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 Samenvatting

 Inleiding

Dit proefschrift gaat over thematisering. Hoewel in Nederland thematisering 
met de bouw van de Efteling al in de jaren dertig zijn intrede deed, nam het 
verschijnsel zestig jaar later pas sterk toe. Gethematiseerde vakantieparken 
en natuurlandschappen, winkelcentra, oude stadscentra en andere 
gethematiseerde plaatsen in heel Nederland trekken tegenwoordig een 
groot aantal bezoekers en dagtoeristen (Burgers 1992, Metz 2002). Het zijn 
plaatsen, gebouwen en ruimtes die veel mensen tegelijk een ‘belevenis’ 
bieden. Met een bepaald thema wordt er een eigen ‘betoverende’ sfeer 
gecreëerd die deze plaatsen van de alledaagse ruimten onderscheidt en 
bezoekers even hun alledaagse routine laat vergeten. 

Na de gethematiseerde plaatsen en gebouwen van pret en plezier richtte 
thematisering zich ook op de Nederlandse woningbouwproductie. Hoe uit 
thematisering zich in deze nieuwe context? De woonomgeving is immers 
geen plaats waar mensen een bijzonder belevenis verwachten en die willen 
delen met een groot aantal onbekenden. Veelmeer is het een plaats om zich 
terug te trekken en voor sociale interactie met een select aantal bekenden. 
Toch zijn bepaalde mechanismen van de thematisering zowel doorgedrongen 
tot het privé en parochiaal domein als in de Nederlandse planpraktijk van 
woningbouw.

Thematisering van de woonomgeving wordt in Nederlandse dagbladen 
en door architectuurcritici op zijn minst met argwaan bekeken. Deze 
plaatsen worden bekritiseerd vanwege de fake-architectuur en vanwege de 
(vermeende) sterke sociale controle en de uitsluiting van bepaalde sociale 
groepen. Doel van deze studie is om na te gaan of deze plekken daadwerkelijk 
specifieke sociale groepen trekken, aan zich binden en uitsluitend van 
karakter zijn voor andere groepen. Hiertoe wordt de vraag gesteld hoe 
bewoners een gethematiseerde omgeving beoordelen. Aan de productiekant 
wordt onderzocht waarom de gethematiseerde woonomgeving vanaf de jaren 
negentig in Nederland zijn intrede deed en welk effect thematisering op de 
planpraktijk van woningbouw heeft. De overkoepelende onderzoeksvraag 
luidt:

Op welke manier wordt de laatste twee decennia de Nederlandse 
gethematiseerde woonomgeving gecreëerd en geconsumeerd?

Om de vraag te beantwoorden wordt een empirische analyse van drie 
consistent gethematiseerde onderzoekscases (Noorderhof in Amsterdam 
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Nieuw West, Brandevoort De Veste en Le Medi in Rotterdam) in verband 
gebracht met theoretische concepten over thematisering van de gebouwde 
omgeving. Daarin staan de concepten artistieke expressie, hyperspace en 
sociale distinctie centraal. 

 Methodologische invalshoek

Diepte-interviews met 93 respondenten vormen de empirische basis van dit 
onderzoek. Het belangrijkste theoretisch perspectief van dit proefschrift 
is dat identiteit sociaal geconstrueerd wordt (Bourdieu 1984, Giddens 
1991) en dat de waardering van de woonplaats deel uitmaakt van deze 
identiteitsconstructie (Savage e.e.a. 2005, Duncan en Duncan 2004). De 
manier waarop bewoners en woningkopers hun relatie met de plaats en 
de architectuur beschrijven, hoe zij zichzelf (willen) neerzetten en hoe ze 
anderen met wie ze de woonomgeving delen beoordelen, komt in verhalen 
(narratives) naar voren. Met een face-to-face diepte-interview worden deze 
betekenis gevende verhalen opgeroepen. Daarmee krijgt de onderzoeker een 
genuanceerd en gedetailleerd beeld van een persoon (Somers 1994, Riessman 
2008). Dat zou minder het geval zijn met de methode van de schriftelijke 
enquête. 

In deze narratives reflecteren mensen op hun woonkeuze, de kwaliteit 
en de architectuur van hun woonplaats, ze geven zich rekenschap van wat 
anderen doen en laten, en leggen rekenschap af van wat ze zelf doen. Net 
zo reflecteren de plannenmakers op de beweegredenen om voor een bepaald 
thema te kiezen, geven ze zich rekenschap van wat vakgenoten doen en 
laten en leggen rekenschap af van wat zij als professional wel of niet (zouden 
moeten) doen. 

Deze narratives hebben een aantal kenmerken. Ten eerste kunnen ze 
worden gezien als ‘stukjes’ ervaring die mensen in gesprek met anderen 
ventileren. Een tweede kenmerk is dat mensen in hun levensverhaal, 
en ook in de consumptiekeuzes die ze maken, streven naar continuïteit 
en integriteit (Giddens 1991). Het overeind willen houden van integriteit 
drukt de wens uit de onzekerheid te beperken die het leven met zich mee 
brengt. Atkinson (2006) en Sennett (2006) beweren dat de onzekerheid van 
het huidige bestaan wordt gevoed door neoliberale politiek. Onzekerheid 
leidt tot een zoektocht naar uiterlijke perfectie van situaties met het doel 
innerlijke rust te vinden (Low 2008). Thematisering speelt in op deze wens 
naar zekerheid en perfectie. Een derde kenmerk van de narratives is dat zij 
een sociaal-cultureel normen- en waardepatroon weerspiegelen. Dat komt 
bijvoorbeeld tot uitdrukking in het negatieve oordeel over bepaalde oude 
stadsbuurten als onderdeel van het collectieve geheugen. 
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 Opbouw

Het proefschrift bestaat uit vier delen. Het eerste deel van dit proefschrift 
bevat de introductie waarin het onderwerp, de onderzoeksvragen, het 
theoretisch kader en de methodologische invalshoek worden toegelicht. 
Het tweede deel omvat hoofdstuk 2 en 3 en gaat over de productiekant 
van thematisering. Terwijl het derde deel de consumptiekant bestrijkt 
(hoofdstuk 4 en 5). 

De hoofdstukken 2 tot en met 5 bestaan uit peer-review artikelen die 
in tijdschriften gepubliceerd respectievelijk ingediend zijn. Het vierde 
deel, hoofdstuk 6, synthetiseert een aantal van de bevindingen uit de 
voorgaande hoofdstukken. Empirische bevindingen worden gerelateerd aan 
het theoretisch kader. Bovendien wordt gereflecteerd op de gehanteerde 
theoretische en methodologische perspectieven. 

 Productie van gethematiseerde woningbouw

In hoofdstuk 2 en 3 worden de volgende deelvragen beantwoord: 1) hoe werd 
ruimte voor thematisering van de woonomgeving gecreëerd op politiek (en 
maatschappelijk) niveau; 2) wat zijn de kenmerken van gethematiseerde 
(woningbouw)architectuur; 
3) wat zijn de kenmerken van gethematiseerde woningbouw van de 
Noorderhof, Brandevoort De Veste en Le Medi?

Ruimte voor thematisering van woningbouw ontstond vanaf de jaren 
negentig vooral door een grotere marktgerichte productie en de veranderde 
positie van woningbouwcorporaties. In het kielzog daarvan nam het denken 
in termen van plaats- en gebiedsmarketing toe, ook bij plannenmakers van 
nieuwe woningbouw. 

Woonplaatsen en daarmee tevens opdrachtgevende partijen, zoals de door 
talrijke fusies groter geworden corporaties en commerciële ontwikkelaars, 
concurreren sterker dan voor de jaren negentig met elkaar om koopkrachtige 
doelgroepen. De noodzaak om te concurreren met anderen legt feitelijk 
de basis voor het bedenken en toekennen van thema’s aan plaatsen en 
architectuur. Daarmee wordt een nieuwe identiteit gecreëerd en worden 
eerder verschillen dan gemeenschappelijkheden tussen plaatsen benadrukt. 

Het feit dat de ‘dichtheid’ van nieuwe symbolische betekenissen van 
woonplaatsen toeneemt sinds de jaren negentig, heeft echter nog andere 
redenen. De aandacht voor cultuurhistorische aspecten van het landschap en 
plaatsen werd bijvoorbeeld bevorderd door er ruimtelijk beleid op te voeren 
op zowel landelijk als regionaal niveau. De Nota Belvedère of projecten als 
Mooi Nederland zijn daar maar enkele voorbeelden van (alinea 6.1). Door de 
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stijging van de welvaart beperkt de differentiatie van sociale groepen naar 
sociaal-culturele factoren zoals leefstijlen en smaak zich daarnaast niet meer 
tot de hogere inkomensgroepen. Onder brede lagen van de bevolking neemt 
de gevoeligheid toe voor de symbolieke betekenis van bijvoorbeeld de (eigen) 
woning en haar omgeving (VROM-raad 2009).

Daarom wordt - gelet op de tweede deelvraag - thematisering van 
woningbouw dan ook gekenmerkt door de zoektocht naar geschikte thema’s 
die de sociale status van de ‘nieuwe middenklasse’ kunnen representeren. 
In hoofdstuk 3 en alinea 5.2.1 wordt uiteengezet dat deze zoektocht niet 
alleen van deze tijd is. Architecten van de negentiende eeuw bijvoorbeeld 
hebben zich ook bezig gehouden met datgene wat architectuur wel of niet 
zou moeten representeren. Bouwstijlen werden in verband gebracht met 
bepaalde ruimtelijke constellaties en fysieke constructies die wederom 
refereerden aan specifieke periodes en regio’s. Echter, volgens enkele 
architectuurcritici van de 19e eeuw moeten bouwstijlen altijd in de eerste 
plaats dienen om de fysieke logica van een gebouw te weerspiegelen. Met 
de groei van het aantal welvarende burgers en de toenemende behoefte 
aan ‘wonen op stand’ binnen en buiten de steden zochten commerciële 
projectontwikkaars naar (een mix van) bouwstijlen die de sociale status 
van deze groep kon representeren. Daardoor werd de relatie tussen fysieke 
constructie van een gebouw en dat wat door de façade werd gerepresenteerd 
losser (Pey 2004).

Pas na de wederopbouwfase zijn in veel Europese landen referenties 
aan regionale en lokale culturen in de woningbouwarchitectuur (weer) in 
opkomst. Deze ontwikkeling is onder andere te danken aan de invloed die 
de semiotiek op architecten als Jencks en Venturi in de loop van de jaren 
zeventig had. In Nederland bepleiten Tzonis en Lefaivre (1990) vanaf de 
jaren tachtig dat architectuur vooral uitdrukking aan de diversiteit van 
de gebruikers zou moeten geven en regionale culturen symbolisch tot 
uitdrukking zou moeten brengen.

Refererend aan de derde deelvraag worden in hoofdstuk 2 een aantal 
opmerkelijke kenmerken van de drie geanalyseerde cases uiteengezet. In 
tegenstelling tot de realisatie van een mix van bouwstijlen in herenhuizen 
binnen en buiten de steden aan het begin van de 20ste eeuw, kenmerken 
de Noorderhof, De Veste en Le Medi zich door een grote ruimtelijke schaal 
waarop het thema wordt toegepast. Bovendien hebben de drie projecten 
een naar binnen gekeerde, omsluitende stedenbouwkundige vorm. Beide 
aspecten vergemakkelijken het creëren van één bepaalde en ‘betoverende’ 
sfeer. 

In de vakliteratuur wordt beweerd dat de (sociale) controle op het beeld 
van de stedenbouw en architectuur, op de sfeer en op sociaal gedrag maakt 
dat gethematiseerde plaatsen als hyperspaces kunnen worden beschouwd (Eco 
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1986, Sorkin 1992). Ze zijn mooier en perfecter dan plaatsen waar weinig 
controle heerst en waar geen herkenbaar thema gerealiseerd is. Mede daarin 
ligt het kunstmatige karakter besloten (Baudrillard 1983). De analyse van de 
drie onderzoekscases wijst uit dat twee overkoepelende thema’s gerealiseerd 
zijn die altijd samen opgaan met een verzonnen verhaal. Het eerste thema 
is de referentie aan de traditional small town in Noorderhof en Brandevoort 
De Veste en het tweede thema is de Arabische Kasbah in Le Medi. Vanwege 
de zeer consistente manier waarop de thematisering in voornamelijk 
Brandevoort De Veste en Le Medi is doorgevoerd kunnen de onderzoekscases 
tot op bepaalde hoogte als hyperspaces worden gezien. Er werd veel aan 
gedaan om het beeld en daarmee een bepaalde sfeer zo perfect mogelijk 
neer te zetten. In De Veste bijvoorbeeld wordt het thema vertaald naar een 
gesloten bouwblok waar strakke kaders voor het architectonisch ontwerp 
gelden (beeldkwaliteitsplan). Door de combinatie bouwblok, historiserende 
architectuur en historiserende straatinrichting wordt als de sfeer van een 
‘echt’ oud stadje gesimuleerd. 

Het idee een sfeer van een verzonnen plaats te simuleren inspireert de 
plannenmakers van alle drie de onderzoekscases. Ze proberen bijvoorbeeld 
natuurlijke stedelijke groei architectonisch en stedenbouwkundig 
symbolisch te representeren of een bepaalde sfeer met zorgvuldig gekozen 
materialen, proporties, kleuren enzovoort zo perfect mogelijk na te botsen. 
De werkwijze om door een architectonisch thema en een verhaal over de 
(plaats van de) architectuur een specifieke hyperreële sfeer te creëren en 
een bepaalde realiteit te simuleren, bevestigt de bevindingen van Bryman 
(2004). Volgens hem gaat de huidige thematisering gepaard met een verhaal 
waarvan de bron altijd buiten het object zelf ligt. Vooral De Veste en Le Medi 
passen in de uitspraak van Eco (1986:7) dat: “Absolute unreality is offered as 
real presence”. 

 Consumptie van gethematiseerde woningbouw 

In hoofdstuk 4 en 5 worden de volgende deelvragen beantwoord: 1) hoe 
beoordelen de kopers van Le Medi de thematisering en hoe denken zij 
over zichzelf, over de (verwachte) toekomstige buren en over de ‘ander’? 2) 
hoe beoordelen de bewoners van Noorderhof en Brandevoort De Veste de 
thematisering, hoe eigenen ze zich de woonomgeving toe en hoe denken ze 
over zichzelf, de buren en de ‘ander’?

In de brede zin wordt thematisering aan de huidige consumptiecultuur 
gerelateerd. Sorkin (1992), Zukin (1995) en Hannigan (1998) stellen dat de 
consumptie van plaatsen, architectuur, goederen en diensten een steeds 
grotere invloed uitoefent op het alledaagse leven. Meer concreet beweert 
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Bourdieu (1984) dat de toe-eigening van goederen maar ook van de (eigen) 
woning en gepaard gaat met de sociale constructie van onderscheid. In 
La Distinction zet hij uiteen dat de constructie van sociale klasse, van 
binnenuit en als sociale structuur, gerelateerd is aan sociale praktijken en 
het toekennen van symbolische waarden aan deze praktijken. De basis voor 
praktijken en waardering is de habitus van een persoon die wordt bepaald 
door kenmerken zoals geslacht, leeftijd, sociaal-culturele achtergrond maar 
ook door opleiding, beroep en de doorlopen levensloop; kortom door de mate 
van economisch en cultureel kapitaal. Verschillende achtergronden brengen 
verschillende vormen van de habitus voort, waardoor groepen mensen zich 
van elkaar onderscheiden of zich juist met bepaalde groepen verbonden 
voelen (distinctie). Met sociale praktijken en hun symbolische waardering 
ervan dragen mensen hun habitus uit, construeren zij hun leefstijl en 
maatschappelijke positie telkens opnieuw. 

De analyse van de interviews met de kopers van Le Medi in hoofdstuk 4 
illustreert hoe sociale distinctie met behulp van thematisering geconstrueerd 
wordt in de narratives van de geïnterviewden. In grote lijnen komen het 
zelfbeeld en de sociale distinctie in drie thema’s naar voren die kopers in 
hun narratives noemen: 1) de afwegingen wat betreft de locatiekeuze, 2) hun 
esthetisch oordeel over de gethematiseerde architectuur en stedenbouw en 3) 
hun verwachtingen aan het sociale leven in de nieuwe woonplaats.

Ten eerste hebben de geïnterviewden een woning in Le Medi gekocht 
omdat ze in hun dagelijks leven op Rotterdam gericht zijn, er relaties 
onderhouden met familie en vrienden en niet van plan zijn om daar 
verandering in te brengen. Bijna alle kopers geven aan dat het verruilen 
van de stad voor een suburbane wijk geen optie is, hoewel de autochtone 
respondenten zich negatiever over de Vinexwijken uitlaten dan de allochtone 
respondenten. 

Ten tweede beïnvloedt - naast bovengenoemde eigenschappen - de 
thematisering van het woonproject, de koopbeslissing. Voor de jongere 
respondenten rond de dertig met een Nederlandse achtergrond biedt een 
woning op die locatie bij uitstek de mogelijkheid zich pioniers te voelen. 
Ze nemen een financieel risico en gaan daarmee voor hun gevoel tegen 
de stroom in. Middenin de onzekerheid over deze stap genieten ze van 
de tegendraadse reacties van vrienden, bestaande uit zowel onbegrip als 
bewondering. De uniciteit van de mediterrane sfeer in Rotterdam past bij 
het zelfbeeld een creatieveling en kosmopolitisch te zijn. De gezinnen met 
oudere kinderen (ouders boven vijfendertig) voelen zich minder pioniers. 
Voor deze groep lost het bouwblok met zijn duidelijke grenzen tussen 
openbare en parochiale ruimte een dilemma op. De afgeslotenheid maakt 
het wonen in de stedelijke luwte mogelijk (Karsten e.e.a. 2006). Men kan 
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in de stad blijven wonen zonder het gemak van een eengezinswoning, 
veiligheid en bescherming (voor de kinderen) te hoeven missen. Als men 
een woning binnenin heeft gekocht, hoeft men bovendien niet op de ‘lelijke’ 
bestaande sociale woningbouw rondom Le Medi te kijken. 

Achter deze esthetische beoordeling gaat tegelijk een moreel oordeel 
schuil omdat de respondenten de lelijke elementen buiten als behorend bij 
de ‘anderen’ afwijzen (Sayer 2005). Daarnaast wordt het bouwblok door de 
thematisering geësthetiseerd. De ruimtelijke afgeslotenheid wordt daardoor 
acceptabel en verliest haar scherpe kanten. Ook deze groep respondenten wil 
immers niet uitsluitend met de rug naar de wijk toe staan.

Interessant genoeg lijkt voor de derde groep geïnterviewden (de 
zogenaamde ‘allochtone sociale stijgers’ tussen de 30 en 40 jaar oud 
met één of meer kinderen) de thematisering van een mediterrane sfeer 
minder van belang te zijn dan voor de autochtone kopers. Ondanks de 
prettige herinneringen aan het land van herkomst (van de ouders) die de 
thematisering van een mediterrane sfeer soms oproept, krijgt de toepassing 
van een mediterrane, Arabische symboliek in de westerse context voor 
hen pas een positieve waarde als ook autochtone groepen zich ermee 
identificeren. Immers betekent het wonen in Le Medi samen met hen een 
winst aan sociale status en distinctie tegenover lagere inkomensgroepen. 

De analyse van de interviews met de bewoners van Noorderhof en 
Brandevoort De Veste in hoofdstuk 5 is tevens een illustratie hoe sociale 
distinctie mede door thematisering geconstrueerd wordt. 

In grote lijnen komen het zelfbeeld en de sociale distinctie in drie thema’s 
naar voren die bewoners in hun narratives noemen: 1) de afwegingen wat 
betreft de locatiekeuze, 2) hun esthetisch oordeel over de gethematiseerde 
architectuur en stedenbouw en 3) hun oordeel over sociaal gedrag in de 
openbare ruimtes van de woonomgeving (zoals op de stoepen en op straat 
tijdens de Dickens Night). 

Gelet op de narratives over de locatiekeuze kan worden geconcludeerd 
dat de gethematiseerde architectuur voor de bewoners van de Noorderhof 
minder van belang is dan voor de bewoners van De Veste. Een derde van 
de daar geïnterviewden kiest voor De Veste zonder dat zij een verandering 
doormaken van fase in de levensloop of in huishoudgrootte. Voor hen 
betekent het thema traditional small town ‘wonen op stand’. De gethematiseerde 
architectuur representeert burgerlijkheid en ‘goede’ smaak. Volgens 
de meerderheid van de respondenten compenseert de gethematiseerde 
architectuur de dubieuze reputatie van Helmond. 

Gelet op het esthetisch oordeel, worden vier aspecten van de 
gethematiseerde woonomgeving bijzonder gewaardeerd: de handvorm 
baksteen, de diversiteit van de façade, het groen en de kleinschaligheid. 
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De handvorm baksteen roept bij de meerderheid van de respondenten 
associaties op aan ambachtelijkheid. Het is bovendien een materiaal dat 
veelal als typisch Nederlands wordt gezien. De diversiteit in de façades 
herinnert vooral de respondenten van De Veste aan de Amsterdamse 
grachtengordel. Deze associatie roept gevoelens van trots en verbinding 
op. De overgrote meerderheid kan zich weliswaar het wonen aan de 
grachtengordel niet veroorloven maar de simulatie doet evenwel dienst 
als sign-vehicle (Gottdiener 1997) voor ‘wonen op stand’. Het aandeel groen 
beperkt zich in De Veste tot de groene buitenring terwijl de Noorderhof 
aan de rand van het Sloterplas staat in een groene omgeving. De overgrote 
meerderheid van de respondenten in de Noorderhof beweren dat ze eerder 
aangeven ‘aan de Sloterplas’ te wonen dan in ‘Geuzenveld-Slotermeer’. 
Zij vermijden de naam van het (toenmalige) stadsdeel in het verhaal over 
hun woonplaats naar anderen toe omdat de wijk al een tijdje geen goede 
reputatie heeft. Voor de respondenten die aan de groene buitenring van 
De Veste wonen, betekent het uitzicht een luxe vooral omdat zij weten 
dat de groene zone ook in de toekomst niet bebouwd mag worden. 

Naast deze architectonische aspecten wordt kleinschaligheid enorm 
gewaardeerd. Daaraan ligt niet alleen een esthetisch oordeel ten grondslag. 
De voorstelling in een traditional small town te wonen roept bij zowel de 
geïnterviewde bewoners van de Noorderhof als bij de respondenten van 
De Veste gevoelens van gezelligheid en sociale verbondenheid op. Maar 
tegelijk drukt kleinschaligheid de behoefte uit naar sociale controle, 
onveranderlijkheid en het wonen met een select aantal bekenden. 

Met het oordeel over sociaal gedrag in de openbare ruimte (het derde 
thema van de narratives) construeren de respondenten van De Veste de 
behoefte aan sociale distinctie het meest duidelijk. Sommigen beoordelen 
het langdurige verblijf op de stoepen als sociaal gedrag horend bij de 
bewoners van volksbuurten, de ‘arbeidersklasse’ (refererend aan de 
volksbuurt ‘t Haagje in Helmond). Dit beeld wordt in De Veste collectief 
gedeeld en uit zich in het feit dat de stoepen weliswaar worden voorzien 
van bankjes maar dat bijna niemand er daadwerkelijk verblijft. De nadruk 
op fatsoenlijk sociaal gedrag uit zich tevens in de manier waarop sommige 
respondenten het Dickens Night feest beschrijven. Het zou een markt 
moeten zijn waar kwalitatief goede goederen worden verkocht en vooral 
dingen worden getoond die in het nostalgische en daarmee geësthetiseerde 
beeld van het verleden passen. 
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 Conclusie

In grote lijnen (hoofdstuk 6) wijst dit proefschrift uit dat – net als de 
producenten van plaatsen van pret en plezier - Nederlandse plannenmakers 
van nieuwe woningbouw proberen met thema’s plekken te verbijzonderen 
en te esthetiseren. Daarom willen ze niet alleen aandacht trekken maar 
thema’s realiseren die passen bij (het gevoel voor) sociale status van ‘de 
middenklasse’. In tegenstelling tot pretparken waar kunstmatigheid 
en fake-architectuur blijkbaar niet als probleem wordt ervaren, moet 
de gethematiseerde woningbouw authenticiteit, identiteit en placeness 
(plaatsverbondenheid) representeren. In de praktijk zoeken architecten 
en stedenbouwers (en ook opdrachtgevers en projectontwikkelaars) 
voortdurend naar de ‘juiste’ balans tussen de referentie aan regionale en 
lokale tradities of aan een ander (imaginaire) verleden aan de ene kant en 
vernieuwing aan de andere kant. Het opnieuw maken van placeness door 
thematisering stelt de plannenmakers voor een dilemma. Enerzijds willen 
ze bijzondere woningbouw maken waarbij een vooraf bedachte sfeer zo 
perfect mogelijk gerealiseerd wordt (een actie die hoe dan ook vakmanschap 
vaagt). Anderzijds kan een sterk gethematiseerde woningbouw zich te 
veel afzetten tegenover de omgeving. Bovendien vrezen plannenmakers 
het oordeel van hun vakgenoten die het woningbouwproject als fake-
architectuur of te weinig vernieuwend zouden kunnen bestempelen. 

Wat betreft de ‘consumptie’ van pretparken enerzijds en themawijken 
anderzijds zijn ook overeenkomsten te ontdekken. Vergelijkbaar met 
dagtoeristen die zich vooraf een voorstelling maken van de toekomstig 
‘belevenis’ omdat die al veelvuldig in brochures werd voorspeld en 
ingekleurd, maken woningkopers zich een voorstelling van de toekomst 
in hun nieuwe woonbuurt. Een thema dat in de marketing terugkomt, 
beïnvloedt deze voorstelling. Bovendien lukt het plannenmakers steeds 
beter om vooral kennis over de gevoelsmatige behoeften van potentiële 
kopers te verwerven en de daarbij passende thema’s te bedenken. 
Kopers stellen zich echter niet een tijdelijk beperkte belevenis voor 
maar wegen tijdens de aankoopfase voor- en nadelen met elkaar af 
of koesteren bepaalde verwachtingen aan toekomstige buren. De 
analyse van de interviews wijst uit dat sommige respondenten van 
Le Medi en De Veste ervan overtuigt zijn dat de gethematiseerde 
architectuur ‘mensen zoals ik/wij’ (dus gelijkgestemden) aantrekt. 

Voortbordurend op de theorie van sociale distinctie van Bourdieu (1984) 
en Savage e.e.a. (2005) beweren sociale wetenschappers als Skeggs (1997) 
en Bottero (2004) dat in de context van een ongelijke samenleving de 
manier van handelen en denken per definitie geclassificeerd is, dus van 
classed nature is. Daarom weerspiegelt een oordeel over architectonische 
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esthetiek en sociaal gedrag niet alleen een persoonlijke mening maar ook 
de sociale en culturele hiërarchie van de context waarin men zich bevindt. 
Zij beweren dat ‘klassenverschil’ zo van binnenuit telkens wordt bevestigd. 

Of de onderzochte themawijken nu uitsluitend voor middeninkomens 
worden toegeëigend is niet eenduidig met ‘ja’ te beantwoorden. Niet alle 
bewoners zijn ondervraagd en in Brandevoort De Veste bijvoorbeeld wonen 
niet alleen huiseigenaren maar ook huurders van sociale huurwoningen. 
Maar de analyse van de narratives levert de sterke aanwijzing dat er in de 
gethematiseerde woonomgevingen een bepaalde middenklassencultuur op 
na wordt gehouden en op prijs wordt gesteld. Dat uit zich in de Noorderhof 
bijvoorbeeld door de veronderstelling (die met trots gepaard gaat) op de hoge 
mate van cultureel kapitaal van de medebewoners van de buurt en door 
de constructie van verschil tussen de eigen groep en de mensen ‘buiten’ 
hun project. In het geval van Le Medi zien de autochtone respondenten 
zichzelf als creatievelingen en tolerante stedelingen terwijl de allochtone 
kopers vooral vooruit willen komen door het verwerven van eigendom. Of 
zich praktijken van sociale uitsluiting ontwikkelen moet zich echter nog 
uitwijzen. De gedeelde middenklassencultuur van De Veste uit zich in de 
behoefte om zich af te zetten tegenover de volksbuurten van Helmond en 
om ‘fatsoenlijke’ wijze feesten te vieren. Het onveranderlijke beeld van 
de historiserende architectuur werkt als een monumentaal decor voor het 
nostalgische nabotsen van het verleden maar inspireert de bewoners ook 
om de buiten- én binnenkant van het alledaagse leven te esthetiseren. 


