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werkers, schakeltjes in wereldwijde textielproductieketens, naaien 
er knopen aan jeans. Meisjes venten plastic bloemen, oude vrouwen 
bakken brood. Op een dak kun je een schoonheidssalon aantreffen, 
een gebarsten spiegel als belangrijkste meubelstuk.
Waarom wonen al deze hardwerkende mensen in zulke menson-
waardige omstandigheden? De Britten waren de grootste sloppen-
wijkbouwers aller tijden, schrijft Mike Davis in zijn diepgravende 
boek Planet of Slums. Ze probeerden de steden te vrijwaren van plat-
telandsmigranten door ‘inheemse’ stadsbuurten de meest elemen-
taire voorzieningen te onthouden. Bij de Onafhankelijkheid erfde de 
nationale regering de menselijke vuilnishopen die dat veroorzaakte, 
en sindsdien is geen enkele poging ze op te ruimen geslaagd. Niet de 
grootschalige ontruimingen van de jaren zestig, noch de Slum Clea-
rance Act van de jaren zeventig. Niet het Slum Upgradation Scheme van 
de jaren tachtig en ook niet de Slum Redevelopment Scheme van de 
jaren negentig en de nieuwe eeuw. 

Gevaar als niche

De achtergronden van de niet aflatende trek naar steden zijn alge-
meen en bekend. Agrarische mechanisatie en automatisering maken 
landarbeiders werkloos, en kleine boeren kunnen na economische li-
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dreven bovendien vanaf 1947 de Onafhankelijkheid en de daarop-
volgende Deling miljoenen ontheemden naar de sloppenwijken van 
Bombay, Delhi en Calcutta (en Karachi, Lahore en Dhaka). Voorzover 
de overheid al geld uittrok voor huisvesting – vaak werd dat overge-
laten aan lokale slum lords die rijk werden van de huurkazernes die 
ze bouwden – kon ze de instroom niet bijhouden. De nieuwe ste-
delingen kraakten braakliggend land en bouwden er zelf onderko-
mens, waarbij ze afwegingen moesten maken tussen locatie, kosten, 
kwaliteit, zekerheid, reistijd naar het werk en veiligheid. Sommigen 
kozen voor lokatie en werden stoepslapers bij een markt of treinsta-
tion. Anderen hadden heldhaftige dagelijkse tochten over voor het 
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Derdewereldsteden zijn migratiemagneten, en India 
blaast op dat vlak haar partijtje mee. Mumbai en Delhi 

staan steevast in de top-tien van grootste wereldsteden. 
De expansie heeft rijkdom opgeleverd, maar ook 

sloppenwijken waar miljoenen een precair bestaan 
leiden. Hoe is dat ontstaan? Is er een uitweg?
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 p 26 december 2014 walsten vier bulldozers in het 
 Mansarovar Park in Delhi de onderkomens van bij- 
 na 1000 mensen plat in opdracht van de Spoorwe- 
 gen, eigenaar van het terrein. Arvind Kejriwal van  
de AAP, toen nog premier van Delhi, kon alleen nog maar portaca-
bins beloven aan de bibberende daklozen – het was koud op straat. 
Een ander soort ingreep staat op de rol voor Katputhli Colony, 
Delhi’s wereldberoemde straatartiestenwijk. In 2009 verkocht de 
gemeente de 5,22 hectaren waarop de sloppenwijk staat aan een 
projectontwikkelaar uit Bombay. Op voorwaarde dat deze driekwart 
van de 3500 gezinnen herhuisvest in nieuwe hoogbouw op een deel 
van het terrein (de overigen hebben om diverse redenen geen rech-
ten), mag hij de resterende grond gebruiken voor een commercieel 
complex en 156 luxewoningen. Deze ‘herontwikkeling’ van slop-
penwijken is al een tijd in trek, en lijkt een win-win-winstrategie. 
De sloppenwijkbewoner krijgt een nette woning, de projectontwik-
kelaar felbegeerde grond, de overheid goodwill. Toch protesteren 
de bewoners van Katputhli al sinds 2009. Drie jaar wonen in ‘tran-
sitkampen’ aan de stadsrand terwijl je voor je werk in het centrum 
moet zijn, is geen feestje. Het onderhoud van een nieuwe woning en 
de kosten van water en elektra zijn voor velen onbetaalbaar. Groot-
ste obstakel is waarschijnlijk dat hoogbouw mensen hun bestaans-
middelen ontneemt, omdat de straat 
geen ruimte biedt voor de bedrijvigheid 
waarmee ze de kost verdienen. Regelma-
tig maakt bij dit soort projecten dan ook 
uiteindelijk de middenklasse zich mees-
ter van de nieuwe woningen.

Snelkookpan

Een doorsnee sloppenwijk is een snelkookpan van kleinschalige be-
drijvigheid die, al wordt ze niet tot de formele economie gerekend, 
wel degelijk algemeen nut heeft en mensen in leven houdt. Niet on-
belangrijk in een land waar een onwaarschijnlijk groot deel van de 
stedelijke bevolking in sloppenwijken woont – in Mumbai zelfs meer 
dan de helft. In Dharavi, met minstens een half miljoen mensen op 
nog geen 2 km2 de grootste sloppenwijk van de havenstad, draaien 
naar schatting 15.000 eenkamerfabriekjes van pottenbakkers, las-
sers en afvalrecyclers, om maar wat beroepen te noemen. Thuis-
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« Zelfs een stad die geen banenmachine 
meer is stroomt vol plattelanders »
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bezit van een stukje land. 
Naarmate ongebruikte 
grond schaarser en kost-
baarder werd, raakten 
nieuwkomers aangewe-
zen op de gevaarlijkste, 
meest onleefbare plek-
ken: moerassen, overstromingsgebieden, instabiele hellingen, 
vuilnisbelten, langs spoorwegen. Gevaar is de niche voor armen, 
schrijft Mike Davis.
In tegenstelling tot vroeger geëxpandeerde steden als Londen, New 
York, Seoul en Guangzhou, kennen veel hedendaagse metropolen 
stagnatie van de industriële groei die voor banen zou moeten zorgen. 
Mumbai is er een voorbeeld van; de verhuizing van de textielindustrie 
in de jaren tachtig was een aderlating die niet werd gecompenseerd 
door de bloeiende sectoren van financiën, IT en entertainment, die 
ongeschoolde werknemers weinig te bieden hebben. Maar zelfs een 
stad die geen banenmachine meer is stroomt vol plattelanders. Ze 
belanden onveranderlijk in een sloppenwijk, als concurrent van alle 
anderen met een wankel bestaan in de informele economie. Informe-
le arbeid, betoogt Indiakenner en socioloog Jan Breman, is ontdaan 
van alle bescherming en rechten, en investeringen vinden er nauwe-
lijks plaats. De informele sector groeit, maar inkomens daarbinnen 
dalen door de voortdurende onderverdeling van werk en inkomens. 

Het is duidelijk dat geïsoleerde maatregelen – een waterleiding hier, 
honderd toiletten daar – een druppel zijn op een gloeiende plaat. 

Het neoliberale beleid, 
dat oplossingen zoekt bij 
bedrijfsleven en markt, 
heeft de kloof tussen arm 
en rijk vooral vergroot. 

Urban equity

UN-Habitat, de VN-organisatie voor duurzame en sociale steden-
bouw, bepleit urban equity, stedelijke kansengelijkheid. Een metro-
pool met gelijke kansen in het vaandel, het is een mooi visioen. De 
enige manier om dat dichterbij te halen lijkt een aanpak die eco-
nomische, sociale en ecologische strategieën verbindt. Een bena-
dering die de stad niet ziet als melkkoe en speeltuin voor rijken en 
transnationale ondernemingen, maar als een organische eenheid 
voor alle inwoners, met gesloten kringlopen, een gezond milieu en 
een circulaire economie, zoals stedenbouwkundige Ton Venhoeven 
elders in deze India Nu bepleit. Met hun concentratie van kennis, 
kapitaal en energie zouden steden aanjagers kunnen zijn van een 
samenleving waarin kwaliteit van leven belangrijker is dan econo-
mische groei.

Hannah Valk

Bronnen: Planet of Slums, Verso 2006; Urban Equity in Development - Cities for 

Life, UN-Habitat maart 2014; www.india-seminar.com jan 2004; online tijd-

schriften India Together, Down to Earth, First Post, Tehelka.

« Steden zouden aanjagers kunnen zijn van 
een samenleving waarin kwaliteit van leven 
belangrijker is dan economische groei »
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BOEKEN TOP-7
Redacteur Fekke de Graaf dook in zijn 

boekenkast en koos zeven boeken uit over 
het thema sloppenwijken en grote steden. 
Van oud tot nieuw, van veraf tot dichtbij, 

van roman tot reportage: Indiase metropolen 
in breedbeeld.

Aravind Adiga – De witte tijger 

(De Bezige Bij 2009)

De Chinese premier bezoekt IT-stad 

Bangalore. Voorafgaand aan dit bezoek 

schrijft de bediende Belram Halwai hem 

brieven, die een beeld schetsen van India 

dat afwijkt van de moderne IT-wereld die 

de premier te zien zal krijgen. Halwai is 

vastberaden om zich op te werken en af te 

rekenen met zijn lage status in de samen-

leving. Kritische maar ook humoristische 

roman. 

Lodewijk Brunt – Een maniakale stad. Het 

leven van Bombay 

(Boom 2002)

Emeritus hoogleraar stadssociologie 

Lodewijk Brunt kwam voor zijn werk jaar-

lijks in India en raakte vooral betrokken 

bij Mumbai. Hij combineert op een goed 

leesbare manier eigen observaties met 

brede achtergrondkennis, en geeft inzicht 

in de complexiteit van de miljoenenstad. 

Hij maakt duidelijk wat de consequenties 

zijn als zoveel mensen op een relatief klein 

gebied samenleven.

Vikram Chandra – Godenspelen 

(Mouria 2006)

Dikke pil van ruim 900 pagina’s die leest 

als een trein. Roman over het keiharde le-

ven in de onderwereld van Mumbai waarin 

corruptie, geweld en eigenbelang centraal 

staan. We zien de verbondenheid van 

georganiseerde misdaad en politiek. Een 

verdienste van dit boek is de toegankelijke 

stijl. Dialogen met vele, vaak onvertaalde 

scheldwoorden en aardig wat slang dragen 

ertoe bij dat de hardheid van het bestaan 

in de onderwereld voelbaar wordt. Een 

woordenlijst helpt met de betekenissen.

William Dalrymple – City of Djinns. A year 

in Delhi 

(Flamingo 1993)

De Britse historicus, indoloog en schrijver 

Dalrymple verbleef zes jaar in Delhi. Hij 

noemde het de stad die een eindeloze 

hoeveelheid verhalen in zich heeft. Hij 

tekende ze op in City of Djinns, dat soms 

meer leest als een roman dan als een 

reisboek. De verbinding tussen historische 

en hedendaagse gebeurtenissen bij de 

beschrijving van de uiteenlopende figuren 

die zich in de stad ophouden, maken het 

boek extra waardevol.

Suketu Mehta – Maximum City. Bombay 

Lost and Found 

(Penguin 2004)

Non-fictieboek waarin Mehta de stad 

beschrijft waar hij opgroeide en na jaren in 

Amerika weer terugkeert. Hij combineert 

eigen observaties met beschrijvingen van 

hedendaagse politiek, spanningen tus-

sen hindoes en moslims in de stad en de 

impact van de bomaanslagen in 1993. Ook 

ontmoeten we mensen uit de onderwereld 

en hindoehardliner en Shiv Sena-leider Bal 

Thackeray. Finalist voor de Pulitzer Prijs 

in 2005.

V.S. Naipaul – Terug naar India 

(Arbeiderspers 1991)

Naipaul steekt ook in dit derde deel van 

zijn non-fictietrilogie over India – India: A 

Million Mutinies Now in het Engels – zijn 

pessimisme over het land niet onder stoe-

len of banken. Toch is dit boek positiever 

dan de voorgaande twee, die veel stof 

deden opwaaien in India: An Area of Dark-

ness (1964) en India: A Wounded Civilization 

(1977). Hij onderzoekt onder andere de 

macht van de onderwereld en de corruptie 

van politie en politiek.

Rob Vreeken – Bombay, hyperstad 

(Meulenhoff/De Volkskrant 2006)

Volkskrant-journalist Rob Vreeken 

onderzoekt hoe metropool Mumbai 

omgaat met al die mensen die continu op 

de stad blijven afkomen. Verder laat hij 

zien hoe onlosmakelijk alle uiteenlopende 

facetten van de stad met elkaar verbonden 

zijn. Met fraaie foto’s van Raymond 

Rutting.

Fekke de Graaf
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