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'City-branding' wordt vandaag de dag vooral in verband gebracht met de economisch ingegeven wens om steden sterker 
te positioneren temidden van een opgeschaalde, mobielere en overvloedige markt van locaties en bestemmingen. Steden 
moeten nadrukkelijker worden vormgegeven, gethematiseerd en onder de aandacht gebracht van meer mobiele en 
plaatsonafhankelijke bedrijven, bewoners en bezoekers. Die mobiliteit en plaatsonafhankelijkheid leidt alleen al op zichzelf 
tot een opschaling en verdichting van de markt, waardoor steden nadrukkelijker met elkaar in concurrentie moeten binnen 
een ruimer aanbod van mogelijkheden. 'City-branding' kan worden gezien als een onderdeel van die positioneringstrijd. 
Het betreft een strategie om steden te voorzien van een imago, een culturele 'lading', die idealiter gaat fungeren als een 
bron van symbolische en dus economische meerwaarde. Het stedelijke merk dient daarbij vooral de status of het prestige 
van steden als toeristische bestemming of als woon- dan wel bedrijfslocatie.   

Het is die meerwaardeproducerende eigenschap die merken de laatste jaren symbool heeft doen staan voor economische 
uitbuiting en culturele manipulatie (zie Naomi Klein: 'No Logo'). Merken stellen producenten in staat meer de rekenen voor 
hun producten dan die in functioneel opzicht waard zouden zijn. Die meerprijs is gebaseerd op het onderscheidende 
prestige dat het merk heeft gekregen in het onderlinge sociale verkeer tussen consumenten, een prestige dat op haar 
beurt is gebaseerd op het imago dat met het merk is verbonden. Imago's zijn doelbewust door de fabrikant ontwikkeld, 
daarbij anticiperend en parasiterend op de onderscheidende sociale werking van de betekenissen waaruit het imago is 
opgemaakt. Merken verlenen producten, diensten, plekken en gebeurtenissen een symbolische meerwaarde die die 
producten, diensten, plekken en gebeurtenissen als het ware boven zichzelf uittilt, die ze meer doet zijn dan ze in 
materieel of functioneel opzicht waard zijn, uiting van een ideaal of leefstijl, om ze aldus ook in economisch opzicht van 
extra waarde te voorzien.  

Maar er is meer. De economische functionaliteit alleen verklaart nog niet de aantrekkelijkheid en populariteit van 'city-
branding'. Ook de sociaal-culturele werking ervan is van belang. Merken ontlenen voor een belangrijk deel hun 
aantrekkelijkheid aan het feit dat ze een bepaalde ordening of samenhang aanbrengen in de veelvormige werkelijkheid om 
ons heen. Aan de hand van merken kunnen we elkaar en de omringende wereld van plekken en producten eenvoudiger 
'lezen'. 'Branding' is in dat opzicht niet louter een economische bezigheid, ingegeven door marktoverwegingen. In een 
diepere cultuursociologisch betekenis is het bovenal een manier om orde en zekerheid aan te brengen in een in principe 
chaotische werkelijkheid. 'Branding' voorziet mensen, dingen en gebeurtenissen van een teken (het figuurlijk of soms 
letterlijk 'inbranden' van een 'merk') dat ze doet verschijnen als deel van een geheel. Merken zijn aldus beschouwd niet 
louter een bron van onderscheiding, maar ook van identificatie, herkenning, continuïteit en gemeenschappelijkheid. Het is 
eerst door die cultuursociologische dubbelwerking van onderscheiding én gemeenschappelijkheid, van concurrentie én 
zekerheid dat merken in economisch opzicht succesvol kunnen zijn.  
En dat in toenemende mate. De socioloog Simmel heeft al aan het einde van de 18e eeuw een plausibele verklaring 
gegeven voor de vraag waarom merken in de moderne tijd zo belangrijk zijn geworden. In een voortdurend opgeschaalde 
werkelijkheid, voortgedreven door een toenemende mobiliteit en een permanente speurtocht naar nieuwe producten en 
gebeurtenissen, is sprake van een steeds verder uit elkaar groeien van de individuele en de collectieve cultuur, c.q. van 
wat individueel wordt gekend en beleefd en van wat collectief mogelijk is. Merken en stijlen leveren in die 
onoverzichtelijker en onbekender wordende wereld nieuwe houvast. Ze zijn als bron van oriëntatie, identificatie en 
ordening de moderne varianten van de aloude dorps-, stam- of groepscultuur. Zo ook in het geval van 'city-branding'. Het 
is al vaker geconstateerd (zie o.a. Giddens 1991, Featherstone & Lash 1999): de huidige fase van mondialisering 
impliceert een nieuwe loskoppeling van het aloude verband tussen ruimtelijke setting en sociale en culturele situatie. Een 
ooit voor zich sprekende relatie tussen plek, groep en cultuur ondergaat een volgende fase van ontkoppeling. En dat 
zowel op mondiale schaal, waar het de relatie betreft tussen werelddelen, de daar woonachtige etnische bevolking en de 
daardoor gedragen moraal en levenswijzen, als op regionale en lokale schaal waar het gaat om de relatie tussen regio's, 
of tussen stad en land. De ruimtelijke, sociale en culturele dimensies van het maatschappelijke leven raken relatief los van 
elkaar, om op uiteenlopende schalen en manieren weer met elkaar verbonden te worden. In steden over de hele wereld 
zijn etnische enclaves tot ontwikkeling gekomen die uiteenlopende 'hybride' relaties onderhouden met hun fysieke 
omgeving en met wereldomvattende etnische en culturele verbanden, verbanden die op hun beurt steeds moeilijker zijn 
uiteen te leggen in termen van een 'moeder-' dan wel 'gastcultuur'.  Op de rand van stad en land doemen nieuwe centra 
van stedelijkheid op, zoals in de vorm van 'factory outlet centers', 'shopping malls' en 'urban entertainment centers', of 
in de vorm van nieuwe door stedelingen vormgegeven woonenclaves. De economie van het platteland is steeds minder 
een plattelandseconomie, gedragen door een agrarische productie, en steeds meer een diensteneconomie, gedragen door 
zowel zakelijke als vrijetijdsdiensten (recreatie, toerisme), veelal bestemd voor een 'stedelijke' bevolking. Steden raken via 
opeenvolgende fasen van suburbanisering en 'cyburbanisering' in toenemende mate verstrooid (cf. Dear & Flusty 1999, 
Colenbrander 1999). De relatie tussen fysieke ruimte, sociale categorie en culturele identiteit wordt bijgevolg complexer 
en minder vanzelfsprekend.  

Enerzijds doemt hier, als onderdeel van een project voor nooit gedachte toekomsten, de vraag op naar nieuwe concepties 
van 'ruimtelijkheid', wars van eens bestaande verbanden tussen plek, groep en cultuur. Anderzijds zijn er alom pogingen 
waar te nemen om, veelal op basis van conventionele beelden en concepten, nieuwe ordeningen aan te brengen in een 
meer complexe werkelijkheid. 'City branding' krijgt in die context een betekenis die uitstijgt boven een louter economisch 
ingegeven poging om steden sterker te positioneren op markten van bedrijven, bewoners en bezoekers. Vanuit het hier 
aangereikte cultuursociologische perspectief doemt de vraag op naar de mogelijke rol van stedelijke imago's als bron van 
identificatie en mobiliteit in een situatie waarin die feitelijk in een samenhangende zin is verdwenen of op z'n minst 
minder vanzelfsprekend geworden. Wanneer, zoals sommigen beweren, de stad als generiek type achterhaald is omdat 
steden zijn vergroeid tot amorfe en contingent samenhangende urbane systemen of stedelijke velden, vorm gegeven op 
basis van een mondiaal beschikbaar port folio van historische dan wel hedendaagse winkel-, woning en kantoorformules, 



ontstaat meer dan ooit de behoefte om de verloren gegane lokaal-stedelijke identiteit (de "soft city") opnieuw strategisch-
reflexief vorm te geven. Al was het maar omdat lokale bestuurders gebaat zijn bij een samenhangend forum waaraan hun 
handelen legitimiteit en effectiviteit kan ontlenen, of omdat, andersom geredeneerd, lokale vormen van burgerschap nog 
altijd het beste gedijen binnen een of andere vorm van verbondenheid, of omdat mensen niet louter willen wonen op een 
abstract-technisch adres, maar, net zoals dat het geval is met hun kleren, hun interieur en hun relaties, in een specifieke 
woonomgeving, met een eigen beeld en verhaal dat tegelijkertijd iets zegt over wie zij zijn. Wat enerzijds als 
vanzelfsprekende entiteit verloren is gegaan moet anderzijds in een noodzakelijkerwijs partiële en tijdelijke vorm bewust 
worden vormgegeven. 'City-branding' als antwoord op de toegenomen behoefte aan nieuwe bronnen van ruimtelijke 
identificatie en onderscheiding temidden van een werkelijkheid waarin eens gevestigde kaders van identificatie en 
onderscheidingen (zoals die van natie, stand, religie, moderniteit en regio/stad) minder duidelijk zijn geworden.  

Maar tegelijkertijd is met die diepere duiding zowel de kritische betekenis als het mogelijke tekort van 'city-branding' 
aangegeven. Wat vroeger in belangrijke mate organisch en 'bottom-up' ontstond, als onderdeel van een meeromvattend 
sociaal, economisch en politiek leven, wordt vandaag de dag in de interactie tussen bestuur en markt als een doelbewust, 
maar tegelijkertijd in sociaal-cultureel opzicht ieler en selectiever project tot stand gebracht. Hier is het verschil van belang 
dat De Certeau (1984) heeft aangegeven tussen strategische en tactische vormen van culturele reproductie. Waar een 
strategie wordt geformuleerd vanuit een duidelijk centrum met een hogere graad van algemeenheid, institutionele 
normaliteit en coherentie, maar tegelijkertijd een hogere mate van sociaal-culturele oppervlakkigheid, daar kennen 
tactieken een veel gefragmenteerder, informeler en ongereguleerder, maar tegelijkertijd 'dieper' bestaan: "..a tactic 
insinuates itself into the other's place, fragmentarily, without taking it over in its entirety, without being able to keep it at 
a distance … tactics wander out of orbit, making consumers into immigrants in a system too vast to be their own, too 
tightly woven for them to escape from it" (ibid. 1984, xix). 'Branding', of het nu gaat om de mode, consumptieartikelen 
of de culturele aankleding van plekken, betreft in het meest werkzame geval een subtiel amalgaam van strategieën en 
tactieken.  Branding maakt expliciet en algemeen wat impliciet en gefragmenteerd als onderscheidende affiniteit of tactiek 
aanwezig is en maakt daarmee paradoxalerwijs op langere termijn 'normaal' en 'coherent' wat 'uitzonderlijk' en 
'gefragmenteerd' is (om vervolgens tegelijkertijd een nieuw veld van mogelijke alternatieven aan te reiken). 'City-brands' 
lijken enerzijds succesvoller naar de mate waarin ze in staat zijn om door te dringen tot het latente en dus tactische 
niveau van sentimenten en affiniteiten in/rondom een stad, c.q. naar de mate waarin ze in staat zijn om daar mede 
richting en samenhang aan te verlenen. Vandaar het succes van de positionering van Rotterdam als een vernieuwende, 
ondernemende stad, met een 'can do' mentaliteit die zowel appelleert aan het verleden van de stad als haven en 
arbeidersstad, aan de hedendaagse hoogbouwaspiraties als aan innovatieve aspiraties binnen kringen van kunst en 
cultuur. Vandaar het succes van de positionering van Maastricht als een 'Bourgondische' stad met zijn sterke nadruk op 
kwaliteit en 'chique'. Vandaar het oorspronkelijke falen van de positionering van Tilburg als 'moderne industriestad' of 
van Utrecht als 'kennisstad'.  Anderzijds bestaat het gevaar dat juist waar 'brands' succesvol zijn in het aanboren van 
aanwezige culturele tactieken, die tactieken vervolgens worden opgewaardeerd tot het niveau van strategieën om in het 
ergste geval onderwerp te worden van rationalisering, 'opschoning' en clichévorming. Vandaar de aarzelende houding van 
kunstenaars, galeriehouders, kleinschalige detaillisten en andere culturele ondernemers om zich expliciet met de stedelijke 
'brand' in te laten. 

Drie spanningsvelden  zijn in dit verband van belang: (1) de neiging om 'city-brands' eerder af te stemmen op de 
dynamiek van een externe kapitaalkrachtige markt dan op de dynamiek van interne culturele praktijken en sentimenten; 
(2) de neiging om middels 'brands' specifieke culturele betekenissen te objectiveren en veralgemeniseren om vervolgens 
die betekenissen in een materiële zin te verbinden aan spectaculaire plekken en projecten, (3) het mogelijke gevaar dat 
'brands' vernieuwing eerder uitsluiten dan aanwakkeren met als lange termijneffect dat stedelijke praktijken worden 
meegesleurd in de noodzakelijke inflatie daarvan. 
Ook al wordt het steeds moeilijker om in een generieke zin over dé stad te spreken, duidelijk is in ieder geval dat een stad 
iets anders is dan een consumptieartikel. Steden kennen eenvoudigweg een veel complexer, meer samengesteld, actiever 
en tegelijkertijd moeilijker te manipuleren en voorspellen karakter dan producten. Vandaar dat 'city-brands' 
noodzakelijkerwijs selectief moeten zijn. Enerzijds wordt in het ideale geval geanticipeerd op een zo breed mogelijke band 
van reeds aanwezige culturele en symbolische 'ladingen' en 'tactieken', anderzijds is het eenvoudigweg onmogelijk om 
alle culturele tactieken en sentimenten in het stedelijke imago te betrekken. Omdat 'city-brands' vooralsnog primair een 
economisch en niet een sociaal-cultureel doel dienen (met in het ideale geval daarvan afgeleide sociaal-culturele effecten, 
zoals een verhoogde 'trots' op de eigen stad, een versterkte identificatie en gevoel van samenhang, een versterking van 
de publieke sfeer en een verbeterde en meer veelzijdige infrastructuur) zijn ze in eerste instantie gericht op de stedelijke 
affiniteiten van externe kapitaalkrachtige groepen. Bestuurders zullen geneigd zijn de kortste weg naar de markt te zoeken 
met als overduidelijk gevaar dat 'city brands' op het niveau van de stedelijke bevolking eerder de ruimtelijke en sociaal-
culturele ongelijkheid en fragmentatie bevorderen dan gevoelens van verbondenheid en gemeenschappelijkheid. 'City-
brands' die zich louter spiegelen aan de opgeschoonde croissant-en-cappuccino stedelijkheid van een stijgende stedelijke 
middenklasse gaan los zingen van de reëel bestaande levenscondities van grotere delen van de stedelijke bevolking. Die 
zullen zich in het ergste geval actief gaan verzetten tegen de 'branding strategie' en het daarmee verbonden 
herstructureringsbeleid, met als gevolg dat stedelijke overheden mogelijk het tegendeel bereiken van wat zij hebben 
beoogd. Opgave is hier om 'brands' zodanig open en algemeen te formuleren dat ze in staat zijn om een zo breed mogelijk 
scala van stedelijke affiniteiten en projecten nu en in de toekomst in zich op te nemen ('Rotterdam, stad van vele 
steden'). Anderzijds moeten ze concreet genoeg zijn om aan te kunnen spreken en het gewenste bindende en 
tegelijkertijd onderscheidende imago uit te dragen.  

Maar al lukt het om een zinvolle verbinding tot stand te brengen tussen een 'unieke' en breed gedeelde interne eigenheid 
en een kapitaalkrachtige externe vraag, dan nog brengen branding-strategieën noodzakelijkerwijs een verandering teweeg 
in de status van de culturele sentimenten en tactieken die weerspiegeld worden. Ze veralgemeniseren die hoe dan ook tot 
een strategisch concept, met rationalisering, opschoning en clichévorming als mogelijk gevolg. Dat wordt dubbel tragisch 



wanneer vervolgens in de verdere optuiging van het imago de lokale infrastructuur van cultureel producenten, 
detailhandel, architecten wordt genegeerd om in te zetten op grootschalige externe projectontwikkeling. Denk in dat 
verband aan de commotie die in eerste instantie in Bilbao is ontstaan toen daar de plannen bekend werden gemaakt voor 
de bouw van het Guggenheim museum. Maar ook de kleinschalige galeriehouders in Wenen hebben een verhaal te 
vertellen over hun rol (dat wil zeggen het negeren daarvan) in het optuigen van het nieuwe grootschalige Museumquartier 
als niet louter een plek van grootschalige culturele representatie, maar bovenal van kleinschalige culturele distributie en 
productie (let op de versluierende terminologie: hier is immers geen sprake van een feitelijk 'quartier'). Het is een 
probleem dat bij bestuurders bekend staat onder noemers als een gebrek aan 'doorgroeimogelijkheden', 'daadkracht' of 
'cultureel ondernemerschap'. Feitelijk gaat het om de onwil van de kleinschalige infrastructuur van cultureel producenten, 
caféhouders, winkeliers en anderen om onderdeel te worden van andermans strategie, zonder dat duidelijk wordt wat 
men daar zelf mee opschiet, of nog erger, met als mogelijk gevolg dat men wordt gereduceerd tot museumstuk of 
stedelijk cliché. 
Een ander gevaar betreft het sleets, voorspelbaar of clichématig worden van gevestigde imago's en de resulterende 
verstarring van daarmee verbonden stedelijke praktijken. Alweer gaat het om de gevoelige verhouding tussen strategie en 
tactiek. Maar ditmaal is de vraag aan de orde in hoeverre het stedelijke imago inderdaad aanzet tot een verdere uitbouw 
en verdieping van culturele tactieken, dan wel juist aanzet tot een verstarring en dus inflatie daarvan omdat halsstarrig 
moet worden vastgehouden aan een eerder verkozen imago of omdat na een aanvankelijk lanceringsucces de 
tevredenheid toeslaat waardoor het institutionele onderhoud achterwege blijft. Alles is binnen de hedendaagse 
'beleveniseconomie' het object van een versnelde popularisering en commodificering, of het nu gaat om de spectaculaire 
G krachten in een achtbaan, een vernieuwde winkelformule, de unieke ervaring van Romaanse architectuur dan wel de 
verrassende sfeer van een oorspronkelijke dance party in een oude fabrieksloods. Hetzelfde geldt voor de 'unieke' 
stedelijke sfeer of de unieke stedelijke projecten die stedelijke overheden willen creëren. Tot de eerste golf van bezoekers 
behoren niet zelden vertegenwoordigers van andere gemeenten die willen nagaan of iets dergelijks ook voor hun stad 
interessant is. Bijgevolg noodzaakt een stedelijk imago tot permanent onderhoud en een permanente actualisering. 
Alweer: veel zal afhangen van de vraag of het gekozen imago breed en enthousiasmerend genoeg is om ook ongedachte 
toekomsten toe te staan of zelfs te stimuleren, dan wel of de gekozen thematisering leidt tot een veronachtzaming of 
zelfs expliciete mijding van andere mogelijkheden. 

City-branding komt niet alleen tegemoet aan de toegenomen behoefte de eigen stad te profileren temidden van een 
opgerekte en meer mobiele werkelijkheid, tegelijkertijd komt het tegemoet aan de behoefte aan bronnen van stedelijke 
oriëntatie en identificatie temidden van een verdergaande loskoppeling van ruimte, sociale geografie en cultuur. Enerzijds 
ontstaat daarmee de behoefte een gefragmenteerde ruimte opnieuw te vullen met positieve betekenissen, betekenissen 
die kunnen fungeren als nieuwe bronnen van 'civic pride', een zekere gemeenschappelijkheid, de vulling van het publieke 
domein, een gevoel van ontwikkeling en richting. Anderzijds dienen huidige vormen van 'city-branding' vooral de externe 
economische onderscheidings- en aantrekkingskracht van steden, en in die vorm staan ze niet zelden juist op gespannen 
voet met de boven geschetste sociaal-culturele relevantie. In zijn 'platte', commerciële, 'top-down' vorm leidt 'city-
branding' bovenal tot conflicten, fragmentatie en verstarring, tot een situatie waarbij op stedelijk niveau een kloof 
ontstaat tussen ruimten ingezet in de 'space of flows' (entertainment centers, kantorenparken, shopping malls, thema 
parken, cinema complexen, woonenclaves voor de 'well-to-do') en ruimten die zijn blijven steken in de 'space of place' 
(de woonoorden van werklozen, arbeidsongeschikten, de lokale culturele infrastructuur; cf. Castells 1996), object van 
"Grootstedenbeleid".  Het is zaak 'city-branding' te verbinden met bredere en vooral intern gerichte sociaal-culturele 
doelen, juist omdat daaraan in de context van een verstrooide stedelijkheid meer dan ooit behoefte bestaat. 

Uit: V. Patteeuw (red.) (2002) City Branding. Image Building & Building Images. Rotterdam, Nai, pp. 33-49. 
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