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Samenvatting

BEYOĞLU BOUWEN
Geschiedenissen van Plaats in een Centraal District in Istanbul

Dit proefschrift analyseert de ontwikkeling van een historisch district 
in Istanbul, Beyoğlu, tussen 1950 en 1990. Daarbinnen wordt de his-
toriciteit van ‘place-making’ in Beyoğlu door de lens van zes casussen 
onderzocht. De historische reikwijdte van de dissertatie – 1950 tot 1990 
– volgt de ontwikkeling van een middelgrote stad naar een metropool
en eindigt met de versnelling van gentrificatieprocessen in Beyoğlu.
Vanuit geografisch oogpunt concentreert de dissertatie zich op het ge-
bied dat bekend staat als Beyoğlu, hoewel die naam ten eerste vanuit
discursief oogpunt als geografisch containerbegrip moet worden be-
schouwd. Het gepresenteerde onderzoek zal laten zien dat hetgeen
dat met Beyoğlu als gebied wordt geassocieerd door de jaren heen aan
verandering onderhevig is. Dit proefschrift past ook in bredere discus-
sies over  stadsgeschiedenissen die zich concentreren op de periode na
de Tweede Wereldoorlog. De stadshistoriografie wordt bekritiseerd
vanwege de oververtegenwoordiging van studies die zich op de negen-
tiende en vroege twintigste eeuw concentreren. Het onderzoek dat zich
op meer contemporaine thema’s richt, worstelt met de integratie ervan
in de brede sociale en culturele historiografie en houdt zich in plaats
daarvan vooral bezig met thema’s op het gebied van de planologie. Deze
dissertatie tracht deze lacunes te overbruggen en tevens conceptuele
raamwerken uit de historische en culturele geografie in de analyse te
integreren.

Door middel van de zes casussen – drie scholen en drie verenig-
ingen – wordt in beeld gebracht hoe verschillende gemeenschappen 
‘een plaats hebben gecreëerd’ in Beyoğlu en daarbij hun ‘ruimte hebben 
opgeëist’ in lokale, nationale en internationale processen van onder- 
wijs, culturele diplomatie en de cultivering van cultuur in brede zin. 
Het onderzoek biedt een nieuw licht op de vraag hoe gemeenschappen 
in en van Beyoğlu zichzelf hebben verbeeld in relatie tot hun omge- 
ving. De dissertatie laat daarnaast zien hoe divergente representaties 
van kosmopolitisme, verval en tegenstellingen tussen hoog- en laagcul-               
tuur geïnstrumentaliseerd en geherorïenteerd kunnen worden door een 
breed scala aan gemeenschappen. Er wordt bovendien aangetoond dat 
het diffuse karakter van continuïteit en discontinuïteit in het stedelij- 
ke landschap voor en na de jaren 50 de geldigheid van essentialistische 
representaties van verlies en verval ondermijnt. Zulke representaties 
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van verval, verlies en pervertering komen samen met de geleidelijke 
achteruitgang van het district en de verandering van zijn functieprofiel, 
demografische schommelingen en het verval van architectuur en in-
frastructuur. De representaties leiden echter tot anachronistische ver-
beeldingen over de ontwikkeling van Beyoğlu na de jaren 50, die worden 
herhaald en hergebruikt door massamedia en schrijvers, maar ook door 
activisten uit maatschappelijke organisaties, academici, bedrijven en 
overheden. In dit proefschrift wordt bepleit dat de verbeeldingen over 
de verandering van het district in termen van de sociaal-culturele sa-
menstelling van zijn gemeenschappen en de bebouwing hebben geleid 
tot discursieve ‘overdetermining’ van de identiteiten van het gebied en 
de associaties daarmee (bijvoorbeeld kosmopolitisme, stedelijk verval, 
sociaal-cultureel marginalisme en een plaats waar burgers er niet in sla-
gen hun recht op de stad op te eisen). Het proefschrift benadrukt de his-
torische complexiteit van processen van ‘place-making’ in het district 
en problematiseert daarmee populaire narratieven van continuïteit en 
discontinuïteit in Beyoğlu. 


