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stadsvernieuwing in istanbul (1)

Istanbul is een wereldstad met ongeveer evenveel
inwoners als Nederland. Het is een steeds belangrijker toeristische bestemming en was in 2010 een
van de Culturele Hoofdsteden van Europa. In deze
Geografie starten we een korte serie over de stadsvernieuwing in Istanbul. Hans Renes schrijft over
de metamorfoses die de stad door de eeuwen heen
meemaakte. Daarna meer over de gentrificatieprocessen sinds de jaren 70.

Figuur 2: De kaart van
Braun & Hogenberg is
gepubliceerd in 1572,
maar was gebaseerd op
een kaart van ruim 50 jaar
eerder (1520) van de
Venetiaan Giovanni
Andreas di Vavassore die
de stad nog weer 40 jaar
eerder had bezocht. Grote
delen van de oude stad
zijn nog dun bevolkt.
Galata, aan de overzijde
van de Gouden Hoorn,
is dichtbebouwd en
ommuurd, maar op het
Aziatische deel, aan de
overzijde van de Bos-
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porus, liggen slechts
verspreide huizen.
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De Griekse en Romeinse stad
In de 7e eeuw voor Christus stichtten Grieken
een nieuwe stad, Byzantium, op een landpunt
aan de Bosporus. De stad lag uitzonderlijk
gunstig aan een zeearm, nu bekend als de
Gouden Hoorn, die een natuurlijke haven
vormde.
De stad kwam onder Macedonische en
Romeinse heerschappij en bleef al die tijd een

stad zoals er zo veel waren. Dat veranderde
toen Constantijn de Grote, keizer van het
Romeinse Rijk sinds 324 na Christus, de stad
omdoopte in Nieuw Rome en uitbouwde tot
hoofdstad van het oostelijke deel van het rijk.
Aan de westzijde bouwde Constantijn een
stadsmuur, waarvan nu niets meer resteert.
Na zijn dood in 335 werd de stad hernoemd
tot Constantinopel (ﬁguur 3).
De stad groeide snel en kreeg in korte tijd
het aanzien van een echte hoofdstad, met
paleizen en andere voorzieningen. Om duidelijk te maken dat Nieuw Rome, anders dan
het oude, een christelijke stad was, werden
twee grote kerken gebouwd, gewijd aan de
Heilige Wijsheid (de Hagia Sophia) en aan
de heilige apostelen. De Hagia Sophia vormde met het hippodroom, het keizerlijk paleis
en een groot plein, het Augustaeum, het
monumentale centrum van de nieuwe hoofdstad. Van hieruit liep de belangrijkste weg
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echte stadswijk. Istanbul wordt wel aangeduid als de enige wereldstad die op twee
continenten ligt. De scheiding bestaat al
sinds de oude Grieken hun eigen leefwereld
verdeelden in Europa en Azië, en de Bosporus als grens kozen. Europa en Azië zijn als
het ware hier begonnen. In 1973 werden de
Europese en Aziatische delen van de stad
verbonden door een brug, terwijl op dit
moment de Marmaray-spoortunnel onder
de Bosporus in aanbouw is.

Figuur 1: Overzichtskaart Istanbul
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stanbul bestaat uit drie delen, die worden
gescheiden door water. Allereerst is daar
de oude stad. Al in de middeleeuwen
breidde Istanbul in noordelijke richting uit
naar de overzijde van de Gouden Hoorn,
waar het stadsdeel Galata ontstond. Beide
delen worden onder meer verbonden door de
Galatabrug, die in Nederland vooral bekend
is door De Brug, het boekje van Geert Mak.
Aansluitend op de brug loopt de Tünel, in
1875 aangelegd als de tweede ondergrondse
spoorweg ter wereld, naar het hoger gelegen
deel van Galata. Het hele stadsdeel ten noorden van de Gouden Hoorn werd vroeger Pera
(‘overzijde’) genoemd en heet tegenwoordig
Beyoğlu.
Het derde deel, Üsküdar – ooit de GrieksByzantijnse stad Skutari – ligt aan de Aziatische kant van de Bosporus. Een 16e-eeuwse
kaart (ﬁguur 2) toont daar wat losse huizen,
maar een paar eeuwen later lag hier al een

naar het westen, om zich na 4 kilometer te
splitsen in een noordelijke en een zuidelijke
tak. Onder keizer Theodosius (379-394) werd
aan de zuidkant, bij de monding van de rivier
de Lycus, een haven aangelegd, die in de 12e
eeuw verzandde en in 2005 werd teruggevonden bij de aanleg van een station aan het
Europese eind van de Marmaray-metrolijn.
Hier zijn ook sporen gevonden van een oude
stadsmuur, waarschijnlijk die van Constantijn.
De bevolking moet kort na Constantijns
dood de 40.000 hebben bereikt. Daarbij bleef
het vooralsnog. De bouw van een nieuwe
stadsmuur, begonnen in 413 onder keizer
Theodosius II (408-450), valt dan ook niet te
verklaren uit ruimtegebrek, maar diende
vooral om binnen de muur voldoende landbouwgrond te hebben om een belegering te
kunnen doorstaan. De bouw begon bij het
dorp Blachernae, naast de toenmalige brug
over de Gouden Hoorn. Door de nieuwe muur
groeide het stadsgebied tot 1350 hectare.
Begin 6e eeuw bereikte het inwonertal
waarschijnlijk een hoogtepunt. In die periode
verrees ook de enorme nieuwe Hagia Sophia,
ter vervanging van de door brand verwoeste
oude kathedraal. Nadien slonk de bevolking
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De ruimtelijke structuur
van een wereldstad

door pestepidemieën, maar ook door structurele oorzaken als het verlies van ‘graanschuur’
Egypte en andere gebieden aan de Perzen en
de Arabieren. De Arabieren bedreigden in het
begin van de 8e eeuw zelfs het voortbestaan
van het rijk. De stad zal toen niet meer dan
15-20.000 inwoners hebben geteld.
Nadien heeft de stad perioden van groei en
krimp, en van welvaart en stagnatie gekend,
soms door lokale oorzaken zoals epidemieën,
maar vooral door de situatie in het (Oost-)
Romeinse Rijk, later meestal aangeduid als
het Byzantijnse Rijk. Het werd nog verschillende keren bedreigd, maar wist zich steeds
op wonderbaarlijke wijze te herstellen. Begin
11e eeuw had het rijk weer een forse omvang,
in zowel Europa als Azië. Halverwege die eeuw
kwam echter een nieuwe vijand opzetten, de
Turken, die in enkele decennia vrijwel het
hele Aziatische deel van het rijk wegvaagden.
In 1204 boog de Vierde Kruistocht af naar
het Byzantijnse Rijk. De kruisvaarders veroverden Constantinopel en hielden de stad
tot 1261 bezet. Nadien wist het Byzantijnse
Rijk zich weer te herstellen, maar het werd
nu deﬁnitief in de verdediging gedrongen.
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Figuur 4: De kaart van

Figuur 5: In 1783 maakte Tomas Lopez een kaart van Istanbul waarop de gevolgen van drie grote stads-

Heller uit 1840 toont de

branden in het jaar ervoor waren gevisualiseerd.

doolhof van straatjes en
doodlopende insteken.

delen. Galata, aan de overkant van de Gouden
Hoorn, was van 1273 tot 1453 in Genuese
handen en was in de 13e eeuw ommuurd.

Tussen de huizen zijn nog enkele overblijfselen te zien
van de Genuese stadsmuren om Galata; de rest is in
1863-1865 afgebroken.

Het Turkse leger trok in 1354 de zeestraat over
naar Europa en veroverde in hoog tempo de
Balkan. Het Byzantijnse Rijk was in de 15e
eeuw gereduceerd tot Constantinopel en
enkele kleine gebieden op de Peloponnesos.
In 1453 veroverde sultan Mehmet II de stad
en daarmee verdween het laatste restant van
het oude Romeinse Rijk.
Constantinopel bestond toen al uit twee

Figuur 3: Constantinopel in de 5e eeuw (naar McEvedy, 2011)
A: Augustaeum
M: Milion
m: bewaard gebleven mozaïekvloer
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De stad werd herbevolkt, onder meer door
Joden die in 1492 uit Spanje werden verdreven.
Nog tot ver in de 20e eeuw spraken de meeste
Joden in Istanbul Judeo-Spaans (Ladino). De
bevolking groeide in dertig jaar tijd van ongeveer 30.000 tot 75.000 en aan het eind van
de 15e eeuw telde de stad misschien 100.000
inwoners, meer dan ooit tevoren.
In de eeuwen daarna raakte de oude stad
steeds voller. De dichte bevolking en de vele
houten huizen vormden een permanent gevaar voor stadsbranden. In 1782 verwoestten
grote branden in mei, juli en augustus
respectievelijk 1000, 7000 en ruim 20.000
huizen (ﬁguur 5).
Galata, aan de overzijde van de Gouden
Hoorn, was vooral de Europese wijk. Hier
stonden bijvoorbeeld de ambassades van
verschillende West-Europese landen. De
hoofdstraat, de Grand Rue de Pera – tegenwoordig Ìstiklal Caddesi (Onafhankelijkheidsstraat) – is nog altijd het centrum van het
stadsdeel Beyoğlu. Buiten de muren van
Galata lagen de steeds meer verstedelijkende
wijngaarden en tuinen, en rond het oude arsenaal en aan de Bosporus lag de haven- en
industriewijk Tophane. Gaandeweg ontstond
ook meer bebouwing op de Aziatische oever
van de Bosporus.
De moderne stad
De stichting van de Turkse Republiek in 1923
luidde grote veranderingen in. Een daarvan
was de verplaatsing van de hoofdstad van
het kosmopolitische Istanbul naar het provinciale maar Turkse Ankara. Toch bleef Istanbul
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het economische centrum van het land.
De afgelopen halve eeuw is Istanbul zelfs
onstuimig gegroeid, van ruim 1 miljoen inwoners in 1945 naar 7 miljoen in 1990 en 12,5
miljoen in 2007. Dat is althans de ofﬁciële,
getelde bevolking; het werkelijke aantal ligt
enkele miljoenen hoger. Volgens Terzi &
Bölen is de verstedelijking van Istanbul de
afgelopen vijftig jaar gekenmerkt door drie
processen. Ten eerste de informele huizenbouw, vooral door migranten van het platteland. Ten tweede de ongecontroleerde inbreiding. En ten slotte de grootschalige woningbouwprojecten in de vorm van uitgestrekte
ﬂatwijken aan de rand van de stad. Enkele
grote woontorens met luxe appartementen
staan centraal in het artikel van Pekelsma,
later in deze reeks.
Multi-etnisch
Eeuwenlang is Istanbul een multi-etnische
stad geweest. De Amerikaanse auteur Philip
Mansel citeerde de resultaten van een huizentelling uit 1477. Hij schat de bevolking van de
stad in die periode op ongeveer 80.000 (de
slaven in het paleis niet meegerekend), wat
aardig overeenkomt met de schatting van
McEvedy. Volgens de huizentelling was de
meerderheid van de bevolking moslim, maar
maakten orthodoxe Grieken bijna een kwart
en Joden een tiende van de bevolking uit
(ﬁguur 6, pag. 10). Mansel geeft aan dat de
verhouding lange tijd bijna 60% moslims en
ruim 40% christenen en Joden is geweest;
mogelijk werd die verhouding bewust nagestreefd.
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Die multi-etnische samenleving roept nu bij
een deel van de bewoners van Istanbul nostalgische gevoelens op, maar was zeker niet
zonder problemen. Na de grote stadsbrand
van 1660, die grote delen van de oostelijke
binnenstad verwoestte, werd dat gebied bewust geïslamiseerd. Rond de kolossale Yeni
Cami (Nieuwe Moskee) werden de herbouwde wijken bevolkt met moslims. De christenen

en Joden verhuisden naar andere delen van
de stad.
De situatie verslechterde door de opkomst
van het nationalisme. Op de Balkan leidde
dat in de jaren 1820 tot de onafhankelijkheid
van Griekenland en daarmee tot een ongemakkelijker positie voor de Griekse bevolking
van Istanbul. Toch vonden de grootste veranderingen pas in de 20e eeuw plaats. Aan
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De Osmaanse stad
Na de verovering werd Constantinopel de
hoofdstad van het Osmaanse Rijk. De naam
Istanbul, dat ‘naar de stad’ betekent en al in
het begin van de 15e eeuw opduikt, werd nu
ofﬁcieel. Voor de structuur van de stad betekende de machtswisseling zowel continuïteit
als verandering. Mehmet II startte meteen een
groot bouwprogramma, met paleizen op het
terrein van de oudste stad (Topkapi Paleis) en
op het Forum van Theodosius. De stad werd
geïslamiseerd door de bouw van een groot
aantal moskeeën en de omvorming van kerken
tot moskeeën. Mansel noemt een aantal van
485 moskeeën en 4492 mesjids (gebedshuizen)
in de tweede helft van de 17e eeuw. Ook het
stratenpatroon veranderde. Het netwerk van
lange rechte wegen van de Romeinse stad vervaagde en de nadruk kwam te liggen op naar
binnen gekeerde buurten die meestal werden
gedomineerd door etnische of religieuze
groepen. Op kaarten zie je de doolhoven van
straten en doodlopende insteken die kenmerkend zijn voor islamitische steden (ﬁguur 4).

De hoofdstraat van het ‘Europese’ Galata, de Istiklal Cadessi is nu een voetgangersgebied met luxe winkels.
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Voor het ‘herstel’ van de oude stadsmuur van Theodisius
werd de aangrenzende bebouwing, waar veel Roma

het begin van die eeuw maakten niet-moslimminderheden en buitenlanders 56% van de
bevolking uit, aan het eind was het aandeel
christenen en Joden minder dan 1%.
In 1922 raakte Turkije in oorlog met
Griekenland. Het buurland zag een kans
een oude droom te verwezenlijken om haar
territorium uit te breiden met gebieden waar
etnische Grieken woonden, op de eilanden
en in het westen van Klein-Azië. In eerste
instantie veroverde Griekenland de kustgebieden van Klein-Azië. Toen het Griekse
leger verder naar het oosten oprukte, kwam
het gaandeweg in gebieden waar Turken
domineerden. Toen het nieuwe Turkse regime
zich vervolgens onder Atatürk verrassend
snel herstelde, werd de positie van het
Griekse leger al snel onhoudbaar. In korte
tijd werd het teruggedrongen naar de kust.
Uiteindelijk werden in grote lijnen de huidige
grenzen vastgesteld.
In 1923 werd de Turkse Republiek uitgeroepen als een seculiere staat van etnisch
Turkse moslims. Dat leidde tot discussies
over de deﬁnitie van Turks, die tot op de dag

Figuur 6: Een huizentelling uit 1477 geeft
een beeld van de samenstelling van de
bevolking van Istanbul in dat jaar.
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Bron: Mansel (1996)
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van vandaag voortduren. Vervolgens vond in
1923 een grootschalige uitwisseling van bevolkingsgroepen plaats. Meer dan 1 miljoen
christelijke ‘Grieken’ en 400.000 ‘Turkse’
moslims werden de grenzen overgezet. Voor
Istanbul werd een uitzondering gemaakt: de
stad bleef een multiculturele stad en de
100.000 Grieken die er woonden (een eeuw
eerder waren dat er nog drie keer zo veel)
mochten blijven.
Toch is Istanbul in de loop van de 20e
eeuw steeds meer een Turkse stad geworden,
zowel door de immigratie van Turken uit
Anatolië als door het wegtrekken van etnischreligieuze minderheden. Het laatste ging
geleidelijk, maar werd enkele malen drastisch
versneld door bewuste acties van de Turkse
overheid. Die greep herhaaldelijk perioden
van internationale spanning aan om de
onrust onder de eigen bevolking af te leiden
naar minderheden. Zo werd de positie van
minderheden ondermijnd door campagnes
in de jaren 30 voor het versterken van de
positie van de Turks taal. In 1942-43, tijdens
de Tweede Wereldoorlog, werd een belasting
op rijkdom ingevoerd die ofﬁcieel voor de
hele economische bovenlaag gold maar in de
praktijk minderheden, en vooral de Griekse
en Joodse middenstanders, het sterkst trof.
Het was een belangrijke reden voor de emigratie van een aanzienlijk deel van de Joodse
bevolking na 1948 naar de nieuwe staat
Israël.
De trek van grote aantallen arme migranten van het platteland van Anatolië naar
Istanbul leidde tot een snelle groei van de
stad, maar veranderde ook de bevolkingssamenstelling en bracht afgunst over de
economische positie van minderheden. Toen
de Cypruscrisis in 1955 tot spanningen met
Griekenland leidde, organiseerde de Turkse
overheid in de nacht van 6 op 7 september
1955 rellen, waarbij op grote schaal huizen
en winkels van minderheden werden geplunderd. Aanleiding was een (verzonnen) persbericht over een bomaanslag op het geboortehuis van Atatürk in de Griekse stad Thessaloniki. Voor een belangrijk deel van de
Griekse bevolking van Istanbul waren de
rellen het sein om te emigreren.
Amy Mills laat deze processen zien in
haar studie van de wijk Kuzguncuk, aan de
oostzijde van de Bosporus (zie ook het artikel
van Tolga Islam op pag. 12). Het was in de
eerste helft van de vorige eeuw een wijk

waarin Joden, Armeniërs en Grieken samenleefden met een klein maar groeiend aantal
Turkse moslims. Tegenwoordig is de wijk bijna volledig Turks – een groot Joods kerkhof,
een synagoge en een orthodoxe kerk verwijzen
nog naar het verleden. De wijk is de afgelopen
decennia een populair woongebied geworden
voor een hoog opgeleide middenklasse.
Vanaf de jaren 50 was Istanbul meer dan
ooit een Turkse stad. De laatste tientallen
jaren is dat weer aan het veranderen door
nieuwe immigratie, niet alleen van Turken uit
Anatolië, maar ook van Koerden uit OostTurkije en groeiende aantallen Oost-Europeanen en vluchtelingen uit het MiddenOosten en Afrika. De stad is nu, zoals de
meeste moderne metropolen, opnieuw
multicultureel geworden.
Erfgoed en stadsvernieuwing
In 1985 werd een deel van Istanbul op de
Werelderfgoedlijst geplaatst. Het gaat om het
gebied aan het uiteinde van het schiereiland
met het archeologische park, het hippodroom
en de oude Hagia Sophia (tegenwoordig Aya
Sophia), het gebied rond de Suleymaniye
Moskee, de bazaars en andere bebouwing
rond de Zeyrek Moskee (in de 12e eeuw gebouwd als kerk) en de muur van Theodosius
met een strook aan weerszijden.
De vele tijdlagen in de geschiedenis van
Istanbul zijn in verschillende mate in de
huidige stad herkenbaar. Van de antieke
Griekse stad is nauwelijks meer iets te zien,
al moeten er zeker in het park rond het
Topkapi Museum nog resten in de grond
aanwezig zijn. Van de stad van Constantijn
en zijn opvolgers is vooral de muur van
Theodosius nog prominent aanwezig.
Ook de resten van het aquaduct van Valens
(circa 370 na Christus) vallen op.
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Uit de periode erna is de Aya Sophia het
bekendste bouwwerk. Uit de latere Byzantijnse
periode zijn nog veel kerken overgebleven,
veelal sinds de 15e eeuw in gebruik als
moskee.
Uit de Osmaanse periode stamt een reeks
enorme moskeeën die nu in hoge mate het
silhouet van de stad bepalen. De 19e en de
vroege 20e eeuw hebben naast grote aantallen woonhuizen ook een aantal markante
gebouwen nagelaten. Zo zijn er de grote
stations, waaronder het Sirkeci-station, dat
bij internationale reizigers bekend werd als
het eindpunt van de Oriënt Express.
De klassieke resten worden redelijk hoog
gewaardeerd, al zijn de stadsmuren lange tijd
erg verwaarloosd. De laatste jaren zijn delen
van deze muren hersteld. De wijze waarop dat
is gebeurd, ontmoette veel kritiek. Sommige
stukken zijn meer herbouwd dan hersteld –
soms met weinig duurzame materialen.
Bovendien is de muur als los object bekeken,
zonder relatie met het stedelijk weefsel eromheen. Anders gezegd: de aangrenzende bebouwing is simpelweg gesloopt. Dat veel van
die bebouwing bestond uit krottenwijken die
bewoond werden door Roma, doet vermoeden
dat de restauratie van de muren hier is
gecombineerd met een politieke agenda.
Tot voor kort richtte de overheid zich vooral op de ‘grote’ monumenten. De historische
stadsbebouwing is lange tijd verwaarloosd.
Zo zijn belangrijke delen van de karakteristieke houten stadswijken verdwenen. Belangrijker voor het behoud van oude stadsbebouwing zijn de activiteiten van particulieren.
In verschillende wijken zijn processen van
gentriﬁcatie gaande, waarbij kunstenaars en
intellectuelen zich vestigen in goedkope, vaak
vervallen huizen en wijken, die ze vervolgens
opknappen. Het leidt tot stijgende huizen-
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prijzen en daarmee tot verdrijving van de
oude bewoners. Deze problematiek komt
terug in het artikel van Tolga Islam over 30
jaar gentriﬁcatie op pagina 12, en in de bijdragen van Sakızlıoğlu over de wijk Tarlabaşı
en van Ammeraal en Schuitema over
Tophane, later in deze reeks.
Doordat de overheid tot voor kort geen rol
van betekenis speelde in deze processen lijkt
de gentriﬁcatie in Istanbul meer op de voorbeelden in Amerikaanse handboeken dan op
de ontwikkelingen in West-Europa. De laatste
jaren is de markt voor herontwikkeling van
bestaande bebouwing blijkbaar interessant
geworden voor projectontwikkelaars. De overheid steekt de helpende hand toe. Zij wil dat
de stad het aanzien krijgt van een global city
die aantrekkelijk is voor toeristen en gebruikt
daarvoor het aanwezige erfgoed. Toerisme is
tegelijk ook een argument om ‘rotte plekken’
(zoals de autoriteiten dat weleens hebben
genoemd) in de stad op te knappen. Wet
nummer 5366 uit 2005, die de overheid samen
met projectontwikkelaars in staat stelt huizen
te onteigenen, is een middel om historische
bebouwing te renoveren en nieuwe functies
te geven. Het laat zien dat erfgoed steeds
meer een economisch – vooral toeristisch –
en consumptief doel dient.

De gentriﬁcatie verschilt in nóg een opzicht van die in West-Europa (en ook van die
in Noord-Amerika). De vervallen huizen in
Istanbul hebben vaak een getroebleerde
voorgeschiedenis. De meeste zijn ooit bewoond geweest door verdreven minderheden
en vervolgens op onduidelijke maar moeilijk
rechtmatig te noemen wijze in handen gekomen van de stedelijke overheid. In andere
gevallen is de eigendomssituatie zelfs tot op
heden onduidelijk. Uit het onderzoek van
Amy Mills bleek dat de huidige bewoners
weliswaar een historische omgeving waarderen, maar zich zelden wensen te verdiepen in
de geschiedenis van hun eigen huis. Politiek
is in Istanbul nooit ver weg. •
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