden 
Rotterdam, Den Haag en Utrecht tot een kopgroep in ontwikkeling en 
toepassing. Er zijn in de stad een kleine 250 projecten op de gebie-
den Infrastructuur/Technologie, Energie, Water & Afval, Mobiliteit, 
Circulaire Stad, Bestuur & Educatie en Burgers & Wonen, 
gecoördineerd door het samenwerkingsverband en innovatieplatform 
Amsterdam Smart City (www.amsterdamsmartcity.com). Dit samenw-
erkingsverband wordt ondersteund door de gemeente. 
In 2017 lanceerde de Amsterdam Economic Board het manifest TADA 
over het verantwoord omgaan met data in de metropoolregio Amster-
dam: ‘Met data krijgen we ’t voor elkaar. Als mensen maar de baas 
blijven over data, en niet andersom.’ (tada.city).
Maar er zijn ook kritische geluiden te horen omdat de privacy op het 
spel staat. Het is vaak niet duidelijk wie eigenaar is van de informatie 
en of er toestemming gegeven is om persoonsgerichte data te 
verzamelen. Ook de overheden weten niet waar, door wie en hoe 
data verzameld worden. 
Een ander problematisch punt is het gebrek aan digitale vaardigheden 
van de inwoners om daadwerkelijk te kunnen participeren in de 
slimme stad. In dit verband wordt gesproken van ‘digital cannots’.
Creatieve professionals hebben - voor zover betrokken - naar voren 
gebracht dat ‘data gestuurde beleidsbeslissingen’ geen ruimte laten 
voor andere, meer creatieve benaderingen. Alles lijkt te worden 
bepaald door algoritmen. Waar is de kritische geest en het gezonde 
verstand in dit door data gestuurd beleid? 
Om te ontkomen aan de overheersende invloed van de technologie 
richten burgerinitiatieven (digitale) platforms in om de kwaliteit van het 
stedelijk leefklimaat te waarborgen. Maar deze burgers ervaren de 

overmacht van de grote tech-bedrijven als een frustrerend groot 
struikelblok om hun initiatieven voor het digitale voetlicht te brengen.

De deelnemers plaatsen elk hun eigen kanttekeningen, bijvoorbeeld 
over creativiteit. 
Zo wordt gesignaleerd dat creativiteit steeds meer aandacht verdient 
in een samenleving die vooral beheerst wordt door economische en 
technologische waarden. Ook in het onderwijs is de roep hoorbaar 
om aandacht te besteden aan creativiteit om met name de kritische 
geest van scholieren en studenten te stimuleren. De rol van kunst is 
toch vooral om de mens mens te laten zijn. Wordt dit proces verstoord 
door de opdringerige technologie? Is er nog ruimte om afwijkend te 
mogen zijn? Maar, zo klinkt de waarschuwing, ook andere sectoren 
dan de kunst ondergaan de gesel van de technologie. Alternatieve, 
duurzame energiebenaderingen kregen aanvankelijk ook niet de 
ruimte binnen de dominante slimme stad. Nu laten bijvoorbeeld 
bottom up energieprojecten zien dat verandering mogelijk is. Kunste-
naars kunnen zich verbinden met deze initiatieven en doen dat steeds 
vaker. 
Maar kijk de tafel eens rond? Instemmend geknik als wordt opgemerkt 
dat de jongste generatie niet aan het gesprek deelneemt. Overeen-
stemming bestaat er ook over het feit dat jongeren verslaafd kunnen 
zijn aan de nieuwe technologie en dat onderwijs een verantwoordeli-
jkheid heeft om hen te leren ook of�ine te leven. Er is een optimistisch 
geluid te horen. Jongeren hebben vele digitale middelen tot hun 
beschikking, van iphones tot tablets. Het is een hele klus om hun 
nieuwsgierigheid te wekken voor culturele belevenissen in de wereld, 
weg van de digitale dominantie. Dit vraagt om een mediawijsheid die 
mede door cultuureducatie bereikt kan worden. Voor Amsterdam als 
culturele hoofdstad van ons land ligt hier een grote uitdaging.

Euforie
Over het onderwerp bestaat de spreekwoordelijke technologische 
euforie, aldus de gespreksnotitie. Een euforie die ons wil doen geloven 
dat de stad tot een digitaal paradijs transformeert: lantarenpalen die 
zelf het gebruik van energie regelen en tegelijkertijd de openbare 
orde registreren, en afvalcontainers die pas geleegd worden als ze 
melden dat ze vol zitten. Data die hier-en-nu aangeven dat bepaalde 

wijken extra inbraakgevoelig zijn. Dat er buurtconcentraties van 
gezinsschulden zijn waar een gemeente zich vroegtijdig op moet 
richten om escalatie te voorkomen. Via de snelle ontwikkelingen van 
de algoritmen wordt zelfs serieus voorspeld dat het via smart data 
mogelijk zal zijn om deze inbraakgevoeligheid en de toenamen van 
schulden al vooraf met welhaast 100% zekerheid vast te stellen.
In deze euforie wordt de slimme stad met name een democratische(r) 
stad omdat iedere burger zijn aandeel zou leveren - al is het diezelfde 
burger volstrekt onduidelijk waarom, voor wie, in welke mate, en wat 
van dat alles eigenlijk de impact is. 

Nee, bij de deelnemers heerst geen euforie. 
Wel de sterke behoefte een goed beeld te krijgen van wat er speelt. 
Bijvoorbeeld in wijken en buurten waar bottom-up processen zorgen 
voor nieuwe initiatieven. Ook daar wordt technologie ingezet, maar 
er worden anoniem geen data verzameld over de hoofden van de 
betrokkenen. De suggestie wordt gedaan om een agenda te formuler-
en die de spanningen tussen bewoners en grote tech-bedrijven goed in 
beeld brengt. Een gemeente kan deze agenda gebruiken bij het eigen 
beleid. 
Kunnen we de slimme stad zien als een reactie op een falend beleid 
ten aanzien van de fysieke stad? Gaat die fysieke stad het a�eggen 
tegen de slimme stad? De fysieke stad als een betekenisvolle verzamel-
ing fysieke gebouwen, pleinen en parken waar mensen zich welbevin-
den. De slimme stad stelt met de bijbehorende digitalisering het 
bouwen aan zo’n fysieke stad in de schaduw. Daarmee wordt de 
slimme stad een onleefbare stad waarbij het geld (van grondprijzen, 
gebouwen) steeds belangrijker wordt. Is dit het actuele beeld?
Ter nuancering: ook die fysieke stad zal voor een deel data-gedreven 
(moeten) zijn. 
En laten we eerlijk zijn: voor een deel stimuleren we de technologische 
revolutie door vrijwillig onze data af te staan aan grote bedrijven. 
Was vroeger de godsdienst een manier om angsten te bezweren, nu 
zijn het de data en algoritmen die deze functie lijken over te nemen – 
het zogenaamde dataïsme.
Hoe is een fusie tussen Big Brother, Big Data en Big Business te 
voorkomen? Door het internet op te zetten als een publieke voorzien-
ing zoals we dat ook in de begintijd van het openbaar vervoer en de 

energievoorziening hebben gedaan. Zo’n publieke voorziening valt 
direct onder politiek-democratische controle. 

En de relatie met de kunsten?
Vanaf het begin van de 21e eeuw heeft ook het idee van de creatieve 
stad de aandacht van beleidsmakers en cultuurmanagers getrokken. 
De creatieve stad is door de aanwezigheid van culturele instellingen 
als theaters, musea, galeries, kunstscholen en festivals een aantrekkeli-
jke stad voor inwoners, toeristen en bedrijven én brengt economische 
voorspoed. Studies naar de activiteiten van kunstenaars en ontwerpers 
tonen aan dat de aanwezigheid van een creatieve klasse en de 
daaraan verwante creatieve industrie de werkgelegenheid ten goede 
komt (Florida). Dat waar de creatieve klasse initiatieven toont om oude 
gebouwen te transformeren tot creatieve hubs, de omgeving ook mee 
pro�teert, de zogenaamde gentri�cation, met als schaduwzijde de 
stijgende prijzen van het onroerend goed waardoor de oorspronkeli-
jke initiatiefnemers en bewoners uit het gebied (moeten) wegtrekken.
Welke betekenis de creatieve stad heeft voor het functioneren van de 
slimme stad is tot op heden een ongeschreven bladzijde. Vandaar de 
vraagstelling: hoe zou een gemeentelijke agenda rond de kunsten en 
de slimme stad eruit kunnen zien?

De deelnemers geven ter afronding van het gesprek op individuele 
basis een paar strategische opties aan om de verbinding kunst, 
duurzaamheid en slimme stad verder in te bedden. 
•  De stad is nooit af. De vraag naar een leefbare stad krijgt ook 
steeds nieuwe antwoorden. De agenda moet �exibel zijn en een open 
karakter dragen.
• De agenda moet ruimte inbouwen voor nieuwe relevante sectoren 
die in balans gebracht moeten worden met technologie en economie. 
Naast de kunsten moet je denken aan de medische zorg.
• Denk ook aan het stimuleren van de interactie tussen het MBO, HBO 
en WO. Maar al te vaak wordt gedacht dat de oplossing vanuit de 
universiteiten moet komen terwijl ook het MBO en HBO kenniscentra 
zijn voor de slimme stad.
• Zet in op inclusiviteit, te beginnen bij de Amsterdam Economic 
Board die de slimme stad hoog in het vaandel heeft geschreven. AEB 
is als platform nog steeds voornamelijk wit van samenstelling. Wil 
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