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In Nederlandse achterstandswijken worden duizenden sociale 
huurwoningen gesloopt om plaats te maken voor duurdere 
woningen. Deze stedelijke vernieuwing is gestart in 1997 en is nog 
steeds gaande. De afgelopen jaren is de wetenschappelijke kritiek op 
het streven naar gemengde inkomenswijken sterk toegenomen. Een 
sociale mix van klassen zou de zittende bevolking niet vooruithelpen 
en zou zelfs sociale tegenstellingen voeden. Er is in de vernieuwde 
wijken inderdaad weinig contact tussen klassen en er is onvrede over 
de bevolkingssamenstelling, maar wie zijn de ontevredenen? Wijst 
een ‘benauwde’ middenklasse afwijkende buren af, of zijn sommige 
middengroepen juist loyaal aan de gemengde wijk en spelen er hele 
andere spanningen? Lex Veldboer test in dit proefschrift de 
houdbaarheid van dominante academische opvattingen over 
stedelijke vernieuwing en komt op basis van studies in Hoogvliet, de 
Bijlmer en de Westelijke Tuinsteden tot nieuwe inzichten.
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9VOOrWOOrD

VOOrwOOrd

‘er zijn maar weinig veertigers die bij ons komen promoveren’, vertrouwde de 
financieel directeur van de promotieopleiding voor sociale wetenschappers me 
eind 2008 toe. De AISSr biedt een trainingsprogramma voor pas afgestudeerde 
talenten die tegen een startersloon als jonge honden op kennis jagen voor 
hun proefschrift en hand- en spandiensten verlenen op de Universiteit van 
Amsterdam. Omdat ik de kritische grens van veertig toen net was gepasseerd, 
begon ik even te twijfelen aan mijn voornemen een proefschrift te schrijven, 
maar ik zette toch door. Met de opleiding sprak ik af gedurende ruim een jaar 
op Aio-basis gefinancierd te worden met vrijstelling van onderwijstaken. Dat 
leek me een haalbare tijd om een stevig theoretisch kader uit te werken, waarin 
ik al eerder verzameld onderzoeksmateriaal wilde plaatsen. tussen 1 januari 
2009 en 31 maart 2010 trok ik mij terug op een kleine werkkamer in het Oost 
Indisch Huis. Hemelsbreed misschien 20 meter verwijderd van mijn vertrouwde 
werkplek bij de afdeling Sociologie, maar toch een heel andere wereld. Ik 
prentte de wijze raad van een door de wol geverfde socioloog in de oren om me 
in deze periode door niets of niemand te laten afleiden. Dat is niet helemaal 
gelukt want het begeleiden van scripties en het schrijven van artikelen viel niet 
helemaal stop te zetten, maar gaandeweg werd het makkelijker om me voor de 
buitenwereld tijdelijk ‘onzichtbaar’ te houden. Juni 2010, 2,5 maand later dan 
gepland, kon ik witte rook uit mijn kamertje laten komen: het manuscript was 
klaar. Sindsdien ben ik teruggetransformeerd van oude Aio naar relatief jonge 
medewerker bij de sociologen druk bezig met nieuw onderzoek. 

Ik was bijna dertig toen mijn onderzoekscarrière begon. Na de opleiding 
politicologie en enkele uitstapjes buiten de universiteit, werd ik in 1998 
contractonderzoeker. eerst in rotterdam, daarna in Amsterdam. en tussentijds 
bij adviesbureaus in Utrecht. Ik heb me van meet af aan toegelegd op sociale 
processen in probleemwijken waar gewerkt wordt aan een meer gemengd 
woningbestand. Inmiddels is de wetenschappelijke aandacht voor stedelijke 
vernieuwing sterk verbreed. We weten veel meer dan 12 jaar geleden, maar 
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toch zijn er nog steeds ook onbelichte kanten en vraagtekens. Dit proefschrift 
is dan ook een poging om een bekend onderwerp in een wat ander daglicht 
te plaatsen. Of beter gezegd om na te gaan of sommige van onze ingesleten 
aannames over stedelijke vernieuwing wel houdbaar zijn.

Gedurende de afgelopen jaren heb ik met een ‘harde kern’ van collega’s nauw 
samengewerkt. Niet altijd vanuit dezelfde werkplek, locatie of blikveld, maar 
wel altijd vanuit veel wederzijdse waardering en vriendschap. Nanne Boonstra, 
Jan Willem Duyvendak, Peter van der Graaf en reinout Kleinhans ben ik dan 
ook zeer erkentelijk als belangrijke klankborden voor mijn onderzoek naar 
stedelijke vernieuwing. Ook voor dit proefschrift kon ik bij hen aankloppen, 
in het bijzonder bij Jan Willem Duyvendak als mijn promotor (na eerder mijn  
scriptiebegeleider te zijn geweest in 1993) en bij Peter van der Graaf als mijn 
engelse adviseur. Dit proefschrift had ook nooit geschreven kunnen worden 
zonder andere collega’s met wie ik in de afgelopen jaren heb samengewerkt 
tijdens tal van onderzoeken: evelyne Baillergeau, Carolien Bouw, Maartje 
Delnoij, radboud engbersen, Iris van Huis, Andre Krouwel, Marco van der 
Land, Ilse van Liempt, Annemiek Meeske, Stefan Metaal, Matthijs Uyterlinde, 
Loes Verplanke en Marie-Louise Wijne, allen hartelijk dank! Ook de leden 
van de promotiecommissie die mijn onderzoek kritisch onder de loep hebben 
genomen, ben ik natuurlijk zeer erkentelijk. 

een onderzoeker moet met afstand en betrokkenheid naar zijn onderwerp 
kijken. een combinatie van welgemeende interesse en kritische distantie. Na 
werktijd mag hij die uitgebalanceerde houding gelukkig laten varen en mag 
hij zich overgeven aan wat hem zeer na aan het hart ligt. Krista, als jij er niet 
was, zou ik een veertiger zijn met lege handen; zonder proefschrift, maar ook 
zonder grote liefde. 
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InleIdIng  
en VraagstellIng

1

Sinds het verschijnen van de nota Stedelijke Vernieuwing in 1997 hebben 
er ingrijpende veranderingen plaatsgevonden in de woningvoorraad van 
impopulaire stadswijken met moeilijk beheersbare sociale problemen. Kern 
van de aanpak is dat een deel van de goedkope sociale huursector wordt 
vervangen door betere huurwoningen en dat een ander deel wordt omgezet in 
middenklassenwoningen. Het is een zeer grootscheepse veranderingsoperatie. 
Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 8.500 sociale huurwoningen gesloopt 
in het kader van deze herstructurering of stedelijke vernieuwing (CFV, 2009: 
29).1 Het Ministerie van Vrom voorzag bij de lancering van de plannen dat het 
aandeel sociale huur in de te herstructureren wijken door sloop/nieuwbouw 
en verkoop zou dalen van gemiddeld 65 procent in 2000 tot 42 procent in 
2010 (Ministerie van VrOM, 2000). Deze streefcijfers zijn nog niet gehaald 
vanwege vertragingen in de uitvoering, maar de omzettingen naar duurdere 
woningen van de afgelopen jaren versterken inmiddels nadrukkelijk de 
inkomensmenging in gerenoveerde achterstandswijken (Dam e.a., 2010). 

Met een groter aandeel middenklassenbewoners moeten de probleemwijken 
weer gewild worden: leefbaar, stabiel, toekomstbestendig en minder 
grimmig dan voorheen. De veronderstelde meerwaarde van een gemengde 
inkomenswijk is echter niet alleen gelegen in het verbeteren van woonmilieus, 
de leefbaarheid en de wijkscores. Het gaat om meer dan wijkverbetering. Oude 
idealen van architecten en volkshuisvesters over een gemengde inkomenswijk 
als sociale eenheid die bijdraagt aan een ‘burgerlijke’ leefwijze van de minder 
welvarenden klinken door in het huidige beleid (vgl. Kullberg, 2006: 10-12). 
De hoop is erop gevestigd dat arme bewoners door sociaal-economisch meer 
gemengd te wonen zich gaan spiegelen aan dominante leefstijlen en dat er voor 

1   In de periode 2004 - 2008 zijn er bijna 43.000 woningen gesloopt door corporaties bij de 
herstructureringsopgave. Voor de periode 2010 - 2014 is de meest recente verwachting (juni 
2010) dat in vernieuwingswijken ongeveer 40.000 woningen gesloopt worden. Dat is 17 procent 
van het corporatiebezit in deze gebieden (CFV, 2010: 56). Door de economische crisis is de 
sloopverwachting minder groot dan aanvankelijk voorzien, maar dus altijd nog omvangrijk.
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hen meer mogelijkheden ontstaan voor culturele integratie en sociale stijging 
door het aanboren van nieuwe netwerken en contacten (Ministerie van WWI, 
2007; vgl. Gans, 1961; Wilson, 1987). De koninklijke route voor verheffing 
blijft scholing en arbeid, maar daarnaast wordt het verbreden van het blikveld, 
het aansluiting vinden bij middengroepen, van groot belang geacht (VrOM-
raad, 2006; Van Boxtel, 2006: 6). 

Beleidsmakers die actief zijn in de stedelijke vernieuwing formuleren als 
ideaalbeeld dat sociale klassen in de gemengde inkomenswijk zich positief van 
elkaar bewust worden. Achterstandsgroepen die zich voegen naar de normen 
van de middenklasse en middengroepen die op hun beurt wennen aan de 
‘nieuwe werkelijkheid’ van stedelijke pluriformiteit. Impliciet zinspelen deze 
beleidsmakers op een ‘middleclassburden’: ze verwachten dat de middenklasse 
in een geherstructureerde wijk zich in zal zetten voor de omgeving en bereid 
zal zijn de zwakkere groepen het goede voorbeeld te geven, zodat deze zich 
aan hen kunnen optrekken (vgl. Ministerie van VrOM, 1997: 80-81). Dat 
de middenklasse daarvoor uitverkoren is, past in een lange traditie. Al door 
Aristoteles werd de middenklasse gezien als de ruggengraat van de samenleving, 
als een buffer tussen de ‘arrogante elite’ en de ‘afgunstige gedepriveerden’, als 
een groep die in staat is verder te kijken dan het eigen belang. Zonder de 
middenklasse, zo veronderstelde Aristoteles, hebben de maatschappelijke 
tegenstellingen vrij spel. Bewust of onbewust van deze klassieke zienswijze 
stellen hedendaagse stedelijke vernieuwers de gemengde inkomenswijk 
voor als harmonisch en solidair, gedragen door een stabiele middenklasse. 
Zij rekenen er kortom op dat de ruimtelijke nabijheid van middenklasse en 
achterstandsgroepen leidt tot betrokkenheid.

Na meer dan tien jaar stedelijke vernieuwing lijken de ideeën over een 
harmonische en betrokken gemengde wijk bij nadere beschouwing van weinig 
realiteitszin te getuigen. De vernieuwde wijken blijken wel veiliger en schoner 
(Musterd & Van Kempen, 2005: 46; Wittebrood & Veldheer, 2008) en kennen een 
verbeterde status (Helleman & Wassenberg, 2004), maar diverse onderzoeken 
schetsen een ontmoedigend beeld over de gewenste sociale menging. Inwoners 
gaan primair om met gelijkgestemde buurtbewoners (Kleinhans, Veldboer & 
Duyvendak, 2000; 135; Karsten & Van Kempen, 2001:18, Van eijk, 2010: 322). 
Hogeropgeleiden in de gemengde wijk zijn minder sociaal actief in hun buurt 
dan hogeropgeleiden in middenklassewijken; ze zetten hun vaardigheden 
vooral in voor individuele belangen (Blokland, 2001: 46-50). er zijn in 
gemengde wijken tussen de inkomensgroepen aanzienlijke verschillen in 
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buurtgerichtheid (Van Beckhoven en Van Kempen, 2003), in buurtidentificatie 
en in contacten met buren (Dekker & Bolt, 2004; Van Bergeijk e.a., 2008). 
Dit verkleint de kansen op gemeenschapsvorming met gedeelde waarden en 
normen, vriendschappen en een sterke buurtidentificatie (Bolt & Van Kempen, 
2008: 39). De ontevredenheid over de bevolkingssamenstelling is daarnaast 
in gemengde inkomenswijken niet minder dan in arme wijken met een 
gekleurde bevolking (Van Bergeijk, 2008: 175). Op basis hiervan trekt menig 
onderzoeker de conclusie dat er een gebrek aan betrokkenheid is tussen de 
verschillende groepen bewoners in de gemengde inkomenswijk en specifieker 
een geringe solidariteit van de middenklasse met arme buurtbewoners. Deze 
‘disappointing benefits of social mixing policies’ (Bolt, Philips & Van Kempen, 
2010:132) doen ernstig twijfelen of herstructurering wel het juiste panacee is 
om harmonie en solidariteit terug te brengen in achterstandswijken.

De vrees bestaat zelfs dat een sociale mix van inkomensklassen contra-
productief uitpakt omdat het aan de onderkant relatieve deprivatie zou oproepen 
en aan de bovenkant aan kan zetten tot vermijding. ‘Stedelijke vernieuwing zet 
juist de tweedeling aan tussen kansarmen versus hogeropgeleiden’(reijndorp 
2008: 149-150); ‘Grote verschillen in de wijk tussen rijk en arm leiden in de 
praktijk tot spanningen en fricties’ (Van Bergeijk e.a., 2008: 238); Gemengd 
wonen bestendigt de scheidslijnen tussen kansrijken en kansarmen, armen zijn 
er niet bij gebaat’ (Van eijk, 2010: 320). De vrees van Nederlandse onderzoekers 
staat niet op zich zelf. De zorgelijke toon past in een koor van internationale 
onderzoeken waarin met veel pessimisme wordt gesproken over de resultaten 
van sociale mix (o.a. Donzelot, 2003: 14; Butler, 2008: 217). Het pessimistische 
geluid werd in de jaren zestig als een van de eersten vertolkt door Gans (1961: 
178). Hij stelde dat ‘People with higher incomes and more education may feel 
that they or their children are being harmed by living among less advantaged 
neighbors. [While] the latter are likely to feel equally negative about the 
“airs” being put on by the former’. Ook in Nederland betwijfelden sociologen 
overigens al vroeg de realiteitszin van harmonische gemengde buurtnetwerken 
(o.a. Van Doorn, 1955). Het relativeren van hooggespannen verwachtingen 
over een ‘middenklasse van buiten de wijk die wel even de Vogelaarbuurten zal 
redden’ (vgl. Musterd, 2007) staat dus in een lange academische traditie. 

Dat beleidsmakers vaak te optimistisch denken over de impact van stedelijke 
vernieuwing op de verhouding tussen bevolkingsgroepen staat buiten kijf. 
tegelijkertijd rijst echter de vraag of de pessimistisch gestemde onderzoekers 
niet al te somber zijn over inkomensmenging. Veel onderzoeksbevindingen over 



HOOFDStUK 114

sociale mix hebben vaak een ambivalente inhoud en rechtvaardigen niet altijd 
een eenzijdig pessimisme (vgl. Kleinhans, 2004: 384). Zo nemen bewoners met 
lage inkomens bij projecten voor herstructurering het risico op een gedepriveerd 
gevoel door de aanwezigheid ‘betere buren’ schijnbaar voor lief; de wens om te 
wonen in een hogere statuswijk is uiteindelijk veel doorslaggevender bij hun 
woningkeus (Van der Veer, 2009; Bolt & Van Kempen, 2010). Het geringe 
aantal contacten tussen verschillende statusgroepen betekent bovendien niet 
dat er onder kwetsbare (etnische) huishoudens geen convergentie in houding 
en gedrag plaatsvindt naar middenklasse-normen. Zonder dat er sprake is van 
hechte gemengde netwerken lijkt het wonen te midden van minder slechte 
en meer goede rolmodellen voor sommige subgroepen toch zijn vruchten af 
te werpen, bijvoorbeeld in de zin van minder riskant gedrag (rosenbaum, 
1995; Gijsberts & Dagevos, 2005). Bovendien neemt  in Nederland - ondanks 
de lage contactgraad - de tolerantie voor andere etnische groepen in een 
economisch diverse wijk wel toe (Lancee & Dronkers, 2009; tolsma, Van der 
Meer & Gesthuizen, 2009). en hoewel bewoners vooraf zeer gespannen zijn 
over de persoonlijke en sociale gevolgen van de vernieuwing van hun wijk, 
zijn ze achteraf vaak zeer tevreden over hun nieuwe woning en ervaren ze 
geen aantasting van hun netwerken (Kleinhans et al, 2007: 1085-1086; Van der 
Graaf, 2009: 293). Al met al is het een te snelle conclusie om de betrokkenheid 
tussen groepen in de gemengde wijk als geheel negatief af te schilderen. Het 
beeld is ‘gemengd’ en minder eenzijdig dan soms wordt voorgesteld. Passender 
is om de sociale balans van stedelijke vernieuwing te zien als een optelsom van 
plussen en (nog steeds veel) minnen.

In deze studie staan de soms complexe relaties tussen afstand en 
betrokkenheid in de gemengde wijk centraal. In het empirisch deel worden die 
relaties op twee manieren verkend. Allereerst komt aan de orde wat het effect is 
van een kleine ruimtelijke afstand tussen inkomensklassen op de betrokkenheid 
tussen bewonersgroepen in een stedelijk vernieuwingsgebied. Vermindert de 
betrokkenheid tussen verschillende groepen als ze naast elkaar wonen, zoals 
vaak wordt verondersteld, en zo ja, tussen welke groepen precies? Daarbij 
verkennen we dus hoofdzakelijk de negatieve optie van antagonisme tussen 
groepen: wie keert zicht tegen wie in de gemengde inkomenswijk? Kortom: 
wie is de afwijzende ‘Nimby’ (not in my backyard) bij sociale mix? Vervolgens 
wordt een positieve variant, de betrokkenheid van middengroepen bij lagere 
inkomensgroepen, nader verkend. In veel domeinen (vrijwilligerswerk, 
lidmaatschap van organisaties, kiesgedrag) toont de middenklasse een grote 
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betrokkenheid bij lagere statusgroepen (Bekkers, 2005: 447; Houtman, 
Achterberg & Derks, 2008). Keert daarvan iets terug in de gemengde buurt? 
en zo ja, is er meer kans op ‘verticale solidariteit’ bij middengroepen met een 
grote sociale afstand tot achterstandsbewoners of juist bij middengroepen 
met een kleine sociale afstand? ergo: wie is de loyale ‘Wimby’ (welcome in my 
backyard) bij sociale mix?

In dit proefschrift is solidariteit het centrale theoretische concept. De 
studie richt zich op een relatief smal deel van solidariteit, namelijk solidariteit 
als een betrokken loyale houding (vgl. etzioni, 1961). Andere onderzoeken 
verkennen de gemengde inkomenswijk veelal aan de hand van concepten als 
sociaal kapitaal (netwerkvorming) of sociale cohesie (de sociale samenhang 
tussen bewoners). De meeste van deze studies komen tot de conclusie dat er in 
economische heterogene wijken weinig contacten en hulprelaties zijn tussen 
klassen en dat er weinig ‘sociale eenheid’ is. Hoe groepen over elkaar denken, 
of ze met sympathie of met antipathie naar elkaar kijken, komt echter veel 
minder aan bod. In deze studie staan we wel uitgebreid stil bij die vraag. We 
gaan na of mensen een positieve of negatieve lotsverbondenheid voelen met 
‘andere’ bewoners in stedelijke vernieuwingsgebieden. Wat gebeurt er bij een 
geringe ruimtelijke afstand in de hoofden van mensen? In deze studie verstaan 
we onder een geringe ruimtelijke afstand als mensen met elkaar in de buurt 
of de wijk wonen. Stedelijke vernieuwing speelt zich vanzelfsprekend op nog 
meer ruimtelijke schaalniveaus af, van wooncomplex, tot buurt, wijk, stad en 
stadsgewest, maar in de kern is het een wijkaanpak. De sociale afstand tussen 
verschillende groepen bewoners is een veel relatiever begrip dan ruimtelijke 
afstand en sterk een kwestie van perceptie. Sociale afstand verwijst ernaar in 
hoeverre mensen anderen afwijzen of accepteren; hoe ‘sociaal’ veraf of dichtbij 
ze hen positioneren. We zullen in dit proefschrift laten zien dat de relatie tussen 
sociale afstand, ruimtelijke afstand en solidariteit soms zeer complex kan zijn.   

1.1. ruimteLijke nAbijheid en sociALe distAntie:  
‘rijk’ Versus Arm?

Hoe in heterogene wijken solidariteit c.q. betrokkenheid kan ontstaan tussen 
‘anderen’ is geen nieuwe vraag. Al in de negentiende eeuw was deze kwestie 
actueel toen in steden nieuwe wijken uit de grond werden gestampt om de 
industriële beroepsbevolking te huisvesten. Door de industriële revolutie 
kwamen werkzoekenden met sterk verschillende achtergronden bij elkaar in de 



HOOFDStUK 116

buurt te wonen. Niet langer verkeerden mensen in relatief gesloten traditionele 
dorpsgemeenschappen, maar men leefde nu tussen buren met uiteenlopende 
achtergronden en was deels ontworteld. Deze modernisering gaf een belangrijke 
aanzet tot sociologische studies. Ons denken over de invloed van ruimtelijke 
nabijheid op sociale relaties heeft dan ook een lange wetenschappelijke 
traditie. Veel van dit onderzoek is te herleiden naar het klassieke werk van de 
Duitse socioloog Simmel die stelde dat in de stad geografische afstand vaak 
sturend is voor sociaal gedrag. Simmel zag op het microniveau van de buurt 
dat ruimtelijke nabijheid de sociale afstand zichtbaar en voelbaar maakte. 
Mensen worden in elkaars nabijheid bewust van de onderlinge verschillen. 
De overweldigende drukte van de stad en de straat versterkte volgens hem 
bijvoorbeeld de behoefte aan individuele mentale distantie (Simmel, 1903). 

tegelijkertijd legde Simmel de relatie geregeld ook precies andersom. De 
drukte en veelheid van de stad en de straat maakte het ook mogelijk om sociale 
afstanden te verkleinen. Hij zag de stad als een kruispunt van sociale sferen 
(‘Kreuzung sozialer Kreise’). De stad was als het ware het podium van allerlei 
nieuwe confrontaties en ontmoetingen die mensen met elkaar aangingen. er 
ontstonden niet alleen botsingen, maar ook nieuwe associaties gebaseerd op 
affectie of op gedeelde belangen. ruimtelijke nabijheid zorgde in de ogen van 
Simmel dus tegelijkertijd voor een vergroting én een verkleining van sociale 
afstanden. Opmerkelijk is dat in het Amerikaanse vervolgonderzoek over 
sociale afstand de elementen van Simmel op een compleet nieuwe manier 
werden geassembleerd (vgl. ethington, 1997:4). Park, een van de belangrijkste 
grondleggers van de Chicagoschool, nam het element van mentale distantie 
over, maar op geheel eigen wijze. In den beginne is er volgens Park (1924: 
339) de ‘instinctieve’ behoefte van de machtigen om sociale afstand te houden 
tegenover de onmachtigen om de sociale verhoudingen te handhaven. Deze 
‘spontaneous disposition’ vertaalt zich onder machtigen vervolgens naar 
ruimtelijk gedrag zoals het willen vermijden van woonplaatsen en gelegenheden 
waar men onmachtigen zou kunnen tegenkomen. Sociale afstand werd door 
Park en zijn navolgers niet gezien als een reactie op de stad, maar als een 
voorspeller van ondermeer woonpreferenties (vgl. Powers & ellison, 1995). 
ruimtelijke patronen zijn een weerspiegeling van sociale posities.2

2   Zo ligt de sociale-afstandsschaal die Bogardus in de jaren twintig van de vorige eeuw 
ontwikkelde om de acceptatie tussen en voor verschillende etnische groepen in kaart te brengen, 
aan de basis van de sociology of space van Hall (1969). Hall analyseerde dat hoe groter de sociale 
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In onderzoek naar gemengde wijken zien we beide denkrichtingen terug. 
Wanneer het perspectief van Park leidend is, stelt men zich nadrukkelijk de 
vraag hoe klassen zich onderling verhouden (lees: distantiëren) bij ruimtelijke 
nabijheid. De  zoektocht naar processen van distantiëring leiden bijna 
onvermijdelijk tot de conclusie dat machtigen die hun eigen voorsprong willen 
veiligstellen, zich uitputten in allerlei  - openlijke of heimelijke - ruimtelijke 
vermijdingsstrategieën (vgl. Butler, 2003: 4). Onderzoeken die starten vanuit 
het perspectief van ruimtelijke nabijheid stuiten eerder op bevindingen zoals 
die van Simmel 100 jaar geleden: ze constateren dat een grote ruimtelijke 
diversiteit bij bewoners een mentale terugtrekreactie veroorzaakt (vgl. Putnam, 
2007) of dat er een afstandelijke gewenning groeit tussen vreemden (Sennett, 
1990). 

De vaak terugkerende bevinding dat in veel gemengde inkomenswijken 
er een aanzienlijke mate van terugtrekgedrag en distantiëring is, staat in 
dit proefschrift niet of nauwelijks ter discussie. De vraag die hier wel wordt 
opgeworpen is welke groepen zich terugtrekken of distantiëren en welke niet. 
Vaak wordt er a priori van uitgegaan dat een Nimby-houding voorbehouden 
is aan de hogere inkomensgroepen omdat deze zouden vrezen dat het wonen 
in gemengde wijken kan leiden tot statusverlies en afbreuk kan doen aan de 
kwaliteit van leven. Het zouden steeds middengroepen zijn die zich afkeren 
van lage inkomensgroepen. Bij stedelijke vernieuwing zou die distantiëring 
zelfs een dubbele betekenis hebben, in de zin van een afkeer onder de (blanke) 
middenklasse van (etnische) achterstandsbewoners (vgl. Smith, 2001). Deze 
aannames over de middenklasse als Nimby bij stedelijke vernieuwing zijn 
echter nog weinig empirisch getoetst. De eerste vraag in dit proefschrift luidt 
daarom: 

Leidt ruimtelijke nabijheid door stedelijke vernieuwing tot spanning 
tussen groepen, tot terugtrekgedrag of tot gewenning? Welke groepen tonen 
in de gemengde wijk weinig betrokkenheid bij andere groepen? Met andere 
woorden: wie zijn de afwijzende Nimby’s (not in my backyard) bij stedelijke 
vernieuwing?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, komen verschillende theorieën 
zoals de conflict- en constricthypothese en de contacttheorie aan de orde. Voor 
de toetsing wordt gebruik gemaakt van empirische onderzoeken verricht in 

afstand is tussen twee personen, hoe meer men in het contact ruimtelijke afstand houdt. Intimi 
laten elkaar daarentegen fysiek veel dichterbij komen.
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Hoogvliet, een deelgemeente van rotterdam. Nagegaan wordt hoe economische 
en culturele groepen zich tot elkaar verhouden in deze satellietstad die een 
langdurige en grootscheepse vernieuwing doormaakt.3 

1.2. ‘eLites’ uit de eigen groep ALs de meest betrokken 
middenkLAsse?

De tweede onderzoeksvraag is een zoektocht naar het spiegelbeeld van een 
Nimby-houding bij stedelijke vernieuwing. Welke bewoners stellen zich bij 
inkomensmenging juist vriendelijk naar anderen op? Wie zijn kortom de 
Wimby’s (Welcome in my backyard)? Centraal bij deze zoektocht staat het 
begrip sociale afstand. Dat begrip is definitief op de kaart gezet door Bogardus 
(1925), een andere onderzoeker van de Chicagoschool. Hij ontwikkelde een 
schaal waarin leden van dominante groepen werden bevraagd in hoeverre ze 
mensen uit andere groepen accepteren of afwijzen als huwelijkspartner, vriend, 
collega of buurman. 

een bekende stelregel is dat een kleine sociale afstand een gunstige conditie 
is voor interpersoonlijke solidariteit. Hoe geringer de sociale afstand, des te 
meer kans op contact (Blau, 1973) en op interpersoonlijke betrokkenheid 
(Laumann, 1966; Komter, 2004) en hoe geringer de kans op distantie (Park, 
1924). Gelijkenis stimuleert de empathie en dat bevordert de bereidheid om 
de helpende hand toe te steken (Dekker & De Hart, 2000:24). Deze klassieke 
beschouwingswijze past tot op heden in de gereedschapskist van de socioloog. 
tegelijkertijd is het niet vanzelfsprekend dat een grote sociale afstand elke 
betrokkenheid tempert. Integendeel. Onderzoek naar sociale afstand dat in 
navolging van Bogardus is opgezet, signaleert een toenemende trend naar 
acceptatie van outgroups door weinig gelijkende hogere statusgroepen (Parillo 
& Donaghue, 2005: 267). een grote mate van etnische tolerantie, compassie 
met ongefortuneerden, acceptatie van psychiatrische patiënten; het komt het 
sterkst voor onder hogere statusgroepen. Daarvoor dienen zich verschillende 
deels complementaire verklaringen aan, zoals de veronderstelde civiliserende 
werking van hoger onderwijs (Hello, e.a., 2004: 264). een andere verklaring 
is de toename in westerse landen van een postmaterialistische levenshouding: 

3   De gegevens zijn merendeels ontleend aan eerdere studies in Hoogvliet zoals Integratie door 
differentiatie? (Kleinhans, Veldboer & Duyvendak, 2000) en In beweging brengen en richting 
geven (Veldboer, Duyvendak, Kleinhans & Boonstra, 2007). tevens zijn andere onderzoeken in 
Hoogvliet geanalyseerd. 
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door een toenemende zekerheid over de eigen positie zijn meer mensen zich 
gaan scharen achter het idee van de gelijkwaardigheid van maatschappelijke 
groepen (Inglehart, 1977). een derde zienswijze om betrokkenheid van hogere 
bij lagere statusgroepen te verklaren is het eigenbelang van gevestigde groepen; 
bijvoorbeeld hun wens om zich te verzekeren van rust en orde door het bieden 
van sociale vangnetten aan sociaal zwakkeren. Het veiligstellen van het eigen 
werk kan tenslotte ook een reden zijn, zoals voor de groep van sociaal-culturele 
professionals (onderwijzers, welzijnswerkers, zorgpersoneel) die belang heeft 
bij een sterke publieke sector gericht op de bescherming van ongefortuneerden 
(Lamont, 1987). Hoe het ook zij: we zien dat informele (en formele) solidariteit 
niet alleen bij kleine maar ook bij grote sociale afstanden kan gedijen. 
Sterke schouders zetten zich immers nadrukkelijk in voor ongelijksoortige 
ongefortuneerde groepen. 

Veel van de betrokkenheid van hogere statusgroepen is tamelijk licht van 
karakter. Het gaat naast vrijwilligerswerk bijvoorbeeld om electorale steun 
aan partijen die economische nivellering voorstaan (erikson & Laycock, 2002; 
Houtman, Achterberg & Derks, 2008), deelname aan sociale bewegingen die 
solidaire waarden uitdragen (Duyvendak, e.a., 1992), positieve beeldvorming 
over minderheden (Gijsberts & Dagevos, 2005: 91) of de symbolische 
consumptie van de ‘andere’ cultuur (rath, 2005: 238; Van der Land, 2007: 
477). Volgens diverse onderzoekers (De Swaan, 1993; Latten & Verschueren, 
2006: 37; Ultee et al, 2003) gedijt deze solidariteit het best bij ruimtelijke 
afstand. Bij ruimtelijke nabijheid zou de betrokkenheid echter als sneeuw 
voor de zon smelten. Bij wonen, schoolgaan en zeker bij partnerkeuze steekt 
volgens deze auteurs voortdurend een behoefte aan sociale reproductie de 
kop op, die vraagt om het op ruimtelijke afstand houden van anderen. Hier 
klinkt duidelijk het werk van Park (1924) door: sociale afstand vertaalt zich 
in ruimtelijk onderscheidend gedrag. Gegoede burgers kunnen de verheffing 
van achterstandsgroepen steunen, maar het moet niet leiden tot vermenging, 
tot vervaging van standsverschillen. Met de voeten wordt vrij vertaald heel 
anders gestemd dan op verkiezingsdagen. In de Angelsaksische literatuur 
zijn dergelijke bevindingen bijna gemeengoed. Hogere statusgroepen komen 
hetzij in beeld als in zichzelf gekeerde bewoners die druk zijn met hun eigen 
belangen en op de vlucht voor hun maatschappelijke verantwoordelijkheid 
(‘ a flight for the obligations of social capital)’ voor minderbedeelden (Butler, 
2003: 3) of als bange respectabelen die zich opsluiten in gated communities 
(Low, 2008) of als een revanchebeluste groep die via gentrification arme wijken 
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overnemen, om er de dominantie te heroveren (Smith, 2001). Al deze keuzes 
leiden tot een bijna onvermijdelijke ‘partitionering’ (Van Kempen, 2002) van 
de woonomgeving en het onderwijs. Van de hooggestemde verheffing blijft in 
de persoonlijke levenssfeer weinig over.

Is deze segregatie-tendens te counteren? De enige uitweg die lijkt te resten 
voor het omzeilen van de ‘ijzeren’ logica van zelfsegregatie onder (vluchtende, 
ontlopende, verdringende) machtigen is volgens veel onderzoekers het mikken 
op graduele verschillen tussen de middenklasse en de achterstandsbewoners. 
‘When differences between people are small, residents of an area can develop 
tolerance toward each other (…) More extreme population heterogeneity is 
not likely to have the same result’ (Gans, 1961: 178). De echo’s van deze stelling 
klinken tot vandaag door in het denken over stedelijke vernieuwing. een kleine 
overbrugbare sociale afstand wordt gezien als de meest gunstige conditie 
voor de gemengde wijk (vgl. Van Bergeijk, 2008: 238). een graduele stijging 
geeft geen clash of lifestyles (Brophy & Smith, 1997: 27) en biedt kansen voor 
hulprelaties (Galster, 2005: 40). een bekende veronderstelling in dit verband is 
dat sociale stijgers uit de wijk die een stap in hun wooncarrière willen maken, 
zich minder laten leiden door sociale smetvrees en dus een interessante 
doelgroep zijn. Vooral allochtone middengroepen staan symbool voor deze 
wijkbewoners in de lift. Als leden van de etnische middenklasse zetten ze 
zich vaak via zelforganisaties in voor het verbeteren van de maatschappelijke 
positie van de eigen groep en bieden ze relatief veel informele hulp aan familie, 
vrienden en bekenden (rusinovic, Bochove & engbersen, te verschijnen). Ook 
als buren zouden ze een duidelijke meerwaarde kunnen hebben. ‘Je hebt een 
veel grotere kans dat mensen elkaar omhoog trekken wanneer ze elkaar al 
kennen – bijvoorbeeld in Amsterdam Zuidoost waar mensen uit de hoogbouw 
naar de laagbouw doorgroeien – dan wanneer er mensen van buiten komen’ 
(Duyvendak, 2003). ‘Achterstandswijken hebben geen bloedtransfusies nodig 
van rijken. Het potentieel aan stijgers woont bij wijze van spreken om de hoek’ 
(reijndorp, 2007). In deze gedachte van kleine verschillen past dus bijvoorbeeld 
het streven naar een matige diversiteit naar inkomens en etniciteit.

In dit proefschrift wordt nagegaan of dit beeld klopt: is het inderdaad zo dat 
in een gemengde inkomenswijk vooral middenklasse-betrokkenheid ontstaat 
via een ‘binnenroute’ van similariteit (als er sprake is van kleine overbrugbare 
sociale afstanden). Of is er toch ook betrokkenheid via een ‘buitenroute’ 
waarbij de verschillen tussen groepen groter zijn? (vgl. Veldboer e.a., 2008: 37). 
er zijn wel enkele aanwijzingen dat de buitenroute in ieder geval niet te vroeg 
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moet worden afgeschreven. Onderzoek in Amsterdam (Van der Veer, 2006; 
idem, 2009) en rotterdam (Van eijk & Blokland, 2006:11) laat bijvoorbeeld 
zien dat juist in gebieden met veel hogeropgeleiden er waardering is voor een 
diverse gemengde wijk. Zoals Van eijk (2008:140) memoreert, gaat het daarbij 
niet alleen om symbolische bindingen, maar zijn er ook kleine openingen 
in netwerken. Gijsberts en Dagevos (2005: 91) pleiten er zelfs expliciet voor 
om hogeropgeleide autochtonen vanwege hun positieve beeldvorming over 
minderheden en hun relatief hoge score bij interetnisch contact (net als de 
allochtone middenklasse) te bezien als een groep die in de stad omkijkt naar 
achterstandsgroepen. 

De tweede onderzoeksvraag in dit proefschrift luidt: Welke middengroepen 
zijn in stedelijke vernieuwingsgebieden betrokken bij achterstandsbewoners? 
Met andere woorden: wie zijn onder de middenklasse de loyale Wimby’s 
(welcome in my backyard) bij stedelijke vernieuwing? Welke rol speelt sociale 
afstand bij deze loyaliteit?

Omdat er in Nederland bij stedelijke vernieuwing een relatief groot deel van 
de arme bewoners in dezelfde of omringende wijken terugkeert (Slob, Bolt & Van 
Kempen, 2008), is de positie van achterstandsbewoners in dit tweede deel van 
het onderzoek gefixeerd. Dat de lagere inkomensgroepen van de Nederlandse 
samenleving in werkelijkheid een zeer pluriforme groep vormen4 met hun eigen 
opvattingen, blijft bij deze Wimby-studie goeddeels buiten beschouwing. We 
zoomen hoofdzakelijk in op de middenklasse en gaan daar binnen differentiëren 
om te bezien welke sociale afstand gunstig is voor verticale betrokkenheid van 
sterkere groepen bij zwakke groepen. Voor het antwoord op deze tweede vraag 
is kwantitatief onderzoek verricht in twee stedelijke vernieuwingsgebieden in 
Amsterdam (de F-buurt in de Bijlmer en de Geuzenbaan in Amsterdam Nieuw 
West). Daarnaast zijn in Amsterdam Nieuw West interviews gehouden met 
middengroepen die de binnen- en de buitenroute representeren.5

4   tot de onderste 10 procent van de inkomensgroepen behoren bijvoorbeeld: alleenstaande 
ouderen met lichamelijke of psychische beperkingen, het deel van de jongeren die niet schoolgaan, 
niet werken en afwijkend gedrag vertonen, langdurig werklozen en jonge arbeidsongeschikten, 
etnische minderheden die van een uitkering afhankelijk zijn, maatschappelijk marginalen zoals 
verslaafden en dak-en thuislozen (vgl. SCP, 2008: 22).
5   De gegevens zijn grotendeels verzameld in het kader van het NWO-NICIS-onderzoek ‘Helpt 
de middenklasse?’ (Veldboer, engbersen, Duyvendak & Uyterlinde, 2008), maar zijn voor dit 
proefschrift opnieuw geanalyseerd.
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1.3. opzet VAn het proefschrift 

In het theoretische deel zal ik dieper ingaan op de inhoudelijke relatie tussen 
sociale afstand, ruimtelijke afstand en solidariteit. Het tweede hoofdstuk 
zal vooral een brede schets zijn van de literatuur over solidariteit en sociale 
afstand. Historische en recente ontwikkelingen worden besproken. Centraal 
staan de sociale kenmerken die van invloed zijn op solidariteit: wat is de 
invloed van verwantschap en gelijkheid en wat is de invloed van een grote 
sociale afstand op betrokkenheid? In hoofdstuk drie staan niet de individuele, 
maar de ruimtelijke kenmerken voorop. We gaan na wat de relatie is tussen 
ruimtelijke nabijheid en solidariteit. Aan de hand van sociologische studies 
zal ik dit klassieke thema bespreken en specifiek inzoomen op de impact van 
sociale afstand op betrokkenheid bij de ruimtelijke menging van etnische 
groepen. In het vierde hoofdstuk ga ik dieper in op de wetenschappelijke 
discussie over betrokkenheid in de gemengde inkomenswijk. Waartoe leidt 
inkomensmenging?

In de daarop volgende twee hoofdstukken wordt onderzoek gepresenteerd 
waarin de beide hoofdvragen centraal staan. In het slothoofdstuk vat ik de 
bevindingen samen en ga ik in op actuele discussies over de rol van gearriveerde 
groepen ten opzichte van buitenstaanders. 
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sOcIale afstand  
en sOlIdarIteIt 

2

2.1. soLidAriteit ontLeden

In discussies over de gemengde wijk wordt betrokkenheid bij de lagere klasse 
in eerste instantie niet verwacht van succesvolle middengroepen die van buiten 
de wijk komen. De veronderstelling is dat sociale stijgers die de wijk trouw 
zijn gebleven en die in etnisch en economisch opzicht niet sterk afwijken van 
de achterstandsbewoners, het meest solidair zijn. De impliciete aanname is 
dus dat in de gemengde inkomenswijk solidariteit gedijt bij een kleine sociale 
afstand tussen bevolkingsgroepen (vgl. Gans, 1961). 

 De relatie tussen sociale afstand en betrokkenheid is in de sociologie een 
onderwerp dat bij veel thema’s wordt verkend. In dit hoofdstuk verkennen 
we de literatuur hierover. De veronderstelling dat betrokkenheid is gestoeld 
op overeenkomst staat in een lange traditie: hoe meer gelijkenis, hoe meer 
solidariteit, is een bekend credo. In de loop van de tijd is een grote sociale 
afstand echter steeds minder een hindernis geworden voor solidariteit. een 
grote sociale afstand kan zelfs een eminente bron zijn van betrokkenheid, zo zal 
in dit hoofdstuk worden betoogd. De toename van solidariteit door ongelijken 
compenseert op veel schaalniveaus zelfs grotendeels de afname van solidariteit 
door gelijken. Voordat we deze beweging verder analyseren, stellen we eerst de 
basisvraag: wat houdt solidariteit in? 

De Van Dale schrijft onder het lemma solidariteit: ‘gevoel van een-zijn met 
anderen; saamhorigheid’. In een eerdere versie omschrijft Van Dale solidariteit 
als ‘het bewustzijn van saamhorigheid en de bereidheid om de consequenties 
daarvan te dragen’. Amnesty International verstaat onder het begrip: ‘Het idee 
van saamhorigheid, betrokkenheid bij de strijd of het lijden van anderen.’ 
Wie op de online encyclopedie encyclo het woord solidariteit intikt, krijgt 
sterk overeenkomstige maar toch niet helemaal eenduidige definities: 
‘aansprakelijkheid voor het geheel – broederschap – eendrachtigheid – 
medemenselijkheid – saamhorigheidsgevoel - verbondenheid – saamhorigheid 
- innige verbondenheid – gevoel van saamhorigheid – eensgezindheid – 
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eendracht – belangengemeenschap – aaneensluiting’ (encyclo, geraadpleegd 
op 20-05-2009). De definities maken duidelijk dat solidariteit vele ladingen 
kan dekken. Het gaat om een gevoel, maar ook om gedrag. Solidariteit kan 
zich richten op de eigen gemeenschap, maar ook op onbekende anderen. Grote 
gevoelens van intensiteit kunnen meespelen, maar innigheid is niet vereist. 
Het kan een collectieve norm zijn, maar solidariteit kan ook voortkomen uit 
een individuele afweging. We zullen in dit hoofdstuk zien dat de verschillende 
accenten in de definities niet berusten op toeval, maar goed zijn te plaatsen 
in ontwikkelingen. een klassiek stelling van sociologen is bijvoorbeeld dat 
solidariteit oorspronkelijk sterk was gebaseerd op gelijkenis, op de eigen 
gemeenschap, op broederschap. In de loop van de tijd is de betrokkenheid echter 
verbreed naar wijdere kringen van bekenden en onbekenden. De omschrijving 
van Amnesty International illustreert dat anderen, weinig gelijkend en ver van 
het eigen bed, ook kunnen rekenen op solidariteit. 

De harde kern van solidariteit die in alle omschrijvingen steeds terugkeert, 
is dat er een zekere mate van positieve lotsverbondenheid is tussen personen of 
groepen (De Beer, 2004). Solidariteit heeft een richting. Het verwijst naar concrete 
gevoelens en gedragingen richting anderen. Solidariteit kent twee empirische 
verschijningsvormen. Allereerst een houding van betrokkenheid, een positieve 
loyale bejegening van een individuele ander of groep, vanuit bepaalde waarden 
en opvattingen (etzioni, 1961). ten tweede de feitelijke gedragingen en de (in)
formele regelingen die hieruit voortvloeien richting deze anderen (vgl. Komter, 
Burgers & engbersen, 2000). Het gaat bij solidariteit dus zowel om houdingen 
als handelingen (De Beer & Koster, 2007:15). De meeste sociologen beschrijven 
solidariteit de facto in termen van collectief handelen. De stelling van etzioni 
dat de houding van positieve verbondenheid ook zelfstandig op het individuele 
niveau is te analyseren, vindt niet altijd gehoor (vgl. Schuyt, 1977). In de rest van 
deze studie spitsen we ons vooral toe op (individuele en collectieve) solidaire 
houdingen en minder op (individuele en collectieve) solidaire handelingen. Als 
synoniem voor een positieve bejegening gebruiken we de term loyaliteit (zie 
verder hoofdstuk zes).

Solidariteit wordt vaak gelijktijdig met andere begrippen gebruikt zoals 
sociaal kapitaal en sociale cohesie. Hoewel inderdaad verweven, zijn de 
begrippen niet identiek. Sociaal kapitaal is in de kern gericht op het nut 
van sociale contacten voor groepen en individuen. Het is het vermogen 
om ruggensteun te verwerven uit netwerken. Individuen kunnen volgens 
Bourdieu (1989) exclusief profijt halen uit hun netwerk, net zoals dat ze 
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profijt kunnen halen uit hun economisch (geld) en cultureel kapitaal (kennis, 
vaardigheden, opleiding). Sociaal kapitaal is volgens hem een handige 
hulpbron, een te gebruiken instrument voor tips, informatie en hulp om de 
eigen positie te reproduceren of te verbeteren. De Amerikaanse antropoloog 
Portes (1998) verbindt de sociale ruggensteun sterk aan de geïnternaliseerde 
of opgelegde normen over wederkerigheid die leven in een begrensde groep. 
een sterke geslotenheid van een groep geldt echter niet altijd als een voordeel. 
te hechte groepen kunnen anderen uitsluiten of eigen leden ‘opsluiten’ in 
de eigen verbanden. Voor groepen laag op de maatschappelijke ladder dient 
sociaal kapitaal als pasmunt om te overleven, maar niet zozeer om vooruit te 
komen, daarvoor zijn externe (overbruggende) contacten nodig. Dit belang 
van ‘bridging’ is naar voren gebracht door Granovetter (1973) en Putnam 
(2000). In Putnam’s uitleg staat sociaal kapitaal voor sociale netwerken 
die bepaalde collectieve sociale goederen produceren zoals vertrouwen, 
engagement, een veilig gevoel etc. Die producten kunnen exclusief zijn voor 
de eigen homogene groep, in dat geval wordt gesproken van bonding sociaal 
kapitaal, maar ook naar buiten gericht, op heterogene omgevingen en voorbij 
het smalle eigen belang (bridging sociaal kapitaal). Welk concept ook wordt 
gehanteerd, netwerkvorming staat centraal bij de studie van sociaal kapitaal. 
Individuele of collectieve houdingen en gedragingen worden verklaard vanuit 
groepscontacten. 

In vergelijking met sociaal kapitaal is er meer consensus over de definitie 
van sociale cohesie. Bijna algemeen wordt dit omschreven als de samenhang 
of de interne bindingskracht van een sociaal systeem (vgl. Schuyt, 1997). 
Bekende graadmeters daarvoor zijn gedragsuniformiteit, gedeelde waarden en 
normen, een sterke identificatie met andere groepsleden, een hoge dichtheid 
van contacten, veel participatie en coöperatie. Aangenomen wordt dat een 
homogene samenstelling de samenhang van sociale systemen bevordert 
(Forrest & Kearns, 2001: 2134; Dekker & Bolt, 2004:1). Aanvankelijk lag bij 
de studie van sociale cohesie het zwaarste accent op de groepsdynamiek en de 
manier waarop leden de groepsnormen internaliseerden. tegenwoordig is er 
ook veel aandacht voor het houding en gedrag van individuen ten opzichte van 
het sociale systeem: wat zijn afwegingen om ergens bij te willen horen, wanneer 
en waarom zegt men zijn lidmaatschap op, hoe categoriseert men zichzelf 
(Friedkin: 2004: 410-420). Deze sterkere nadruk op de vrijheidsgraden van 
individuen om te kiezen voor een bepaalde groep wordt ook weerspiegeld in 
het concept van ‘lichte’ gemeenschappen. Door de toegenomen mogelijkheden 
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om over te stappen naar andere systemen, om naar buiten gericht te zijn, 
zijn contacten tussen leden van gemeenschappen vaak losser, vluchtiger en 
minder intensief. Gemeenschappen kunnen ook minder van hun leden eisen. 
Duyvendak & Hurenkamp (2004: 219) stellen daarom voor om de intensiteit 
en dichtheid van (duurzame) contacten uit de indicatorenlijst van sociale 
cohesie te halen. 

In dit proefschrift zullen sociale cohesie en sociaal kapitaal zijdelings 
soms wel opduiken, maar niet als hoofdconcept. Zoals al eerder betoogd is 
netwerkvorming in buurten een hoge ‘instap’ om vormen van positieve 
verbondenheid te analyseren. De middenklasse, waar we graag meer over 
willen weten, blinkt bijvoorbeeld niet uit in ‘neighbouring’. De buurt is voor 
hen niet de belangrijkste sociale omgeving, hun actieradius is veel groter 
(Blokland-Potters, 1998). Maar die relatieve afwezigheid zegt nog niet alles 
over hun houding ten opzichte van buurtgenoten met een lagere sociale status. 
Verbondenheid is niet per definitie een afgeleide van contact, zoals we in dit 
hoofdstuk zullen zien. Putnams’ analyse van een naar binnen en naar buiten 
gerichte vorm van sociaal kapitaal is ook voor dit onderzoek relevant, maar 
dit onderscheid is bij betrokkenheid  in de zin van verticale en horizontale 
solidariteit ook voorhanden.1 Bij sociale cohesie is door het amendement 
van Duyvendak en Hurenkamp een minder grote nadruk komen te liggen op 
duurzame netwerkvorming. Voor buurtonderzoek past deze nadruk op lichte, 
tijdelijke contacten ogenschijnlijk beter. Zij veronderstellen bovendien dat 
lichte gemeenschappen niet per se homogene gemeenschappen zijn. Daarmee 
nemen ze echter een uitzonderingspositie in. Veelal wordt in de sociologie 
nog steeds gesteld dat er een bijna vanzelfsprekende correlatie is tussen 
homogeniteit en cohesie. Die gedachte is zelfs zo dominant en hardnekkig 
dat het hoofdstuk over wonen in het boek over lichte gemeenschappen niet 
inzoomt op wijken met overlappende identiteiten, maar op wijken met gedeelde 
homogene leefstijlen (Buys & Van der Schaar, 2004). Menging en cohesie 
lijken elkaar dus haast op voorhand uit te sluiten. Mede daarom lijkt sociale 
cohesie een niet fijnmazig genoeg concept om de mate van betrokkenheid 

1   er is ontegenzeggelijk een sterke analogie tussen solidariteit op basis van overeenkomst en 
verschil en de concepten van bonding en bridging bij sociaal kapitaal. Dezelfde oerbronnen 
duiken op. ‘The most famous sociological research that could be classified as bonding are 
probably Bourdieus’s (1984) analysis of class and closed groups and Coleman’s examination of 
human capital and education created through social capital in local communities (1988) (…) 
Sociological research into bridging can be taken back to Durkheim (1894) and organic solidarity 
based on the division of labour and shared interest (…)’ (Patulny & Svendsen, 2007: 4-6). 



27SOCIALe AFStAND eN SOLIDArIteIt

tussen verschillende personen en groepen in een gemengde wijk te analyseren. 
Het is bovendien zeer de vraag of elke sociale heterogeniteit per definitie een 
negatieve voorspeller is van betrokkenheid. In dit hoofdstuk zal blijken dat die 
stelling niet houdbaar is. 

2.2. de kLAssieken

Klassieke sociologen zoals Durkheim (1893) en Simmel (1908) hebben 
veranderingen in het type solidariteit sterk verbonden met maatschappelijke 
ontwikkelingen. De preïndustriële overwegend agrarische samenleving is in 
verschillende bewoordingen door deze auteurs beschreven als een omgeving 
van duurzame nabijheid. In kleine gemeenschappen kwamen mensen elkaar 
als vanzelf voortdurend tegen en waren ze op elkaar aangewezen. er was een 
zeer geringe arbeidsdeling en men was maar zeer beperkt afhankelijk van 
anderen die buiten deze wereld stonden. Binnen hechte gemeenschappen 
met gemeenschappelijke wortels, met weinig differentiatie, een sterke 
groepsidentiteit en een duidelijke hiërarchische ordening, ontstaan onder 
sociale druk en door groepsregels sterke vormen van informele solidariteit. 
Deze periode tot aan de industrialisatie wordt in de schets van Durkheim 
sterk versimpeld weergegeven als een standenmaatschappij zonder al te veel 
sociale mobiliteit. Durkheim’s beeld versluiert dat er ook in de pre-industriële 
tijdperken sociale dynamiek mogelijk was, het was destijds zeker niet compleet 
uitgesloten om van een dubbeltje een kwartje te worden (zie Ultee, 1998).

Met de opkomst van de industrialisering en de verankering van de natiestaat 
krijgt solidariteit een andere basis. Door de industrialisatie groeide de 
arbeidsdifferentiatie en expandeerde de ruimtelijke en sociale mobiliteit. Grote 
aantallen mensen waren in fabrieken nodig om massaproducten te fabriceren. 
Van alle kanten trokken arbeidsmigranten uit arme plattelandsstreken naar de 
fabriekssteden om daar te werken en om sociaal te stijgen. Al halverwege de 19e 
eeuw vestigden zich bijvoorbeeld arme Basken in de mijnstreken van Zuid Wales 
en trokken Polen naar het ruhrgebied. Het tijds-en ruimtebesef veranderde 
onder deze groepen arbeiders sterk. er werd ‘rationeel’ geleefd naar de klok in 
plaats van naar de seizoenen, er werd gewoond in arbeiderswijken te midden van 
andere werkenden met sterk verschillende achtergronden. De leidende (Duitse) 
sociologen spraken over die wijken en over de stad als een Kreuzung Socialer 
Kreise met een laagintensieve soms vernieuwende, soms conflictueuze omgang 
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(Flap,1999: 17). Agrarische samenlevingsvormen zoals de grootfamilie werden 
achtergelaten voor het kerngezin. Niet alleen het leven werd anders geordend, 
ook de samenleving kreeg te maken met nieuwe organisatievormen zoals de 
uitdijende ambtelijke bureaucratie en de sterkere verwevenheid van economische 
systemen, gesymboliseerd door de opkomst van aandelenbeurzen. Al deze snelle 
veranderingen versterkten het gevoel dat de samenleving uit elkaar viel en dat de 
ouderwetse intensieve solidariteit tussen verwanten erodeerde. Mensen werden 
minder direct afhankelijk van familie, buren en de plaatselijke kerk. 

Uit het werk van de klassieke sociologen sprak echter dat nieuwe vormen 
van solidariteit daarvoor in de plaats kwamen. De samenleving werd 
zakelijker, complexer, vluchtiger en anoniemer, maar tegelijk namen de 
onderlinge afhankelijkheden toe en onderkende men door de ontmoetingen 
en confrontaties op sociale kruispunten de menselijkheid van andere groepen. 
Vooral via de economie, het kerkelijk leven en het onderwijs ontstonden 
nieuwe bindingen en netwerken. De economische netwerken waarin mensen 
verkeerden werden steeds groter, maar misten soms een sociale fijnmazigheid. 
Groepsvorming kreeg echter al snel gestalte binnen het maatschappelijk 
segment waartoe men behoorde of waartoe men zichzelf ging rekenen op basis 
van ‘gelijke associatie’. Politieke overtuiging en geloofs- of levensbeschouwing 
vormden ook een belangrijke bron van zulke verbondenheid (vgl. Dekker & 
De Hart, 2000). Uit deze netwerken ontstonden nieuwe informele en formele 
vormen van solidariteit. risico’s op ontslag, op ziekte, op arbeidsongeschiktheid 
werden door vakbonden, verlichte fabriekseigenaren en later door de overheid 
ondergebracht in collectieve regelingen. Vooral in West europa leidt dit 
uiteindelijk tot een uitgebreid stelsel van regelingen voor formele solidariteit: 
de verzorgingsstaat. 

De grote trend die sociologen schetsen is dus een ontwikkeling van 
traditionele solidariteit in kleine verbanden op basis van informaliteit en 
gelijkenis naar moderne solidariteit die gestalte krijgt in grotere verbanden 
door formele betrokkenheid, gegrondvest op lossere vormen van gelijkenis, 
of die zich deels zelfs baseren op sociaal (klasse)verschil. tot op de dag van 
vandaag zien we die dichotomie terug in de sociologie, bijvoorbeeld in het 
onderscheid tussen ‘warme’ horizontale solidariteit en ‘koude’ verticale 
solidariteit (o.a. Komter, 2004). Algemeen wordt aangenomen dat binnen 
kleine homogene verbanden nog steeds sterk sprake is van intensieve 
contacten en van wederkerige, informele, warme en onvoorwaardelijke 
‘verwantschapssolidariteit’. Solidaire handelingen zijn hier vooral ingegeven 
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door een idee van wederkerigheid volgens het principe ‘voor wat, hoort wat’. In 
grote sociaal heterogene verbanden overheersen echter de formele, rationele, 
koude vormen van solidariteit. Naast vrijwillige solidariteit (bijvoorbeeld 
ziektekostenverzekeringen), zijn er ook verplichte vormen van deze koude 
solidariteit te onderscheiden, zoals de onontkoombare plicht belastingen af te 
dragen naar hoogte van het inkomen (progressieve belastingen). Per definitie 
zijn deze grote regelingen niet volledig wederkerig, niet iedereen krijgt zijn 
‘inleg’ terug. Het zijn vooral verzekeringen tegen mogelijke tegenspoed. 

2.3. soLidAriteit tussen geLijken (wederkerige soLidAriteit)

Het is een oude stelregel: betrokkenheid is gestoeld op overeenkomst. Wie we 
als onze gelijken zien is, kan per tijd (en zelfs per gelegenheid) verschillen. 
Het principe van interpersoonlijke betrokkenheid is echter hetzelfde. ‘Mensen 
blijken zich sterk te laten leiden door de mate waarin de hulpbehoevende 
met henzelf overeenstemt qua houding en uiterlijk, behoren tot een groep en 
persoonlijke achtergrond. Als men bij de ander veel gelijkenis met zichzelf 
bespeurt, dan stimuleert dit de empathie en dit bevordert de bereidheid om 
een helpende hand toe te steken’ (Dekker & De Hart, 2000: 24). Onder andere 
het behoren tot dezelfde groep, tot dezelfde community biedt perspectief 
op betrokkenheid. Communitaristen (o.a. etzioni, 1995) zien onderlinge 
betrokkenheid als de kroon op gemeenschapsvorming. Groepsleden zouden 
niet zo zeer letten op de eigen bijdrage en de opbrengst, maar naar de vraag 
wat goed is voor anderen binnen de gemeenschap (Sen, 1977). Het naleven 
van deze geïnternaliseerde vorm van commitment kan leiden tot welbehagen, 
terwijl het overtreden van de groepsnorm gevoelens van schuld kan oproepen 
(vgl. De Beer, z.d.). 

Veel sociologen onderstrepen nog altijd het belang van sociale 
gelijkenis voor betrokkenheid. In vragenlijsten over de sociale conditie van 
maatschappelijke verbanden zoals sportverenigingen, levensbeschouwelijke 
organisaties en buurten ontbreekt zelden een vraag over de mate waarin 
mensen overeenkomsten en gedeelde normen ervaren. Sociale gelijkenis is 
onveranderlijk een belangrijke voedingsbron voor omgang, vertrouwen en 
betrokkenheid (Laumann, 1966; Flap, 1999).Genetische verwantschap is tot 
op de dag van vandaag het sterkste voorbeeld van betrokkenheid op basis 
van overeenkomst. Maar het spectrum is in de loop der eeuwen wel breder 
geworden. Naast positieve verbondenheid met de familie, het dorp en de kerk 
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is er ook de optie om te associëren met mensen met gelijke waarden en normen, 
met een soortgelijke opleiding, klasse of nationaliteit. Door de natiestaat is de 
kring van onderlinge identificatie uitgebreid tot medeburgers die men niet 
van naam of gezicht kent. Het besef van onderlinge afhankelijkheid en het 
ingebeelde idee samen een gemeenschap te vormen ligt hier aan ten grondslag. 
Dergelijke omvattende gelijkenissen met een steeds wijdere kring van mensen 
zijn vaak abstract, maar worden tastbaar gemaakt en beklijven in de primaire 
context van gezin of schoolklas (De Swaan, 1994). Deze uitdijende kringen van 
identificatie berusten op het (h)erkennen van anderen als gelijkwaardig. 

Het steeds verder uitdijen van identificaties is echter niet eindeloos zoals 
Bourdieu (1984) betoogt. Leefstijl, smaken en voorkeuren zijn volgens hem 
belangrijke grensbewakers van verbondenheid. Het zijn subtiele vormen van 
afbakening en distinctie, die volgens Bourdieu worden aangewend om zorg te 
dragen voor de sociale reproductie van de eigen groep. Ouders van goede huize 
en met veel cultureel kapitaal zorgen er bijvoorbeeld voor dat hun kinderen 
doordrongen zijn van het belang van onderwijs en zorgen er ook voor dat het 
onderwijs op hun kroost is afgestemd. Door dit ‘thuisvoordeel’ houden zij als 
groep hun voorsprong in stand. Deze gearriveerde groepen met veel cultureel 
kapitaal kennen volgens Bourdieu dus een sterke interne solidariteit. Met als 
keerzijde dat anderen daarvan worden uitgesloten (vgl. Paulle, 2007; Ultee  
et al, 2003). 

2.4. zorgen oVer Afnemende wederkerigheid

Al sinds de introductie van de sociale wetenschappen tonen onderzoekers 
zich bezorgd over een mogelijke afname van solidariteit op basis van sociale 
gelijkenis. Afnemende groepsbindingen ondermijnen de kans op onderlinge 
solidariteit. Ook veel hedendaagse studies delen die zorg. Uitzondering op die 
regel zijn onderzoeken in de lijn van Bourdieu die niet de nadruk leggen op 
verval, maar op de aanhoudende relatief succesvolle inspanningen van hogere 
statusgroepen om de eigen gelederen gesloten te houden. Vanuit hypotheses 
over decollectivisering en individualisering (Putnam, 2000) en toenemende 
institutionalisering van solidariteit (etzioni, 1995), veronderstellen 
verschillende auteurs echter dat het steeds moeilijker is om in sociale milieus 
vanuit een ‘wijgevoel’ tot onderlinge informele solidariteit te komen. De 
afkalving van sociale netwerken heeft volgens deze auteurs zijn weerslag op de 
betrokkenheid tussen mensen. 
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2.4.1. erosie van betrokkenheid door afname van georganiseerde 
communities? 

De bekende Amerikaanse socioloog robert Putnam (2000) constateerde 
in zijn boek Bowling Alone zorgelijk een afnemende organisatiegraad in het 
Amerikaanse verenigingsleven. Het gemeenschapsleven loopt volgens Putnam 
leeg door de afkalving van politieke, religieuze, en syndicale verbanden, als 
mede door dalende informele activiteiten en burencontacten. Commerciële en 
individuele vrijetijdsbeoefening rukken op en verdringen het verenigingsleven. 
Door deze modernisering en individualisering erodeert de betrokkenheid. De 
dalende deelname aan ‘bezielde’ verbanden verkleint volgens Putnam de kansen 
voor verbindende (horizontale) en overbruggende (verticale) solidariteit. 

Deze analyse van Putnam is in de Nederlandse politiek zeer populair. Putnam 
wordt aangehaald van christen-democraten tot sociaal-democraten. Binnen deze 
gelederen wordt met enige nostalgie teruggeblikt op de periode van institutionele 
verzuiling als een tijdperk waar de elite de lagere standen persoonlijk bij de 
hand nam en nog de weg wees naar sociale stijging (o.a. De Beus, 2008). Dit 

Leegloop bezielde verbanden? RK-kerk Parelvissersstraat Hoogvliet
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beeld van succesvolle verticale bindingen binnen homogene gemeenschappen 
is echter vertekend. De periode waarin de sociale ongelijkheid in Nederland 
sterk afnam (1950 -1990) kent allereerst niet zozeer overlap met de verzuiling, 
maar vooral met de periode dat grote delen van de bevolking toegang kregen 
tot vervolgonderwijs. De elites van de (confessionele) zuilen steunden wel de 
uitbouw van de verzorgingsstaat, maar lieten zich zelf nauwelijks in met lager 
geplaatsten. Verticale verbindingen tussen arbeiders en doctorandussen waren 
in de confessionele zuilen niet zozeer persoonlijk, maar veeleer een onderdeel 
van een beschavingspolitiek of verheffingsideaal. De hoger opgeleiden waren de 
geaccepteerde zaakwaarnemers/ vertegenwoordigers die zich inspanden voor de 
emancipatie van de lager opgeleiden. Alleen binnen de socialistische zuil werden 
de scherpe sociaal-economische scheidslijnen overschreden, maar elders niet 
(Lijphart, 1968: 31-34). Het historische beeld van de verzuiling als een gouden 
eeuw van verheffing is dus op zijn minst overtrokken. 

Putnam’s zorgelijke perspectief over het uiteenvallen van bezielde verbanden 
is evenmin heel accuraat. er is als gezegd in Nederland geen teloorgang van 
het verenigingsleven, geen afnemend politiek activisme, geen leegloop van 
vrijwilligersorganisaties, geen erosie van sportclubs ten gunste van commerciële 
of individuele sportbeoefening (vgl. Duyvendak, 2004). er zijn wel wat minder 
traditionele hechte organisaties. Die lacunes zijn echter opgevuld door nieuwe 
light communities (Duyvendak & Hurenkamp, 2004). Netto is de sociabiliteit 
dus nauwelijks afgenomen. Wel is het nog een open vraag in hoeverre 
deze lichte verbanden de dragers zijn van nieuwe typen van horizontale en 
verticale solidariteit. Voor de verticale solidariteit lijkt het ongunstig dat naar 
klassensamenstelling lichte gemeenschappen minder pluriform zijn dan zuilen. 
De sociale werelden van hoger- en lageropgeleiden zijn steeds verder uiteen 
gaan lopen onder andere door een sterk onderscheidend in mediaconsumptie. 
Bovendien zien arbeiders door hun eigen emancipatie burgergroepen niet 
langer als rolmodel (Van der Meer, Dekker & Steenvoorden, 2009). 

2.4.2. crowding out?

De door Putnam gesignaleerde daling van warme bezielde verbanden is 
volgens communitaristen - denkers die geloven in de kracht van groepen – 
het gevolg van de opkomst van de ‘koude’ verzorgingsstaat. Communitaristen 
zoals etzioni (1995) veronderstellen dat door de uitbreiding van institutionele 
sociale regelingen de informele zorg en de systemen van zelfhulp en 
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wederkerige hulp zijn leeggelopen. Deze leegloop (‘crowding out’)2 ondermijnt 
volgens hen het onderling vertrouwen in de samenleving. tegenover dit idee 
van vervanging, staat de gedacht van complementariteit. Mogelijk versterkt 
formele solidariteit ook de informele verbondenheid. De verzorgingsstaat 
kan mensen ook de financiële mogelijkheid en vrije tijd bieden om 
anderen te helpen. recent onderzoek wijst vooral in deze richting van deze 
complementariteit. er is in landen met veel verzorgingsarrangementen niet of 
nauwelijks sprake van een leegloop van informele hulp, er is juist vaak meer 
vertrouwen, meer vrijwilligerswerk en meer contact met naasten dan in landen 
met een minder uitgebreid stelsel (Van Oorschot & Arts, 2005, vgl. De Beer & 
Koster, 2007: 196). De verzorgingsstaat is met andere woorden geen vervanger, 
maar een versterker van de civiele maatschappij. Minder verstatelijking en 
meer vermaatschappelijking van bijvoorbeeld zorg voor zieken, leidt daarom 
netto niet tot meer informele solidariteit (trappenburg, 2009). er blijft 
vanzelfsprekend wel veel van de maatschappelijke inzet onder sociaal voelende 
burgers overeind, maar egocentrische burgers voelen zich niet geroepen tot 
deze actieve informele solidariteit. Zij  vertonen freerider-gedrag.

Putnam’s en etzioni’s probleemanalyse en oplossingen zijn dus maar zeer 
beperkt toepasbaar in Nederland. De mate van onderling contact, participatie, 
informele hulp en vrijwilligerswerk is in Nederland bijvoorbeeld op hetzelfde 
niveau gebleven ten opzichte van 1975 (zie o.a. Bekkers & De Graaf, 2002, 
338-356; Van den Berg, Dekker & De Hart, 2008). Die stabiliteit is te danken 
aan het feit dat traditionele religieuze bezielde verbanden die van oudsher het 
leeuwendeel van het vrijwilligerswerk voor hun rekening namen, ondanks de 
secularisering maar zeer traag leeglopen (mensen zijn niet meer kerkelijk, 
maar blijven wel actief binnen de van kindsaf vertrouwde omgeving) en door 
de opkomst van nieuwe sociale organisaties die zich richten op collectieve 
goederen en die aangedreven worden door hoger opgeleiden. ‘In weerwil van 
de verhalen over de calculerende burger, materialisme en intermenselijke 
vervreemding zijn er geen duidelijke aanwijzingen dat de Nederlanders heden 
ten dage worden gekenmerkt door een gestaald egoïsme, desinteresse voor hun 
medemens, of dat ze zich verschansen in hun eigen belang’ (Dekker & De Hart, 
2006: 36). Dat type Nederlander bestaat natuurlijk wel, maar hun afzijdigheid 
wordt gecompenseerd door de inzet van anderen. 

2   De term crowding out stamt uit de economie, naar de hypothese dat toenemende 
overheidsinvesteringen afnemende investeringen van particulieren oproepen. 
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2.5. soLidAriteit en VerschiL (VerticALe soLidAriteit)

Volgens de meeste sociologische theorieën neemt solidariteit in omvang en 
intensiteit af naarmate de sociale, culturele of psychologische afstand groeit (De 
Beer, z.d.). In 1925 ontwikkelde de Amerikaanse socioloog Bogardus vanuit 
deze gedachte een sociale afstandsschaal die vaak is gebruikt als voorspeller 
van solidariteit. In navolging van Park (1924: 339-343) zag hij sociale afstand 
als een uitdrukking van het klassen- en vooral van het raciale bewustzijn van 
de sociaal dominante groep tegenover andere groepen. Bogardus onderzocht 
hoeveel sociale nabijheid dominante etnische groepen dulden van nieuwe 
of laaggeplaatste etnische groepen. Hij gebruikte een cumulatieve schaal 
oplopend van acceptatie als bezoeker, medeburger, collega, tot aan acceptatie 
als buren, vrienden en verwanten. telkens kwam naar voren dat mensen zich 
op hun gemak voelen bij min of meer gelijke groepen en dat er een ‘negatieve 
bias’ is ten opzichte van ongelijke groepen. Die laat men het liefst op gepaste 
(sociale en ruimtelijke) afstand. recentelijk nog bleek bij een Nederlandse 
toepassing van de Bogardusschaal dat de acceptatie van andere etnische 
groepen gemiddeld reikt tot aan de werkvloer, daar tilt men het minst zwaar 
aan menging met deze groepen. een ‘andere’ collega, blijken mensen eerder te 
accepteren dan een ander klasgenootje voor de eigen kinderen, of andere buren 
en zeker eerder dan een andere geliefde met wie de kinderen thuiskomen (SCP, 
2005). De les lijkt duidelijk: naarmate de sociale afstand groeit, is de kans op 
herkenning geringer en wordt de kans dat ‘anderen’ worden uitgesloten van 
solidariteit groter (vgl. Komter, 2004).

Maar deze analyse is te somber. er zijn genoeg voorbeelden te geven dat 
vertrouwen en solidariteit zich niet uitsluitend richten op ‘gelijken’. Politicologen 
en psychologen constateren bijvoorbeeld dat het volgen van onderwijs tot 
meer openheid leidt en maakt dat ‘anderen’ eerder worden geaccepteerd 
(Hello e.a., 2004). Zo blijken academici in vergelijking met handarbeiders zeer 
verdraagzaam te denken over ‘outgroups’ zoals immigranten (Houtman,1999: 
43). Ondanks het ontbreken van sterke banden tussen groepen en het leven in 
parallelle werelden, is er dus toch (verticale) betrokkenheid. De sterke groei 
van het aantal hoger opgeleiden versterkt deze tendens dat solidariteit zich niet 
meer uitsluitend richt op specifieke ‘soortgelijke’ nabijen. 

Die tendens is onder andere ook geconstateerd door opvolgers van Bogardus 
die zijn sociale afstandsschaal zijn blijven onderzoeken. Parillo & Donaghue 
(2005) constateren op de lange termijn in de Verenigde Staten een toenemende 
acceptatie van buitenstaanders. Na een moeizame aanlooptijd verbeteren de 
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verhoudingen zich. enige scepsis bestaat wel over dit trendbeeld. Mogelijk 
spelen sociaal wenselijke politiek correcte antwoorden een groeiende rol bij de 
beantwoording. Maar tegelijkertijd wijst die ‘correctheid’ mogelijk ook op echte 
veranderingen in normen. In de politicologie wordt de toename van solidaire 
opvattingen bijvoorbeeld vooral toegeschreven aan een postmaterialistische 
waardeoriëntatie die sinds de jaren zestig een opmars doormaakt. Het 
postmaterialisme is enerzijds gericht op de eigen identiteitsvorming en 
zelfontplooiing, maar heeft anderzijds een sterk universalistisch karakter 
waarbij zaken als pluriformiteit, emancipatie en vrijheid hoog scoren 
(Houtman,1999; Bekkers & De Graaf, 2002). 

Waar communitaristen de focus naar binnen richten op groepsvorming 
(en van daaruit hopen op verticale solidariteit binnen traditionele verbanden), 
benadrukt Inglehart, de sleutelonderzoeker van het postmaterialisme, een 
lossere houding van individuen ten opzichte van traditionele instituties. 
Inglehart (1977) bouwt voort op Maslow (1954) die een hiërarchie (piramide) 
van behoeften heeft geformuleerd. Aan de voet van de piramide zijn mensen 
druk bezig met het veiligstellen van hun welvaart. Ze zijn daarom sterk 
gericht op economische groei en law & order. Bovendien zijn ze zuinig met 
hun goodwill naar anderen; de betrokkenheid beperkt zich tot een groep van 
verwanten. Is de behoefte aan bestaanszekerheid echter verzekerd en groeit men 
op in redelijke welvaart (en volgens Inglehart is dat voor steeds meer mensen 
het geval) dan is men minder ‘benauwd’ bezig met overleven. Mensen kunnen 
daardoor verder kijken dan hun smalle eigen belang en zich beter inleven in 
anderen, ook al deelt men geen gemeenschappelijke identiteit. In Inglehart’s 
interpretatie kunnen mensen die zeker zijn van voedsel, veiligheid, affectie 
en status zich meer richten op postmateriële waarden zoals zelfontplooiing 
en interesse in anderen. Door deze openheid zouden postmaterialisten 
met een hoge plek in de piramide een positieve positie innemen tegenover 
uiteenlopende solidaire thema’s zoals steun aan de verzorgingsstaat, steun aan 
evenredige vertegenwoordiging van ondervertegenwoordigde groepen etc. een 
internationaal onderzoeksprogramma bevestigde een opmars van dit denken 
in veel Westerse landen. Voor Nederland stelde Van Deth (1989) dit vast.3 

3   De hypothese van Inglehart dat alleen mensen in materieel welvarende landen het zich 
kunnen permitteren om economische en traditionele overwegingen ondergeschikt te maken aan 
(nieuwe) culturele kwesties, gaat volgens critici overigens lang niet altijd op. Studies laten zien 
dat ook arme arbeiders in het westen of kleine boeren in Latijns Amerika zich bij gelegenheid 
laten leiden door culturele opvattingen (Houtman, 1999; Davis, 2000). 
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Sinds het postmaterialisme voet aan de grond heeft gekregen, leeft de 
verwachting dat deze waarden zich als een ‘stille revolutie’ almaar verder zullen 
verspreiden (Inglehart, 1977). De aanwijzingen voor een succesverhaal rijgen 
zich in Nederland op het eerste oog aaneen. ‘Het aantal mensen dat in staat is 
het accent op andere dingen dan de eigen welvaart te leggen, is de afgelopen 
decennia sterk gestegen (..) Het betekent in ieder geval een gunstiger klimaat 
voor naastenliefde’ (Dekker & De Hart, 2006: 36). Die naastenliefde van niet-
naasten met buitenstaanders compenseert zelfs grotendeels de terugval van 
traditionele bronnen van solidariteit zoals religieuze of levensbeschouwelijke 
zuilen. Dat de deelname bij het vrijwilligerswerk op nationaal niveau redelijk 
stabiel is gebleven is te herleiden naar in de jaren tachtig en negentig sterk 
gegroeide verbanden zoals ideële organisaties, vaak bemensd door ‘actieve’ 
middengroepen (Bekkers, 2005: 447; De Beer & Koster, 2007: 25). 

Postmaterialisten tonen zich niet alleen zeer actieve burgers in het 
maatschappelijk middenveld (Bekkers, 2005), ze geven ook veel steun aan 
fiscale progressiviteit en sociale programma’s (erikson & Laycock, 2002), 
aan progressieve partijen (Houtman, Achterberg & Derks, 2008) en aan 
solidariteitsbewegingen (Duyvendak e.a., 1992). Ze houden daarnaast minder 
sociale afstand tot psychiatrische patiënten (Norman e.a., 2008). Het geven 
aan goede doelen en het lidmaatschap van humanitaire organisaties past ook 
in het beeld (Schuyt, 2001). De snelste groeiers van goede doelen behoorden 
de afgelopen decennia niet tot de sfeer van belangenbehartiging, maar tot de 
sectoren natuur & milieu, morele thema’s en internationale solidariteit (Dekker 
& De Hart, 2000; 36; Van den Berg, Dekker & De Hart, 2008: 69). 

De stelling van Inglehart dat postmaterialisme samenhangt met het 
opgroeien in welvaart is sterk omstreden (Houtman, 2003). De ene generatie 
heeft niet meer ‘postmaterialistische genen’ dan de andere. Wat wel telkens 
blijkt dat een solidaire waardenset sterk gekoppeld is aan een hoge opleiding 
en de daarbij behorende habitus (Sieben, 2001; Gijsberts & Dagevos, 2005: 91). 
De opleidingsgraad is ook positief verbonden aan vertrouwen in anderen. Hoe 
hoger de opleiding en hoe groter het cultureel kapitaal, hoe groter bijvoorbeeld 
het politiek en sociaal vertrouwen (Morales & Geurts, 2007: 135-137; Van 
den Berg, Dekker & De Hart, 2008: 74). Het meeste sociaal vertrouwen is 
tegenwoordig niet te vinden onder actieve vrijwilligers met veel persoonlijk 
contact –zoals de klassieke solidariteitsthese zou verwachten - maar onder 
hoogopgeleiden, zelfs als deze alleen maar passief giro’s overmaken aan goede 
doelen. tegelijkertijd bevestigt dit giro-activisme dat de steun wel een stuk 
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oppervlakkiger, tijdelijker en dunner kan zijn dan de vaak onvoorwaardelijke 
steun die gebaseerd is op ‘dikke’ banden (Janmaat & Braun, 2009). 

In Nederland kan ruim twintig procent van de bevolking tot de categorie 
van postmaterialisten worden gerekend. Daarmee is Nederland na Oostenrijk, 
Italië en Zweden het meest postmaterieel georiënteerde land in europa 
(Inglehart et al, 2004: 384). Net als de Zweedse bevolking leggen Nederlanders 
bovendien een zeer grote nadruk op sociaal-liberale waarden en egalitaire 
verhoudingen. egalitarisme scoorde in 1999 in Nederland 27 procent boven 
het eU-gemiddelde (Dekker et al, 2006: 56). Gemeten naar sociaal-liberale 
waarden zijn Nederlanders van alle europese burgers bijvoorbeeld het meest 
van opvatting dat het privé-leven voor werk gaat en dat homoseksualiteit 
niet iets bijzonders is. Ze hechten ook het sterkst aan gewetensvrijheid en 
een gelijke positie van man en vrouw. Nederlanders maken volgens de Atlas 
of European Values (2005) met Zweden en IJslanders in europa bovendien 
het minst bezwaar tegen buren met een andere etnische achtergrond. Negen 
op de tien Nederlanders zegt een allochtone buurman te accepteren. Bij een 
iets aangepaste formulering (‘moeite met buren met een andere etnische 
achtergrond’) geeft nog altijd twee derde van de Nederlanders een ontkennend 
antwoord. Voor de eeuwwisseling had de helft van de bevolking hier wel 
moeite mee. In 2002 (na de aanslagen in New York op 11 september 2001 en de 
moord op Pim Fortuyn op 6 mei 2002) piekte het percentage ‘moeite’ even tot 
55 procent om daarna steil te dalen (Bijl et al, 2009: 74). 

Gemeten naar opvattingen lijkt er in Nederland een progressieve 
meerderheid te bestaan (zie o.a. Duyvendak, 2004). Lijkt, want de postmateriële 
progressieve opvattingen corresponderen bij delen van de bevolking niet met 
hun politieke en sociale keuzes. Onderzoeken wijzen steeds op eenzelfde 
patroon. In tegenstelling tot de hoogopgeleide middenklasse nemen lagere 
statusgroepen (of ze nu modern of traditioneel denken) vaak autoritaire 
standpunten in over afwijkende groepen en tonen zij zich nauwelijks solidair 
met hen (Lipset, 1959; Houtman, 2003). Die geringe solidariteit geldt met name 
richting minderheden. De lage autochtone klasse heeft een sterkere negatieve 
focus naar allochtonen en ervaart etnische anderen in hoge mate als bedreigend. 
Zij zien allochtonen bijvoorbeeld vaker als bron van misdaad en criminaliteit, 
als bedreiging voor de welvaart en als een groep die misbruik maakt van 
sociale voorzieningen (Gijsberts & Dagevos, 2005: 82). terwijl geprivilegieerde 
groepen linkse permissieve partijen steunen die via sociale maatregelen willen 
werken aan de integratie van minderheden, geven lage inkomensgroepen hun 
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stem vooral aan rechtse partijen die een straffende aanpak voorstaan. Deze 
partijen profileren zich op het beperken van immigratie, het strikt vasthouden 
aan de dominantie van de Nederlandse identiteit en een landsbestuur door 
‘sterke leiders’ (Houtman, Achterberg & A. Derks ,2008; Bijl et al, 2009: 74). 
Dat deze partijen ook postmateriële eisen hebben (zoals de gelijke positie van 
man en vrouw) maakt Nederland tot een bijzondere case in de politieke strijd 
die in europa woedt tussen postmaterialisten en conservatieven.4 

De discrepantie bij lagere klassen tussen open postmateriële opvattingen 
en een gesloten autoritaire opstelling is minder tegenstrijdig dan ze lijkt. De 
grote individuele tolerantie (geen bezwaar tegen etnische buren) gaat samen 
met een bezwaar tegen een groeiende omvang van het aantal minderheden 
in de samenleving. Het is niet de individuele migrant, maar de grote groep 
die bedreigend overkomt en die zijn weerslag heeft op het autoritaire denken 
(vgl. Gijsberts & Dagevos, 2005: 82). eenzelfde patroon zien we terug in de 
Nederlandse scores in de atlas van europese waarden. Nederlanders zijn 
(dankzij de instemming van lagere klassen) in europa bovengemiddeld 
egalitair en tolerant, maar ze scoren relatief laag op solidariteit. Het percentage 
Nederlanders dat zich bezorgd toont over de leefcondities van werklozen en 
immigranten ligt (net als in Denemarken, Oostenrijk en Letland) onder de 
40 procent, terwijl de meeste landen daar duidelijk boven blijven (Atlas of 
european Values, 2005). Deze geringe solidariteitsgevoelens met anderen zijn 
vaak uitgelegd als een sterke voorkeur in Nederland voor formele solidariteit 
boven informele solidariteit (o.a. Schuyt, 1995). een alternatieve verklaring 
is dat in Nederland veel leden van de lagere klassen uit angst voor de eigen 
positie zuinig willen zijn met hun goodwill naar de groeiende groep van 
buitenstaanders. Alleen middengroepen met een veel zekerder sociale positie 
lijken in Nederland de ruimte te hebben om vanuit postmateriële progressieve 
waarden solidair te zijn met ‘anderen’.5 

4   De postmaterialistische focus van rechtse partijen maakt Nederland tot een bijzonder geval 
in de door Ignazi (1992) gesignaleerde ‘contrarevolutie’ van traditionele groepen die zich keren 
tegen de libertaire agenda en die zeer nadrukkelijk het eigen (groeps)belang vooropstellen. Maar 
de afkeer van gedogen en van cultuurrelativisme verbindt het europees populisme. Houtman 
(2003) merkt dan ook op dat er een duidelijk conservatief postmaterialisme bestaat in europa.
5   Lager opgeleiden zijn ook veel minder actief in het maatschappelijk middenveld. De verschillen 
zijn iets aan het afnemen, maar nog steeds zijn hoger opgeleiden in vergelijking met lager 
opgeleiden ongeveer dubbel zo actief als vrijwilliger in Nederland (CBS, 2008: 74).
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2.5.1. kenmerken van modern verticaal engagement: opleidingsniveau en 
arbeidsmarktpositie

Vooral hoger opgeleiden zijn in woord en gedrag solidair met buitenstaanders. 
Niet geheel verwonderlijk heeft postmaterialisme een sterke correlatie met 
het opleidingsniveau. Daarnaast is postmaterialisme vooral een stedelijk 
verschijnsel en iets van kleine huishoudens (Brons, 2005: 201). Bovendien 
komt het sterk voor onder sociaal-culturele professionele beroepen in de 
‘nieuwe middenklasse’ (Duyvendak, e.a.,1992; Guveli, Need & De Graaf, 2005). 
Nederland scoort op al deze kenmerken relatief hoog en dat vertaalt zich in 
een relatief omvangrijke groep van postmaterialisten. 

recentelijk schatte onderzoeksbureau Motivaction de omvang van de groep 
Nederlanders voor wie het postmaterialisme de dominante identiteit is op 1,3 
miljoen. Het zijn hoger opgeleiden die zich volgens het bureau identificeren met 
noemers als tolerantie, inlevingsvermogen en iets mindere mate gemeenschapszin. 
Ze doen graag indrukken op van gebruiken en gewoontes uit andere culturen. 
Ze hebben een stedelijke levensstijl en een informele levensinstelling die 
hiërarchieën ter discussie stelt (Lampert, 2008). Ook de arbeidspositie kan een 
rol spelen. In de literatuur over de ‘nieuwe’ middenklasse wordt een verband 
gelegd tussen civiele betrokkenheid en bemiddelende - intermediaire - functies 
(Lamont, 1987; Anderiessen & reijndorp, 1990; Yi, Savage & Warde, 2008:401). 
De groep van sociaal-culturele professionals interesseert zich voor het werk van 
mediator, bruggenbouwer, intermediair, bricoleur etc. een brugfunctie tussen 
hoog & laag, tussen arbeid & kapitaal, tussen burgers & staat, tussen high & low 
culture is het streven en kenmerk van deze groep (vgl. Van der Land, 2004). 

In het werk van richard Florida (2002) over de creatieve klasse zien 
we een zelfde redenering, al wordt hier sterker de link gelegd met de eigen 
ontplooiing. Volgens Florida laat de diensteneconomie een opkomst zien van 
een creatieve klasse: een groep hoogopgeleide werknemers die functioneren 
als verspreiders van nieuwe ideeën, kennis en technologieën. De kern van de 
creatieve klasse is werkzaam in kringen van de kunsten, media, entertainment 
en creatieve zakelijke dienstverlening. Zij hebben voor hun werk belang bij zo 
open mogelijke netwerken om nieuwe informatie te verzamelen en om nieuwe 
ervaringen op te doen. Leven en werk zijn sterk verbonden, vandaar dat zij 
zich in hun woon- en werkvoorkeur sterk richten op open diverse plekken 
waar afwijkende groepen worden getolereerd. Dit drukt Florida (2003) onder 
andere uit in een bohemian-index en een immigrant- (of melting pot) index. 
Hij concludeert dat de aanwezigheid van artiesten de sterkste relatie heeft met 
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een creatieve economie, de relatie tussen etnisch diverse steden en creatieve 
steden is veel minder significant. toch blijft Florida vasthouden aan het idee 
dat dergelijke pluriforme kruisbestuivende plekken voor de creatieve klasse 
een potentieel aantrekkelijke habitat vormen. Zeker als het ook plekken zijn 
waar interessante architectonische woningen zijn, waar veel hoogwaardige 
voorzieningen onder handbereik zijn en waar het werk ook nabij is. De 
creatieve klasse heeft volgens Florida een grote keuzevrijheid en staat tot op 
zekere hoogte open voor een woonomgeving waar ook buitenstaanders wonen 
als te bestuderen inspiratiebron, als kleurrijke achtergrond, als verschaffers 
van vermaak en consumptie (zie ook Van Liempt  & Veldboer, 2009).6 Om 
welke moverende reden dan ook, de creatieve klasse staat volgens Florida niet 
negatief tegenover ‘andere’ groepen. 

2.5.2. motieven voor verticale solidariteit: tussen berekening en affectie 

Waarom tonen juist de hogere echelons zich solidair met buitenstaanders, 
ogenschijnlijk zonder dat deze er tegenprestaties tegenover hoeven te 
stellen? Is het een kwestie van voortschrijdende beschaving dat altruïsme 
en medemenselijkheid op de voorgrond treden, zoals het postmaterialisme 
lijkt te suggereren? Is het schuldgevoel omdat het eigen welbevinden soms 
ongemakkelijk aanvoelt als anderen het minder goed hebben (SCP, 2005)? 
Langs verschillende wegen hebben uiteenlopende auteurs antwoord gegeven 
op deze vraag. Daarbij overheerst de neiging om solidariteit als moreel begrip 
weg te redeneren (vgl. Neiman, 2008). Achter de schijnbaar mooie idealen 
gaan beheersmotieven, smetangst, groepsdwang en eigen belang schuil, zo 
redeneren de meeste denkers over solidariteit. 

In de meeste literatuur over het onderwerp domineert sterk het perspectief 
dat verticale solidariteit een kwestie is van berekenend eigen belang. een 
voorbeeld hiervan is het werk van Koopmans (2006). In zijn oratie gaat hij 
in op de vraag waarom machtigen onmachtigen helpen die niet op hen zelf 
lijken. Waarom doen ze iets waar ze op het eerste gezicht zelf niet beter 
van worden? Het beeld van de barmhartige Samaritaan die in een beroemd 
Bijbelverhaal als enige het slachtoffer van een beroving te hulp schiet, gebruikt 

6   De creatieve klasse is overigens niet alleen een consument van de exotische symbolen van 
buitenstaanders. Ze is deels ook een belangrijke werkgever voor een ‘dienstenklasse’ van 
schoonmakers, oppassers, klusjesmannen e.d. In deze contacten kunnen intensievere vormen 
van betrokkenheid ontstaan, maar ook spanningen (Van eijk, 2008). 
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Koopmans als illustratie van zijn zoektocht. De hulp van de Samaritaan is 
niet te verklaren vanuit een selectief naar binnen gericht verwantschaps-, 
groeps-, of wederkerig altruïsme dat functioneert volgens het voor wat hoort 
wat principe van wederkerigheid. De man langs de weg lijkt niet op de gever, 
de ontmoeting is waarschijnlijk eenmalig, dus waarom zou de Samaritaan tot 
hulp overgaan? Koopmans kijkt daarbij verder dan het instant goede gevoel 
dat goed doen oplevert. Geven is meer dan een bevestiging van het eigen 
(tolerante) zelfbeeld. Achter deze ‘morele zelfbevrediging’ schuilt volgens 
hem een dieper evolutionair perspectief. Het effect van hulp kan zijn dat 
de ontvanger op de gever gaat lijken en dat is in diens belang. Bedoeld of 
onbedoeld werkt de hulp van de  meer succesvolle aan de minder succesvolle 
persoon als een sociale besmettingshaard. De geholpene gaat zich via imitatie 
spiegelen aan zijn helper. Ook al is er geen sprake van bewuste ‘bekeringsdrift’, 
dan nog kan dit gedrag optreden. ‘Wat telt in de evolutie is het effect, niet 
de intentie’ (Koopmans, 2006: 132). De informele steun van de Samaritaan is 
dus niet geheel onbaatzuchtig: hij verwacht er beter gedrag voor terug. Alleen 
machtigen kunnen zich het volgens Koopmans veroorloven altruïstisch te zijn 
zonder daar iets concreets voor terug te verlangen. Minder machtigen hebben 
die ‘ruimte’ niet. 

Achter de affectie zit volgens Koopmans dus een berekenend mechanisme. 
De ander helpen is voor de sterkste een uiting van verlicht eigen belang om de 
soort naar zijn succesvolle evenbeeld te vormen. Ook andere auteurs verbinden 
verticale solidariteit met de collectieve belangen van een sociaal systeem, maar 
plaatsen het in andere kaders. een grondig uitgewerkte hypothese voor verticale 
solidariteit, in het bijzonder de steun van hooggeplaatste groepen voor de 
verzorgingsstaat vinden we bij De Swaan (1993). Hij stelt dat juist gevestigde 
groepen  - dus groepen op een relatief grote sociale afstand - voorstander 
zijn van collectieve vormen van solidariteit in de hoop dat zo arme groepen 
niet vervallen tot de rol van opstandelingen, relschoppers, misdadigers of 
verspreiders van ziektes. Arme groepen uitsluiten van hulp en alleen proberen 
te beheersen, biedt onvoldoende zelfbescherming of leidt tot rondpompen van 
problemen en zal dus uiteindelijk niet leiden tot het voorkomen van sociale 
uitbarstingen. Arme groepen insluiten zal dat wel doen omdat het leidt tot beter 
gedrag. De Swaan schetst een historische ontwikkeling vanaf de boerenhoven 
die onderdak boden om landloperij tegen te gaan, naar steden en landen 
die armen collectieve arrangementen voor huisvesting, riolering, onderwijs, 
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zorg etc. aanbieden om overlast en onzedelijkheid te verminderen en ze als 
geschoolde arbeiders, consumenten en belastingbetalers aan zich te binden. 

Hulp aan minderbedeelden is volgens De Swaan vaak begonnen als een 
afspraak tussen elites om niet te verzaken bij het weghalen van de angel van 
boosheid en verzet onder armen. Om te voorkomen dat sommige elites niets 
doen terwijl genereuze aanbieders overspoeld worden met hulpbehoevenden 
is het zaak te regelen dat allen bereid zijn gelijkelijk bij te dragen. Als partijen 
gaan denken dat anderen de kastanjes wel uit het vuur halen en dat zij van 
hun eigen bijdrage af kunnen zien (free-rider-gedrag) valt dit vertrouwen weg 
(De Beer & Koster, 2007: 52). Via de kerk zijn deze regels voor ‘naastenliefde’ 
vaak genormaliseerd als een morele verplichting. Pas in de loop der tijd is 
deze afspraak onder elites geïnternaliseerd als een zelfgevoelde noodzaak 
(Sen, 1977). In Nederland is de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen een 
zeer oude uiting van deze zelf geformuleerde behoefte. “Het Nut” werd in 
1784 opgericht om de lagere standen te beschaven door hen de spelregels van 
zedelijk en deugdelijk gedrag bij te brengen (De rooy, 2002; Van Beek, 2008). 
Drager van deze algemene organisatie was vooral de hervormde elite in Zuid- 
en Noord Holland die zich vanuit opvattingen over een ‘morele natie’ en het 
belang van conformiteit richtte op een beschavingsoffensief (De rooy, 2002: 
39-41). Bij de daadwerkelijke activiteiten voor bildung namen sociaal-liberale 
artsen of advocaten het voortouw. Het hoogtepunt van deze beweging lag 
tussen 1850 en 1875, waarbij de hogere standen er overigens wel voor wilden 
waken dat de verheffing zou leiden tot het vervagen van standsverschillen 
(Wolfram, 2000: 92). 

Met de entree van de verzuiling verhuisde de volksopvoeding na 1880 
geleidelijk naar de eigen kring en de eigen organisatie. Niet langer aanvaarden 
emanciperende groepen het elitair paternalisme van een maatschappelijke 
bovenlaag (Wolfram, idem). Alleen in de grote steden met hun grote sociale 
problematiek bleven elites actief, maar nu in veel formelere zin door steun 
te geven aan institutionele maatregelen om het welzijn van de bevolking te 
verhogen. In de 20e eeuw kwam ook binnen de zuilen een dergelijke formalisering 
van de solidariteit op gang. Confessionele en sociaal-democratische partijen 
pleitten sterk voor maatregelen die verheffing konden bewerkstelligen. De 
steun aan de uitbouw van de verzorgingsstaat was bij de confessionelen mede 
ingegeven uit angst dat gelovige arbeiders electoraal zouden overlopen naar 
het communisme of de sociaal-democratie.
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De positieve identificatie van de bovenlaag met arme groepen heeft in de 
ogen van De Swaan gedurende de gehele bovenstaande tijdsspanne een nogal 
koele ondertoon. Juist de wens van elites om onwelgevallige ontmoetingen te 
voorkomen leidt tot het streven naar een collectieve verheffing van de arme 
bevolking. De bereidheid tot charitas stuit op grenzen als de ontvangers 
ruimtelijk te dichtbij komen of wanneer ze het te bont maken en het vertrouwen 
van gevers beschamen, zoals bijvoorbeeld bij een omvangrijke bijstandsfraude 
of bij een sterke toename van aanvragen. Bij een steeds verdere uitbreiding van 
de kring van onbekenden (en dus een steeds grotere last voor de elites) moet er 
volgens De Swaan een nieuwe balans worden gevonden op een hoger niveau. 
Uiteindelijk leidt dit volgens hem tot een steeds verdere schaalvergroting en 
formalisering van regels via de overheid. De formalisering zal ertoe leiden dat 
professionals steeds vaker uitvoering geven aan de betrokkenheid. Gevestigde 
individuen tonen gaandeweg steeds minder persoonlijke betrokkenheid en 
zijn steeds sterker geneigd te stellen dat de overheid het moet doen.7 

Geredeneerd vanuit deze verstatelijkinghypothese van De Swaan worden 
de uitvoerende professionals steeds belangrijker uitdragers van betrokkenheid. 
Hun motief kan zijn (een postmateriële) normatieve betrokkenheid, maar 
ook eigen belang. Omdat zij hun brood verdienen in de verzorgingsstaat, is 
het aannemelijk dat sociaal-cultureel professionals een verdere formalisering 
van solidariteit ondersteunen. Het instandhouden van de sector waarin zij 
werkzaam zijn en de bevestiging van de status en autonomie van hun beroep, 
kunnen hierbij een rol spelen. Lamont (1987) verklaart aan de hand van dit 
‘klassenbelang’ de hoge scores onder sociaal-culturele specialisten op een 
schaal voor politiek libertaire opvattingen. Niet het ideële motief, maar eigen 
belang geeft volgens haar de doorslag.

Al met al worden affectieve intenties, of postmateriële waarden en 
opvattingen door veel onderzoekers naar verticale solidariteit, niet geheel 
serieus genomen (vgl. Bekkers, 2005: 40). Verticale solidariteit wordt veeleer 
aangemerkt als een berekenend klassenbelang. De Beer & Koster (2007: 52-56) 
formuleren een interessante synthese en poneren dat affectieve solidariteit in 
de laatste decennia een grotere rol is gaan spelen naast berekenende solidariteit. 
Het ontstaan van de basale verzorgingsstaat in het begin van de vorige eeuw 
verklaren zij op dezelfde wijze als De Swaan als een kwestie van welbegrepen 
belang van de elites om arme groepen onschadelijk te maken als hindermacht. 

7    Impliciet sluit De Swaan zich hiermee aan bij de crowding-out hypothese.
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De latere uitbouw van arrangementen is volgens hen echter minder goed op deze 
wijze te verklaren. De arbeidsrust bleef wel in de achterhoofden van de elites 
meespelen, maar steeds meer op de voorgrond kwamen morele argumenten 
om de sociale zekerheid niet als gunst maar als recht verder te ontwikkelen. 
De verzorgingsstaat had bovendien een civiliserende werking waardoor 
identificatie beter mogelijk werd. De Beer & Koster (2007: 213) zien verticale 
betrokkenheid dan ook als het product van een combinatie van berekenende 
en affectieve solidariteit. Onderzoek naar burgerinitiatieven wijst ook naar een 
combinatie van eigenbelang, affectie en altruïsme (Hurenkamp e.a., 2006). De 
ideële, normatieve kant van solidariteit verdient dus onze aandacht. Niet alleen 
berekening, maar ook affectie ligt ten grondslag aan verticale betrokkenheid. 

2.6. bedreigingen Voor VerticALe soLidAriteit:  
een zinkende middenkLAsse?

Als het eigen voortbestaan sterk in het geding is, kan verticale solidariteit 
een ‘terugval’ beleven. In een artikelenreeks in de NrC (Smeets, 2007) over 
de middenklasse in het buitenland worden bijvoorbeeld grote vraagtekens 
geplaatst bij de houdbaarheid van ‘de mythe van de stabiele middenklasse die 
uit verlicht eigen belang en via burgerdeugden de maatschappij vooruithelpt’. 
De middenklasse zou op dit moment een relatieve daling ondergaan op de 
maatschappelijke ladder en dat verkleint (volgens alle aannames) de ruimte 
voor solidariteit. Die analyse van relatieve daling is in lijn met Autor, Katz 
& Kearny (2006). Zij stellen dat de middenklasse voor zover het gaat om 
mensen met routineberoepen geen winnaar is van de globalisering, maar 
verliezer. Schoonmakers, verplegers, taxichauffeurs en topmedewerkers zijn 
lokaal onmisbaar, maar voor veel administratieve banen in het midden zou 
outsourcing dreigen naar goedkopere landen. Als in het eigen land de banen 
verdwijnen of de kosten stijgen, heeft men het nakijken: de middenklasse is 
niet langer untouchable (vgl. Friedman, 2005). Dit voedt de vrees voor een 
materiële terugval. Gevoegd bij zorgen over een sociale declassering van het 
nageslacht is het een recept voor een sterkere gerichtheid op het eigen belang 
en op overleven (Chauvel, 2005). Aan de gevoelde verplichting om anderen te 
helpen, wil men zich dan het liefst onttrekken (Butler, 2003). 

In Nederland is het betoog over de zinkende middenklasse nog niet 
heel dominant, ook al verscheen er recent een bundel met de veelzeggende 
titel ‘Benauwd in het midden’ (ten Hooven e.a., 2008). Vooral de lagere 
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middengroepen die zelf nog maar net hun emancipatie hebben voltooid 
krijgen het volgens de (christen-democratische) auteurs benauwd bij het idee 
dat doorgroei niet mogelijk is, maar terugval wel. Overigens zijn vooral bij 
neomarxistische stedelijke onderzoekers al geruime tijd geluiden te horen 
over een ‘precarisering’ van de middenklasse met minder controle over het 
eigen leven (vgl.; Sassen, 1991, Sennett, 1999 & 2006). In een toenemend duale 
stad zou geen plaats meer zijn voor de middenklasse. Van oudsher dicht het 
Marxisme de middenklasse overigens weinig bestaansrecht toe. een stevige 
stabiele middenklasse tussen de kapitalistische elite en de arbeidersklasse – de 
droom van Aristoteles - geldt voor hen als een ondenkbare sociale categorie 
(vgl. Wright Mills, 1951). 

In 2005 verscheen in Nederland een verkennend onderzoek waaruit bleek 
dat veel middengroepen moeilijk konden rondkomen. Ze worstelden met 
het betalen van de vaste lasten die sterk waren gestegen (Motivaction, 2005). 
Sindsdien zijn de rekeningen voor zorg en wonen, maar ook voor energie 
en gemeentelijke lasten blijven stijgen, terwijl inkomensgroei en (door de 
economische crisis) de baanzekerheid minder vanzelf spreken. Bij de algemene 
beschouwingen in 2007 dook de ‘hardwerkende Nederlander’ in de politieke 
arena voor het eerst  op als bedreigde groep. ‘Mensen die hun auto, hun huis, 
hun sigaretje en hun drankje willen houden, horen alleen maar betalen, 
betalen, betalen. Je moet zowat een topinkomen hebben om wat over te houden’ 
verkondigde de VVD (de Volkskrant, 20-09-2007). 

Harde cijfers over een absolute of relatieve daling van de middenklasse zijn 
in Nederland relatief schaars. Wat vaststaat is dat de middenklasse in 20 jaar 
nauwelijks is gekrompen. Gemeten naar opleidingsniveau hebben MBO’ers, 
Havisten en mensen met een VWO-diploma de laatste twintig jaar een stabiel 
aandeel van ongeveer veertig procent van de bevolking (De Beer, 2008: 20). 
Ook de baan- of werkzekerheid  is op een hoog niveau gebleven en niet 
aangetast. Het grote gros van de middengroepen is een stabiele middenmotor. 
In vier jaar tijd daalde van alle middeninkomens 11 procent naar de lagere 
inkomens en een zelfde percentage steeg naar de hoogste categorie (De 
Beer, idem). Van een grote terugval over de gehele linie kan dus niet worden 
gesproken, al is de dreiging voor sommigen wel reëel gebleken. Bovendien 
blijft de loonontwikkeling van de middenklasse achter bij die van hoger 
opgeleiden en stagneert door prijsstijgingen het reële besteedbare inkomen bij 
deze groep. Wat vooral kenmerkend lijkt te zijn voor de middenklasse is niet 
zo zeer een daling over de gehele linie, maar een sterke differentiering binnen 
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de middenklasse, al naar gelang de economische sector waarin men werkt: in 
de commerciële dienstverlening zijn er grote verschillen ontstaan, terwijl in de 
non-profitsector de verschillen kleiner zijn, maar de groei vaak achterblijft bij 
het bedrijfsleven (Burgers & Van der Waal;2008: 237). Of deze ‘versplintering’ 
van de middenklasse in alle geledingen leidt tot meer onzekerheid is echter 
zeer de vraag. 

2.7. de bALAns VAn soLidAriteit 

Verticale solidariteit is in Nederland geen mythe, maar werkelijkheid. Het beeld 
van een stabiele middenklasse die in Nederland omkijkt naar andere groepen 
is ondermeer van toepassing op mensen met veel bestaanszekerheid. terwijl 
de traditionele horizontale en verticale solidariteit langzaam erodeert, door de 
afkalving van de aanhang van traditionele op gelijkenis gerichte organisaties 
zoals kerken, vakbonden en politieke partijen, hebben moderne  vormen 
van verticale betrokkenheid de algemene betrokkenheid op peil gehouden. 
Juist niet-naasten zijn zich meer gaan loyaal gaan opstellen ten opzichte van 
buitenstaanders en zijn inmiddels belangrijke pleitbezorgers en verschaffers 
van formele en informele civiele hulp. De stijging van opleidingsniveau en de 
entree van het postmaterialisme hebben de blik ‘tot ver buiten de voortuin’ 
gericht. De weinig zelfredzame onderste tien procent van de Nederlandse 
samenleving8 en arme mensen in andere delen van de wereld krijgen vooral 
compassie van (mede)gelovigen en van dit type hoger opgeleiden. 

In Nederland hebben postmateriële waarden relatief sterk ingang gevonden 
als sociale oriëntatie. Dat wil echter nog niet zeggen dat ze ook breed terug 
zijn te zien in sociale en politieke keuzes. Angst voor het uiteenvallen van 
de bestaande orde en angst voor het verlies van de eigen positie maken dat 
lagere inkomens en lagere middengroepen op sommige aspecten hun tolerante 
antidiscriminatoire houding verlaten en zich met autoritaire ‘revanchistische’ 
opvattingen tooien. Bij hoger opgeleiden is op een geaggregeerd schaalniveau 
de sociale oriëntatie wel een goede voorspeller van sociale en politieke 
keuzes. De positieve waardering onder hoger opgeleiden voor openheid en 
diversiteit vertaalt zich in een concrete etnische tolerantie en compassie met 

8   De alleenstaande ouderen met lichamelijke of psychische beperkingen, jongeren die 
niet schoolgaan, niet werken en afwijkend gedrag vertonen, langdurig werklozen en 
jonge arbeidsongeschikten, etnische minderheden die van een uitkering afhankelijk zijn, 
maatschappelijk marginalen zoals verslaafden en dak-en thuislozen (vgl. SCP, 2008: 22).
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ongefortuneerden (vgl. Lampert, 2008). Deze solidariteit compenseert in 
kwantitatief opzicht in overwegend cultureel progressieve landen op nationaal 
niveau zelfs volledig de geringe betrokkenheid van laag opgeleiden met 
nieuwkomers (Janmaat & Braun, 2009: 64). 

Verticale betrokkenheid is niet gespeend van (welbegrepen) eigen belang. 
Om de overlast van potentieel riskante groepen te beperken en om hen 
voor de eigen kar te spannen steunen sterke groepen zwakkere partijen in 
de samenleving. Onderzoekers als Koopmans en De Swaan hebben dit punt 
duidelijk gemaakt. Maar verticale solidariteit is niet alleen geënt op calculerend 
burgerschap, ook morele betrokkenheid, loyaliteit aan groepen of idealen of 
schuldgevoel over het eigen welbehagen zijn een belangrijke bron. Dat een 
hoog opleidingsniveau en zekerheid over de eigen positie resulteert in een open 
houding en veel formele en informele solidariteit, terwijl een lage opleiding 
en economische onzekerheid leiden tot een gesloten houding, onderbouwt de 
stelling dat een grote sociale afstand gunstig kan zijn voor de betrokkenheid. 
Dat mensen leven in parallelle werelden doet daar weinig aan af. 

We sluiten dit hoofdstuk af met een schets van vier typen solidariteit die de 
revue zijn gepasseerd:
1. Traditionele horizontale solidariteit. traditionele kleinschalige lokaalge-

bonden gemeenschappen met een geringe interne differentiatie leiden tot 
onderlinge solidariteit op basis van similariteit, verwantschapsaffectie en 
voorschriften over wederkerigheid. De vrees voor een aanzienlijke verzwak-
king van dit type informele solidariteit door individualisering en door toen-
emende formele solidariteit, is weinig gegrond. De toenemende vergrijzing 
onder leden van deze traditionele verbanden is wel een (langzaam voort-
schrijdend) probleem. 

2. Traditionele verticale solidariteit. Binnen traditionele gemeenschappen zijn 
de sterkeren betrokken bij de zwakkeren door geïnternaliseerde groepsnor-
men (‘adel verplicht’). Verzuilde elites hebben zich in het verleden bijvoor-
beeld als zaakwaarnemers ingezet voor de formele ondersteuning van arme 
geloofsgenoten/ partijgenoten. Overigens zonder dat dit gepaard ging met 
veel informele bindingen. 

3. Moderne horizontale solidariteit. Moderniseringsprocessen en schaalver-
groting leiden tot uitdijende kringen van identificatie. Solidariteit krijgt en-
erzijds gestalte in ‘koude’, grofmazige, grootschalige organisaties zoals de 
europese Unie, anderzijds in ‘warme’, kleinschalige, informele (tijdelijke) 
communities light. De veronderstelling dat een vergroting van de identifica-
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tiekring resulteert in een toenemende formele solidariteit en een afnemende 
informele solidariteit (‘crowding out’), is weinig onderbouwd. De betekenis 
van lichte gemeenschappen voor informele solidariteit zijn tegeljkertijd nog 
nauwelijks verkend. 

4. Moderne verticale solidariteit. Dominante groepen, zeker van zichzelf door 
een hoog opleidingsniveau, zijn niet benauwd bezig met overleven en 
kunnen hierdoor verder kijken dan het eigen belang. Zij trekken zich het lot 
aan van minderbedeelden met wie zij geen enkele verwantschap delen. De 
motieven liggen in een combinatie van verlicht eigen belang en ideële over-
wegingen (normatieve betrokkenheid, een postmateriële sociale oriëntatie 
of schuldgevoel). 
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ruImtelIjke afstand  
en sOlIdarIteIt: de InVlOed  
Van ruImtelIjke patrOnen  

Op de betrOkkenheId  
tussen grOepen

3

In de literatuur over moderne solidariteit wordt vaak gesteld dat naarmate 
de ruimtelijke afstand groter is, de gevoelens van solidariteit ‘lichter’ zijn. De 
betrokkenheid bij een medeburger uit een eU-land is geringer dan die bij een 
streekgenoot. Hoe dichter bij huis hoe meer solidariteit, lijkt de impliciete 
aanname. Uit etnografieën, sociaal-geografische studies en onderzoeken naar 
sociale stratificatie spreekt echter dat ruimtelijke nabijheid niet per se de 
betrokkenheid tussen groepen versterkt. ruimtelijke nabijheid kan zelfs een 
krimp van solidariteit impliceren. De op landelijk niveau grote solidariteit 
van postmateriële groepen met kansarme groepen smelt volgens diverse 
onderzoekers bijvoorbeeld als sneeuw voor de zon als de ruimtelijke afstand 
afneemt (Latten & Verschueren, 2006: 37; Ultee et al, 2003). Kort samengevat 
is hun stelling dat moderne verticale solidariteit gedijt bij parallelle werelden. 
In gemengde omgevingen zal weinig overblijven van de empathie en de 
hulpbereidheid. Deze kanttekeningen passen in een lange traditie van stedelijk 
onderzoek waarin gesteld wordt dat de ruimtelijke integratie van sociale 
klassen en etnische groepen niet leidt tot toenadering en betrokkenheid, maar 
tot spanning en terugtrekgedrag (vgl. Simmel, 1903; Park, 1924). Maar reageren 
machtigen altijd met dezelfde afwerende sociale reflex? Keren groepen zich 
automatisch uit ongemak van elkaar af? Kan ruimtelijke nabijheid ook niet 
leiden tot positieve betrokkenheid? 

In de hoofdstukken vier, vijf en zes bespreken we deze vragen uitgebreid 
voor de gemengde inkomenswijk. De vraag of ruimtelijke nabijheid gunstig of 
ongunstig is voor de toenadering tussen partijen, komt echter niet alleen aan 
de orde in onderzoek naar sociale inkomensmenging. Het loont de moeite om 
deze kwestie te verkennen op een aanpalend onderzoeksterrein waar al veel 
publicaties over dit onderwerp zijn verschenen: namelijk de studie van etnische 
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menging. Daarbij verdiepen we ons in het bijzonder in de vraag of een grote of 
kleine sociaal-culturele afstand de ruimtelijke menging van etnische groepen 
gemakkelijker of ongemakkelijker maakt. Bij het analyseren van de literatuur 
zullen we zien dat er naast zorgelijke theses over ruimtelijke nabijheid ook 
aanknopingspunten bestaan voor meer positieve of neutrale stellingnames 
over ‘afstandelijke gewenning’ en het bijstellen van beelden over en weer. In 
het tweede deel van dit hoofdstuk verkennen we de inzichten over de impact 
van een ruimtelijke segmentering op de betrokkenheid tussen groepen. 

3.1. de stAd: soLidAriteit in een wereLd VAn Vreemden? 

Bij de termen afstand en betrokkenheid denken sociologen bijna automatisch 
aan de onderzoeksaanpak die Simmel voorstond. In de beginjaren van de 
sociologie stelde hij dat onderzoekers steeds hun perspectief moeten wisselen. 
Ze moeten van dichtbij en van binnenuit kunnen kijken - ‘erin zijn, er gelijk 
aan zijn’ en bijna zintuiglijk waarnemen, maar tegelijkertijd moeten ze hun 
onderwerp ook met distantie, met een ‘koele’ objectiverende blik van buiten af 
kunnen bekijken. Alleen wie gelijktijdig afstand en betrokkenheid toont, kan 
een goed oordeel vellen (Simmel, 1908; Gadourek e.a., 1968: 54). 

De relatie tussen afstand en betrokkenheid is niet alleen een kwestie van 
methodisch perspectief, maar duidelijk ook een inhoudelijk onderwerp van 
studie bij Simmel. In een etnografische studie naar het leven in de grote stad 
stelde hij dat de drukte van de stad de behoefte versterkt aan sociale afstand. 
Uit zelfbescherming tegen de overweldigende dynamiek van de stad en 
vanwege concurrentieoverwegingen - in de stad moet men zich onderscheiden 
om vooruit te komen - gaat de stedeling zich gereserveerd en blasé opstellen. 
Voor onvermijdelijke situaties van ruimtelijke nabijheid ontwikkelt men ‘codes 
of defense’. Ook een strakke planning van het leven is een manier om de vele 
prikkels van de stad het hoofd te bieden (Simmel, 1908; vgl. Stoopendaal, 2008: 
57 -58). 

 ruimtelijke nabijheid leidt volgens Simmel dus tot mentale distantie. Als 
beeld  gebruikte hij onder andere het openbaar vervoer. In een volle tram in de 
spits te midden van onbekenden is iedereen op zichzelf: gedreven door haast 
staat niemand open voor contact. Hoewel de stad ook kansen biedt op nieuwe 
verbindingen met anderen in bijvoorbeeld verenigingen, zag Simmel het 
stedelijke sociale verkeer op straat in hoofdzaak als anoniem met hoogstens 
koele vluchtige contacten met dienstverleners zoals kaartjesverkopers 
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en winkelpersoneel. Onderzoekers met een oog voor de symboliek in de 
stedelijke sociale omgang zoals Goffman (1961) en Lofland (1973) hebben een 
amendement op deze sombere analyse ingebracht door te stellen dat achter 
de gereserveerd wel degelijk veel civiel gedrag schuilgaat. Goffmann beziet de 
volle tram bijvoorbeeld als een geval van civil inattention. Mensen observeren 
elkaar, houden elkaar in de gaten, maar interveniëren niet. Juist door deze non-
interventie ontstaat in steden tolerantie over en weer. Seeing the other is onder 
ander door Sennett (1990) aangeduid als een lerende en civiliserende ervaring. 
Het leidt tot een sterker zelfbeeld en tot een sterker besef van overeenkomst. 
Stedelingen zijn zich bewust van de nabijheid van anderen, ze ontwikkelen 
vaardigheden zodat ze om kunnen gaan met onbekenden in stedelijke 
situaties, daardoor raken ze verder aan elkaar gewend. er groeit een zekere 
afstandelijke gewenning, vreemden worden vertrouwder, op onbenoemde 
wijze hebben stedelingen met elkaar te maken (Sennett, 1990; vgl. Anderiessen 
& reijndorp, 1990). Subculturele groepen zoals homoseksuelen gedijen door 
deze culture of civility (Becker & Horrowitz, 1977) beter in de anonimiteit van 
steden. Het stedelijk leven gaat volgens Lofland (1973) in de kern om een vorm 
van negatieve tolerantie: ‘leven en laten leven’. Wederzijdse betrokkenheid 
in steden is volgens haar geen kwestie van warme contacten, maar vooral 
van welwillende observatie. Met andere stadswetenschappers (vgl. Hajer en 
reijndorp 2001, 13) ziet zij de straat als een subtiele sociale besmettingshaard, 
soms in positieve, soms in negatieve zin. Door de onverwachte (en soms 
onwelgevallige) confrontatie, door de ontmoeting met het andere, worden de 
eigen beelden en opvattingen steeds getoetst en raken stereotypen bijgesteld. 
In de stad komt omgaan met  vreemden neer op ‘belangstelling voor elkaar, 
zonder volledig begrip’. 

Zonder het expliciet te benoemen grijpen deze stadssociologen terug op 
denkbeelden van idealistische stedelijke planners uit de 19e eeuw die ruimtelijke 
nabijheid ook zagen als een vorm van indirecte beïnvloeding (Sarkissian e.a., 
1990: 2, zie ook hoofdstuk vier). De leidende gedachtegang van de stad als 
locatie voor de meeting with the other (Caulfield, 1994) en als civilisatiepodium 
door exposure to alternative ways of life duikt nog regelmatig op in etnografische 
studies over de stad als een soort sociale besmettingshaard.1 

1   Het idee van een ruimte die dient als een sociale besmettingshaard is sterk gelieerd aan 
stadssociologen, al maken ook andere disciplines gebruik van dit denkraam (vgl. Koopmans, 
2006).
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‘toen wij [..] uit onze dorpen kwamen [..] brachten wij, shi’itische moslims, 
behalve onze religieuze identiteit nog iets anders met ons mee, namelijk onze 
armoede. 

en ons aantal. We zaten met zijn allen in een appartement op de vijfde en 
hoogste verdieping van een gebouw dat ‘Mathilde’ heette en moesten, ook al 
ging dat heel langzaam, ons uiterlijk oppoetsen om niet altijd de paupers van 
het gebouw en de stad te blijven. Wij deden dat zorgvuldig. We keken naar 
de andere bewoners. Wij wisten dat zij christenen waren, terwijl wij moslims 
waren, en toch deden we hen na. Zonder afkeer deden we hen na. 

[….] Wij wisten dat wij in alles van elkaar verschilden. Niet alleen ons 
geloof was anders, maar ook ons uiterlijk, onze tradities, onze manier van 
groeten. Maar zulke verschillen helpen: daarvan leren de mensen die het minst 
beschaafd zijn. Die mensen kunnen zien hoe het moet. en daarom imiteerden 
de christenen in ons gebouw het gedrag van Fransen, en imiteerden de moslims 
het gedrag van de christenen. Zo was Beirout in de jaren vijftig en zestig: de 
stad hielp de nieuwe bewoners te civiliseren. totdat het oorlog werd.’

Uit: Hassan Daoud. toen de stad weer dorp werd.  
De Volkskrant, 29-7-2006: 4-6.

3.2. ruimteLijke nAbijheid en de houding nAAr etnische 
Anderen

Naast de etnografische beschouwingen bestaat nog een andere schat 
aan onderzoeksgegevens over de impact van ruimtelijke nabijheid op 
betrokkenheid. een stoet van (Amerikaanse) wetenschappers heeft zich 
gebogen over de vraag of in een situatie van residentiële nabijheid tussen 
etnische groepen vijandschap, harmonie, acculturatie of terugtrekgedrag 
de kop op steekt. De conflicttheorie (Blalock, 1967; Glaser 2003) stelt dat 
dominante groepen zich bedreigd voelen door een aantoonbare of vermeend 
omvangrijke minderhedenpopulatie om hen heen. Bij bepaalde tipping points 
wordt deze angst tastbaar en gaat de dominante groep zich vijandiger opstellen 
en sluiten hun gelederen zich (Bobo & Zurbrinsky, 1996). een tweede theorie, 
de constricttheorie, stelt dat bij een toenemende diversiteit alle (sterke en 
zwakke) groepen zich minder zeker voelen van hun zaak. er is ook binnen 
de dominante groep geen interne solidariteit meer waarop kan worden 
teruggevallen. In pluriforme gebieden komt iedereen er als het ware alleen 
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voor te staan (Alesina & La Ferrara, 2002; Putnam, 2007). De contacttheorie 
stelt echter dat ruimtelijke diversiteit niet hoeft te eindigen in conflicten of 
terugtrekgedrag. Door ruimtelijke nabijheid kunnen vooroordelen afnemen 
en is er minder onwetendheid en twijfel over andere groepen (Allport, 1954; 
Pettigrew, 1988). een nogal lange lijst van gunstige omstandigheden wordt 
hier aan verbonden zoals vrijwilligheid van het contact, het ontbreken van 
vijandschap, gelijke status, gemeenschappelijke doelen, een ervaren noodzaak 
tot samenwerken en steun aan dezelfde waarden en normen. Niet elke gesternte 
leidt er dus toe dat bekend bemind maakt. een vierde theorie is dat residentiele 
nabijheid eraan bijdraagt dat een groep van buitenstaanders zich meer gaat 
identificeren met de dominante groep en minder met de eigen groep. Deze 
veronderstelling is een afgeleide van de assimilatietheorie (o.a. Gordon, 1964). 
Figuur 3.1. illustreert de mogelijke relaties tussen de ruimtelijke nabijheid van 
etnische groepen en de betrokkenheid tussen en binnen groepen.

Figuur 3.1. Theorieën over ruimtelijke nabijheid en betrokkenheid

ingroup betrokkenheid + ingroup betrokkenheid –
outgroup betrokkenheid + contacttheorie assimilatietheorie
outgroup betrokkenheid – conflicttheorie constricttheorie

De vier theorieën zijn hoofdzakelijk ontwikkeld en getoetst in de Verenigde 
Staten. Het empirisch onderzoek naar de impact van een cultureel heterogene 
woonomgeving op de (wederzijdse) betrokkenheid tussen etnische groepen 
heeft in de V.S. een sterke focus op de relaties tussen het witte en zwarte 
bevolkingsdeel. Het gaat bijna altijd over de vraag of stigma’s worden versterkt 
of verzwakt als de hoogste groep in de (gepercipieerde) etnische hiërarchie 
wordt samengebracht met de laagste. Pas recent is er in de V.S. ook aandacht 
voor andere cleavages (hetero-en homoseksualiteit, wonenden en thuislozen, 
gezonde inwoners en gehandicapten) en andere coulourlines (Pettigrew, 2008: 
4; Dixon, 2006: 2179). een tweede kanttekening is dat in de toetsing van 
deze theorieën verschillende schaalniveaus worden gebruikt. Soms is dat het 
buurtniveau, maar vaker zijn de analyses op stedelijke, regionale of nog grotere 
schaal verricht. tussen deze schalen kunnen echter opmerkelijke verschillen 
optreden. Zo vonden Oliver & Wong (2003: 580) dat in etnische gemengde 
buurten meer positieve opvattingen zijn over outgroups dan in homogene 
etnische wijken, terwijl etnische gemengde steden niet of nauwelijks positiever 
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scoren dan homogene etnische steden (zie verder paragraaf 3.3.2.). een laatste 
kanttekening is dat bij deze theorieën per definitie het gevaar dreigt van de 
omgekeerde causaliteit. Mensen met vooroordelen zullen geneigd zijn gebieden 
met ‘negatieve’ anderen te vermijden. Omgekeerd zullen onbevoordeelden op 
voorhand al meer openstaan voor menging. Het is dus twijfelachtig of er altijd 
een nabijheidseffect kan worden gemeten (Pettigrew, 1998). 

3.2.1. menging en conflicttheorie

De conflicttheorie (Blumer, 1958; Blacock, 1967) richt zich vooral op het 
gedrag van de dominante groep. Deze zou een groeiende omvang van outgroups 
als een bedreiging van haar macht en privileges beschouwen en daarom 
vijandiger gaan denken over deze ‘uitdagers’. De dominante groep reageert 
bij  bepaalde omslagpunten (tipping points) negatief op veranderingen in de 
sociale compositie (Huckfeldt, 1980: 252). Amerikaans onderzoek naar blanke 
omgevingen waar een groeiend aantal zwarten komt wonen, bevestigt dit beeld. 
Het blanke antagonisme stijgt als de zwarte populatie toeneemt in gebieden 
(o.a. Glaser, 1994; taylor, 1998). De conflicttheorie voorspelt dat hoe dichterbij 
en hoe talrijker outgroups zijn, hoe negatiever het oordeel over hen is en hoe 
groter de kans wordt op sociale afsluiting onder gevestigden (taylor, 1998). In 
de van oudsher relatief zwarte Zuidelijke staten van de VS is er bijvoorbeeld 
een veel sterker racistisch ressentiment onder de blanke bewoners dan in het 
relatief blanke Noorden (Glaser, 2003). er is ook veel meer bezwaar tegen het 
principe van evenredigheid dan in het ‘liberale’ Noorden (Van engelsdorp-
Gastelaars, 2003). een snelle toename van de groep van uitdagers kan tenslotte 
ook leiden tot vluchtgedrag onder de dominante groep (Ihlanfeldt & Scafeldi, 
2002: 633). 

Gijsberts en Dagevos (2005: 42) constateren voor Nederland dat een 
toenemende negatieve stereotypering niet zozeer samenhangt met de 
aanwezigheid van een grote groep ‘anderen’ in de woonomgeving van de 
dominante groep, maar alles te maken heeft met de snelheid van de toename 
van het aandeel ‘anderen’ in dat gebied. Autochtonen in buurten waar de 
etnische samenstelling in hoog tempo is veranderd, voelen zich meer bedreigd 
door allochtonen. Door het gebruik van stereotypen proberen ze minderheden 
op grote sociale afstand te houden. 

In Nederland lijken de ontwikkelingen in rotterdam te plaatsen binnen 
de conflicttheorie. De snelle verkleuring van de stad en een dreigende 
minderheidspositie voor de autochtone bewoners heeft geleid tot een 
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toenemend ressentiment onder het autochtone deel van de bevolking. Waar 
gemiddeld in europa 43 procent van de stedelingen meent dat immigranten 
goed zijn geïntegreerd ligt dit percentage in rotterdam op 29 procent. Alleen 
Antwerpen, Kopenhagen en Stockholm laten lagere scores zien (COS, 2004). 
Deze onvrede heeft een politieke stem gekregen. In 2004 schrijft het stadsbestuur 
onder leiding van Leefbaar rotterdam dat ingrepen geboden is omdat de snelle 
toename van arme immigranten de absorptiecapaciteit van de stad te boven 
gaat (Gemeente rotterdam, 2004: 6).2 De belofte om etnische concentraties 
terug te dringen en probleemwijken weer onder controle te brengen kan 
nog steeds rekenen op een grote steun onder de autochtone bevolking. Voor 
optimistische discoursen over de meerwaarde van multiculturele buurten 
is in rotterdam weinig ruimte (Van Liempt en Veldboer, 2009: 97-98). De 
aanwezigheid van een grote populatie immigranten wordt bovendien sterk 
gekoppeld aan veiligheidsvragen. Het vergroten van de veiligheid door het 
tegengaan van een verdere verkleuring en door tal van strenge maatregelen 
lijken in rotterdam te zijn uitgegroeid tot een doel op zichzelf (Boutellier & 
Boonstra, 2009).

De stelregel dat gevestigden banger worden als ze in hoog tempo omringd 
worden door outgroups met een lage status, is overigens niet van vandaag. 
Volgens De Swaan (1993) is de smetvrees van gezeten bewoners al terug te 
vinden in de europese steden na 1800. Vanaf die tijd kregen de steden een grote 
toeloop te verwerken van arme landarbeiders die door commercialisering en 
mechanisering in de landbouw overbodig waren geworden en die in de steden 
steeds meer werden ingezet voor de opkomende industrieën. De huisvesting 
en het openbaar vervoer lieten daardoor plotseling een ongekende mate 
van menging zien: allerlei standen woonden met elkaar in een buurt en 
mensen van allerlei herkomst kwamen elkaar tegen in de (paarden)trams. 
In deze situatie deden gevestigde groepen er alles aan om hun eigen status 
af te schermen. Zo vreesde het ‘oude’ stedelijk proletariaat de concurrentie 
van de goedkope boerenknechten. Hierdoor was er aanvankelijk weinig 
gemeenschappelijke actie tegen de erbarmelijke leefomstandigheden voor 

2   toch lijkt de toename van de niet-westerse bevolking niet de doorslag te geven voor het 
toenemende etnocentrisme in rotterdam, zo stellen Van der Waal en Burgers (2009: 37-39). 
De verklaring voor het relatief hoge etnocentrisme zoeken zij ook niet in de toenemende 
concurrentie om banen tussen arme groepen in een overwegend industriële regio met een 
krimpende economie. Het is volgens hen veeleer de relatieve oververtegenwoordiging van een 
cultureel gesloten autochtone arbeidersklasse en de relatieve ondervertegenwoordiging van een 
culturele middenklasse die maakt dat etnocentrisme in rotterdam de boventoon voert. 
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arbeiders. De ‘nette’ burgers deden er op hun beurt alles aan om de sociale 
afstand tot het uitdijende stedelijke proletariaat te bewaren. een toenemende 
sociale smetvrees maakte zich van hen meester en deed hen zo gauw ze de 
kans kregen, verhuizen naar betere buurten. De droom van de aristocratie dat 
de nette burgers de arme burgers zouden civiliseren spatte daarmee al snel 
uiteen (De Swaan, 1993: 128 -137). 

Niet van elke nieuwe groep gaat overigens dezelfde dreiging uit. Of dreiging 
wordt gepercipieerd is afhankelijk van culturele, historische, politieke en 
economische achtergronden (Oliver & Wong, 2003: 569). In de Verenigde 
Staten geldt het sterkste blanke ressentiment tegen de aanwezigheid van 
zwarte groepen. In blanke arbeidersbuurten waar zwarten komen wonen is 
bijvoorbeeld in vergelijking met een niet verkleurende arbeiderswijk een sterk 
racistische stemming waarneembaar (Oliver & Mendelberg, 2000; vgl. Letki, 
2008). Bij andere dan zwarte groepen is er meer kans op een - schoksgewijze - 
incorporatie. Park (1950) spreekt in dit verband over race relation cycles (contact, 
competitie, accommodatie, assimilatie, zie Dixon, 2006: 2184). Door politieke 
en economische emancipatie en door sociale convergentie ontstaat gewenning 
aan nieuwe groepen en reageren gevestigde groepen minder angstig op hen 
(Dixon 2006: 2184). Door deze gewenning konden Ieren en Italianen in het 
begin van de 20e eeuw toetreden tot de dominante groep, Aziaten (en Hispanics) 
volgen hen in het begin van de 21e eeuw. Anderen blijven laag in de hiërarchie, 
zoals zwarten en sinds september 2001 ook Arabieren. Dominante groepen 
associëren hun aanwezigheid aanhoudend met culturele bedreigingen. Kortom: 
niet elke ruimtelijk nabije groep wordt na verloop van tijd geaccepteerd door 
gevestigden (Oliver & Wong, 2003).3 In Nederland dreigt dezelfde moeizame 
positie voor Marokkanen. Zij staan in de ogen van de autochtonen onderaan in 
de etnische hiërarchie (Gijsberts & Dagevos, 2005). 

3   Overigens is ook wel eens geopperd dat een sociaal conflict een gezonde werking kan 
hebben omdat door conflicten de samenleving kan ‘vitaliseren’ (vgl. Sarkissian, e.a., 19990: 
2).  een dergelijk argument over de catharsis functie van conflict komen we ook vaak tegen 
in de sport. Assertief sporten wordt gezien als een manier om opgekropte gevoelens op een 
gezonde manier te ontladen. Door het sporten zou zelfs verbroedering kunnen ontstaan. Deze 
ontladingshypothese heeft nog niet veel wetenschappelijke grond. De sociale spanning die 
voorheen bestond, keert na de wedstrijd weer snel terug, of wordt zelfs opgevoerd door sport. 
Dat geldt in het bijzonder bij interetnische ontmoetingen op het sportveld. Groepssporters van 
sporten met stevige interacties waar relatief weinig sancties op staan (zoals voetbal), ontlenen 
aan wedstrijden vaak negatieve beelden over andere groepen. Solosporters die de andere groep 
niet ontmoeten houden daarentegen een bestaand (positief) beeld in stand. Bekend maakt in de 
sport dus niet altijd bemind  (Chu & Griffey, 1985: 330-332; Veldboer & Boonstra, 2003).
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Net als de conflicttheorie veronderstelt de sociale identiteitstheorie (tajfel & 
turner, 1979;1986) dat menging aanzet tot distinctie (out-group devaluatie) en 
een versterkte interne identificatie (in-group favorisering). De identiteitstheorie 
veronderstelt echter dat deze reacties niet alleen waarneembaar zijn bij de 
dominante groep, maar ook bij de minderheidsgroep. In een gemengde 
omgeving zal bij de onderliggende partij net zo goed de wens leven de eigen 
identiteit niet ter discussie te stellen, maar te beschermen en uit te dragen. 
Omgaan met ‘de anderen’ doet daar afbreuk aan. 

3.2.2. constrict: schildpadgedrag door toenemende heterogenisering in 
de woonomgeving?

De conflicttheorie gaat er vanuit dat toenemende etnische diversiteit leidt 
tot afkeer van anderen. tegelijkertijd versterkt dit vijandbeeld de onderlinge 
solidariteit. recente Amerikaanse onderzoeken wijzen er echter op dat etnische 
heterogeniteit de onderlinge solidariteit binnen groepen kan uithollen. Op 
basis van een uitgebreide vergelijking van bestanden stelt Putnam (2007) dat 
bij toenemende etnische diversiteit in de woonomgeving alle groepen zich 
terugtrekken in hun schulp. Ook door andere Amerikaanse onderzoekers is er 
op gewezen dat lokale diversiteit leidt tot afnemend vertrouwen en een tanende 
informele solidariteit (o.a. Alesina en La Ferrara, 2000). Deze reflex om afstand 
te bewaren, om als onbekenden elkaar te vermijden in ‘ongemakkelijke’ 
situaties van heterogeniteit is door een scala van stadssociologen van Simmel 
tot Sennett (1990) al eens beschreven. 

In Nederland wijst eerder onderzoek van Lancee en Dronkers (2008) sterk op 
dit terugtrekgedrag. Zij signaleerden dat naarmate wijken etnisch gemengder 
zijn, de etnische distantie toeneemt en het vertrouwen in de buurt en buren 
daalt. Ook de Dienst Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam 
vond dat etnische heterogeniteit tot een lager vertrouwen in de buurt leidt, met 
name een hoger percentage niet-westerse allochtonen (vooral Marokkanen en 
turken) leidt tot minder vertrouwen in de buurt (Van Oirschot & Slot, 2009). 
een vergelijkbaar onderzoek van het SCP (Gijsbers, Van der Meer & Dagevos, 
2008) vond echter dat bij een zekere mate van etnische menging  - ruwweg tot 
50 procent allochtonen - er geen sprake is van terugtrekgedrag, maar juist van 
frequenter interetnisch contact. Pas boven dat omslagpunt kan minder contact 
verklaard worden door etnische diversiteit. Van eijk (2010: 317) vond in lijn 
hiermee in multi-etnische buurten niet minder burenrelaties dan in homogene 
etnische wijken. Andere lage scores die Lancee en Dronkers opmerkten zoals 
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een gering vertrouwen in andere mensen, een laag percentage vrijwilligerswerk 
en weinig informele hulp, hangen volgens de SCP-onderzoekers niet samen 
met de buurtcompositie maar met samenstellingseffecten, oftewel het feit dat 
in deze wijken ‘nu eenmaal meer mensen wonen die lager op deze dimensies 
scoren’. Gecorrigeerd voor deze kenmerken is het effect van etnische menging 
op bijvoorbeeld algemeen vertrouwen niet langer negatief (tolsma, Van der 
Meer & Gesthuizen, 2009: 299). een mogelijke verklaring voor het verschil 
in resultaten bij de Verenigde Staten en Nederland is dat de economische 
ongelijkheid, de economische en etnische segregatie en de sociale afstand in de 
etnische hiërarchie in de Verenigde Staten veel groter zijn dan in Nederland. 
Die scherpe contrasten en de ongewoonheid van de situatie maakt mensen 
kopschuw bij etnische menging. In de Nederlandse situatie is (veelal gematigde) 
etnische menging niet uitzonderlijk, terwijl in klassieke immigratielanden 
mono-etnische gebieden de norm zijn. 

3.2.3. contact: menging en positieve identificatie

een derde hypothese is dat menging niet per definitie leidt tot conflicten of 
terugtrekgedrag, maar ook kan zorgen voor positieve veranderingen in de 
houding ten opzichte van andere groepen. Meer ruimtelijke diversiteit zorgt 
– onder voorwaarden - voor een positiever oordeel over groepen, stelt de 
contacthypothese (Allport, 1954; Pettigrew, 1988). Door mogelijkheden voor 
contact is er minder onwetendheid en twijfel. Hierdoor ontstaat vertrouwen 
tussen groepen. De meeste kans hierop is in situaties van samenwerking, van 
gedeelde doelstellingen en een gedeelde status (waarbij niet verwezen wordt 
naar het maatschappelijk aanzien, maar naar een overeenkomstige positie 
in de contactsituatie). Wat ook helpt zijn vanzelfsprekende (functionele) 
omstandigheden en verzoenbare verhoudingen die onder toezicht staan van 
een derde partij. een nogal zwaar pakket van voorwaarden zoals Pettigrew 
zelf ook opmerkt. toch zijn er heel wat aanwijzingen gevonden die de 
contacthypothese valideren.

Meerdere Amerikaanse onderzoeken bevestigen dat juist mensen in 
relatief heterogene buurten positiever over outgroups denken (Oliver & Wong, 
2003; Marschall & Stolle, 2004). Daarbij wordt soms de nadruk gelegd op het 
belang van statusovereenkomst (Ihlanfeldt & Scafidi, 2002: 619), soms op de 
precieze ruimtelijke afstand. Wilson (1996) concludeert bijvoorbeeld dat de 
aanwezigheid van andere groepen binnen drie blokken van het eigen huis, leidt 
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tot minder vooroordeel. Het meeste onderzoek gaat uit naar de benodigde 
intensiteit van contact om tot bijstelling van beelden te komen over outgroups. 
Oppervlakkig contact tussen blanken en zwarten leidt volgens Amerikaanse 
onderzoeken bijvoorbeeld niet tot afname van vooroordelen. Pas als er sprake 
is van sterke banden en vriendschapen dalen de blanke vooroordelen over de 
zwarte groep (Dixon, 2006: 2196).tekenend voor het belang van hiërarchie 
is dat in de omgang met Hispanics lichte oppervlakkige contacten al wel 
resulteren in minder vooroordeel onder blanken. Bij ruimtelijke nabijheid doet 
sociale afstand er dus ook toe. 

Positievere oordelen over andere groepen door lichte contacten in de buurt 
zijn in europa ook vaak aangetroffen. Zelfs in gebieden die (voorheen) veel 
spanning kenden. In Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland beschouwen 
bewoners van religieusgemengde wijken zowel de eigen ingroup als de andere 
outgroup niet als uniform, maar als complex en intern gedifferentieerd. Ze 
zijn meer kritisch naar de eigen groep, en tonen minder vooroordelen naar de 
andere groep dan bewoners van wijken die eenzijdig protestant of katholiek 
zijn (Hewstone e.a., 2007). In wijken die volledig protestants of katholiek zijn 
beschouwen bewoners de andere religieuze groep (niet aanwezig in de buurt) 
volgens een vrij simpel wij-zij-schema. 

Gijsberts & Dagevos (2005: 84) analyseerden dat in Nederland stereotypen 
kunnen afnemen door contact in een wijk met een zekere etnische menging. 
tolsma e.a. (2008) en Lancee & Dronkers (2009) relativeren voor Nederlandse 
(en europese) wijken echter het belang van (intensief) contact om tot bijstelling 
van beelden te komen. Zij stuiten op de interessante paradox dat door 
ruimtelijke nabijheid de kwaliteit van de contacten in de buurt verslechtert 
maar dat zowel bij etnische menging als bij inkomensmenging etnische groepen 
meer worden vertrouwd door de dominante groep. Dat hangt niet alleen 
samen met persoonlijke kenmerken (zoals een hoog opleidingsniveau), maar 
ook met wijkkenmerken: de nabijheid verzacht het oordeel over ‘anderen’. Op 
landelijke schaal kan een soortgelijk beeld worden geschetst; de toenemende 
diversiteit in de meeste europese landen leidt hier niet tot meer vertrouwen in 
de samenleving, maar wel neemt het etnocentrisme af (Hooghe e.a., 2006: 23). 
In europa hoeft (intensief) contact dus niet per se op het voorwaardenlijstje 
te staan voor een positieve houding tegenover andere groepen. Zelfs lichtere 
amendementen op de contacthypothese zoals de contactladder (zie onder 
andere Boonstra, Van der Graaf & Bos, 2006) en publieke familariteit – elkaar 
kunnen plaatsen door korte kleine contacten – (zie Blokland, 2008) waarbij het 
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oppervlakkig ontmoeten als voorwaarde geldt voor een positieve bejegening 
en het afschudden van negatieve codes of defense, zijn mogelijk al te zwaar 
opgetuigd. Dat betekent niet dat contactmogelijkheden irrelevant zijn. Daar 
waar veel ontmoetingsplaatsen zijn is er bijvoorbeeld een sterker gevoel van 
verbondenheid met de buurt, maar dit effect treedt op ongeacht of er echte 
sociale contacten aan te pas komen (Volker, Flap en Lindenberg, 2007). 
Schijnbaar zijn zelfs lichte contacten niet altijd nodig om mensen kennis te 
bieden over elkaar. Het is met name de hypothese van social exposure – het 
door directe observatie verkrijgen van een ander beeld dan dat men kent 
van de media – die bevestiging lijkt te vinden in veel studies (vgl. Oliver & 
Wong, 2003: 568). Volgens Lee (2001: 1255) voelen dominante groepen zich 
minder onzeker over afwijkende groepen als er al eerder exposure is geweest 
(kortom als er enige afstandelijke gewenning is), als er een subjectieve 
familiariteit wordt ervaren (als er herkenning is) en ten derde als mensen vol 
zelfvertrouwen zijn. In lijn met Dixon kan worden geredeneerd dat in de V.S. 
bij zwaar gestigmatiseerde groepen exposure niet voldoende is om het beeld 
bij te stellen, maar in europa kan observatie wel degelijk het beeld positief 
bijstellen. 

Spanning of gewenning kunnen dus in europa beide voorkomen. Op 
kleinere schaal geldt dat ook voor de Verenigde Staten. Het geijkte beeld 
van Chocalate cities & Vanilla suburbs behoeft enige bijstelling. Menging is 
misschien niet de regel, maar dat betekent niet dat het niet voorkomt. Inmiddels 
is etnische diversiteit bijvoorbeeld ook tot de voorsteden doorgedrongen 
(Hanlon et al, 2008), terwijl in stedelijke gebieden etnisch gemengde wijken 
geen uitzonderingen zijn (ellen, 1998: 27). Het bekende adagium dat in 
Amerika gemengde wijken altijd instabiel zijn en menging in feite de tussentijd 
is tussen de entree van de eerste zwarte en het vertrek van de laatste blanke (of 
vice versa), wordt door onderzoek gelogenstraft. tussen 1980 en 1990 bleven 
meer dan driekwart van de zwart-wit gemengde wijken gemengd, slechts een 
kwart werd overwegend zwart of wit (ellen, 1998: 35). In de loop van de tijd 
zijn ook meer blanken in gemengde wijken komen wonen, van 10 procent in 
1970, tot 12 procent tien jaar later en 15 procent in 1990 (idem, 33). Volgens 
ellen is om en nabij de helft van de multi-etnische buurten in de V.S. steden 
stabiel gemengd (idem: 36). 
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3.2.4 Assimilatie: menging en acculturatie

De klassieke assimilatietheorie veronderstelt dat leden van minderheidsgroepen 
bij een toenemend verblijf in de ontvangende samenleving zich in hun normen, 
waarden en gedrag sterker gaan oriënteren op de ontvangende samenleving. Ze 
ontworstelen zich bovendien aan de normen van de herkomstgroep. Assimilatie 
wordt door onder andere Gordon (1964) gezien als een convergentieproces in 
een rechte lijn, waarbij verschillende stadia worden doorlopen (taalbeheersing, 
sociale contacten met de ontvangende samenleving, huwelijken buiten de 
eigen groep, identificatie met de ontvangende samenleving) en het eindigt 
met het ophouden van elke vorm van ervaren vooroordeel, discriminatie of 
waardenconflict. 

Aangenomen wordt dat nieuwe immigranten bij hun aankomst weinig 
hulpbronnen hebben en om sociale en economische redenen in het eerste 
stadium bij elkaar clusteren in low-income immigrant enclaves (Logan, Alba & 
Zhang, 2002). Deze buurten fungeren als startpunten als springplanken voor 
de nieuwe immigranten. Wanneer ze meer economische rijkdom en sociale en 
culturele vaardigheden hebben verworven (structurele integratie en sociaal-
culturele integratie zijn een bijna gelijktijdig proces volgens het model) worden 
deze middelen ingezet voor verbeterde huisvesting in buurten met betere 
voorzieningen en een hogere status. In de regel zijn dit gemengde mainstream-
wijken waar niet immigranten maar de dominante groep de overhand 
heeft. Het ruimtelijke assimilatiemodel gaat er van uit dat in deze fase bij de 
woonkeus etnisch-sociale overwegingen minder gewicht in de schaal leggen 
dan economische afwegingen (Myles & Hou, 2004). 

Met eventuele barrières op de woningmarkt en een hinderend effect van 
bijvoorbeeld geconcentreerd wonen op de integratie wordt in het model geen 
rekening gehouden. De klassieke theorie voorspelt dat minderheden zonder 
hobbels en zonder dat daar beleid aan te pas komt per generatie minder sociale 
afstand ervaren naar de dominante groep en na drie of vier generaties volledig 
zijn geassimileerd en dan gemiddeld net zo succesvol zijn als de mainstream-
bevolking. Hoogstens is er nog enige symbolische identificatie met de oude 
etnische groep. een hechte sociale identificatie met de oorspronkelijke eigen 
groep is echter onwaarschijnlijk na meerdere generaties in het nieuwe land. De 
reden daarvoor is dat het niet of negatief bijdraagt aan de assimilatiekansen, 
bijvoorbeeld omdat er afbreukrisico’s aan zijn verbonden (de eigen ‘goede’ naam 
kan er onder leiden als een nieuwe immigrant uit dezelfde herkomstgroep het 
vertrouwen van gevestigde groepen beschaamd, vgl. S. Smith, 2005). 



62 HOOFDStUK 3

In het model voor gesegmenteerde assimilatie van Portes en Zhou 
(1993) wijzen zij erop dat het klassieke model niet algemeen geldt omdat 
voor sommige groepen het ‘rechte pad’ van assimilatie geblokkeerd wordt 
door discriminatie en afwijzing. Dit bewustzijn van barrières of afwijzing 
(bijvoorbeeld een ondervonden witte vlucht uit scholen of wijken) kan  - 
tijdelijk - leiden tot een  gesegmenteerde of zelfs oppositionele assimilatie (vgl. 
de sociale identiteitstheorie). Fong & Wilkes (1999) laten voor Canada zien 
dat het klassieke model ruimtelijk inderdaad vooral past op europese groepen 
die weinig blokkades hebben ondervonden. Stijging van de economische 
status voorspelt voor Aziaten en zwarten echter nauwelijks een verhuizing 
naar gemengde woonwijken met meer mainstream-bewoners. er ontpopt 
zich een gesegmenteerde assimilatieproces: integratie op de arbeidsmarkt, 
maar geen ruimtelijke en sociale integratie in de mainstream-samenleving. In 
Nederland zou een zelfde onderscheid gelden voor turken en Marokkanen. 
Anders dan Surinamers en Antillianen die meer het klassieke assimilatiepad 
lijken te bewandelen, ontwikkelen turken en Marokkanen zich meer richting 
gesegmenteerde assimilatie. Men werkt gemengd, maar woont en verpoost in 
een gescheiden parallelle wereld (Gijsberts & Dagevos, 2005: 34). 

Hoe het ook zij, in het klassieke of gesegmenteerde spatial assimilation 
model zijn ruimtelijke integratie of scheiding slechts de neerslag van het 
convergentieproces. Het wonen is het gevolg en niet de oorzaak van de gevolgde 
route voor assimilatie van nieuwe groepen. Het wonen van immigranten in 
etnisch gemengde buurten wordt door Noord-Amerikaanse onderzoekers 
bijvoorbeeld nauwelijks onderzocht op een zelfstandig ‘cultureel’ melting 
pot effect (met andere woorden: of etnisch gemengd wonen impact heeft op 
taalvaardigheden, waardeoriëntaties e.d.). Voorzover er onderzoek is naar 
de effecten van gemengd wonen richt zich dat in meerderheid op sociaal-
economische indicatoren (zie Galster, 2005).

In europa worden de convergentie-effecten van buurten op minderheden 
soms wel onderzocht. Gijsberts en Dagevos (2005: 50) vonden voor Nederland 
een licht buurteffect op de taalprestaties en taalbeheersing van allochtonen. 
Allochtonen in etnische gemengde wijken beheersen in vergelijking met 
soortgelijke allochtonen in etnische concentratiewijken beter het Nederlands. 
De oorzaak zoeken de auteurs in het interetnische contact: dat is er meer in 
de etnisch gemengde wijk dan in de etnisch ongemengde wijk. tegelijkertijd 
betekent het wonen in een etnisch gemengde wijk niet dat de contacten 
en identificatie met de eigen herkomstgroep afnemen. Men gaat ook niet 
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negatiever denken over minderheden met dezelfde herkomst (Gijsberts et al, 
2010: 191).

3.3. ruimteLijke segmentering en de houding nAAr Anderen

Door ruimtelijke nabijheid gaan mensen van verschillende groepen elkaar 
niet automatisch aardiger vinden, maar het is evenmin een wet van Meden en 
Perzen dat mensen elkaar negatiever gaan beoordelen. De uitkomsten hangen 
af van zaken zoals de omvang van de groep, de snelheid waarmee de buurt 
verandert en de kenmerken van groepen. een ding is duidelijk een zeer grote 
etnische sociale afstand bemoeilijkt in een wijk de gevoelens van betrokkenheid 
over en weer. 

In deze paragraaf verkennen we de omgekeerde vraag: wat betekent 
een sterk ruimtelijke scheiding voor de betrokkenheid en acceptatie tussen 
groepen? Op het eerste gezicht lijkt ruimtelijke segmentering ongunstig te zijn 
voor de betrokkenheid. Segregatie versterkt negatieve outgroup perceptions 
(Oliver & Wong, 2003: 580). Maar maakt onbekend altijd onbemind en leidt 
het altijd tot een geïsoleerde opstelling? Vanuit verschillende invalshoeken is 
dit onderzocht, waarbij opvalt dat ruimtelijke segmentering minder als een 
etnisch en meer als een klassenvraagstuk wordt benaderd.

3.3.1. ruimtelijke segmentering en sociale vervreemding aan de bovenkant? 

De ongekende mogelijkheden tot verplaatsing die in de 20e eeuw voor 
handen zijn gekomen, bieden kansen voor nieuwe vormen van internationale 
lotsverbondenheid. tegelijkertijd kunnen ze oude plaatsgebonden bronnen van 
identificatie aantasten en leiden tot een ruimtelijke scheiding tussen voorheen 
verbonden groepen. Lasch (1996) signaleert bijvoorbeeld de opkomst van 
een ‘revolterende’ globaliserende elite die zich zoveel mogelijk onttrekt aan 
publieke verantwoordelijkheid ten opzichte van het land van herkomst (in de 
zin van afnemend lidmaatschap politieke partijen, ontduiken belastingplicht, 
internationale schoolkeuze voor de kinderen etc). Op vele niveaus maken de 
sterkere groepen volgens hem gebruik van hun exit-opties en tonen ze zich 
footloose. Centrale trefwoorden in zijn betoog zijn vergaande des-identificatie, 
uittreding en onthechting. ‘Consultants, publicisten, brokers, adverteerders, 
entertainers en filmproducenten, hebben meer gemeen met hun wereldwijde 
commerciële partners, dan met hun kinderen, echtgenoten, buren, werknemers 
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en medeburgers. De elite is ontworteld, losgeslagen, wat betekent dat zij haar 
verantwoordelijkheden van staatsmanschap en democratisch burgerschap, en 
zeker van naastenliefde, heeft opgegeven’ (geciteerd in Ossewaarde, 2007: 149). 
een koel egoïsme zou daarvoor in de plaats zijn gekomen; van socratische elite 
is men verworden tot new barbarians (Angel, 2000).

De hypothese van Lasch van een negatieve relatie tussen ruimtelijke 
scheiding, economische globalisering en lokale solidariteit wordt zeker niet op 
elk schaalniveau gestaafd. Globalisering doet bijvoorbeeld niets af aan de steun 
voor de nationale verzorgingsstaat, zelfs niet in economisch onzekere tijden (De 
Beer & Koster, 2007:185; Koster, 2008). Hooggeschoolde managers die tal van 
contacten hebben in de global village, blijken bovendien nog steeds veel lokale 
contacten en lokale interesses te onderhouden. Ondanks hun grote ruimtelijke 
mobiliteit zijn gearriveerde stedelingen (en zelfs suburbane regiobewoners) 
sterk  geworteld en gericht op de stad waar ze wonen en merendeels werken 
(Andreotti & Le Galles, 2008: 140-141; Van der Land, 2007: 484). Ze zijn 
met andere woorden veel minder footloose dan wordt aangenomen. Mogelijk 
is een afnemende ruimtelijke integratie zelfs een gunstige voorwaarde voor 
betrokkenheid. Juist het feit dat de ander niet snel de eigen wereld zal betreden, 
kan het vertrouwen geven dat een toenadering niet aan de privésfeer raakt. 
Zo blijken in mentoraatprojecten de (meestal hoogopgeleide) mentoren het 
prettig te vinden als ze hun (laagopgeleide) pupillen in het dagelijks leven niet 
tegenkomen (Lub & Uyterlinde, 2007).

De notie van footloose gedrag vindt de sterkste aanwijzingen op het 
laagste schaalniveau, de buurt. Hier zijn hogere statusgroepen inderdaad 
relatief weinig op gericht (Blokland-Potters, 1998). Daarin staan ze overigens 
niet alleen, de meeste andere groepen zijn in hun dagelijks gedrag de buurt 
ontstegen. Hoofdzakelijk bij lager opgeleiden met een lange woonduur in de 
buurt en levend in gezinsverband spelen buren nog een belangrijke rol in hun 
sociale netwerk (Dekker & Bolt, 2004: 7). Maar voor de meeste ingezetenen 
zijn buren hoogstens van belang voor kleine hulpdiensten (het lenen van de 
sleutel, het zorgen voor de planten etc.) en in geval van nood. er is dus een 
beperkte directe afhankelijkheid. Buren zijn belangrijke ‘intieme vreemden’ 
die echter maar zelden bij elkaar op bezoek gaan. Buren en buurtgenoten 
ontmoeten elkaar vooral op de stoep en op straat. Ze hebben in de meeste 
gevallen hoogstens een knipperlicht contact met elkaar (vgl. Maffesoli, 1996).

een bijzonder aspect dat wel overeenstemt met de exit hypothese van Lasch 
is de opkomst van gated communities. Afgesloten woongebieden ontwikkelen 
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zich vooral in landen met een sterk geliberaliseerde ruimtelijke ordening en 
een grote ongelijkheid in economische of culturele zin (Aalbers, 2005). Van 
de nieuwe suburbane middenklasse-wijken in populaire V.S. steden is ruwweg 
een derde tot een vijfde omheind. Ze worden door Low (2008:50) omschreven 
als fortificaties van welgestelde smetvrees. De muren moeten als bescherming 
dienen tegen ‘gevaarlijke’ groepen en situaties. De motieven zijn ook gelegen 
in het voorkomen van een daling van de status van het woongebied, het 
instandhouden van de waarde van het vastgoed en het belang om zeker te zijn 
dat men omgaat met de juiste soort mensen. Low (2008: 53) analyseert dat 
de muren een gevoel van controle moeten geven, maar dat ze tegelijkertijd de 
angst vergroten. Door een geringe exposure aan lage statusgroepen, lees: arme 
groepen met een andere etnische herkomst, ontstaat er nog meer angst. De 
omheining heeft uiteindelijk een zelfversterkend effect: bewoners hebben nog 
meer het gevoel geen grip te hebben op de pluriforme samenleving (Aalbers, 
2005). een grote fysieke afstand tussen statusgroepen en minder gewenning 
wakkeren dus sterk het Nimby-gedrag aan (Beekman, Lyons & Scott, 2001).

3.3.2. ruimtelijke segmentering en sociale isolatie aan de onderkant?  

Het wegtrekken van middengroepen uit gemengde gebieden betekent niet 
noodzakelijkerwijs dat hun betrokkenheid daalt. Pas in situaties van gated 
communities is die conclusie gewettigd. Betekent dit ‘omgekeerd’ ook dat arme 
gescheiden wonende groepen alleen in zeer geïsoleerde situaties een negatieve 
betrokkenheid ontwikkelen naar hogere statusgroepen? 

Dat de ruimtelijke afstand tussen statusgroepen niet te groot mag zijn omdat 
anders aan de onderkant isolatie-effecten dreigen is pregnant onder de aandacht 
gebracht door de Amerikaanse onderzoeker Wilson (1987). Wilson ziet steden 
als postindustriële ruimtelijke arena’s waar laaggeschoolden strijden om de 
resterende plaatsen op de voor hen steeds verder krimpende arbeidsmarkt. 
Door verplaatsing van werkgelegenheid, suburbanisatie en segregatie hebben 
laaggeschoolde bewoners van impopulaire stadswijken nauwelijks nog 
toegang tot de dominante groepen en de belangrijke markten en instituties. 
Wilson stelt dat in deze concentratiewijken bewoners een geïsoleerde cultuur 
ontwikkelen en door hun fysieke en sociale afsluiting het perspectief op sociale 
stijging verliezen. In sommige Amerikaanse steden heeft ‘hyper-segregatie’ 
inderdaad geleid tot uiterst povere voorzieningen, een afwijkende socialisatie 
en een sterk negatieve beeldvorming vanuit de samenleving (ellen & turner, 
1997). empirische analyses laten bijna zonder uitzondering voor de Verenigde 
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Staten zien dat hoge concentraties van armoede (vaak samenvallend met een 
etnische homogene bevolking) sterk samenhangen met jeugddelinquentie, 
criminaliteit, mentale stress en negatieve prestatiescores voor kinderen. 
raciale segregatie is in de V.S. een sterke voorspeller voor hoge werkloosheid, 
veel eenoudergezinnen, hoge moordcijfers en hoge drop-out-cijfers (Galster, 
2005: 41, 52-53). Door een aanhoudende angst, boosheid of berusting over 
het gebrek aan maatschappelijke kansen heeft op die plekken vaak een culture 
of underachievement wortel geschoten (Ogbu, 1974; Willis, 1977). Bewoners 
denken dat het toch geen zin meer heeft, omdat ze toch geen kans maken. 
ruimtelijk isolement kan kortom een opmaat zijn voor oppositionele 
assimilatie en voor zelfmarginalisatie. 

In vergelijking met de Verenigde Staten is de binnenstedelijke segregatie in 
europa veel minder sterk, veel kleinschaliger en veel minder etnisch homogeen. 
In tegenstelling tot de Amerikaanse hypergetto’s waar drankwinkels soms de 
enige publieke voorziening zijn, is er in europa nog volop leven in deze wijken 
door de aanwezigheid van winkels en instanties. Door de kleinere schaal en door 
het goede publieke transport komen europese bewoners van achterstandswijken 
vergeleken met hun Amerikaanse lotgenoten ook veel eerder buiten hun eigen 
gebied: ze zijn er niet in opgesloten. De uitzichtloosheid is kortom veel minder 
groot.toch zijn de concentraties van kansarme bewoners (een categorie die 
naar etniciteit sterk kan verschillen) in europa zeker niet probleemloos. 
In landen met een kleine relatief compacte sociale woningvoorraad zoals 
engeland, België en Zweden vertalen inkomensconcentraties zich in schrale 
voorzieningen, hoge criminaliteitsscores en geringe kansen voor bewoners 
(o.a. Buck, 2001: 2272; Musterd & Andersson, 2005). Dat betekent nog niet 
dat elke eenzijdige inkomenswijk in gelijke mate door deze kwalen wordt 
getroffen. Arme bewoners van concentratiewijken in arme regio’s van 
Schotland ondervinden bijvoorbeeld meer hinder (een verminderde kans 
om werk te vinden en een sterk negatief buurtstigma) van hun woonplek dan 
vergelijkbare bewoners van vergelijkbare concentratiewijken in economisch 
welvarende regio’s (Atkinson & Kintrea, 2001: 2277- 2288). 

in West-europese landen – ook in sterke verzorgingsstaten zoals Nederland 
en Zweden – zijn buurteffecten (nadelige effecten van het wonen in de buurt) 
evenmin uitgesloten. toch lijken in veel West-europese landen de gevonden 
effecten minder sterk in vergelijking met neoliberale landen zoals de 
Verenigde Staten en engeland. De slechte buurt verklaart in Nederland of 
Scandinavië bovendien maar een klein deel van iemands achterstand. Dat wil 
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echter niet zeggen dat de gevonden effecten verwaarloosbaar zijn. Het rijtje 
buurteffecten dat inmiddels in Nederland is geconstateerd is daarvoor te lang. 
Migranten die in sterk gekleurde wijken wonen hebben bijvoorbeeld minder 
vaak contact met autochtone Nederlanders en hebben negatievere opvattingen 
over Nederlanders, dan migranten die in gemengde of witte wijken wonen. 
Ze ervaren bovendien meer blokkades (Gijsberts et al, 2010: 186-189). Die 
ervaring is deels gegrond. Bewoners van ‘zwarte wijken’ worden op basis 
van hun postcode bijvoorbeeld eerder als risicogroep aangemerkt en komen 
daardoor niet in aanmerking voor financiële leningen, of ze worden op grond 
van hun woonplaats niet uitgenodigd voor sollicitatiegesprekken (Aalbers, 
2007; Wrr, 2005: 94). 

De effecten van concentratie zijn niet alleen kleurgebonden. Autochtone 
jongeren uit kansarme milieus in wijken met veel werkloosheid ontwikkelen 
eerder afwijkende ‘coping’-strategieën en hebben minder waardevolle sociale 
netwerken om een baan te vinden (Van der Klauw & Van Oers, 2003: 961). Ook 
volwassenen ontwikkelen minder ambitieus gedrag, een afwijkend werkethos 
en houden elkaar (bewust of onbewust) op hun plaats door elkaar te verwijzen 
naar kleine baantjes (zie Pinkster, 2009; Dekker & Bolt, 2004: 4) De netwerken 
van deze bewoners bevatten dus wel enige informatie over banen, maar de 
reikwijdte is beperkt door de eenzijdigheid ervan. er zijn ook significante 
verbanden tussen het deprivatieniveau van de buurt en de baanonzekerheid 
(Musterd & Pinkster, 2009). Daarnaast hebben bewoners van arme wijken 
meer kans om slachtoffer te worden van crimineel gedrag (Wittebrood, 2006) 
en benadeelt de slechte buurt ook de gezondheid door het grotere risico te 
verkeren in een omgeving met burenoverlast, drugsgebruikers, hangjongeren 
en vuilnis op straat (Van Hooijdonk, 2009). Volwassen bewoners van 
concentratiegebieden lijken bovendien nadeel te ondervinden van een gebrek 
aan rolmodellen uit de dominante maatschappelijke groep: ze wijken in sociale 
vaardigheden, taalvaardigheden, oriëntaties en opvattingen over normen en 
waarden licht af van mensen met dezelfde antecedenten in gemengde wijken. 
Dit effect is ook aangetroffen onder arme etnische groepen die bij elkaar 
wonen (Van der Laan Bouma Doff, 2005; Havekes & Uunk, 2008; Gijsberts 
et al, 2010: 190).4 In het bijzonder arme wijken met veel immigranten hebben 
in Nederland (en europa) een versterkende effect op problemen. Overwegend 

4   Gijsberts et al maken wel het voorbehoud dat de relatie ook andersom kan zijn. Isolatie kan 
leiden tot minder convergerende normen, maar het kan ook zijn dat afwijkende normen leiden 
tot isolatie.
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etnische wijken hebben een niet weg te cijferen negatief effect op de kansen 
van hun arme bewoners, tenzij mensen er kort wonen en een aanzienlijk deel 
van de bevolking welvarend is (Galster, 2005: 55). 

Ontegenzeggelijk zijn er dus in Nederland remmende factoren en 
neerwaartse (peer)effecten verbonden aan het wonen in ‘eenzijdige’ arme 
wijken, maar de impact is relatief bescheiden. Wijken die hoog scoren op de 
door de rijksoverheid gehanteerde ‘ranglijst’ van grootste probleemwijken van 
Nederland, voeren op de europese lijst van slechte wijken bij lange na niet 
de verkeerde lijstjes aan (Musterd & Van Kempen, 2005). Desondanks is er 
in deze relatief gunstige situatie weinig reden om ontspannen te zijn over de 
risico’s van buurteffecten. De light versie van isolatie die we hier kennen, kan 
leiden tot minder kansen door (stevige) externe stigma’s en nadelige (maar 
lichte) afwijkingen in oriëntaties en gedrag. Ook een relatief bescheiden 
vorm van isolatie van arme groepen kan hun betrokkenheid bij de dominante 
samenleving hinderen. 

3.4. tot sLot 

In dit hoofdstuk zijn theorieën over de impact van ruimtelijke patronen op de 
betrokkenheid tussen groepen besproken en gewikt en gewogen. Voor zover 
mogelijk is ook nagegaan of de sociaal-culturele afstand tussen groepen er 
daarbij toe doet. In het eerste deel zijn de theorieën over de effecten van de 
ruimtelijke nabijheid op de verhoudingen tussen etnische groepen besproken. 
In een sterk versimpeld schema zijn de theorieën als volgt samen te vatten. 

De gedachte van Georg Simmel dat ruimtelijke nabijheid leidt tot een 
mentale afstand tussen bewoners met verschillende sociale achtergronden is in 
het huidige academische discours nog springlevend. De constricttheorie van 
Putnam die stelt dat bij een toenemende etnische diversiteit alle mensen zich 
terugtrekken in hun eigen schulp, staat ferm in deze traditie. De betrokkenheid 
bij de eigen groep (ingroup) en bij andere etnische groepen (outgroups) is 
volgens Putnam gering in woonbuurten met veel etnische heterogeniteit. Zijn 
theorie biedt primair verklaringen voor beginsituaties waarin bewoners zeer 
weinig zijn gewend aan etnische menging. De constricttheorie (in de volledige 
zin dat ook de eigen groep minder vertrouwd wordt) heeft mede daarom 
hoofdzakelijk zeggingskracht in de Verenigde Staten waar etnische menging 
eerder uitzondering dan regel is. europeanen schrikken minder snel van 
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etnische menging in de buurt, maar als de groepen ver van hen afstaan krijgen 
ze wel minder vertrouwen in de buurt. 

Dat nabijheid kan leiden tot spanningen tussen etnische groepen spreekt 
uit de conflicthypothese. Deze theorie roept herinneringen op aan het werk 
van Park. Zijn analyse ging uit van een sociale reflex onder gearriveerde 
groepen om zich te distantiëren van de lagere echelons van de samenleving. 
In de conflicttheorie wordt de dominante etnische groep onvriendelijker 
naarmate meer buitenstaanders zich in de wijk willen vestigen. Gaat de entree 
van culturele nieuwkomers in hoog tempo, dan voedt dat het ressentiment en 
laat men zich stereotyper over hen uit. Dit ressentiment onder de dominante 
ingroup is echter niet altijd even sterk, het is afhankelijk van de culturele 
convergentie en de economische prestaties van de outgroup. Hoe ‘normaler’ 
de positie wordt van nieuwkomers, hoe minder aversie er is tegen hun 
aanwezigheid in een wijk onder de dominante etnische groep.

Figuur 3.2. Theorieën over ruimtelijke nabijheid en betrokkenheid

ingroup betrokkenheid + ingroup betrokkenheid –
outgroup betrokkenheid + contacttheorie assimilatietheorie
outgroup betrokkenheid – conflicttheorie constricttheorie

De gepercipieerde positie in de etnische hiërarchie is eveneens van groot 
belang bij de contacthypothese. Bij kleine etnisch verschillen kunnen zeer 
lichte contacten en exposure al volstaan om genuanceerder over de leden 
van andere groepen te denken. Bij grotere positieverschillen in de etnische 
hiërarchie is er echter intensief contact nodig om tot hetzelfde resultaat te 
komen. De zware voorwaarden van de contacthypothese – dat pas bij een 
gelijke functionele status, een noodzaak tot samenwerking en bij toezicht door 
derden, etc. contacten ontstaan waardoor een positievere bejegening een kans 
krijgt -, zijn met name relevant om het oordeel van blanke Amerikanen over 
zwarte Amerikaanse buren te verbeteren. Door de grote sociale afstand op de 
culturele as is er weinig begrip voor elkaar. 

In veel andere gevallen volstaan – ook in de Verenigde Staten - 
(laagintensieve) contacten of observaties en stijgende maatschappelijke 
prestaties van nieuwkomers voor een positieve bejegening. Warme contacten 
zijn dus lang niet altijd nodig. Contact lijkt bij kleine etnische verschillen soms 
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überhaupt niet nodig te zijn om ruimtelijk nabije groepen aan elkaar te laten 
wennen. De resultaten bij de toetsing van de contacttheorie zijn min of meer 
in lijn met de hypothese van stadssociologen dat ruimtelijke nabijheid (zonder 
al te veel contact) een basishouding van tolerantie en afstandelijke gewenning 
versterkt. 

tenslotte de assimilatietheorie. Ook hier geldt (net als in de contacttheorie 
en de constrict – en conflicttheorie) een grote sociaal-culturele afstand 
als een hindernis voor de betrokkenheid bij outgroups. Immigranten die 
nauwelijks sociaal overeenstemmen met de dominante etnische groep, maken 
een veel schokkeriger (‘bumpy’) proces van culturele convergentie door dan 
immigranten die veel lijken op de bewoners van de ontvangende samenleving. 
In de veelal Amerikaanse onderzoeken naar assimilatie geldt ruimtelijke 
integratie primair als resultaat van integratie op andere terreinen. In theorie 
zou er echter een convergerend effect kunnen uitgaan van ruimtelijke 
nabijheid. In Nederlands onderzoek wordt dit effect wel aangetroffen: arme 
allochtonen krijgen door ruimtelijke integratie betere taalvaardigheden en 
voegen zich sterker naar dominante waarden en normen. Ze oriënteren zich 
door etnische menging dus sterker op de dominante outgroup. tegelijkertijd 
neemt hun identificatie met de herkomstgroep niet af.

Als gezegd is er in de Verenigde Staten relatief zwaar contact nodig om 
tot bijstelling van beelden te komen over groepen met een zeer lage positie 
in de etnische hiërarchie. Projecten om sociale interacties tussen groepen 
te intensiveren staan echter nauwelijks op de Amerikaanse beleids- en 
onderzoeksagenda. In de Amerikaanse literatuur is opvallend weinig oog 
voor de rol van sociale professionals als potentiële bruggenbouwers in 
buurten. Uit de academische literatuur spreekt een sterke voorkeur voor eigen 
initiatief en spontane processen, die hoogstens gefaciliteerd worden via goede 
stedenbouwkundige randvoorwaarden en een goede ruimtelijke ordening 
(Jacobs, 1961; Whyte, 1988). Sociale interventies van bovenaf worden door 
deze auteurs nadrukkelijk afgewezen als te geforceerd. Hoe wenselijk de 
toenadering ook is, het initiatief moet uitgaan van bewoners en niet van 
instanties. Frappant genoeg is de situatie in europa precies omgekeerd. Hier 
kunnen exposure en ‘knipperlichtcontacten’ al positief uitpakken voor het 
bijstellen van beelden over etnische groepen. toch wordt er niets aan het 
toeval overgelaten en wordt zwaar ingezet op contactlegging en herhaalde 
ontmoetingen op vanzelfsprekende multifunctionele ontmoetingsplaatsen 
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zoals sport of muziekorganisaties (rMO, 2005; Wrr, 2006; Uyterlinde, 
engbersen & Lub, 2007).

In het tweede deel van dit hoofdstuk kwam de vraag aan de orde wat de 
impact is van een ruimtelijke segmentering van (economische) groepen. Het 
steeds verder uitdijen van ruimtelijke netwerken is onder andere door Lasch 
geproblematiseerd. Mobiele dominante economische groepen die elkaar 
treffen in de wereldsteden zouden zich steeds minder identificeren met hun 
herkomstgebied. Lasch’ hypothese is dat een grote ruimtelijke afstand bij de elite 
leidt tot sociale uittreding en tot het weglopen voor verantwoordelijkheden. 
Op een kleinere schaal zou ook de suburbanisatie van de middenklasse een 
proces van onthechting veroorzaken ten opzichte van de stedelijke bevolking. 
Onderzoek bevestigt deze sombere kijk niet. economische globalisering 
ondermijnt de nationale formele solidariteit niet, welgestelden met een 
groot ruimtelijk netwerk gedragen zich in hun woonomgeving zeker niet 
volledig footloose en de middenklassen in groeigemeenten houdt een lichte 
verbondenheid met de bewoners van de centrumstad. Alleen bij bewoners van 
afgescheiden gated communities zien we dat een grote ruimtelijke scheiding 
ongunstig kan zijn: omdat er geen enkele exposure is met andere lage 
statusgroepen groeit de angst en afkeer van ‘enge’ groepen. 

Voor kansarme bewoners kan ruimtelijke segmentering sterk negatief 
uitpakken. Zeker in de Verenigde Staten waar ze door hypersegregatie 
nauwelijks in contact staan met de arbeidersmarkt, met instituties en met 
de meer bemiddelde huishoudens. ruimtelijke isolatie kan daar leiden tot 
externe discriminatie en tot interne zelfmarginalisatie. In europa zijn dezelfde 
buurteffecten waargenomen, maar van een veel lichter kaliber. toch zijn er 
steeds meer aanwijzingen dat we niet te ontspannen over concentratie kunnen 
denken. ruimtelijke segmentering bedreigt ook aan deze kant van de oceaan 
de wederzijdse betrokkenheid. 
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ruImtelIjke nabIjheId, 
sOcIale afstand  

en sOcIale mIx 

4

Sinds de jaren zeventig berust in Nederland de informele solidariteit van 
sterkeren met zwakkeren op een andere basis. een belangrijk verschil is dat de  
verticale betrokkenheid tussen klassen is gemoderniseerd. tijdens de verzuiling 
traden sterke groepsleden op als zaakwaarnemers van zwakkere broeders, maar 
de ontzuiling sloeg een gat in deze traditionele vorm van betrokkenheid. Dit gat 
is gevuld door hoger opgeleiden die vanuit een mix van verlicht eigen belang 
en postmateriële waarden het beste voor hebben met minder geprivilegieerden. 
In termen van dit proefschrift geformuleerd: verticale solidariteit gedijt bij 
een grote sociaal-economische afstand (zie hoofdstuk twee). In hoofdstuk 
drie kwam aan de orde dat een kleine ruimtelijke afstand tussen groepen tot 
verschillende reacties kan leiden. Onderzoeken laten een breed palet zien: van 
conflict, terugtrekgedrag, nuancering van de wederzijdse beeldvorming tot 
convergentie. Deze inzichten zijn vooral opgedaan in (Amerikaanse) situaties 
van een ruimtelijke menging van etnische groepen. Vaak bleek een kleine 
sociaal-culturele afstand een belangrijke voorwaarde voor positieve resultaten 
(lees: meer betrokkenheid bij andere groepen). Groepen die in hun perceptie 
cultureel ver van elkaar afstaan, gaan door ruimtelijke nabijheid veel minder 
snel positief over elkaar denken. 

Met deze kennis in het achterhoofd wenden we ons naar de literatuur over 
gemengde inkomenswijken. residentiële sociale mix staat primair in het teken 
van een menging van economische groepen, specifieker het bij elkaar wonen 
van middengroepen en lagere inkomensgroepen. Gezien het voorafgaande 
zouden we een neutrale tot licht positieve houding verwachten in het 
onderzoek naar sociale mix. Het lijkt logisch te veronderstellen dat sociale mix 
een methode is om de potentiële spanning in arme etnische diverse wijken 
(tussen groepen met als sterk verschillende ervaren posities in de etnische 
hiërarchie) te verzachten met een andere vorm van diversiteit: de in potentie 
positieve verhouding tussen meer- en mindervermogenden. In dit hoofdstuk 
verkennen we  de literatuur op de aanname dat een inkomensmix tot positieve 
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betrokkenheid leidt. We zijn benieuwd naar de veronderstellingen en 
bevindingen over sociale afstand en ruimtelijke afstand onder wetenschappers 
die de theorie en empirie van gemengde wijken onderzoeken. Maar eerst staan 
we stil bij de geschiedenis en de ontwikkelde strategieën voor sociale mix.

4.1. een korte geschiedenis VAn bALAnced communities 

Het eerste gerealiseerde woningbouwproject volgens de principes van een 
sociale inkomensmix is het engelse modeltuindorp Bournville. De industrieel 
George Cadbury realiseerde in 1879 in de buurt van Birmingham een afgemeten 
menging van huurders en kopers, werknemers van zijn eigen fabriek en van 
elders en werknemers uit hogere en lagere echelons (Sarkissian & Heine, 1978). 
De prilste ideeën over gemengde wijken en balanced communities gaan in 
engeland zelfs terug tot 1846, toen de eerste ontwerpen werden geschetst. Na 
de realisatie van Bournville werden in andere snelgroeiende industriesteden in 
engeland en daarbuiten eveneens gemengde tuindorpen ontwikkeld. 

In de naoorlogse planning van nieuwe wijken dook het concept wederom 
op, maar nu op een veel grotere schaal. er werden in engeland council estates 
gebouwd die door hun gemengde samenstelling moesten appelleren aan het 
‘natuurlijke’, vreedzame sociale weefsel van het dorp (Cole & Goodchild, 
2001: 353). Ook in andere landen, zoals Frankrijk (zie Chamberon & Lemaire, 
1970) en Nederland, klonken in die periode enthousiaste pleidooien om 
uitbreidingswijken te bouwen volgens het principe van balanced communities 
die men zich als een organisch geheel voorstelde (ter Heide, 1999). De wijk 
moest een eenheid zijn die voortkomt uit een ‘kaleidoscopische veelheid’ (De 
Lange, 1995). Door de grote woningnood na de tweede Wereldoorlog komen 
de ideeën over de wijk als afspiegeling van de stedelijke samenleving echter lang 
niet altijd tot uitvoering. De ervaringen in engeland met sterk gediversifieerde 
wooncomplexen als opmaat voor een nieuwe klassenharmonie waren ook niet 
bijster positief. De verwachte sociale interactie over klassengrenzen heen bleef 
grotendeels uit (Kuper, 1953, geciteerd in Cole & Goodchild, 2001: 353). 

Bij de stadsvernieuwing in de jaren zestig en zeventig hanteren 
Nederlandse stadsbestuurders aanvankelijk de balansgedachte. In de te 
saneren achterstandsgebieden in de binnensteden voorziet men de herbouw 
van een groot aantal middenklassenwoningen om de wijken een meer 
doorsneekarakter te geven (zie o.a. Jobse, 1974; reijndorp, 1996). Diverse 
actiecomités menen echter dat de zittende bewoners de doelgroep moeten 
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zijn bij de stadsvernieuwing. Zij winnen het pleit en het ‘bouwen voor de 
buurt’ doet zijn intrede. Vanaf het begin van de jaren negentig wint sociale 
mix in veel Westerse landen opnieuw aan populariteit. In het bijzonder in 
Canada, Australië, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Nederland 
ontstaat een brede waaier van plannen, projecten en studies naar sociale mix 
(Fonseca Freitosa & Wismann, 2006). Gemengd bouwen moet leiden tot 
een inkomensmix op de schaal van de wijk. Het Britse jarenvijftig-concept 
van mengen op complexniveau is niet verdwenen, maar vindt wel minder 
weerklank. 

4.2. strAtegieën Voor sociALe mix

Hoe sociale mix wordt gerealiseerd en met welke ‘balansverhoudingen’ 
kan sterk verschillen per land en zelfs per stad of ingreep. Feitelijk is de 
afspiegelingsgedachte die ten grondslag lag aan het tuindorp - het idee van 
een volledige economische heterogeniteit - nu nog maar weinig aan te treffen. 
Middeninkomens komen bijvoorbeeld afwisselend als meerderheid of als 
minderheid naar voren in projecten voor sociale mix. Dit hangt samen met 
de gekozen strategieën. Naar analogie met Donzelot (2003: 55) onderscheiden 
we place-based en people-based strategieën. Plaatsgerichte strategieën richten 
zich op het creëren van gemengde wijken via bouwprogramma’s. Dat kunnen 
nieuwe projecten zijn, maar het kan ook gaan om het gemengder maken van 
achterstandswijken door ingrepen in de woningvoorraad. Deze ingrepen in 
achterstandswijken zijn te omschrijven als deconcentratie in situ. Mensgerichte 
strategieën streven deconcentratie na door het stimuleren van uit-migratie uit 
concentratiegebieden. Woningzoekenden worden concentratiedoorbrekende 
opties voorgelegd (of opgelegd). 

Place-based strategieën voor sociale mix

 » In gebieden met veel sociale woningbouw het aantal duurdere koop- en 
huurwoningen uitbreiden door inbreiding, sloop/nieuwbouw, upgrading of 
omzetting van huur naar koop (herstructurering, stedelijke vernieuwing)

 » In nieuwbouwprojecten een minderheidsaandeel sociale woningbouw 
opnemen naast een groot aantal koopwoningen (gemengd bouwen)

 » In gebieden met weinig sociale woningbouw dit aandeel uitbreiden 
(spiegelbeeldig bouwen)
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People-based strategieën voor sociale mix

 » een geringer aantal arme bewoners toelaten in gebieden met veel sociale 
woningbouw (limitering)

 » Meer sociale huurwoningen reserveren/aan lage inkomens toewijzen in 
gebieden met veel koopwoningen (relocatie).

Nederland (Kleinhans, 2004) en het Verenigd Koninkrijk (Cole & Goodchild, 
2001: 356) zijn de twee duidelijkste voorbeelden van een plaatsgerichte 
benadering, van deconcentratie met name door stedelijke vernieuwing. 
Operaties voor stedelijke vernieuwing voltrekken zich in Nederland deels in de 
vooroorlogse arbeiderswijken, maar voornamelijk in vergrijsde en verschraalde 
vroeg-naoorlogse wijken. De meeste naoorlogse hoogbouwwijken waarvan 
sommige ooit zijn ontworpen als balanced communities zijn in de jaren negentig 
sterk achteruitgegaan op tal van wijkindicatoren, uiteenlopend van veiligheid 
tot sociale problemen (SCP, 1998: 112). De dominantie in deze wijken van 
sociale huurwoningen wordt bij stedelijke vernieuwing teruggebracht door 
een scala van herstructeringsmaatregelen zoals sloop van huurwoningen, 
nieuwbouw van duurdere huur- en koopwoningen, samenvoeging, fysieke 
upgrading en de verkoop van de ‘betere’ huurwoningen. Dit soort ingrepen 
zijn al ruim tien jaar staand beleid in de slechtste wijken van de grotere steden. 
Maar ook in middelgrote plaatsen worden goedkope flats vervangen door 
duurdere laagbouw. 

De strategie van gemengd bouwen bij nieuwbouwprojecten is in Nederland 
eveneens zeer gangbaar. Op veel uitbreidingslocaties geldt een verdeelsleutel van 
70 procent koop en 30 procent sociale huur. De derde plaatsgerichte benadering 
– het spiegelbeeldig bouwen - komt spaarzamer voor. Alleen de (rijke) 
randgemeenten van Den Haag hebben vrijwillig de inspanningsverplichting op 
zich genomen om meer sociale huurwoningen te bouwen voor arme bewoners 
uit de centrumstad. tot dusver zijn randgemeenten van andere centrumsteden 
nog niet hiertoe overgegaan (Kleinhans & Van der Laan Bouma-Doff, 2008). 
Nederland kent slechts enkele voorbeelden van people-based strategieën voor 
sociale mix. In rotterdam wordt geëxperimenteerd met maatregelen gericht op 
het spreiden van arme mensen. De gemeente kreeg in 2003 van het toenmalige 
kabinet toestemming individuen die minder dan 120 procent verdienen van 
het minimuminkomen te weren uit wijken met armoedeconcentraties. 
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In het Verenigd Koninkrijk domineert net als hier een wijkgerichte stedelijke 
vernieuwingsstrategie voor sociale mix. toch zijn de beleidsmaatregelen lang 
niet altijd goed vergelijkbaar door de verschillen in de woningmarktsituatie. 
De kleine engelse sociale sector huisvest uitsluitend arme inkomens, de 
woongebieden kennen daardoor een zwaar stigma. De grote Nederlandse 
sociale huursector (in 2008 besloeg de sociale woningbouw 32 procent van 
de totale Nederlandse woningvoorraad; CFV, 2009) heeft een veel gemengdere 
samenstelling van huurders. Wijken met veel huur staan hier niet altijd 
gelijk aan sociale problemen (Van der Graaf, 2005: 154-160). In Nederland 
ligt bovendien een sterke nadruk op het binden van de sociale stijgers uit de 
buurt door hun nieuwe mogelijkheden voor een wooncarrière in de wijk te 
bieden (MVrom, 1997; idem, 2000). In engeland, Wales en Schotland staan 
diezelfde groepen weliswaar net zo  hoog op de verlanglijstjes (tunstall, 
2003), maar zijn veel huishoudens financieel niet in staat tot deze stap. Het 
streven om middenklassegezinnen vast te houden of aan te trekken zodat er 
gemengde scholen ontstaan wordt bovendien bemoeilijkt omdat met name 
gezinnen huiverig zijn voor het pedagogische klimaat in de sociale omgeving. 
Alleenstaanden of jonge stellen blijken de eerste instappers te zijn. Bij  
gezinsvorming verlaten ze echter weer de buurt (Fenton, 2006). 

Internationaal zijn de Verenigde Staten het duidelijkste voorbeeld van 
een people-based benadering, sterk gebaseerd op relocatie. Programma’s voor 
sociale mix zijn gericht op het vergroten van vertrekkansen voor een deel 
van de arme bewoners van concentratiegebieden naar middenklassewijken 
door de distributie van ‘housing vouchers’, een subsidie waarmee mensen een 
duurdere huur in een andere wijk kunnen betalen. In Amerika zijn volgens 
dit principe verschillende programma’s ontwikkeld zoals Section 8, Gautreaux 
assisted housing (genoemd naar een activiste in Chicago die pleitte voor 
sociale huisvesting in non-poverty-areas), HopeVI en Moving to Opportunity 
(Smith, 2002). Alleen het Hope- programma (housing opportunities for 
people everywhere) combineert een plaats- en persoonsgerichte strategie. er 
is in Verenigde Staten echter een grote terughoudendheid om een stedelijke 
vernieuwingsaanpak los te laten op arme gebieden waar veel zwarte huishoudens 
wonen, de zogeheten projects. Sloopplannen in de jaren zestig die zonder veel 
overleg werden ingezet, riepen destijds primair het beeld op van negro removal 
en liggen tot op de dag van vandaag gevoelig (Van Kempen & Priemus, 1998: 
4-8). Stedelijke vernieuwing wordt mede daarom maar mondjesmaat toegepast. 



78 HOOFDStUK 4

Bovendien zijn er door het geringe totaal aantal sociale huurwoningen, relatief 
weinig alternatieven voorhanden voor herhuisvesting van huurders.

Aan de andere kant van de aardbol zet Australië in op alle vormen van 
sociale mix. er zijn gemengde nieuwbouwprojecten, in buitenwijken worden 
bestaande koopwoningen aangekocht en omgezet in huurwoningen, en er zijn 
programma’s voor herstructering en stedelijke vernieuwing. De arme bewoners 
die vertrekken uit deze gebieden krijgen vervolgens een woning aangeboden in 
meer bemiddelde suburbs (Arthurson, 2005).

4.3. sociALe motieVen Voor inkomensmenging 

De hooggestemde doelen die meer dan anderhalve eeuw geleden ten grondslag 
lagen aan de tuindorpen, vinden tot op de dag van vandaag weerklank in 
het denken over sociale mix (Sarkissian, 1976). Veel van de aanvankelijk 
gehanteerde sociale motieven voor sociale mix spelen nog steeds een rol in 
het debat. Ze worden telkens nieuw leven ingeblazen door nieuwe advocaten 
voor sociale mix, zoals ‘New Urbanists, smarth-growth advocates, creative 
class adherents & sustainability theorists’ die omwille van sociale gelijkheid en 
sociale harmonie (vgl. J. Jacobs, 1961: 237) pleiten voor place diversity (talen, 
2006, 233).   

een eerste constante is het idee dat arme groepen door sociale mix kunnen 
accultureren en vooruitkomen. Met als belangrijkste aanname dat sociaal 
zwakkeren door de ruimtelijke menging met hogere statusgroepen zich op 
allerlei manieren beter kunnen verbinden met de samenleving (Lewis, 1969; 
Wilson, 1987; Joseph et al, 2007). Het versterken van ambities en goed gedrag 
onder de lagere klassen door hen te omgeven met succesvolle rolmodellen 
(‘the exposure to alternative ways of life’) is een klassiek argument. De eerste 
planners van tuinsteden hadden daar eind 19e eeuw al zo hun ideeën over: ‘(..) 
the poor could improve through frequent visual contact with the higher order. 
The lower classes might at least be roused from their lethargy and indolence 
by the example of nearby models of middle-class respectability’ (geciteerd 
door Sarkissian e.a.,1990: 2).  Ze zouden bijvoorbeeld aangezet kunnen 
worden ‘to keep their housing up to a standard worthy of the whole’ (idem). 
tegenwoordig wordt in duidelijk minder neerbuigende termen gesproken 
over achterstandsculturen. De kerngedachte dat gedepriveerde groepen zich 
kunnen optrekken aan beter gesitueerde buren en dat negatieve socialisatie 
door arme peergroepen kan worden tegengaan, staat echter nog overeind. 
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De middenklasse wordt overigens niet alleen neergezet als de standaard voor 
convergentie. Ze gelden ook als een sociale hulpbron, als ‘sterke’ buurtgenoten 
die ‘zwakkere’ buren bij de hand nemen door hen aan te spreken op gedrag, de 
juiste weg te wijzen en een goed woordje voor hen te doen (Byrne, 2003, 422). 
Hierbij wordt veelvuldig gewezen op het belang van overbruggend (bridging) 
sociaal kapitaal (Wilson, 1987; Putnam, 2000). 

Het stimuleren van maatschappelijke kansen door inkomensmenging 
berust daarnaast op het idee dat in deze wijken er betere voorzieningen zijn 
zoals goede scholen, professionele instellingen voor zorg en welzijn, woningen 
met studeerkamers, openbaar vervoer met goede aansluitingen etc. Al 
deze (gemengde) voorzieningen kunnen de aansluiting op de arbeidsmarkt 
vergemakkelijken. In gemengde wijken met goede voorzieningen zouden 
professionals bovendien beter kunnen bemiddelen en verwijzen. In engels 
jargon: sociale mix biedt kans op linking en brokering (Small, 2006). een 
ander element van vooruitkomen is de veronderstelling dat arme bewoners 
van wijken met een sociale mix minder snel getroffen zullen worden door 
negatieve stigma’s van de buitenwereld. De wijken waarin ze wonen zijn 
veiliger, normaler en zullen niet negatief bestempeld worden door de media, 
financiers of werkgevers (Wood, 2003). 

een tweede klassiek sociaal motief is gelegen in het bevorderen van het 
samenleven van verschillende groepen. In de jaren vijftig was het beeld 
van een harmonische en stabiele wijk gemodelleerd naar het ideaal van 
een ‘organische’ dorpsgemeenschap, later werd gezocht naar een stedelijke 
‘caleidoscopische’ hybriditeit in de stadswijk. tussen bewoners moest een 
‘spirit of fellowship’ ontstaan (Mann, 1958: 92). tolerantie voor verschil en 
het weerspiegelen van de ‘verrijkende’ diversiteit van de stedelijke wereld, 
is door Gans in 1961 bijvoorbeeld opgetekend als het centrale kenmerk van 
sociale mix. Ook bij de huidige stedelijke vernieuwing en andere hedendaagse 
vormen van sociale mix is de harmoniegedachte een terugkerende 
doelstelling. Veelvuldig wordt gesproken over het doorbreken van het patroon 
dat statusgroepen leven in parallelle werelden. Klassen zouden elkaar weer 
ontmoeten, waarbij de middenklasse met haar cultuur van matiging en 
zelfcontrole normstellend is en de potentiële drager van de sociale organisatie 
van de wijk. Door inkomensmenging zou de spanning tussen arme groepen, 
onderling verdeeld door etniciteit, bovendien dalen (zie onder andere Van 
Boxtel, 1999; Arthurson, 2002). 
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Verschillende accenten en andere motieven

In de Verenigde Staten en Australië ligt het accent in hoofdzaak op de 
boodschap dat inkomensmenging helpt bij het bestrijden van sociale 
ongelijkheid. De Amerikaanse sociale mix gedachte ontstond onder druk 
van de burgerrechtenbeweging die in de jaren zestig streed tegen segregatie. 
Onderzoeken die in de jaren tachtig wezen op sterke concentratie-effecten 
(o.a. Wilson, 1987) betekenden de doorbraak naar beleid (Grant, 2001). Ook in 
Australië heeft het concept vanuit emancipatieoverwegingen ingang gevonden. 
‘The underlying rationale is that propinquity enables the poor to become good 
citizens through the instrument of middleclass role modelling and leadership’ 
(Arthurson, 2008:1). 

In het Verenigd Koninkrijk en Nederland is er in nota’s eveneens veel 
aandacht voor het vooruitkomen van achterstandsbewoners, maar wordt de 
toon gezet door een controle- en managementlogica gericht op ‘minder sociale 
spanningen en overlast, minder risico’s voor de exploitatie van woningen, 
voorzieningen en bedrijven’ (VrOM, 1997: 71). Maatregelen voor sociale 
mix moeten idealiter leiden tot gereduceerde onderhoudskosten, verdunning 
van de overlast en een betere beheersbaarheid (o.a. Cole & Goodchild, 2001; 
354; Uitermark, Duyvendak & Kleinhans, 2007: 127; Ouwehand & Van der 
Laan Bouma Doff, 2007). Gelet op de criteria voor de selectie van wijken voor 
stedelijke vernieuwing en voor de zogeheten rotterdam-wet is er in Nederland 
veel oog voor dergelijke beheersmotieven. Veiligheid, stabiliteit en leefbaarheid 
zijn zeer belangrijke prestatie-indicatoren. Gemeenten en corporaties die 
van de Nederlandse rijksoverheid extra middelen wilden voor stedelijke 
vernieuwing, benadrukten eind jaren negentig in hun subsidieaanvragen ook 
met name dit soort ruimtelijke wijkverbeteringsdoelen, op gepaste afstand 
gevolgd door sociaal-culturele en sociaal-culturele doelen (Kleinhans, 
Veldboer, Duyvendak, 2000:22).

De emancipatie- en harmoniegedachte fungeren in de Nederlandse en engelse 
praktijk vaak als nevendoelstelling, maar zijn in de nota’s prominent aanwezig. In 
de startfase van het beleid voor stedelijke vernieuwing refereerden Nederlandse 
kabinetten bijvoorbeeld herhaaldelijk aan het gevaar van een tweedeling langs 
sociaal-economische en sociaal-culturele (etnische) lijnen (o.a. Ministerie van 
Binnenlandse Zaken, 1995:6). De toenmalige engelse Labourregering betitelde 
haar wijkaanpak van slechte buurten als ‘Bringing Britain together’ en verbond 
er de doelstelling aan dat ‘within ten to twenty years, no-one should be seriously 
disadvantaged by where they live’ (SeU, 2001: 5). 
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Of met de aanpak van de minst leefbare wijken daadwerkelijk ook veel 
arme bewoners worden bereikt is overigens de vraag. Volgens berekeningen 
bereikt stedelijke vernieuwing in Nederland slechts een klein deel van de 
armste tien procent van de bevolking. Maar 15 van de veertig geselecteerde 
aandachtswijken kennen zowel grote leefbaarheidsknelpunten  en achter-
standsproblemen (Van Gent, 2009: 68). Deze serieuze kanttekening is niet de 
enige kritiek op sociale mix. 

4.4. kritische kAnttekeningen bij sociALe mix

Uit het academische commentaar en onderzoek naar projecten voor 
woningdifferentiatie en inkomensmenging spreekt scepsis over acht thema’s: 

1. twijfels over het effect op de sociale mobiliteit van arme bewoners
2. twijfels over het effect op de acculturalisatie van arme bewoners 
3. Het risico van verdringing en discriminatie
4. Het risico van verplaatsing van sociale problemen naar andere 

achterstandswijken
5. Het risico van verstoring van bestaande netwerken
6. twijfels of er netwerkvorming zal ontstaan tussen sociale klassen
7. Het risico dat inkomensmenging leidt tot een negatieve betrokkenheid 

tussen alle groepen 
8. Het risico dat inkomensmenging leidt tot een negatieve houding van  

middengroepen naar minderbedeelde groepen 

In het kader van dit proefschrift zijn we vooral benieuwd naar de 
wetenschappelijke studies over de betrokkenheid tussen groepen, maar we 
beschouwen ook de andere kritiekpunten. We zoomen in deze paragraaf dus in 
op studies die de teleurstellende schaduwzijden van sociale mix benadrukken 
en die de nadruk leggen op negatieve resultaten van inkomensmenging. Let 
wel: in paragraaf 4.5. zullen we onderzoeken aan de zonzijde van sociale mix 
in kaart brengen. 

‘Arme bewoners winnen weinig, maar verliezen veel’

Voor arme bewoners zou de winst-en verliesbalans van sociale mix tegenvallen. 
Bij studies naar stedelijke vernieuwing in europa zien we in een enkel geval 
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dat arme bewoners hun sociale positie verbeteren, in de vorm van betere 
schoolprestaties (Kauppinen, 2004). Maar andere onderzoeken spreken 
dat tegen of komen niet tot een consistent patroon (vgl. Galster, 2005: 40). 
In de Verenigde Staten is er onder onderzoekers consensus dat de zeer arme 
bewoners die aan de voucher-programma’s hebben deelgenomen niet sociaal 
mobieler zijn geworden (Sampson, 2008: 194). er zijn wel enkele gunstige 
evaluaties, die echter moeilijk zijn te veralgemeniseren. Zo’n evaluatie betreft 
het Gautraux-programma. Onderzoekers vonden veel aanwijzingen dat 
arme Afro-Amerikaanse bewoners die door relocatie-projecten naar betere 
wijken zijn getrokken er beter voor staan dan degenen die zijn gebleven of 
die naar een ander binnenstedelijk concentratiegebied zijn verhuisd. De 
werkgelegenheid is groter (Hanratty et al, 1998; rosenbaum & De Luca, 2000) 
en de schoolprestaties zijn beter (rosenbaum, 1995). een commentaar hierop 
is dat het onderzoek zich baseert op een relatief kleine respondentengroep, 
bovendien zijn dergelijke succesbevindingen nog niet gevonden bij latere 
grotere programma’s zoals Moving To Opportunity (turner & Briggs, 2008: 
6). een mogelijke verklaring is dat bij dit programma de arme veelal zwarte 
bewoners die een voucher hebben gekregen vaak dezelfde woningkeus maakten 
dan de controlegroep. De sterkste beweging is naar economisch iets meer 
gemengde zwarte wijken die ingebed zijn in arme gebieden. er zit een sterk 
element van ‘moving to inequality’ in, zoals Sampson (2008) het omschrijft.  

een geheel ander risico van sociale mix dat critici signaleren is de 
verminderde toegang tot de woningmarkt voor lage inkomens als gevolg van 
stedelijke vernieuwing en door limiteringsmaatregelen. Zeker spreidingsbeleid 
heeft vaak het effect dat mensen worden beknot in hun woningkeus en is 
daarom omstreden. Limitering van de toegang wordt sterk geassocieerd 
met heimelijke of openlijke sturing op sociaal-culturele kenmerken zoals 
etniciteit. In de jaren zeventig en tachtig voerden gemeenten en corporaties 
in Nederland bijvoorbeeld een impliciet etnisch spreidingsbeleid. te grote 
concentraties van minderheden in de buurt, de straat of in de portiek werden 
gezien als ongunstig voor de inburgering van migranten en voor de stabiliteit 
van buurten. Subjectieve criteria zoals wooncultuur, leefstijl en ‘afspraken 
met de buurt’ speelden ook een rol bij de gelimiteerde woningtoewijzing 
aan allochtonen (tazelaar, 1995, 23-27). De corporaties handelden te goeder 
trouw, maar de facto was dit selectieve plaatsingsbeleid discriminerend omdat 
het ingaat tegen het idee van individuele keuzevrijheid op de woningmarkt en 
omdat het tevens leidde tot ongelijke toegang tot die woningmarkt. Aan deze 
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discriminatie is een einde gekomen met de invoering in de jaren negentig van 
een distributiemodel waarbij de woningzoekenden reageren op vrijkomende 
woningen en kans maken op toewijzing op basis van kleurenblinde kenmerken 
zoals inschrijfduur, inkomen en gezinsgrootte (Veldboer & Duyvendak, 2004, 
40-41).  

Stedelijke vernieuwing door sloop van sociale huurwoningen betekent 
opnieuw een limitering van de woningkeus voor lage inkomens. Verdringing, 
verspreiding, verdunning, ze liggen bij dit type sociale mix steeds op de 
loer voor lage inkomensgroepen. Dat is herhaaldelijk gedocumenteerd in 
Angelsaksische landen. Bij stedelijke vernieuwing in de Verenigde Staten is 
bijvoorbeeld opgetekend dat juist de ‘undesirable residents’ gedwongen moesten 
verhuizen naar andere concentratiegebieden (Smith, 2002: 22; Clampet-
Lundquist, 2004). Ook de ‘betere’ arme bewoners die wel mogen blijven in 
de gerenoveerde buurt lopen risico’s. ‘Diversity often flags the possibility of 
gentrification, increasing housing costs, and the concomitant displacement of 
low-income renters’ (Nyden, Maly & Lukehart, 1997: 493). eenzelfde risico op 
verdringing door pricing out lopen diegenen die met dank aan de vouchers in 
betere buurten belanden. Niet alle nieuwe huurders lukt het om lang te blijven 
in hun nieuwe omgeving. Door huurstijgingen of onwillige huisbazen moeten 
ze weer vertrekken (Comey et al, 2008).

Vanwege de risico’s op verdringing bij projecten voor sociale mix 
waarschuwen veel Angelsaksische onderzoekers voor het ‘openbreken’ van 
bestaande netwerken en gemeenschappen en vrezen ze een verlies van sociale 
banden (rubinowitz & rosenbaum, 2000; Arthurson, 2002: 248; Clampet-
Lundquist, 2004). Het verdwijnen van publieke scholen en het uiteenvallen van 
kerkgemeenschappen in Amerikaanse getto’s (Betancur, 2002: 792) lijken deze 
angst te bevestigen. De critici verzetten zich tegen het beeld dat er ‘te veel’ arme 
groepen bij elkaar wonen en dat dus een deel eruit moet, of dat nieuwe arme 
bewoners de toegang tot deze gebieden moet worden geweigerd. Het middel 
van sociale mix is in deze zienswijze erger dan de kwaal. 

Zelfs in Nederland waar bij stedelijke vernieuwing veel bewoners 
terugkeerrecht hebben en als ‘urgenten’ voorrang krijgen boven andere 
woningzoekenden komt een zekere mate van verdringing voor. Op basis van 
verschillende Nederlandse case studies (vgl. Van de Zwaard en De Wilde, 2008; 
Bolt & Van Kempen, 2010: 162) blijkt dat ongeveer de helft van de bewoners 
graag door wil stromen binnen de buurt. Uiteindelijk lukt het van die groep 
tussen de helft en driekwart om dit doel te realiseren. Belangrijke redenen voor 
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niet-doorstromen zijn opzien tegen twee keer verhuizen, de hoge huurprijs, 
zorgen over de vernieuwde wijk en het ontbreken van geschikte woningen. 

De bewoners voor wie de verbeterde wijk onbereikbaar is, komen 
hoofdzakelijk terecht in wijken die zich kenmerken door veel sociale 
huurwoningen, een groot aandeel etnische minderheden, een lage sociaal-
economische status, en door de ruimtelijke nabijheid tot de oude buurt. De 
nieuwe buurt is vaak iets populairder dan de vorige maar niet noodzakelijkerwijs. 
Sommige van de verdrongen bewoners verbeteren zich en komen in een iets 
betere wijk terecht, sommige niet (Posthumus, Bolt & Van Kempen, 2010: 15). 
Net als bij de Amerikaanse voucherprogramma’s leidt ‘uitmigratie’ als gevolg 
van stedelijke vernieuwing dus meestal maar zeer beperkt tot het wonen in 
minder geconcentreerde wijken. Veel onderzoekers wijzen erop dat de kans 
groot is dat  door stedelijke vernieuwing problemen zich hebben verplaatst 
naar deze uitwijklocaties, naar de potentiële nieuwe ‘minwijken’. Dit waterbed-
effect (Ouwehand, 2000, 93-100) blijft vaak buiten het blikveld van het beleid. 
Beleidsmakers zouden zich teveel blind staren op de afnemende concentratie 

Verzet tegen stedelijke vernieuwing. Wigbolt Ripperdastraat Geuzenveld
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in de vernieuwde wijk. ‘At a simple level, the successful introduction of owner 
occupation is likely to achieve significant changes to socio-economic indicators 
as deprivation is thinned out’ (Atkinson & Kintrea, 2000: 95).

‘Geen toenadering, maar een diepe kloof’

een blik op recent onderzoek naar tal van mengingsprojecten (zowel plaats- als 
persoonsgericht) volstaat om vast te stellen dat er weinig interactie is tussen de 
verschillende statusgroepen (Brophy & Smith, 1997; Jupp, 1999, Dixon, 2000; 
Atkinson & Kintrea, 2000; Kleinhans, Veldboer & Duyvendak, 2000; Schwarz 
& tajbaksh, 2001; Smith, 2002; Butler & robson, 2003; Van Beckhoven & Van 
Kempen, 2003; Varady & Walker, 2003;  Freedman, 2006, Van eijk, 2010). 
ruimtelijke nabijheid leidt niet tot meer contacten tussen sociale klassen. De 
contacten die er bestaan in de gemengde buurt, zijn vooral binnen de eigen 
(inkomens)groep (Beekmans et al, 2001; Karsten & Van Kempen, 2001: 18, Van 
eijk, 2010:324). Voor hogere statusgroepen zijn buurtinteracties bovendien 
maar een beperkt onderdeel van hun gehele contactenpalet (Atkinson & 
Kintrea, 2000). Hun netwerk strekt zich uit over een veel groter gebied. Hoewel 
niet footloose, is hun buurtgerichtheid relatief gering (Van Beckhoven & Van 
Kempen, 2004; Van Bergeijk e.a., 2008). Gemiddeld denken middengroepen 
in gemengde wijken bovendien dat ze minder lang op hetzelfde adres blijven 
wonen dan lagere inkomensgroepen (Bolt & Dekker, 2007).

Donzelot (2003: 14) merkt op grond hiervan op dat gemengde wijken 
een pijnlijke illustratie vormen van de ‘logica van scheiding’: de stelregel dat 
maatschappelijke lagen alleen onder elkaar verkeren. er zijn volgens hem 
steeds minder sociale omgangscodes tussen groepen. Het forceren van een 
residentiële mix maakt volgens hem dat mensen zich schrap gaan zetten om hun 
eigen identiteit te beschermen. Juist bij toenemende nabijheid zullen mensen 
zich altijd willen onderscheiden, stelt ook Arthurson (2005). Zij geeft het 
voorbeeld van een project voor spiegelbeeldig bouwen in Adelaide in Australië 
waar veel moeite was gedaan om het verschil tussen huur- en koopwoningen 
voor buitenstaanders niet direct zichtbaar te laten zijn. Ondanks al deze 
inspanningen bleven de bewoners van de wijk de huizenblokken sterk indelen 
naar huur en koop. 

Ook de deelnemers van relocatieprojecten zijn zich soms pijnlijk bewust 
van hun positie (ruediger, 1998; Clampet-Lundquist, 2004). Hoe kleiner 
het eigen aantal, hoe meer men meent dat de omgeving hen als anders ziet 
en hoe meer vooroordelen worden ervaren (Kennedy & Silverman, 1985; 
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turner et al, 1999). ‘They are easily defined as different, as others, as persons 
to avoid, potential criminals’ (ruming e.a., 2004: 246). Arme bewoners in rijke 
suburbane woonomgevingen in Australië zijn bijvoorbeeld zeer sceptisch over 
de bereidheid van de middenklasse om naast hen te willen wonen (Barrett et al, 
2003). Voor de Verenigde Staten zou ook opgaan dat ‘extreme’ klassenverschillen 
een gevoel van relatieve deprivatie kunnen oproepen (Galster, 2005: 40, 49). 
Bij de europese stedelijke vernieuwing is relatieve deprivatie nog nauwelijks 
onderzocht. Het wordt een enkele keer als een reëel risico aangemerkt. 
Bijvoorbeeld voor arme bewoners van niet-gerenoveerde delen van een onder 
handen genomen wijk. terwijl een klein (maar onbereikbaar) stukje verderop 
alles er nieuw en veel beter uit ziet, kunnen zij in hun onaangeroerde directe 
omgeving nog veel sociale desorganisatie ervaren (Kleinhans e.a., 2007). 

Bewoners van gemengde inkomenswijken hebben tot slot maar zelden het 
gevoel dat ze veel belangen en voorkeuren delen (Jupp, 1999: 11). In Nederland 
signaleerde Blokland bijvoorbeeld een relatief geringe bereidheid onder 
middengroepen om voor alle bewoners in de gemengde wijk op te komen. 
De sterke schouders richtten zich in de wijk vooral op hun eigen belangen 
(Blokland, 2001: 46-50; vgl. Gans, 1961: 179). Door de logica van scheiding zijn 
er juist veel tegengestelde opvattingen over het wonen in een wijk en weinig 
gedeelde normen over het samenleven. Verschil van inzicht over het maken 
van geluid en het gebruiken van de publieke ruimte kunnen zelfs aanleiding 
zijn voor conflicten. De eerste waarneming daarvan stamt al uit de jaren 
vijftig. Onderzoekers naar de engelse gemengde community estates stuitten op 
conflicten in portieken met verschillende inkomensgroepen (Kuper, 1953). Ook 
als menging op een grovere schaal plaatsvindt, is er volgens veel onderzoekers 
kans op spanningen. ‘exposure of lifestyles causes tensions’, noteren Beekman et 
al (2001). Soortgelijke sombere bevindingen keren terug bij veel andere auteurs 
(ruming et al, 2004; Arthurson, 2002: 247; Jupp, 1999: 61; Cole & Goodchild, 
2001: 352; Van Bergeijk e.a., 2008: 238). 

Ook in romans vindt deze sombere analyse weerklank. twee gerenommeerde 
boeken bespreken sociale mix op onheilspellende wijze. Verassend genoeg 
wisselen Nederland en engeland daarbij stuivertje en gaat het Nederlandse 
boek over klassenconflicten en het engelse boek over etnische spanningen. 
Donkere wolken trekken zich samen boven de gemengde wijk in het boek 
Wolfstonen van Herman Franke uit 2003. Midden in een oude volkswijk - met 
veel multicultureel ongemak tussen ‘eenvoudige’ allochtonen en autochtonen 
- wordt een chique middenklasseflat gebouwd om de buurt op te krikken. In 
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het nieuwe gebouw wonen op het oog vlotte academici en creatievelingen, 
maar achter die façade schuilen vooral wereldvreemde of getraumatiseerde 
karakters. Met veel welwillendheid richten ze zich op de buurt om een probleem 
over geluidsoverlast op te lossen, maar in plaats van toenadering stapelen de 
misverstanden, het onbegrip en de verwijten zich op. Dit culmineert in een 
gezamenlijk volksgericht van de arme autochtonen en allochtonen tegen de 
bewoners van het gebouw. 

De boodschap is duidelijk: sociale mix kan flink uit de hand lopen. Uit 
Zadie Smith’s roman Witte Tanden spreekt in het algemeen een wat warmer 
beeld over de gemengde wijk. Sommige hoofdrolspelers ervaren dat echter als 
schone schijn. rondkijkend in haar gemêleerde en ruimdenkende Londense 
buurt Willesden waar Aziaten en engelsen samenwonen, ervaart Alsana, een 
Bengaalse huisvrouw een onderhuidse Hobbesiaanse sfeer: ‘Niemand was 
hoe dan ook ruimdenkender dan wie dan ook, waar dan ook. Alleen waren er 
hier in Willesden gewoon niet genoeg van een club om een andere club aan te 
vallen, zodat die halsoverkop hun kelder in moeten duiken terwijl hun ruiten 
worden ingeslagen’ (Smith, 2000). 

De middenklasse en sociale mix: ‘sociale reproductie en revanchisme leiden tot 
een Nimby houding’

er is bijna geen onderzoeker te vinden die stelt dat sociale mix leidt tot 
een warme gemeenschap met veel contacten over en weer of die met droge 
ogen durft te stellen dat de middenklasse het cement is van de gemengde 
wijk. In de praktijk zouden deze groepen hoofdzakelijk  gereserveerdheid 
en enclavegedrag vertonen (Van Bergeijk e.a., 2008: 45 en 71). Het meest 
geschetste beeld is somber en benadrukt dat deze gereserveerdheid is terug te 
voeren op een bijna onvermijdelijke segregatietendens in het bijzonder onder 
de betergestudeerden. 

Deze vermijdingstendens is sterk zichtbaar bij projecten voor relocatie. 
In bemiddelde buurten keren de zittende blanke woningbezitters (de 
hoogste statusgroep) zich bij deze projecten vaak het sterkst tegen de komst 
van arme (etnische) groepen in de wijk (vgl. Charles, 2000). In Frankrijk 
keren welvarende blanke randgemeenten zich bijvoorbeeld sterk tegen de 
verplichting om sociale huurwoningen bij te bouwen uit vrees voor de komst 
van bewoners uit banlieues. Dit komt de betreffende gemeenten te staan op 
een hoge boete, maar deze extra toeslag nemen ze graag voor lief (Veldboer, 
Kleinhans & Duyvendak, 2002: 52). In de Verenigde Staten blijven om dezelfde 
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reden projecten voor relocatie relatief klein. er is een duidelijke angst in 
blanke suburbs voor een toename van sociale problemen en een aantasting van 
de kwaliteit van leven (Galster & Zobel, 1998: 607).

Vanwaar deze defensieve, weinig betrokken houding van de middenklasse 
in hun ‘eigen’ buurten, terwijl op het hoger schaalniveau van de staat de 
betrokkenheid relatief ruimhartig is? Bijna altijd is het argument: sociale 
reproductie. Vanwege de benauwdheid over de eigen positie (Gans (1961: 
178; ten Hooven e.a., 2008) en uit angst voor sociale declassering (Chauvel, 
2005) houden middengroepen in hun eigen woonomgeving de boot af voor 
lagere groepen. De solidariteit die er op een abstracter maatschappelijk 
niveau is, loopt leeg naarmate de ruimtelijke afstand afneemt. etnische of 
klassendiversiteit wordt al snel geïnterpreteerd als ‘a signal of neighbourhood 
decline and imminent declines in housing values’ (Nyden e.a., 1997) en 
zou leiden tot ongemakkelijke verhoudingen (Putnam, 2007). Latten en 
Verschuren (2006) veronderstellen dat voor middengroepen dicht bij huis de 
herkenningswens doorslaggevend is. ‘Hogere statusgroepen kopen zich in, in 
een wereld van gelijksoortigen. Zodra een wijk of buurt waarmee men zich 
wenst te identificeren sociaal, economisch of cultureel te veel gaat afwijken 
van het zelfbeeld, groeit de kans dat men gaat verhuizen’ (idem: 37). Die 
neiging tot zelfsegregatie zou door economische ontwikkelingen steeds verder 
worden aangewakkerd. Uit onzekerheid over hun toekomst in een steeds 
verder internationaliserende economie gaan middengroepen volgens Butler 
(2003:4) ver in het ‘veiligstellen van hun eigen landschap’. Ze vinden het 
belangrijk ‘to recreate a structure for themselves and their children in the face 
of globalization’ (zie ook paragraaf 2.5.). 

Volgens Butler en andere auteurs leggen hooggestemde principes over het 
samenleven van inkomensgroepen, het in de praktijk altijd af tegen het ‘smalle’ 
eigen belang. ‘When it’s your own son you don’t want to sacrifice him on behalf of 
social integration’ (geciteerd in Van Zanten, 2003: 116). Middenklassenouders 
willen geen setting waarbij het eigen kind te veel in aanraking komt met 
kinderen die niet ambitieus zijn, die niet willeren leren, of die voortdurend 
ruzie zoeken (Ball, 2003). Het veiligstellen van de voorsprong van de eigen 
kinderen op het gebied van onderwijsprestaties staat voorop (Weenink, 2005). 
Met woorden zullen middengroepen het misschien niet snel zeggen, maar de 
houding is duidelijk gericht op vermijding. ‘(…) in private conversations out 
of earshot of public scrutiny, skepticism about the practicality of diversity – 
particularly diverse residential neighborhoods – is apparent’ (Nyden, Maly & 
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Lukehart, 1997: 492). Sociale mix door relocatie zou dus steeds stuiten op een 
(impliciete) angststrategie onder middengroepen. In ‘dreigende’ situaties van 
menging regeert volgens Atkinson (2003a: 184) en Platvoet & Van Poelgeest 
(2005) het heimelijke verlangen van ‘bange respectabelen’ naar veiligheid en 
homogeniteit. 

er is ook de nodige twijfel of middenklassers positiever zullen gaan 
denken over lage inkomensgroepen als menging hen niet ‘overkomt’ (zoals 
bij relocatie), maar als ze vrijwillig voor de gemengde inkomenswijk kiezen, 
zoals bij stedelijke vernieuwing. In de engelse klassenmaatschappij lijkt 
dit nauwelijks verschil te maken. Onderzoek naar het effect van stedelijke 
vernieuwing op vooroordelen constateerde unverfroren: ‘The stereotyping of 
social housing was not overcome by the geographical prohibity of different 
tenues’ (Dixon, 2000: 233). eenzelfde type bevinding tekenden andere 
Britse onderzoekers al eerder op. Heraud (1968) zag geen verandering in 
klassendenken, er ontstond geen grotere tolerantie van de hogere klasse voor 
de lagere klasse door gemengd wonen. De scherpe klassentegenstellingen in 
engeland en de relatief sterke aanwezigheid van probleemhuishoudens in 
huurwoningen kan het uitblijven van positieve associaties tot op zekere hoogte 
verklaren. Bovendien zijn in engeland relatief vaak projecten voor fijnmazige 
menging (‘portiekmix’) geanalyseerd. Juist op dit zeer lage schaalniveau is 
inderdaad onvrede vastgesteld onder middengroepen die klagen over te grote 
verschillen in leefstijl. In Nederland waar de inkomensverschillen minder 
groot zijn en inkomensmenging vaak grofmaziger wordt opgezet, zou de 
uitkomst anders kunnen zijn. toch is volgens reijndorp (2008: 148 -150) de 
engelse beschouwing ook van toepassing op Nederlandse achterstandswijken 
waar middenklasse-woningen worden toegevoegd: gemengde inkomenswijken 
bestendigen volgens hem de scheidslijnen tussen kansrijken en kansarmen, ze 
zetten de verschillen nog eens extra in de schijnwerpers.

Naast sociale reproductie wordt vaak nog een tweede verklaring 
genoemd voor de afwerende houding van de middenklasse, namelijk 
revanchisme. Sommige delen van de middenklasse zouden zich - gevoed door 
sensatiegerichte mediaprogramma’s over geweld in de stad - openlijk keren 
tegen ‘laakbare’, ‘ongedisciplineerde’ arme groepen in sociale huurwoningen. 
Delen van de gevestigde witte middenklasse zouden bewust een agressieve 
strategie van (overheidsgestuurde) gentrification volgen om (‘verloren’) delen 
van de stad terug te veroveren op ongewenste groepen (Smith, 2002; Slater, 
2006). Het doel is geen balanced community, maar ‘to retake control over the 



90 HOOFDStUK 4

space of the other. The revenge on those (minorities, working class, homeless 
and immigrants) who have taken the city from the white upper middle class’ 
(Smith, 1996: 211). Amerikaanse projecten gericht op het uitbreiden van de 
middenklasse ziet Smith als een coalitie van grote projectontwikkelaars (op 
zoek naar een beter investeringsklimaat in gebieden), politici van het type 
orde en gezag en de witte bange middenklasse. De economische onzekerheid 
van deze middengroep wordt gesublimeerd in angst en dit vertaalt zich in het 
afzetten tegen alles wat anders is. Voor deze coalitie geldt nimby welhaast als 
een geuzennaam.

Niet alle gentrifiers staan volgens de kritische beschouwers even afwijzend 
tegenover achterstandsbewoners of vluchten op voorhand in zelfsegregatie, 
maar ongewild werken ook de meer loyale en tolerante middengroepen mee 
aan het ‘wegwerken’ van lagere klassen doordat ze met hun woningaanschaf 
de prijs opdrijven in tot dan betaalbare gebieden (Hackworth & rekers, 2005). 
Deze place struggle tussen sociaal ongelijke groepen wordt zelfs aangemerkt als 
een hernieuwde klassenstrijd (zie Butler, 2008). Die strijd wordt volgens Smith 
deels openlijk uitgevochten, maar blijft ook verborgen. Zo signaleren hij en 
anderen een heimelijke revanchistische agenda achter overheidsprogramma’s 
voor sociale mix. Met een vroom gezicht en met preken over integratie, worden 
in deze voorstellen voor sociale mix arme groepen feitelijk gedemoniseerd 
en de wijk uitgewerkt, zo stelt Lees (2008: 2465) het debat op scherp. 
Overheidsgestuurde gentrification en sociale mix zijn volgens haar niet te 
beschouwen als een win-win situatie voor alle partijen. Het draait puur om 
winnaars en verliezers. 

Zeker in de neoliberale Angelsaksische landen, waar marktkrachten relatief 
vrij spel hebben, is sociale mix kwetsbaar. telkens loert het gevaar dat sterkere 
partijen de zwakkere uit de wijk houden (bij relocatie) of wegconcurreren 
(bij overheidsgestuurde gentrification). In europa waar marktpartijen minder 
ongebreidelde macht hebben, zijn er eveneens veel commentatoren die 
sociale mix gelijkstellen met maatregelen tegen arme huishoudens. Stedelijke 
vernieuwing staat in deze zienswijze te boek als een soort crisismanagement van 
arme problematische gebieden. Concentraties van problematische bewoners 
worden door de herstructurering verdund en deze gebieden worden vervolgens 
beter beheersbaar. Dat is in eerste instantie ‘winst’ voor de instanties en hun 
professionals die het gebied willen ‘terugveroveren’. Zij gebruiken de komst van 
‘betere’ bewoners om arme bewoners te civiliseren en hun anti-sociaal gedrag 
in te dammen (Uitermark, Duyvendak & Kleinhans, 2007: 127). Het is volgens 
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de auteurs zaak deze heimelijke agenda bij stedelijke vernieuwing openlijk te 
benoemen, omdat ze in de praktijk veel dominanter zou zijn dan de sociale 
doelstellingen. 

Andere onderzoekers benadrukken dat de sociale doelstellingen bij 
sociale mix überhaupt naïef zijn omdat ze de maatschappelijke krachten die 
de resultaten sturen bij sociale mix ontkennen. De prijsmechanismes op de 
markt, de distinctie onder de bange middenklasse, het gevoel van relatieve 
deprivatie onder sociale huurders; al deze krachten laten zich nauwelijks in 
goede banen leiden. ‘Mythes’ over een klassenmix of over een etnische mix 
kunnen volgens Bolt & Van Kempen (2008) dan ook maar beter naar het rijk 
der fabelen worden verwezen omdat elke diversiteit tot teleurstellingen en 
problemen leidt.

4.5. pLuspunten VAn sociALe mix

Wie een boek als Wolfstonen of de populair-wetenschappelijke brochure De 
mantra van de mix (Bolt & Van Kempen, 2008) heeft gelezen, zal geneigd 
zijn te denken dat sociale mix meer kapot maakt dan opbouwt en dat het 
een ongeschikt instrument is om de sterke tendens tot (zelf)segregatie tegen 
te gaan. toch is dat niet het hele verhaal. Niet elke analyse over sociale mix 
is even zorgelijk, er zijn ook positieve bevindingen te noteren die het zwaar 
sombere beeld uit de vorige paragraaf bijstellen tot een gemengd beeld. Die 
tegengeluiden stoelen op twee argumenten. Sociale mix zou allereerst de 
beloftes wel inlossen, maar op een andere manier dan gedacht. Het tweede 
pluspunt is de constatering dat een deel van de middenklasse zich onttrekt aan 
het beeld van vijandigheid of teruggetrokkenheid. er zijn met andere woorden 
wel mogelijkheden om segregatie te counteren. 

‘Sociale mix geeft arme inwoners ruimte’ 

De lage contactgraad in de gemengde wijk betekent niet dat alle mensen 
ontevreden zijn. Integendeel. In de Verenigde Staten zijn mensen die 
vouchers hebben gekregen om te kunnen verhuizen in de regel zeer tevreden 
met de kwaliteit van de woning, de reputatie en uitstraling van de buurt, 
de voorzieningen en vooral de ervaren veiligheid (Varady & Walker, 2003; 
Feins & Shroder, 2005). In Groot-Brittannië is er onder alle bewoners in 
vernieuwde achterstandsgebieden een relatief grote tevredenheid over buurt 
en een lage verhuiswens (Cole & Shayer, 1998; Allen et al, 2005). Onder de 
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bewoners is er bovendien een duidelijk besef van een afnemende kans op 
postcodediscriminatie (Atkinson & Kintrea, 1998: 33-40; idem, 2001). De 
tevredenheid is het grootst aan de kant van de lage inkomensgroepen. In 
economisch diverse gebieden ontlenen mensen met lage inkomens meer 
vertrouwen in de samenleving aan menging, terwijl het algemeen vertrouwen 
van hogere inkomens op hetzelfde niveau blijft (tolsma, Van der Meer, 
Gesthuizen, 2009: 299-300). Vergeleken met bewoners van niet gerenoveerde 
gebieden zijn lage inkomensgroepen trotser op hun woonomgeving en heeft 
men minder het gevoel van uitsluiting (Pawson et al, 2000). In de gerenoveerde 
Amsterdamse Bijlmer geven bewoners van vernieuwde delen ook hogere cijfers 
voor veiligheid en leefbaarheid dan de bewoners in de oudbouw. Naarmate er 
meer koopwoningen zijn ervaren bewoners sterker een verbeterde status van de 
buurt (Helleman & Wassenberg, 2004; vgl. Hiscock, 2001). Omgekeerd geldt: 
hoe lager de status van het gebied, hoe meer mensen denken te winnen bij een 
gemengdere bevolkingssamenstelling van hun buurt (Van der Veer, 2009: 79). 

Bij arme bewoners van Amerikaanse buurten waarop kleine schaal 
middenklasse-woningen zijn toegevoegd overheerst de tevredenheid over de 
regeneratie van hun buurt. Vooral op het punt van veiligheid hebben ze het gevoel 
er op vooruit te zijn gegaan. Ze kunnen weer normaal over straat gaan en over 
andere zaken nadenken dan overleven (turbov & Piper, 2005; rosenbaum & De 
Luca, 2000). Ze zijn ook tevreden dat er voor de jeugd minder mogelijkheden 
zijn voor ‘verkeerde’ peer pressure (Page & Boughton, 1997: 376). Deelnemers 
aan relocatie-projecten zoals Moving to Opportunity die relatief ver weg komen 
te wonen van hun oude buurt ervaren soms een nog veel sterkere vooruitgang. 
Hun perceptie van de buurtveiligheid is met dertig procent toegenomen (Orr 
et al, 2003). Veiligheid is voor velen de primaire motivatie om te verhuizen. 
een minder gestreste omgeving waar men niet voortdurend in angst hoeft te 
leven, met meer discipline (bijvoorbeeld op scholen) blijkt de weg vrij te maken 
voor een duidelijke verbetering van de lichamelijke en psychische gezondheid, 
voornamelijk bij de jeugd (Katz et al, 2001). Onder families die deelnemen aan 
deze programma’s is er minder obesitas, zijn er minder tienerzwangerschappen 
en is in het algemeen minder problematisch gedrag. Die winst komt vooral voor 
rekening van meisjes. Bij jongens is er veel minder verschil met de oude situatie. 
Dat kan samenhangen met een aanhoudende racial profiling door (veiligheids)
instanties. Het kan ook zijn dat het gettogedrag van de jongens al zo diep is 
ingesleten dat ze die houding die zij als statusrijk beschouwen niet willen 
opgeven (vgl. Paulle, 2002). 
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De jongens vallen dus uit de toon en de sociale mobiliteit valt tegen, maar 
het minder riskante gedrag onder de andere bewoners en de verbeterde 
gezondheid nuanceren het beeld. Ondanks het geringe contact met hogere 
statusgroepen behalen mensen dus toch voordelen uit het wonen in (iets) 
betere wijken, waarbij de belangrijkste verklaring waarschijnlijk is dat men nu 
woont in een gebied waar de normen van de middenklasse sterker meetellen 
(rosenbaum, 1991). Het risico van relatieve deprivatie nemen de arme 
bewoners ogenschijnlijk graag voor lief. De aanmeldingen bij programma’s 
zoals Gautraux zijn bijvoorbeeld telkens groter dan het aantal plaatsen 
(Goering et al, 2003). 

Onderzoek naar stedelijke vernieuwing in Nederland wijst in een zelfde 
richting van gemengde resultaten. Weinig bewoners zijn sinds de vernieuwing 
van achterstandswijken direct opgestuwd op de maatschappelijke ladder. 
Ook een overdracht van sociaal kapitaal of rolmodeleffecten laten zich maar 
moeilijk signaleren. Maar stedelijke vernieuwing biedt aan de kansarmste 
groepen wel een nieuw woonplaatsperspectief doordat de reputatie van de 
buurt verbeterd en in mindere mate omdat de buurt leefbaarder en veiliger 
wordt. Het feit dat niet langer in de beeldvorming sprake is van een ‘loserwijk’ 
versterkt het zelfvertrouwen onder de laagste statusgroepen. Hun woonplaats 
wordt door hen minder als een belemmering ervaren. Bovendien worden zij 
tijdens het proces van stedelijke vernieuwing vaak begeleid door professionele 
bemiddelaars die hen helpen op het gebied van arbeid en scholing. Al met al 
kunnen de zwakte groepen bewoners van stedelijke vernieuwing profiteren via 
enkele gecorreleerde effecten (Veldboer et al, 2007: 2-3). De emancipatiewinst 
van sociale mix is misschien niet groot, maar ook niet alleen maar optisch.  

‘Verstoring en verdringing vallen mee: sociale mix gooit het sociale leven van 
arme bewoners minder overhoop dan gedacht’

Veel onderzoekers formuleren als schaduwzijde van sociale mix het verlies van 
het bestaande netwerken en identiteiten. engbersen (2002: 140) heeft opgemerkt 
dat we deze netwerken niet moeten romantiseren. De netwerken helpen om te 
overleven, maar houden mensen ook op hun plaats door een fatalistische of 
afwijkende cultuur. Het buurtnetwerk van kansarme huishoudens is relatief 
belangrijk bij gebrek aan een netwerk daarbuiten, maar tegelijkertijd moeten 
we beseffen dat kansarmen in absolute zin niet meer buurtgericht zijn dan 
kansrijken (Van eijk, 2010: 314). Zelf denken de bewoners van de meest 
eenzijdige wijken evenmin erg romantisch over de buurtnetwerken om hen 
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heen (Van der Veer, 2009). Daarmee lijken ze te onderschrijven dat niet de 
arbeiderscultuur of de immigrantencultuur, maar de middenklasse-cultuur 
de norm is voor succes. Dit relativeert het beeld dat arme (immigranten)
bewoners van arme buurten erg hangen aan hun buurtnetwerk. Deelnemers 
aan programma’s voor sociale mix melden bovendien nauwelijks een verlies 
van (al dan niet ondersteunende) netwerken. Dat geldt voor Amerikaanse 
MtO-programma’s (Feins & Shroder, 2005) en eveneens voor de stedelijke 
vernieuwing in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. telkens valt de 
gevreesde uprooting van netwerken mee (Kleinhans et al, 2007: 1085-1086; Van 
der Graaf, 2009: 293). Verhuizende bewoners ervaren althans geen aantasting 
van hun sociale leven. Aanvankelijk ervaart men wel een emotioneel verlies, 
maar vooral van de plaats zoals men die kende, niet van netwerken. Na verloop 
van tijd ontstaat gewenning en een nieuwe verbondenheid met de nieuwe 
woonplek. 

Voor het zover is overheerst echter vaak onvrede, onzekerheid en stress 
omdat bewoners gedwongen moeten verhuizen. De (juridische en financiële) 
huurbescherming biedt vervolgens echter wel veel alternatieven. In Nederland 
- ooit wel eens aangemerkt als het mekka van de volkshuisvesting vanwege 
de  volwaardige plaats van sociale huisvesting in de woningbouw (Stissi, 2007) 
– is de huursector nog steeds redelijk goed beschermd en niet rechteloos. 
Arme huurders die hun huis moeten verlaten vanwege stedelijke vernieuwing 
hebben de keuze om met voorrang elders in de stad een soortgelijke woning te 
betrekken of terug te keren naar dezelfde buurt in een iets duurdere woning. 
een aanzienlijk percentage slaagt erin zich elders te verbeteren of om terug 
te keren. Nederlandse huurders die in de grote steden zijn geherhuisvest als 
gevolg van sloop van hun woning komen zelfs overwegend  terecht in de oude 
buurt of in de omliggende buurt (Kleinhans, 2005; Slob, Bolt & Van Kempen, 
2008). Niet iedereen lukt het, maar velen wel. Met behulp van huursubsidie 
(huurtoeslag) is bijvoorbeeld een (deel van de) stijging in de huur opgevangen. 
Het netto-effect van stedelijke vernieuwing is dus dat de verdringing meevalt. 
Door de ingrepen veranderen de sociaal-economische en sociaal-culturele 
bevolkingssamenstelling van een gebied maar mondjesmaat (Kleinhans, 2005; 
Wittebrood & Van Dijk, 2007). Het is dan ook lang zoeken naar voorbeelden 
in Nederland die passen in het door Lees (2008) geventileerde beeld van een 
kwaadwillende opzet bij beleidsmakers om onder het mom van sociale mix 
arme bewoners te vervangen door een kapitaalkrachtige groep bewoners die 
op een bepaalde plek aast. Arme bewoners zijn met andere woorden geen 
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vanzelfsprekende ‘zondebokken’ die geslachtofferd worden in de naam van 
marktontwikkelingen en die rücksichtslos over de schutting worden geworpen. 
Voorlopig hebben de betrokken partijen in Nederland daar ook helemaal geen 
belang bij. Gemeenten zijn niet direct afhankelijk van lokale belastingen en 
verdienen dus niet aan een ‘betere’ bevolkingssamenstelling. Corporaties 
hebben geen winstdoelstellingen en moeten hun opbrengsten herinvesteren. 

In landen waar de woningmarkt eenzijdig wordt gedomineerd door 
marktverhoudingen, zoals de Verenigde Staten is het risico van verdringing 
van arme groepen en overname van de wijk door bemiddelde groepen bij 
stedelijke vernieuwing prominent aanwezig. De stelling van Smith c.s. dat 
gemengde inkomenswijken door overheidsgestuurde gentrification uiteindelijk 
onvermijdelijk zullen veranderen in eenzijdige inkomenswijken, is echter niet 
onomstreden. Zelfs voor de Verenigde Staten is het volgens Nyden, Maly & 
Lukehart (1997: 493) als een misvatting te beschouwen dat er geen stabiele en 
levensvatbare gemengde wijken naar kleur of klasse bestaan (vgl. ellen, 1998). 

Kenmerkend voor Nederland is dat beleidsmakers in Nederland menging 
vrij nauwkeurig kunnen doseren en controleren. Ook bij een grote marktdruk 
is er grip op het proces (vgl. Goetze, 1979) en kan de sociale woningvoorraad 
op peil worden gehouden om de toegankelijkheid van de wijk voor lage 
inkomens te waarborgen. Bestuurders van het populaire stadsdeel Oud West 
in Amsterdam huldigden in hun gentrification-nota bijvoorbeeld nadrukkelijk 
het standpunt dat ze een verdere afname van de sociale woningbouw zullen 
tegengaan vanuit het streven om de huidige gemengde samenstelling van de 
woningvoorraad en de bevolking in stand te houden (Stadsdeel Oud-West, 
2009). een gedoseerde sociale mix is in Nederland (vooralsnog) een relatief 
haalbare beleidsopgave.  

Maar leidt al deze koestering van de sociale voorraad en sociale huurders 
niet tot nieuwe problemen zoals tot waterbedeffecten op plekken waar niet 
wordt ingegrepen of tot een moeizame opeengepaktheid van oude en nieuwe 
bewoners in de sociale delen van een ‘vers’ gemengde wijk? Veel gemeenten 
berichten hierover, maar onderzoek kan dit nog niet bevestigen (Leidelmeijer, 
Schulenberg & Bogaerts, 2009: 120). Kleinhans & Van der Laan Bouma Doff 
(2008) vinden voor de regio Den Haag geen aanwijzingen voor onvrede in de 
overgebleven sociale huurgebieden. Dit hangt ermee samen dat in deze regio 
gedwongen (en ongedwongen) verhuizers vaak relatief uitgebreide relocatie-
mogelijkheden hebben in de sociale huursector van de stad en de wijdere regio. 
Bij navraag ziet ook bijna geen van de gedwongen verhuizers zich uiteindelijk 
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als verdrongen (idem: 584). Den Haag is echter wel relatief uniek in de zin dat 
stad en regio samenwerken om een meer gelijk aandeel te krijgen in sociale 
huurwoningen.

‘Afwijzing niet standaard en niet exclusief een kenmerk van de middenklasse’ 

De academische kritiek ziet, zoals eerder gememoreerd, de hoge 
inkomensgroepen als de belangrijkste verzetshaard tegen menging. De lage 
inkomensgroepen hebben iets te winnen bij een statusrijke omgeving, voor 
de gearriveerde groepen betekent menging echter een relatief lage buurtstatus 
en een potentiële ondermijning van hun eigen sociale positie. De aannames 
dat de middenklasse zich richt op reproductie en revanchisme – en daarom 
zelfsegregatie verkiest boven sociale mix - zijn meestal ontleend aan studies over 
relocatie en gentrification. Maar gelden ze ook voor stedelijke vernieuwing? 
Sommige van deze studies lijken uit te wijzen dat een toenemende ruimtelijke 
integratie ook bij stedelijke vernieuwing onvermijdelijk stuit op afwijzing 
door eigenaar-bewoners (Beekman et al, 2001: 53). Andere overzichtsstudies 
zien echter geen bewijs dat een mix van middengroepen en lagere inkomens 
spanningen tussen klassen oproepen (Galster, 2005: 57). Het is een van de 
onopgeloste kernvragen bij stedelijke vernieuwing: leidt een economische 
differentiatie van een arme (multi-etnische) wijk tot een verzachting of een 
verharding van de verhoudingen tussen groepen? 

We mogen er in ieder geval niet a priori van uitgaan dat de middenklasse 
in vernieuwde achterstandswijken met afwijzing zal reageren op sociale 
menging. De middenklasse is niet per definitie revanchistisch. Opmerkelijk 
is bijvoorbeeld dat het samenwonen van verschillende inkomensgroepen na 
verloop van tijd op het minste bezwaar stuit onder die middenklassebewoners 
die relatief veel arme buren in hun directe nabijheid weten (om precies te 
zijn middengroepen met arme buren tot binnen drie straten van hun eigen 
huis, zie Beekman, Lyons & Scott, 2001). Nederlands onderzoek komt met 
een iets andere, maar vergelijkbare bevinding: in gebieden met veel sociaal-
economische diversiteit ervaart men een minder grote sociale afstand tussen 
etnische groepen (Lancee & Dronkers, 2009). 

De claim dat revanchisme in hoofdzaak een middenklasse-verschijnsel is 
past ook om andere redenen niet naadloos op de Nederlandse situatie. Van 
verschillende kanten is betoogd dat de wrok tegen de aanwezigheid van arme 
etnische groepen in de woonwijk, het sterkst speelt bij lageropgeleiden die 
geruggensteund door  populistische politici hun wijken willen terugveroveren 
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op allochtone groepen (Uitermark & Duyvendak, 2008). Voor die roep is het 
stedelijk bestuur soms gevoelig (getuige o.a. de motivatie bij de rotterdam-
wet). De wens tot sociale herovering (vgl. engbersen, 2009: 199) is dus niet op 
voorhand te herleiden naar de petit bourgeoisie. 

Sowieso moeten we ons afvragen of revanchisme de standaardreactie is van 
groepen in gemengde wijken. De hypotheses over sociale mix als opmaat voor 
conflicten grijpen als direct of indirect bewijs opvallend vaak terug naar studies 
over het samenwonen van klassen op portiekniveau (o.a. Kuper, 1953). Dat 
is opmerkelijk omdat tegenwoordig nog maar nauwelijks op dat schaalniveau 
wordt gemengd. er wordt hoofdzakelijk gemengd op blokniveau. De  bewoners 
met een ‘andere’ leefstijl wonen hoofdzakelijk pas om de hoek, ze blijven dus 
op enige ruimtelijke afstand en dat schept mogelijkheden voor een combinatie 
van privacy en lichte afstandelijke betrokkenheid (Metaal & teijmant, 2008; 
vgl. Van eijk, 2010: 317). Gans (1961: 177) voorzag ook deze mogelijkheid 
van vreedzame co-existentie: ‘A mixing of age and class groups is likely to 
produce at best a polite but cool social climate, lacking the consensus and 
intensity of relations that is necessary for mutual enrichment’. In hoofdstuk vijf 
van dit proefschrift zal onderzocht worden welke theorie uit hoofdstuk drie 
over ruimtelijke nabijheid het best past bij stedelijke vernieuwing en hoe de 
verschillende groepen hierin zijn te plaatsen.

Middengroepen en sporen van verticale solidariteit in de gemengde wijk

Persoonlijke kenmerken blijken sterk van invloed te zijn op de (verticale) 
solidariteit van kansrijken met kansarmen (zie hoofdstuk 2). traditionele 
verwantschap of moderne betrokkenheid door een hoog opleidingsniveau, 
springen er daarbij uit. ruimtelijke menging kan afbreuk doen aan deze 
positieve gevoelens van solidariteit, maar niet noodzakelijkerwijs. Sommige 
middengroepen staan welwillender tegenover gemengde woonwijken dan 
anderen. Verticale solidariteit in de gemengde wijk kan ofwel gedijen bij een 
gradueel onderscheid ofwel bij grote statusverschillen. Betrokkenheid verloopt 
via een binnenroute of via een buitenroute (Veldboer e.a., 2008). 

Binnenroute: het belang van graduele verschillen

Juist middengroepen die in sociaal-cultureel en/ of sociaal-economisch 
opzicht maar gradueel verschillen van achterstandsbewoners zouden geen 
bezwaar maken tegen menging. een geringe sociale afstand en een zekere mate 
van gelijkenis zal immers de betrokkenheid voeden (Flap, 1999). Similariteit 
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kan daarom ook in de gemengde wijk een goede voedingsbodem zijn voor 
solidariteit, sociale omgang en hulprelaties, zo poneren onder andere Gans 
(1961), Duyvendak (2003) en reijndorp (2007). Veldonderzoeken wijzen er 
in elk geval op dat een kleine sociale afstand het gunstigst is voor contact 
(Beekman et al, 2001). ‘The greater the (income) distance between residents in 
the different housing tenues then the less likely they are to interact’ constateert 
ook Arthurson (2008: 12). Graduele verschillen bieden dus kans op contact. 
Die omgang opent vervolgens perspectief op hulprelaties en selectieve 
rolmodeleffecten (Brophy & Smith, 1997: 27; Galster, 2005, 53). 

Het sterkste (Amerikaanse) pleidooi voor kleine verschillen vinden 
we bij Moore (2009). Zij bespreekt zwarte gentrification en stelt dat een 
terugkeer van de zwarte middenklasse naar zwarte achterstandsgebieden 
niet alleen gericht is op het eigen belang (reproductie), maar ook een agenda 
van sociale rechtvaardigheid kent. Zwarte middengroepen zouden zich 
keren tegen verdringing van arme zwarte groepen (Moore, 2009: 135-136). 
Deze verticale betrokkenheid heeft volgens Moore historische en sociale 
wortels. Zwarte gentrification is eerst en vooral het product van uitsluiting; 
in hypergesegregeerde steden zoals Philadelphia geldt een sterke raciale 
scheiding op de woningmarkt. Vanuit dit (historische) besef van blokkades en 
discriminatie wil de zwarte middenklasse zelf niet andere zwarten uitsluiten 
of verdringen. er leeft volgens Moore onder de zwarte middenklassebewoners 
(met name  sociaal-culturele professionals) die in Philadelphia naar arme wijken 
trekken een sterk community-idee en een groot verantwoordelijkheidsbesef 
voor racial uplifting en giving back (Moore, 2009: 137). Door de geringe 
herkenning van de buitenwereld van deze etnische gentrificatie (de buurt blijft 
in de beeldvorming arm en gekleurd) blijft prijsopdrijving uit en ontstaat er ook 
geen witte toestroom:  ‘Black gentrification is not driven by the same factors 
and does not produce the same outcomes as the processes of gentrification 
observed among White gentrifiers’ (Moore, 2009: 119).

een vergelijkbare positieve beschrijving van zwarte gentrificatie is in 
Nederland toegepast op de Bijlmer. De zwarte Surinaamse middenklasse is 
na de stedelijke vernieuwing volgens Aalbers niet gericht op het verdringen, 
maar op het steunen van arme zwarte buurtgenoten: ‘Solidarity seems to follow 
ethnic lines’ (Aalbers, 2010:16). De aanname dat verticale betrokkenheid gedijt 
bij horizontale etnische overeenkomst is ook populair in het Nederlandse 
beleid. Het vasthouden van de zittende middenklasse, van het ‘DNA’ van de 
wijk, wordt door adviesraden gepropageerd (o.a. Vrom-raad, 2006) en staat in 
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veel gemeenten voorop (vgl. Veldboer & Duyvendak, 2009: 34). Politici van 
middenpartijen zoals PvdA en CDA pleiten voor het bieden van wooncarrières 
aan de etnische middenklasse. ‘Zij kunnen dienen als rolmodel waaraan de 
lagere inkomens zich kunnen optrekken’, stelt bijvoorbeeld CDA-kamerlid 
Sterk (trouw, 24-11-2009). Sterk gebruikt vrijwel hetzelfde idioom als PvdA-
coryfee Ahmed Marcouch die voor ‘zijn’ Amsterdam Nieuw West pleit voor het 
vasthouden van moslims met voldoende sociaal kapitaal (elsevier, 24-01-2009). 

tegelijkertijd is een kleine sociale afstand of veel sociale gelijkenis niet 
alleen maar ‘makkelijk’. Wijken met een relatief homogene culturele bevolking 
waarvan een deel welvarend is, kunnen nog steeds bijdragen aan buurteffecten 
zoals een gering interetnisch contact en minder convergentie naar de 
dominante samenleving (vgl. Gijsberts et al, 2010: 186; Galster, 2005: 55). 
Kleine economische verschillen binnen dezelfde culturele groep kunnen ook 
erg ongemakkelijk zijn. Bij een relocatie-programma in Adelaide, Australië, 
kreeg de gemengde wijk de hoogste waardering (80 procent) van lage inkomens, 
daarna volgden met 65 procent de hoge inkomens, terwijl de modale inkomens 
met 40 procent de rij sloten (Biggins & Hassan, 1998: 39). Ook Danserau (2003) 
en rose (2004: 284) laten zien dat de sociaal nabije middenklasse niet altijd 
blij is met geografische nabijheid van arme bewoners. een Nimby-houding 
is volgens rose sterk een eigenschap van de lagere middenklasse. Bij hen 
concentreert zich de terugvalangst, terwijl hogere statusgroepen zich minder 
bedreigd voelen door menging. De etnische middenklasse in Nederland die 
vaak een bescheiden en nog onzekere sociale stijging doormaakt, zou ook 
sterk te kampen hebben met deze terugvalangst. Juist omdat veel turken en 
Marokkanen aangeschreven staan als slecht geïntegreerd is het voor de stijgers 
onder hen van belang om zich te omringen met groepen met een duidelijk 
hogere status. Om hun eigen statusstijging uit te drukken willen ze – conform 
de klassieke assimilatietheorie - niet wonen in een sterk gekleurde wijk die 
door de buitenwereld als arm wordt aangemerkt, maar in een winnende wijk 
met een duidelijk aandeel blanke bewoners (Uyterlinde et al, 2007; Veldboer 
& Duyvendak, 2009: 36). Bekend is ook dat stijgers binnen een etnische groep 
soms afzien van contact of een goed woordje voor een groepsgenoot uit angst 
voor reputatieschade. Als de geholpene de kans verprutst, voelt de helper zich 
er op aangekeken (S. Smith, 2005).
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Buitenroute: het belang van grote statusverschillen

Dat grote sociaal-economische en sociaal-culturele verschillen geen handicap 
hoeven te zijn voor de sociale en politieke betrokkenheid  bij buitenstaanders 
is al eerder geconstateerd (zie hoofdstuk 2). Deze betrokkenheid van 
(hogeropgeleide) zelfverzekerde en goedgeïnformeerde postmaterialisten 
krimpt wel, maar verdwijnt mogelijk niet geheel in situaties van ruimtelijke 
nabijheid. De motieven hiervoor zouden terug te voeren zijn op een combinatie 
van zelfontplooiing en idealisme. In Canada wordt gentrification bijvoorbeeld 
sterk verbonden met een thema als de ‘emancipatory city’ (Caulfield, 1989; 
Ley, 1996; Lees, 2000; rose, 2004). een deel van de middenklasse zou willen 
ontsnappen aan een routineus leven in randgemeenten. Onder hen leeft de wens 
om te werken aan de eigen zelfontplooiing en om dichtbij werk, voorzieningen, 
culturele fora, interessante architectuur en andere levensstijlen te wonen (vgl. 
Zukin, 1989; Florida, 2002). Gentrification is dan geen vorm van economische 
verovering of een label voor stedelijke regeneratie (Camaron & Coaffee, 2005: 
39), maar het is de ruimtelijke expressie van een culturele voorkeur voor 
gemengde open leefmilieus; een bewuste keus voor balanced communities waar 
niet alleen maar plaats is voor de sterkste groep (o.a. Glass, 1964). 

De positieve waardering voor een woonomgeving met etnische 
en economische diversiteit stoelt bij  hogeropgeleide postmateriële 
middengroepen op drie pijlers: allereerst het idee dat kinderen moeten 
opgroeien in de ‘nieuwe werkelijkheid’, in de ‘echte wereld’ van stedelijke 
verscheidenheid (Hollingworth & Williams, 2010: 51). ten tweede dat 
(middenklasse) groepen hun eigen levensstijl kunnen spiegelen aan anderen 
en zo waardevolle leerervaringen krijgen. Contact met de ander leert mensen 
naar zichzelf te kijken  en te bewegen tussen ‘sociale werelden’ (Allen, 1984: 
31-32). ten derde dat diversiteit niet alleen maar leerzaam is, maar ook iets om 
van te genieten. Het kennismaken met andere culturen staat vaak in het teken 
van ‘beleven’ en consumptie: het kopen in toko’s, eten in etnische restaurants 
etc. (rose, 2004: 295-3000; Van eijk & Blokland, 2006, Bodaar & rath, 2006). 
De kennismaking met de ander is overigens zeker niet het enige wat sociale en 
creatieve postmaterialisten in een gemengde buurt zoeken. De aanwezigheid 
van veel bewoners met creatieve beroepen, smaakvolle voorzieningen, 
de nabijheid van werk en de aantrekkelijkheid van de woning blijken voor 
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menigeen zwaarder te wegen bij de woningkeuze dan de economische en 
etnische diversiteit (Florida, 2003).1  

De zwakke stee van de buitenroute is dus dat de voorliefde voor balanced 
communities niet altijd even doorslaggevend of duurzaam is. Sommige auteurs 
analyseren dat achter de kennismaking met de ander zelfs een zeker snobisme 
schuilgaat. een zelffelicitatie als ‘residentieel correct’, zou ten grond slag liggen 
aan de keus van ‘bourgeois-bohemiens’ voor de gemengde wijk (Pincon & 
Pincon Chabrot, 2002: 4; Boterman, 2005: 18). In de spannende stadswijk kan 
men een (heimelijke) kosmopolitische distinctie ervaren ten opzichte van de 
eendimensionale petit bourgeoisie die woont in ‘saaie’ etnisch homogene buurten. 
Gemengd wonen zou dus hoofdzakelijk dienen als onderscheidingscriterium 
binnen de categorie van kansrijken (Van eijk, 2010: 319).

Dat hogeropgeleide middengroepen met een voorkeur voor heterogene 
woonomgeving hun eigen belangen niet uit het oog verliezen, sluit niet uit dat 
ze ook idealistisch kunnen zijn. Middengroepen kunnen bijvoorbeeld het eigen 
belang (de wens tot reproductie) en mengingsprincipes met elkaar proberen 
te verzoenen. Bekend zijn de voorbeelden van middenklassenouders die hun 
kinderen bewust naar een gemengde, vaak slecht aangeschreven buurtschool 
sturen, en in het weekend ‘ter compensatie’ meenemen naar ‘hogere’ culturele 
en sociale verbanden (Van Zanten, 2003; Hollingworth & Williams, 21010: 56). 
een meer structurele synthese zijn de geopperde plannen om op scholen met 
een sterk middenklasse-karakter tot een derde van de plaatsen te reserveren 
voor kinderen uit arme huishoudens. Die kinderen profiteren dan van de 
onderdompeling in de dominante cultuur, terwijl de dominante groep geen 
‘negatieve gevolgen’ ervaart van menging. Ouders uit de middenklasse die 
gemengde verbanden voor hun kinderen overwegen zouden sterk gerustgesteld 
kunnen worden door een zekere controle over de mate van menging en de 
dominantie van de middenklasse-norm: ‘We moeten niet vergeten dat de 
meeste ouders heel begrijpelijk in eerste instantie voor het belang van het 
eigen kind kiezen en pas daarna voor het bredere algemene belang. Als 
puntje bij paaltje komt, is tot dusver de spontane mengingsbereidheid in het 

1   Dat kunstenaars niet a priori willen pionieren in achterstandsgebieden kwam naar voren toen 
studenten en docenten van de Amsterdamse rietveldacademie in 2009 niet wilden verhuizen 
naar een locatie in Bos & Lommer, maar een verlenging van het verblijf aan de Zuidas afdwongen. 
Het stadsdeel Bos en Lommer dat de academie wilde aantrekken als culturele motor van het 
gebied en hoopte op een economisch trickle down effect van de culturele middenklasse (vgl. 
rousseau, 2009; Van der Waal & Burgers, 2009) was een illusie armer over de ruimdenkendheid 
van de (aanstaande) culturele elite. 



102 HOOFDStUK 4

onderwijs laag. Maar we moeten ook niet vergeten dat de checks and balances 
in het systeem van gecontroleerde keuze ervoor zorgen dat de twee belangen 
kunnen samenvallen. Op een 70-30 school gaat een middenklassenkind niet of 
nauwelijks slechter presteren, terwijl een kind met een minder geprivilegieerde 
achtergrond wordt geholpen’ (Paulle, 2007: 140). 

een deel van de hogeropgeleide middenklasse ziet dus wel degelijk 
mogelijkheden om te ontsnappen aan de logica van ruimtelijke scheiding. Ze 
spreken zich uit voor  inkomensmenging en blijven dat principe relatief trouw 
bij de school- en woonkeus. Zonder dat dit tot spijt leidt. Bewoners van de 
Amsterdamse wijken Oud-West en Westerpark zijn bijvoorbeeld heel content 
over hun gemengde buurt. Zelfs net zo content als de inwoners van de soort-
zoekt-soort-wijken Centrum en Zuideramstel (Van der Veer, 2006; idem, 
2009). In deze gebieden wonen in hoofdzaak postmateriële middenklassers 
met sociaal-culturele of creatieve beroepen. De werknemers in deze sectoren 
geven ‘de droom’ van een mozaïeksamenleving schijnbaar niet zomaar op 
(Van Zanten, 2003: 115-117). Werknemers in de private sector, managers en 
technici, maken daarentegen veel minder bezwaar tegen een opdeling van de 
woonomgeving en het onderwijsstelsel omdat zij menging sterk associëren 
met het risico van devaluatie (Butler, 2003: 186). Van hen is dus veel minder 
solidariteit met bewoners van arme of etnische wijken te verwachten. 

In hoofdstuk zes zullen de binnen- en de buitenroute voor verticale 
solidariteit verder worden verkend. Centraal staat de vraag welke 
middengroepen in stedelijke vernieuwingsgebieden zijn te kenschetsen als 
Wimby’s. Zijn het de door het beleid geïdealiseerde nabije middengroepen 
zoals etnische stijgers, of de sociaal-culturele en creatieve beroepsgroepen met 
hun interesse voor ‘andere’ levensstijlen? Verloopt solidariteit in de gemengde 
wijk via een binnenroute of een buitenroute (Veldboer, 2008)? In schema zijn 
de beide routes op basis van de literatuur als volgt in te delen. 

4.6. tot sLot

Het idee dat een inkomensdiverse wijk dienst kan doen als emancipatiemotor 
of als bron voor harmonie en betrokkenheid ligt sterk onder vuur. tegenover 
het optimistische beleidsbeeld schetst een deel van de academici een zeer 
somber perspectief van verdringing, relatieve deprivatie, verwaarloosbare 
opbrengsten voor de sociale stijging van arme groepen, revanchisme en 
tectoniek: de gemengde wijk als slagveld van de klassenstrijd. Deze negatieve 
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zienswijze overheerst momenteel het academische debat. Krantenkoppen zoals 
‘sociaal gemengde buurten kunnen onrust opleveren’ (trouw, 17-04-2008), of 
nog sterker ‘Gemengde wijken zijn passé’ (De Pers,03-07-2008) en uitspraken 
zoals ‘de gemengde buurt leidt tot de afbraak van sociale cohesie’(Bolt & Van 
Kempen, 2008: 42) passen in dat beeld. 

In dit hoofdstuk kwam naar voren dat de resultaten eerder zijn te omschrijven 
als gemengd, dan als eenzijdig negatief. Bij sociale mix gaat het bijna altijd om 
een complexe optelsom van minnen en plussen (vgl. Sampson, 2008: 194; Lees 
& Ley, 2008: 2382). Inkomensmenging levert inderdaad weinig op aan ‘harde’ 
sociale mobiliteit, maar leidt mogelijk wel tot gunstige voorwaarden voor 
sociale stijging op termijn omdat riskant gedrag afneemt. Bij relocatieprojecten 
toont de middenklasse een afwijzend gezicht (men verzet zich als zittende 
bewoner tegen opgelegde menging). Bij stedelijke vernieuwing zijn dit type 

Figuur 4.1. Verwachte ontwikkeling in stedelijke vernieuwingsgebieden naar type 
middenklasse.

Aspecten

Klassiek  
(economisch 
kapitaal)

Binnenroute 
(community 
kapitaal)  

Buitenroute 
(cultureel 
kapitaal)

Oorspronkelijk arme wijk x x x
Motief Middenklasse

reproductie x x x
Sociale rechtvaardigheid 
(verticale betrokkenheid) O x x

Buurttransformatie
Middenklasse meer cultureel  
dan economisch kapitaal O O x
Verdringing arme groepen      x O O/x
Kans op vertrek middenklasse O O O/x

Omgang tussen klassen
Contact O x O
terugtrekgedrag x O O/x
Antagonisme x O O

reputatie buurt xx O x
Sociale mix duurzaam O x x

(vrij naar  een model van Van Criekingen en Decroly, 2003: 2454; zie ook Moore, 
2009: 135).
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afwijzing en afsluiting echter minder vanzelfsprekend: de middenklasse kiest 
immers bewust voor een gemengde woonomgeving. Zo gezien zijn de critici 
die sociale mix nu afschrijven aan de vroege kant. Voor vergaande conclusies 
is het evaluerend onderzoek nog lang niet robuust genoeg (vgl. Atkinson, 
2005: 3). Daarvan kunnen we zelf ook getuigen. Lange tijd hebben wijzelf 
gesteld dat er geen overtuigende legitimatie was voor stedelijke vernieuwing 
omdat concentratie-effecten nog niet waren aangetoond en omdat er weinig 
uitwisseling is tussen klassengroepen (zie o.a. Veldboer & Duyvendak, 2000: 
150). Inmiddels zijn enkele concentratie-effecten wel aangetoond en zijn er 
veel redenen aangedragen om breder te kijken dan alleen naar contacten om 
een winst- en verliesbalans op te stellen. 

Als we alle kritiekpunten en pluspunten doorlopen komen we tot de 
volgende voorlopige tussenbalans over sociale mix:

1. Het effect op de sociale mobiliteit van arme bewoners. Er zijn internationaal 
tegenstrijdige bevindingen, maar de resultaten lijken eerder neutraal dan 
positief. 

2. Het effect op de acculturalisatie van arme bewoners. Dit effect is in meerdere 
landen bevestigd: het leven in een veiliger en hoger aangeschreven wijk met 
meer middenklasse-bewoners zorgt (ondanks weinig contact) voor culturele 
convergentie.

3. Het risico van verdringing en discriminatie. Limiteringsmaatregelen kunnen 
een discriminerende werking hebben. Stedelijke vernieuwing kan leiden tot 
verdringing. Naarmate de rechtspositie van bewoners sterker is en naarmate 
er meer compensatieregelingen zijn, neemt dit risico af. 

4. Het risico van verplaatsing van sociale problemen naar andere 
achterstandswijken. Dit effect is aannemelijk gezien de verhuispatronen van 
diegenen die uit de concentratiegebieden vertrekken, maar het is in Nederland 
wetenschappelijk vooralsnog niet hard aangetoond.

5. Het risico van verstoring van bestaande netwerken. Deze these is in de 
Verenigde Staten (relocatie), Nederland en Engeland (stedelijke vernieuwing) 
getest en verworpen. Mensen verliezen door projecten voor sociale mix niet 
hun oude netwerk (het voortbestaan van deze netwerken is overigens niet 
alleen maar positief). 

6. Impact op netwerkvorming tussen sociale klassen. Sociale mix leidt in alle 
landen niet tot meer contact tussen klassen. Inkomensgroepen leven ook in de 
gemengde wijk in parallelle werelden.
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7. Het risico dat inkomensmenging leidt tot een negatieve betrokkenheid 
tussen alle groepen. In sterk gesegregeerde landen leidt economische diversiteit 
(net als etnische diversiteit) tot terugtrekgedrag. In landen met minder 
segregatie is dit minder vanzelfsprekend, al is er bij stedelijke vernieuwing wel 
vaak onvrede over de bevolkingssamenstelling.   

8. Het risico dat inkomensmenging leidt tot een negatieve houding van  
middengroepen naar minderbedeelde groepen. Dit effect is bij relocatie vaak 
aangetroffen. Bij stedelijke vernieuwing is het nog een open vraag. Sommige 
middengroepen lijken een positieve verwelkomende houding aan te nemen 
ten opzichte van de bewoners van de gemengde wijk, andere niet.

Op basis van deze voorlopige balans is in elk geval een belangrijke bevinding 
dat arme inkomensgroepen in landen met een duidelijke overheidsinbreng 
zoals Nederland niet alleen maar ‘slachtoffer’ zijn van sociale mix. De 
verstoring van bestaande verhoudingen, het onbetaalbaar worden van het 
wonen, de verdringing en de veryupping, het valt bij stedelijke vernieuwing 
mee. Arme inwoners krijgen wel te maken met vergaande interventies, maar 
ze zijn daarvan ook ontvanger. Ze maken allereerst kans op een betere woning. 
en ze maken kans op een veiliger, meer statusrijke woonomgeving, die in 
sommige gevallen ook minder gestresst is. Dat is niet in de laatste plaats gunstig 
voor henzelf. een overdreven optimisme is niet terecht, maar een zwartgallig 
pessimisme over sociale mix is net zo min gegrond. 

De veronderstellingen over de wederzijdse betrokkenheid (item 7) en 
over de verticale betrokkenheid van de middenklasse (item 8) vragen om 
een verdere verdieping. Duidelijk is dat de middengroepen in elk geval niet 
het cement zijn van de door stedelijke vernieuwing gemengde buurt. Ze 
ontpoppen zich niet of nauwelijks als buurtnetwerkers, als spreekbuis van 
de hele wijk, of als referent voor arme buurtbewoners. De middenklasse 
geldt eerder als de usual suspect voor een Nimby-houding. Maar ook andere 
bewonersgroepen kunnen daarvoor in aanmerking komen. Bovendien staan 
sommige delen van de middenklasse ogenschijnlijk welwillend en nieuwsgierig 
tegenover achterstandsbewoners. Het is echter nog moeilijk daar een vinger op 
te leggen. tijd dus voor empirisch onderzoek. In het volgende deel van dit 
proefschrift vragen we ons af welke groepen bij stedelijke vernieuwing het 
sterkst een Nimby-houding aannemen (hoofdstuk 5). en we gaan na welk type 
middenklasse in stedelijke vernieuwingsgebieden de meeste betrokkenheid 
aan de dag legt voor arme buurtbewoners (hoofdstuk 6).  
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empIrIe: OVer nImby’s  
en wImby’s II

ii.1. reseArch design 

In dit empirische deel van het proefschrift wordt een drietal cases onderzocht 
om gangbare aannames over sociale mix en betrokkenheid te testen. In de 
casestudie in hoofdstuk 5 verkennen we de potentieel negatieve impact van 
een kleine ruimtelijke afstand tussen inkomensgroepen op de betrokkenheid 
tussen bevolkingsgroepen. We hebben daarbij specifieke aandacht voor Nimby-
houdingen. In theorieën over sociale mix is dominant dat de middenklasse 
zich sterk sociaal dispositioneert ten opzichte van ‘afwijkende’ groepen. Maar 
klopt dit beeld? Zijn er eventueel andere groepen die afgeven op bepaalde 
bevolkingsgroepen? In twee casestudies in hoofdstuk 6 concentreren we ons 
juist op een verwelkomende houding ten opzichte van achterstandsbewoners 
en gaan we na welk type middenklasse bij stedelijke vernieuwing aan dit profiel 
voldoet. In de theorie wordt verondersteld dat een geringe sociale afstand, 
zoals een gedeelde sociaal-culturele achtergrond de meest waarschijnlijke 
basis is voor betrokkenheid en acceptatie van middengroepen richting 
achterstandsbewoners. Maar klopt deze aanname?

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden zijn gegevens verzameld via 
kwantitatieve en kwalitatieve bronnen. De kwantitatieve data zijn gebaseerd 
op surveys die zijn afgenomen in de gebieden. Naast de persoonskenmerken 
(klasse, etniciteit, opleiding, etc.) en de woongeschiedenis (woonduur in het 
gebied en op het huidige adres, vorige en huidige type woning, verhuiswens 
etc.), kregen respondenten vragen over de bevolkingssamenstelling, de 
verbondenheid met andere (groepen) bewoners en de contacten in de buurt. 
De kwalitatieve data dienen als illustratie van de gevonden trends in de surveys. 

ii.2. de reLeVAntie VAn cAsestudies

Casestudies zijn te omschrijven als een dieptestudie van het bijzondere. Dit 
levert praktische, concrete en contextafhankelijke kennis op over een specifiek 
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geval. Die kennis krijgt echter pas waarde krijgt als ze niet geïsoleerd, maar in 
breder verband wordt geanalyseerd en ook relevant is voor andere soortgelijke 
cases (ruddin, 2006: 807). Mogelijke bezwaren zoals dat casestudies te beperkt 
zijn om te generaliseren en om hypotheses te testen, zijn recentelijk door 
Flyvbjerg (2006) verworpen. Hij poneert dat niet alleen vergelijkingen in 
de tijd of tussen veel cases geschikt zijn om trends te signaleren, maar ook 
‘single cases’. Formele generalisaties zijn volgens hem sterk overgewaardeerd, 
terwijl de ‘force of example’ vaak ondergewaardeerd blijft (idem: 228). een 
goed gekozen ‘critical case’ kan volgens Flyvbjerg veel verhelderen over andere 
vergelijkbare situaties. toch zal het moeilijk zijn om het ultieme voorbeeld 
te vinden dat zich makkelijk laat veralgemeniseren. Minder omstreden is 
de stelling dat casestudies goed kunnen dienen om algemene hypotheses te 
falsificeren (Campbell, 2003: 422). 

De hoofdstukken waarin de casestudies aan de orde komen, beginnen 
met een inleiding over de te toetsen hypothese, daarna volgt een beschrijving 
van de onderzoeksgebieden. rode draad bij de beschrijvingen van de 
onderzoekslocaties zijn de historische ontwikkelingen die cumuleren in 
het besluit tot stedelijke vernieuwing. Feitelijke of toegekende labels over 
eenzijdigheid, menging en de middenklasse krijgen speciale nadruk. extra 
aandacht is er ook voor de doelen en maatregelen op het gebied van stedelijke 
vernieuwing. Vanzelfsprekend kunnen over een wijk tegenstrijdige gegevens 
en verhalen bestaan. Ook deze  interactie tussen de verschillende wijkverhalen 
zal worden belicht (vgl. reinders, 2005; rousseau, 2009). De empirische toets 
is het sluitstuk van het hoofdstuk.
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5.1. hypothesen oVer stedeLijke Vernieuwing en nimby’s

In de sociologische literatuur overheerst een duidelijk pessimisme over het effect 
van stedelijke vernieuwing1 op de houding van sterke bewonersgroepen naar 
zwakker staande groepen. Zoals in hoofdstuk vier aan de orde kwam is het meest 
verwachte resultaat dat stedelijke vernieuwing net als relocatieprojecten een 
negatieve houding van autochtone middeninkomens naar (allochtone) lagere 
inkomensgroepen aanwakkert. Dat middengroepen bij relocatie de ontvangende 
groep zijn en bij stedelijke vernieuwing juist niet, maakt volgens de meeste 
beschouwers weinig verschil. Zo zien Uitermark, Duyvendak en Kleinhans 
(2007:133) in navolging van Smith (2001) stedelijke vernieuwing als een vorm van 
‘state-led gentrification’ waarbij de ‘winnaars’ (de middenklasse) zich afwijzend 
opstellen ten aanzien van de ‘verliezers’ (de achterstandsbewoners). Voorzover de 
vernieuwing leidt tot de toename van een blanke middenklasse, is de verwachting 
van de auteurs dat deze autochtone welgestelden vanuit smetvrees en het belang 
van sociale reproductie zich afkeren van (allochtone) achterstandsbewoners. 
Blanke eigenaar-bewoners zouden een toenemende ruimtelijke integratie 
met gekleurde sociale huurders sterk afwijzen (vgl. Beekmans et al, 2001: 53). 
Stedelijke vernieuwing resulteert in deze visie dus tot antagonisme en een 
openlijke Nimby-houding onder de autochtone middenklasse die een grotere 
sociale afstand wil bewaren ten opzichte van allochtone huurders. Deze visie is 
min of meer het equivalent van de conflicttheorie.

een andere gangbare hypothese voorziet daarentegen dat de blanke 
middenklasse zich niet openlijk keert tegen (etnische) sociale huurders, 

1   In de Nederlandse beleidsterminologie omvat stedelijke vernieuwing naast een fysieke 
vernieuwing van woonmilieus ook projecten voor sociale en economische veranderingen 
(Ministerie van Vrom, 1997). Herstructurering is in dit opzicht een al iets meer verfijnde term, 
omdat het sec verwijst naar de fysieke ingrepen in de woningvoorraad en de woonomgeving 
van deze wijken. Anderzijds kennen meerdere sectoren (zoals de landbouw en de economie) 
het begrip herstructurering. De meest correcte (maar in de spreektaal wat ongebruikelijke) term 
voor wat met de woningvoorraad gebeurt in achterstandswijken is woningdifferentiatie.

wIe wIjst wIe af  
In de gemengde wIjk?

5
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maar zich terugtrekt in de  eigen wereld. ruimtelijke integratie van klassen 
zal in deze optiek leiden tot een ongemakkelijke maar relatief vreedzame co-
existentie. Deze aanname baseert zich op Gans (1961: 177): ‘A mixing of age 
and class groups is likely to produce at best a polite but cool social climate, 
lacking the consensus and intensity of relations that is necessary for mutual 
enrichment’. ergo: door sociale mix vermindert de ruimtelijke afstand tussen 
klassen en etnische groepen, maar de sociale afstand blijft in tact. Wat resteert 
is een soort niemandsland, waarbij de leden van de verschillende klassen 
en etnische groepen zich terugtrekken in hun eigen schulp en gereserveerd 
tegen over elkaar staan. Hoe karig misschien ook, het is in ieder geval geen 
openlijke (raciale) klassenstrijd. Deze zienswijze heeft haar evenbeeld in de 
constricttheorie.

een minder courante theorie is dat stedelijke vernieuwing niet zozeer 
een scheidslijn aanwakkert tussen klassen, dus grofweg tussen (blanke) 
koop en (etnische) huur, maar dat het probleem is gelegen in de moeizame 
ruimtelijke integratie van verschillende bewonersgroepen in de huursector. er 
is volgens deze visie in deze sector ook na de vernieuwing een (deels etnische) 
competitie gaande tussen gevestigden en buitenstaanders. Gevestigde huurders 
omschrijven zichzelf als de norm en de regel. Zij vatten de vernieuwing op 
als (een belofte van) herstel van de oorspronkelijke ‘normale’ buurt. Stedelijke 
vernieuwing moet volgens gevestigde huurders onder andere leiden tot een 
afnemende aanwezigheid van buitenstaanders die problemen en overlast 
veroorzaken. Middengroepen zouden hun plaatsen moeten innemen. Blijven 
buitenstaanders toch in de buurt aanwezig na de vernieuwing dan leidt dat 
tot teleurstellingen. Door de vernieuwing worden gevestigde huurders dus 
als het ware gevoeliger voor afwijkingen in de sociale compositie en gaan 
sterker een Nimby-houding aannemen naar mensen met een andere leefstijl 
(vgl. Arthurson, 2006; Aalbers, 2010). een van de te verwachten scheidslijnen 
bij stedelijke vernieuwing tussen ‘betere’ en ‘slechtere’ huurders, is die tussen 
etnische groepen. In deze visie overheerst dus eveneens de aanname dat 
stedelijke vernieuwing het beste past in de conflicttheorie. Maar het etnische 
conflict speelt zich eerder af binnen de (lagere) klasse, dan tussen klassen. 

De drie bovenstaande theorieën verschillen over de precieze richting en de 
belangrijkste actoren, maar delen de regel dat er onder ‘machtigen’ de behoefte 
is om in situaties van ruimtelijke nabijheid sociale afstand in te bouwen 
tegenover ‘onmachtigen’ (vgl. Park, 1924). tegelijkertijd stellen ze impliciet 
dat als de sociale scheidlijnen minder scherp getrokken zijn, de betrokkenheid 
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tussen ruimtelijke nabije groepen niet negatief hoeft te zijn, maar zelfs positief 
kan uitpakken. Hoe geringer de diversiteit en hoe meer sociale overlap, hoe 
groter de kans op een positieve betrokkenheid bij de andere groep. 

In de literatuur is er dus enige hoop dat een gematigde menging (van klassen 
en etnische groepen) de houding naar etnische andere bewonersgroepen 
positief kan bevorderen, maar de breedst gedeelde verwachting is dat stedelijke 
vernieuwing leidt tot meer etnisch revanchisme of tot meer terugtrekgedrag. 
In dit hoofdstuk gaan we na of dat beeld klopt. Leidt ruimtelijke nabijheid door 
stedelijke vernieuwing tot spanning tussen groepen, tot terugtrekgedrag of tot 
gewenning? 

In een sterk versimpeld schema kunnen de vier theorieën (zie hoofdstuk drie) 
over de impact van ruimtelijke nabijheid op de houding van bewonersgroepen 
naar etnische ‘anderen’, als volgt worden samengevat.

Figuur 5.1. Houding naar andere en eigen groep door ruimtelijke nabijheid

ingroup betrokkenheid + ingroup betrokkenheid -
outgroup betrokkenheid + contact1 assimilatie
outgroup betrokkenheid - conflict constrict

  1 Zoals aangegeven in hoofdstuk drie dekt de term contacttheorie niet goed de lading. 
De positieve identificatie die wordt verwacht, kan al ontstaan door exposure, door 
herkenning van en gewenning aan andere groepen in de woonomgeving, zonder dat 
daar veel contact bij komt kijken.

We gaan in dit hoofdstuk na welke theorie het best past bij stedelijke 
vernieuwing waar inkomensdiversiteit een belangrijk kenmerk van is. Mochten 
we conform de verwachting van veel auteurs bij stedelijke vernieuwing een 
aanscherping van conflicten tussen sociale klassen en etnische groepen 
constateren, dan zullen we vervolgens nagaan wie de afkerige ‘revanchistische’ 
Nimby’s zijn. Welke groepen tonen in de gemengde wijk weinig betrokkenheid bij 
andere groepen? Met andere woorden: wie zijn de afwijzende Nimby’s (not in my 
backyard) bij stedelijke vernieuwing?

Met deze vragen op ons netvlies wenden we ons tot de hier gepresenteerde 
case van Hoogvliet. De omvang van de stedelijke vernieuwing in deze 
satellietstad van rotterdam is fors. tegelijkertijd is het gehanteerde recept 
voor stedelijke vernieuwing een gematigde inkomensmenging, waarbij 
zittende bewoners de kans hebben op doorstroming naar koop of huur. Dat 
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lijkt op voorhand gunstig voor het oordeel over de bevolkingssamenstelling 
en de houding naar etnische anderen: de sociale (klassen)afstand is immers 
gering en door de lange woonduur van veel bewoners is mogelijk iets van 
gewenning ontstaan aan de lokale verschillen in leefstijlen. In dit hoofdstuk 
gaan we na of in Hoogvliet de stedelijke vernieuwing conform deze gedachte 
tot meer gewenning tussen bevolkingsgroepen heeft geleid, of dat ook bij 
deze formule vijandige of teruggetrokken houdingen domineren. De data die 
voor beantwoording van deze vragen zijn gebruikt, zijn gebaseerd op case-
onderzoeken2 verricht in respectievelijk 1998 en 2006 en gepubliceerd in 2000 
en 2007. ter controle zijn ook vergelijkingen gemaakt met andere studies naar 
stedelijke vernieuwing in Hoogvliet. De data zijn ‘herlezen’ op de vraagstelling 
in dit hoofdstuk.

5.2. wijkbeschrijVing hoogVLiet

Werknemers van de rotterdamse Petroleumhavens vonden kort na de tweede 
Wereldoorlog onderdak in de nieuwe ruim opgezette satellietstad Hoogvliet. 
Door de oliecrisis en een verdere suburbanisatie stagneerde echter de groei 
van Hoogvliet. Op de uitstroom van zesduizend inwoners in de jaren zeventig 
en tachtig volgde leegstand, een groot verloop en een snelle verandering 
van de bevolking in sommige delen door de entree van Antillianen. Hun 
afwijkende levensstijl, in een aantal gevallen overgaand in deviant gedrag, 
leidde tot wrevel bij de zittende bevolking. Uit bezorgdheid dat de verloedering 
overslaat pleitten de bewoners in de wijk Nieuw engeland begin jaren negentig 
voor sloop van de ‘slechte’ delen. er volgt een bescheiden compromis, maar 
vervolgens nemen de deelgemeente en de corporatie het initiatief voor een 
grootschalig programma voor de stedelijke vernieuwing van bijna geheel 
Hoogvliet. De grote transformatie die start eind jaren negentig wordt 
gekoppeld aan een herhuisvestingsbelofte voor de zittende bevolking: iedereen 
moet er op vooruitgaan door de vernieuwing. Inmiddels is de langlopende 
herstructurering over de helft. Veel indicatoren wijzen een gunstige kant 
uit. De crisisachtige sfeer is verdwenen. toch is nog niet alles pais en vree in 
Hoogvliet.

2   Voor de methodische verantwoording voor het gebruik van casestudies, zie de inleidende 
paragraaf bij het empirische deel. 
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5.2.1.Van veelbelovende tot kwetsbare satelliet 

Het kleine dijkdorp Hoogvliet werd samen met het nabijgelegen Pernis 
in 1932 geannexeerd door de gemeente rotterdam. De reden was de 
aanleg van de Petroleumhaven en later de Botlek. De ontwikkeling van 
deze havens ver van de stad creëerde de behoefte aan dichtbijgelegen 
woonkernen voor werknemers in de petrochemie. Al voor de oorlog begon 
de bouw. Na de oorlog transformeerde Hoogvliet in hoog tempo tot de eerste 
Nederlandse satellietstad. Niet alleen de druk vanuit de industrie, maar 
ook de woningnood en de grote wederopbouwopgave in rotterdam (op 15 
kilometer van Hoogvliet) stimuleerden het snelle bouwproces. De moderne 
architectuurprincipes van CIAM (Congrès International d’Architecture 
Moderne) vol van vooruitgangsoptimisme werden gehuldigd. Dat wil zeggen: 
een ruime opzet, functiescheiding, veel extensief groen en veel stempelbouw 
(herhaling van bouwpatronen). De architecten wilden geen benauwdheid en 
anonimiteit zoals in de oude wijken van de grote steden. In rotterdam waren 
dit soort wijken buiten het centrum net de dans ontsprongen na het Duitse 
bombardement in mei 1940. tot in de jaren zestig leefden de mensen hier 
opeengehoopt in overvolle buurten.3 Hoogvliet moest het tegenbeeld hiervan 
worden. Hier golden de gouden regels van rust, ruimte en regelmaat. Het 
nieuwe bouwen dat zich hier voltrok was gericht op de wijkgedachte. er moest 
een dorpse vertrouwdheid zijn in de grote stad, met alle sociale en commerciële 
voorzieningen dichtbij. Dat ideaal sprak ook uit het ontwerp van acht wijken 
die als bloemblaadjes om een centrumgebied lagen. Uiteindelijk, zo werd 
gedacht, zou Hoogvliet moeten doorgroeien tot een stad van 60.000 bewoners.

In de beginjaren boden de havens volop werkgelegenheid en trokken velen 
naar de maisonnettewoningen in het groen. De grote vraag naar industriële 
arbeid leidde tot een stabiele groei van de bevolking van Hoogvliet. Door 
de automatisering in de haven, de afnemende behoefte aan laaggeschoolde 
arbeid, de groeiende (auto) mobiliteit en veranderde woonwensen duurde de 
stabiliteit echter niet lang. een explosie bij Shell in 1968 wees op de gevaren 
van het wonen dichtbij industrie. De ligging naast de industrie wordt sindsdien 
eerder geassocieerd met gevaar en lucht- en lichtvervuiling dan met werk. 

3    Het leven in de oude stadswijken was zwaar na de oorlog. een rotterdamse predikant voor 
buitenkerkelijken die zich in 1953 bekommerde om de (veelal) ongelovige arbeidersbevolking 
van het Oude Westen, schetste in een (evangelisatie)boek een ontluisterend beeld van de 
armoedige levensomstandigheden en het moeizame overleven in deze drukke ‘baaierd van 
krotten en uitpuilende etagewoningen’ (Van Krimpen, 1953). 
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tegenwoordig werken nog zo’n 100 Hoogvlieters bij Shell, de overlast door de 
industrie is in de loop van de tijd wel teruggedrongen. De oliecrisis in de jaren 
zeventig bracht de petrochemische industrie nog verder in het defensief. Voor 
Hoogvliet betekende dat het toekomstperspectief drastisch veranderde. Geen 
verdere uitbreiding, maar stagnatie (de teller bleef staan op 37.000 inwoners), 
werkloosheid, verloop en veel leegstand. Nu bleek de status van satelliet niet 
alleen maar voordeel te bieden. 

Moederstad rotterdam had lang de naam de plaats te zijn waar het geld met 
hard werken werd verdiend, dat elders (lees: Amsterdam) werd uitgegeven. De 
stad kende een lange sociaal-democratische traditie met een sterk committent 
voor sociale huisvesting voor de vele arbeiders. De laatste decennia heeft de 
stad echter sterk aan economische impact ingeboet. Wie rotterdam typeert 
komt nu uit bij verschillende termen zoals havenstad, stad zonder hart, stad 
van de lage cultuur (voetbal, massa-evenementen), stad van jongeren, stad van 
minderheden en stad van grote problemen (Fortuin & Van der Graaf, 2006). 
Van oudsher wordt aangenomen dat sociaal-economische onzekerheid en het 
wegvallen van banen de gevoelens van etnocentrisme versterken. rotterdam 
lijkt helemaal te passen in dit model, gezien de grote onvrede over de integratie 
van immigranten in de stad (Cos, 2004). Volgens Van der Waal en Burgers 
(2009: 38) is het verband tussen een lage opleiding en etnocentrisme echter 
veel doorslaggevender dan de competitie tussen allochtone en autochtone 
arbeiders om schaarse middelen (vergelijk hoofdstuk 3). Wat rotterdam 
volgens hen mist ten opzichte van Amsterdam en Utrecht is de buffer van 
een gematigde hogeropgeleide culturele middenklasse. Mogelijk vanuit dit 
inzicht hebben de sociaal-democraten - die in rotterdam tegenwoordig veel 
minder zeker zijn van hun dominante positie - het idee van een grote sociale 
woningvoorraad losgelaten. Ze willen nu graag middengroepen aantrekken 
voor probleemgebieden. Bestuurders van de grote concurrent Leefbaar 
rotterdam  - in 2002 opgericht en sterk gericht op een minder vrijblijvende 
aanpak van multiculturele problemen – willen hetzelfde. Zij presenteren 
stedelijke vernieuwing in hoofdzaak als middel om een al te sterke verkleuring 
van de stad tegen te gaan en gekleurde gebieden door inkomensdeconcentratie 
beter te beheersen en de bewoners ervan te civiliseren. Stedelijke vernieuwing 
is in de ogen van Leefbaar rotterdam een onderdeel van een breder pakket 
van stevige maatregelen zoals zero tolerance, huis-aan-huisbezoeken en 
spreidingsbeleid. Het dient als een vorm van crisismanagement voor de stad 
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(Uitermark, Duyvendak & Kleinhans, 2007: 128; vgl. Van Liempt & Veldboer, 
2009: 86).  

Hoogvliet symboliseerde in de jaren zeventig als een van de eerste 
rotterdamse gebieden de overgang van havenstad naar stad van problemen. 
Als klap op de vuurpijl verloor het de slag om de middenklasse van Spijkenisse 
en Hellevoetsluis. De grote aantallen portieketage flatgebouwen lagen 
minder goed in de markt dan de veelal grondgebonden gezinswoningen in 
de nabijgelegen groeikernen. Dit leidde tot het vertrek van 6.000 bewoners in 
de jaren zeventig en tachtig en een sterk gevoel van het teloorgaan van een 
‘gemeenschap’ (reinders, 2005: 2). 

5.2.2. flatproblematiek

Op dat moment bestond het woningbestand van Hoogvliet voor ongeveer 
driekwart uit sociale woningbouw, in de noordelijke deel lag dit percentage 
nog 10 procent hoger. Koopwoningen vormden met 12 procent een klein deel 
van de woningmarkt. Hoogvliet-Noord kende veel gestapelde portiekwoningen 
van ongeveer 50 m2 met een matige bouw- en woontechnische kwaliteit. 
Vanaf de jaren tachtig ontwikkelde het noorden van de deelgemeente zich 
tot ‘perifere restwijk van rotterdam ver van de moederstad’ waar de sociale 
werelden van oudgedienden en (etnische) nieuwkomers met elkaar botsten. 
Dit deel van Hoogvliet kreeg de weinig benijdenswaardige titel van afvoerputje 
van de woningmarkt (VrOM, 2004). Noord stond er op tal van indicatoren 
(inkomensontwikkeling, werkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid) veel 
slechter voor dan Zuid en bleef ook achter bij de rotterdamse norm. De wijken 
bleken alleen nog aantrekkelijk voor volhardende bewoners van het eerste 
uur en mensen met weinig keus, onder wie relatief veel arme Surinaamse en 
Antilliaanse migranten. In veel van de wijken zijn Nederlanders eind jaren 
tachtig en begin jaren negentig nog wel de grootste groep, maar vormden ze 
geen meerderheid meer (Kleinhans, 2005: 320). Hun sociale wereld kromp 
verder ineen en zij stoorden zich aan de nieuwkomers. Zij namen met name 
aanstoot aan de Antillianen ‘met hun andere eten, hun cultuur van buiten 
rondhangen, hun luidruchtigheid (..) dealers die openlijk hun klanten van 
drugs voorzagen’ (geciteerd in NrC, 26-07-2006). 

Hoogvliet-Noord raakte getekend door verhuurproblemen, een snel verloop 
en een cumulatie van sociale kwesties zoals criminaliteit, armoede, isolement, 
woonschulden, werkloosheid en xenofobie (reinders 2005: 2). Met name 
jongeren zouden zich verliezen in een subculturele werkloosheidscultuur die 
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zich uitte in vandalisme en wetteloos gedrag (Heeger & Van der Zon, 1988). 
Hoogvliet werd een zwakke stee, een probleemgeval en vaste klant bij het 
landelijk beleid voor achterstandswijken. Van probleemcumulatiegebieden 
tot sociale vernieuwing, en grotestedenbeleid en prioriteitswijken: Hoogvliet 
is van de partij. Onderwijsachterstanden, overlast en drugs zetten in de 
beleidsrapportages de toon. tot op de dag van vandaag zijn er tal van sociale 
projecten voor empowerment (onder andere bokslessen voor jongeren), 
talentontwikkeling en arbeidsopleiding, soms algemeen van opzet, soms 
specifiek gericht op Antillianen. Daarnaast zijn er veel initiatieven voor het 
verbeteren van de leefbaarheid (zoals Heel de Buurt, Opzoomeren en Mensen 
Maken de Stad).  

Symbool voor alle problemen stond begin jaren negentig het complex 
de Waaier: vierhonderd portiekwoningen verdeeld over twaalf flats waar 
kwetsbare huishouden (mensen met schulden, alleenstaande moeders met 
kinderen) onderdak vonden, en waar ook drugsgebruik welig tierde, vaak in 
opengebroken kelderboxen. Het maakte deel uit van de wijk Nieuw engeland 
in het noordwesten van Hoogvliet. Om de Waaier heen woonden de bewoners 
van het eerste uur In de overige complexen en in de laagbouw van deze wijk 
- gezamenlijk ongeveer 1200 woningen waarvan 75 procent sociale huur. 
Deze oude garde maakte zich grote zorgen over het verval en de leegstand 
in en om de Waaier en vreesde dat de ‘flatproblematiek’ oversloeg op hun 
woonomgeving. een instandhoudingsingreep om de Waaier weer wat op 
te knappen, kon weinig aan de problemen afdoen. Zelfs het ‘rijkere zuiden’ 
voelde zich aangekeken op de mindere delen van Hoogvliet-Noord. een tv-
documentaire in 1994 brandde het beeld van Hoogvliet als ‘eindpunt’ op het 
netvlies en werd zo de katalysator van de roep om vernieuwing. Aangevoerd 
door de pas gevormde bewonerspartij IBP – inmiddels vier termijnen de 
grootste partij in de deelraad - bond men de strijd aan met de verloedering. 

5.2.3. omslag in het denken over sloop en nieuwbouw

De eerste ronde van sloop-nieuwbouw in Nieuw engeland vond plaats onder 
druk van zittende bewoners (Kleinhans, Veldboer & Duyvendak, 2000). 
renovatie van hun eigen krappe woningen vonden zij niet voldoende. Behoud 
van de woonkwaliteit en de leefbaarheid van de buurt vroegen volgens hen om 
sloop en nieuwbouw. Anders dan de deelgemeente Hoogvliet die een eind in 
de wens van bewoners wilde meegaan, was de gemeente rotterdam destijds 
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Hoogvliet en de vernieuwingsgebieden

nog erg terughoudend om te schrappen in de sociale huisvesting. Uiteindelijk 
stemde ook de centrale stad in, mits de ingreep kleinschalig zou zijn. Bij 
deze eerste kleine ingreep werden binnen de sociale sector 400 goedkope 
hoogbouwwoningen omgezet in iets duurdere laagbouwwoningen, waardoor 
veel oorspronkelijke bewoners konden doorstromen. In het kader van een 
kortlopend structuurplan (Deelgemeente Hoogvliet & dS+V rotterdam, 1994) 
volgden nog enkele soortgelijke kleinschalige ingrepen in de wijken Digna 
Johanna Noord en Westpunt. Kort daarna ging na de lokale overheid ook de 
centrale stad inhoudelijk overstag. Nieuwe ingrepen werden nodig geacht, 
ze werden aangeduid als het begin van een langdurig traject om de wijken 
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aantrekkelijker te maken en te houden als woongebied voor in eerste instantie 
de huidige bewoners en op de langere termijn voor met name huishoudens met 
kinderen en ouderen. Grote concentraties van sociale huurwoningen golden 
vanaf dat moment niet meer als een zegen, maar als een probleem. Zowel de 
bewoners (beklijven van achterstand) als de omgeving (overlast) konden nadeel 
ondervinden van geconcentreerd wonen, zo werd gesteld (Deelgemeente 
Hoogvliet & dS+V rotterdam, 1994). Bij slijtage, veroudering en impopulariteit 
moesten slechte blokken worden gesloopt in plaats van gerenoveerd. Het 
pompen van geld in ‘kansloze woningen’, werd door de voorzitter van 
de deelgemeente omschreven als ‘water naar de zee dragen’ (geciteerd in 
Kleinhans, 2005: 107). Niet langer was stadsvernieuwing (verbeteringen in 
de betaalbare sociale huurvoorraad) gevraagd. De bestuurders van Hoogvliet 
maakten zich voortaan sterk voor stedelijke vernieuwing (omzettingen naar 
duurdere woningtypen).

In 1994 werd aangekondigd dat bijna de helft van de ongeveer 1500 
maisonnettewoningen in Hoogvliet-Noord op de nominatie stond voor sloop. 
De deelgemeente en de twee corporaties gingen in het tweede deel van de 
jaren negentig nog verder en pleitten voor een grote herstructurering van de 
woningvoorraad. Zij smeden in 1998 het plan ‘Hoogvliet aan zet’. Het omvatte 
de sloop van bijna 5.000 goedkope huur woningen (ongeveer de helft van 
de goedkope voorraad en iets minder dan een derde van alle woningen in 
Hoogvliet). Daarvoor in de plaats moest beter in de markt liggende middeldure 
nieuwbouw worden gebouwd: tot 220.000 euro voor een koopwoning, en tot 
900 euro voor een huurwoning. Daarnaast formuleerde men het voornemen 
om tussen de 1500 en 2000 woningen te verkopen aan de zittende huurders 
(Deelgemeente Hoogvliet, 1999). 

Door de omzettingen moet het aandeel koop in Hoogvliet-Noord stijgen 
van 15 tot 40 procent. In Zuid zal ook flink worden vernieuwd, waardoor de 
verhouding koop-huur in geheel Hoogvliet op 60-40 moet uitkomen. In het 
plan werd gepleit voor een sterke variatie naar prijsklassen, woningtypen en 
woonarrangementen, zowel binnen de nieuwbouw als de oudbouw (bijvoorbeeld 
door de verkoop van huurwoningen aan zittende bewoners). De einddatum voor 
de hele operatie werd gesteld op 2015. tot dusver verloopt deze vernieuwing 
opvallend soepel en zonder veel protest. Hoogvliet investeert veel tijd in het 
creëren van draagvlak onder bewoners. De corporaties en de deelgemeente willen 
de bewoners centraal stellen en bieden ze  ruime mogelijkheden voor collectieve 
en individuele inspraak (Van der Zwaard & De Wilde, 2008). Bovendien is 
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er veel begeleiding van sloopgegadigden (huis-aan-huis-gesprekken, sociale 
activering, sloopfeesten) en veel aandacht voor beheer (schoon, heel en veilig) 
tijdens de sloopfase. De deelgemeente - aangevoerd door de bewonerspartij IBP 
- en de corporaties willen voor bewoners (de ‘morele eigenaren van de buurt’) 
een betrouwbare partner zijn. 

De deelgemeente en de corporaties die actief zijn in Hoogvliet hanteerden bij 
aanvang van de operatie in 1999 een waaier van doelstellingen (Deelgemeente 
Hoogvliet, 1999). De vernieuwing moet gunstig uitpakken voor de leefbaarheid 
en de sociale cohesie van de buurten, en voor het imago en de lokale economie 
van Hoogvliet. Zeer belangrijk vond men dat in de toekomst niet weer bewoners 
‘weglekken’ naar omliggende woongebieden. Het vasthouden van de zittende 
bewoners moest voorop staan. Zij moeten van de vernieuwing profiteren. 
Dat profijt geldt niet alleen voor de zelfredzame bewoners, maar ook voor de 
minder kansrijken. ‘Iedereen beter’ zo formuleerden de deelgemeente en de 
corporaties deze doelstelling. Zo zouden voor ouderen de sociale verbanden in 
tact moeten blijven (‘herstructurering met behoud van sociale samenhang’) en 
het woongenot moeten verbeteren. Voor jongere bewoners werd gehoopt op 
nieuwe werkgelegenheid en betere scholingsmogelijkheden. Van de versterkte 
mix van klassen werd verondersteld dat dit extra perspectief biedt op steun 
van de ‘informatierijke’ middenklasse aan arme bewoners. Ook het mogelijke 
gunstige effect van de vernieuwing op veiligheid, leefbaarheid en stabiliteit in 
de buurt zou kunnen doorwerken op de sociale mobiliteit van groepen. een 
minder sterk buurtstigma en minder stress bij het samenleven, kunnen er aan 
bijdragen dat de buurt niet langer een belemmering is voor sociale stijging. 

5.2.4. het nieuwe ideaal: geborgenheid met een vleugje stad

Bewoners van Hoogvliet en spijtoptanten uit Spijkenisse die eerder zijn 
vertrokken, maar mogelijk willen terugkeren, vormen de belangrijkste 
doelgroep van de nieuwe woningen. Dit is mede het gevolg van de 
herhuisvestingsbelofte: wie dat wil kan doorstromen of terugkeren na de sloop. 
Niet iedereen maakt gebruik van die mogelijkheid. Mensen zien er soms van 
af omdat ze opzien tegen twee keer verhuizen (tussenwoning en eindwoning), 
de hogere huur of omdat ze de nieuwe woning of nieuwe buurt niet zien zitten 
(Van de Zwaard & De Wilde, 2008). In de praktijk nemen met name jonge 
bewoners die op de woningmarkt weinig keuzevrijheid hebben, na sloop de 
wijk naar rotterdam. 
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De gemeente en de corporaties willen niet uitsluitend zittende bewoners of 
spijtoptanten bedienen met de stedelijke vernieuwing, maar ook voor nieuwe 
groepen aantrekkelijk zijn. De bestuurders gingen in het begin van de operatie 
daarom op zoek naar concepten die in het bijzonder middengroepen zouden 
kunnen aanspreken. eerst werd aan adviseurs gevraagd het ‘Hoogvliet-gevoel’ 
te benoemen. Uit het rapport ‘Hoogvliet, bloem zonder wortels’ (Van den 
Brink, 2003) sprak het beeld dat in Hoogvliet een sterke kloof is gegroeid 
tussen het heterogene, marginale noorden en het homogene, welvarende 
zuiden. een andere kloof zou lopen tussen de pastorale kern (onderdeel van 
een oud-cultuurlandschap) en het twintigste-eeuwse industriële en functionele 
landschap. Deze weinig optimistische historische bevindingen over een 
‘gefragmenteerde plek’ kregen van de beleidsmakers geen warm onthaal. In 
branding sessies die hierop volgden werd geprobeerd om Hoogvliet als een 
positief en toekomstgericht merk te munten. De deelnemers kwamen uit op 
‘een gemeenschap gericht op emancipatie’ met waarden zoals zelfrespect, 
pionierszin en vastbeslotenheid. Helemaal Hoogvliet werd de leuze om dit uit 

Digna Johannaweg 
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te venten. Stedenbouwkundig werd afscheid genomen van de (stempels van) 
hoogbouw en strokenbouw van het verleden. Als vervanging pleitten de meeste 
aanwezigen voor eengezinswoningen in geborgen wijken. De meeste nieuwe 
woonmilieus zouden in het teken moeten komen te staan van een suburbane 
burgerlijke gemeenschap met rust, ruimte en regelmaat. Open stedelijke milieus 
dienden volgens de deelnemers aan de sessies eerder uitzondering dan regel 
te zijn (reinders, 2005: 10). Hoewel de voorgestelde woonarrangementen niet 
letterlijk zijn overgenomen door de deelgemeente en de woningcorporaties, is 
wel steeds de belofte blijven staan dat ook het noordelijke deel meer suburbaan, 
geborgen en welvarend zou worden. 

Stedenbouwkundig komt de nadruk sterk te liggen op het aantrekkelijker 
maken van het aanwezige groen. Dit moet dienen als afscherming van het 
omringende landschap van snelwegen, industriecomplexen en haventerreinen. 
een eigengereide invulling van het stedenbouwkundige masterplan komt tussen 
2001 en 2007 voor rekening van het architectenproject Wimby! (Welcome in my 
backyard). Wimby wil minder vergaand afrekenen met het (CIAM)verleden 
en tegelijkertijd nog sterker aansluiten op wat bewoners willen en kunnen. 
Deze ‘acupunctuur voor een versleten stadsdeel’ heeft geleid tot plannen 
voor clusters rond onderwijs, openbaar vervoer, groen en cultuur en tot tal 
van kleinere projecten zoals mooi vormgegeven flexibele schoolgebouwen. 
er werden door Wimby ook ideeën uitgewerkt voor co-housing, een project 
waarbij mensen met een verschillende achtergrond (variërend in etniciteit, 
leeftijd, nationaliteit en klasse) maar met een hoge graad van tolerantie in 
een complex wonen waar ze naast hun eigen huis ook beschikken over enkele 
gemeenschappelijke ruimtes om met elkaar te verkeren. Dit plan om te mengen 
op een zeer laag schaalniveau (vergelijkbaar met de weinig succesvolle jaren 
vijftig ideeën over portiekmix, zie hoofdstuk 4) struikelde uiteindelijk omdat 
de betreffende flats werden gereserveerd voor de opvang en resocialisering van 
rotterdamse straatprostituees (Van der Graaf, 2009: 186).

5.2.5. over de helft

Het transformatieproces is sinds 2006 bezig aan de tweede helft van de 
vernieuwing (Deelgemeente Hoogvliet, 2006). De veranderingen zijn deelplan 
voor deelplan in gang gezet en telkens transformeerde de satellietstad een 
beetje verder in de richting van groen Vinex-wonen met af en toe een 
grootstedelijk accent. terwijl andere locaties voor vernieuwing soms moeilijk 
op gang kwamen, toonde Hoogvliet slagkracht. er werd ook veel verhaald over 
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de veranderingen (‘Hoogvliet verandert van getto in succes’ kopte bijvoorbeeld 
het NrC in juli 2006 onder verwijzing naar de sloop van de Waaier) zodat 
bewoners weer trots konden zijn en de bezoekende buitenwereld ervoer dat 
Hoogvliet niet langer een besmet gebied was. 

Hoogvliet-Noord is door de vernieuwing meer in de pas gaan lopen met het 
zuidelijk deel. Preciezer gesteld: er is een convergerende trend gaande: Noord 
stijgt en Zuid daalt. ten opzichte van het stedelijk gemiddelde van rotterdam 
heeft het noordelijke deel van Hoogvliet een lichte voorsprong genomen op 
indicatoren zoals het inkomensniveau, het aandeel van middengroepen en het 
aantal koopwoningen (epskamp, 2007). Hoogvliet-Noord figureert niet langer 
op de verkeerde lijstjes. er zijn goede resultaten op de leefbaarheidsmonitor: 
de meeste buurten worden schoner en veiliger, de criminaliteit daalt en er is 
nog relatief weinig drugsoverlast. Juist de herstructureringswijken zoals Nieuw 
engeland laten een sterke daling zien op verloedering, bedreiging en overlast. 
De vernieuwde buurten krijgen binnen Hoogvliet op het punt van fysieke 
leefbaarheid soms de beste rapportcijfers. Op sociale cohesie, tevredenheid 

Oedevlietsepark
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met de buurt en cito-scores scoort Hoogvliet-Noord gelijk aan het stedelijk 
gemiddelde, al blijft de buurttevredenheid in met name Oudeland achter 
bij deze ontwikkeling. De scores voor sociale cohesie in vernieuwde wijken 
blijken vaak eerst te dalen om een aantal jaren na de vernieuwing langzaam 
op te krabbelen. Verwacht wordt dat tien jaar na de oplevering de sociale 
cohesie weer op het oude niveau is (Geraerts, 2010). Deze wijken waar nog 
steeds relatief veel Surinamers en Antillianen wonen, ogen nu ook dorps, maar 
bordjes met leefregels wijzen erop dat het samenleven soms nog moeizaam 
gaat. Wat ook nog achterblijft is het opleidingsniveau; vooral ouderen hebben 
een relatief lage scholingsniveau. 

Gezien het sterke accent op doorstroom zijn de veranderingen niet 
alleen toe te schrijven aan een sterke wijziging van de populatie. Zo zijn de 
getalsmatige verhoudingen tussen groepen nauwelijks verschoven. er is wel 
een radicale verandering ingezet van de woningvoorraad, maar niet van de 
bevolking. terwijl in de stad het aandeel niet-westerse migranten verder 
steeg, bleef dit in Hoogvliet-Noord tijdens de vernieuwing bijvoorbeeld vrij 
constant. Preciezer gezegd is de getalsmatige verhouding tussen allochtonen 
en autochtonen in de periode 1993 tot 2003 nauwelijks veranderd (Kleinhans, 
2005: 320-322). er wonen nog steeds ongeveer 20 procent Surinamers en 
Antillianen in Hoogvliet-Noord. Zelfs de opwaartse klassenverschuiving is 
sinds de start van de vernieuwing relatief matig te noemen. een grote uittocht 
van bijstandsgerechtigden of werkzoekenden is niet geconstateerd (epskamp, 
2007: 40). De lagere inkomens zijn tussen 1999 en 2005 met 4 procent gedaald 
tot 40 procent. De hogere inkomens kenden een gering verloop (-1 procent) 
en staan op 13 procent. De middengroepen stegen in dezelfde tijd met 5 
procent tot 47 procent van de bevolking van Hoogvliet-Noord (Veldboer, 
Kleinhans & Duyvendak, te verschijnen). Kortom: het noorden van Hoogvliet 
is iets welvarender geworden, maar etnisch heterogeen gebleven. tot grote 
trendbreuken heeft de vernieuwing vooralsnog niet geleid.

In de tweede fase van de vernieuwing zijn de belangrijkste toevoegingen 
een stadsplein met meer horeca, ‘want voor een biertje moet je nu nog naar 
de chinees’, zo schetste een bewoner de niet al te spannende uitgaanswereld 
(Deelgemeente Hoogvliet, 2004). een nog belangrijker aanwinst die op 
stapel staat is een campus voor drie scholen in het middelbaar onderwijs. De 
bewoners kijken er reikhalzend naar uit. Hoogvliet acht zich nu ook ‘rijp’ voor 
nieuwe woningtypen, voor projecten om een wat duurdere middenklasse te 
bedienen. Op extra gelden van het rijk hoeft Hoogvliet niet meer te rekenen. 
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Andere (rotterdamse) wijken staan er slechter voor, dus Hoogvliet is geen 
Vogelaarwijk geworden. De crisisachtige sfeer is verdwenen, maar de sociale 
problemen niet. De grootste klacht onder bewoners lijkt ondertussen vooral 
de lange tijd die men moet leven naast een bouwput. Gesloten panden, 
tijdelijke verhuur, verlaten tuinen, inbraken, uitstel en vertraging, maken de 
herstructureringsperiode lang en zwaar (Van der Zwaard & De Wilde, 2008). 

5.3. empirische toets: woningdifferentiAtie en 
betrokkenheid

In de afgelopen twaalf jaar zijn meerdere onderzoeken verricht naar de 
vernieuwing van Hoogvliet. In deze paragraaf zullen ze worden besproken voor 
zover ze ingaan op het effect van woningdifferentiatie op de (interetnische) 
betrokkenheid. Dat vraagstuk staat hier centraal, maar is in de oorspronkelijke 
studies niet noodzakelijkerwijs het hoofdonderwerp. In een schema worden 
de studies kort gepresenteerd, waarna ze worden besproken in relatie tot de 
onderzoeksvraag van dit proefschrift.  

titel: Integratie door Differentiatie?
Jaar van publicatie: 2000
Auteurs: Kleinhans, Veldboer & Duyvendak
Opzet / Vraagstelling: Leidt gemengd wonen in Nieuw Engeland tot gemengd 
leven?
resultaat: Geen integratie van netwerken gevonden in 1998
Onderzoeksmethoden: Survey (N= 216) en interviews met stakeholders (N= 6)
Paragraaf: 5.3.1. 

titel: In beweging brengen en richting geven. Herstructurering en sociale 
stijging in Hoogvliet
Jaar van publicatie: 2007
Auteurs: Veldboer, Duyvendak, Kleinhans en Boonstra
Opzet / Vraagstelling: Leidt herstructurering tot sociale stijging voor gebleven 
en doorgestroomde bewoners?
resultaat: Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor directe stijging, wel enkele 
gunstige precondities (reputatie buurt, begeleiding door professionals) 
Onderzoeksmethoden: Survey (N= 1684), interviews (N= 70)
Paragraaf: 5.3.3.
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titel: Sociale implicaties van herstructurering en herhuisvesting
Jaar van publicatie: 2005
Auteur: Kleinhans
Opzet / Vraagstelling: Verkenning van sociale effecten in Digna Johanna en 
Westpunt
resultaat: Bewoners zijn positief over woningverbetering en aanzien buurt, 
geen negatieve impact op oude sociale verbanden
Onderzoeksmethoden: Survey (N= 448)
Paragraaf: 5.3.2.

titel: Gentrification as a Governmental Strategy. Social Control and Social 
Cohesion in Hoogvliet, rotterdam
Jaar van publicatie: 2007
Auteurs: Uitermark, Kleinhans & Duyvendak
Opzet/ Vraagstelling: Verkenning van de motieven voor overheidsgestuurde 
gentrification 
resultaat: Herstructurering is gericht op de pacificactie van overlastgebieden, 
maar heeft als onvoorzien effect dat bij toenemend klassenverschil er meer 
spanningen ontstaan tussen (etnische) leefstijlen 
Onderzoeksmethoden: Interviews met 18 stakeholders
Paragraaf: 5.3.2.

titel: Thuis in de nieuwe wijk? Woonbeleving en wijkbetrokkenheid van 
herstructurering-uitverhuizers 
Jaar van publicatie: 2008
Auteurs: Van der Zwaard & De Wilde
Opzet/ Vraagstelling: Hoe voelen vertrekkers uit andere wijken zich thuis in 
de vernieuwde wijk Meeuwenplaat? 
resultaat: Sterke voorkeur bij oudere oorspronkelijke stedelingen voor 
‘hergroeperen’ bij elkaar en dicht bij de oude plek
Onderzoeksmethoden: Interviews (N = 16)
Paragraaf: 5.3.4.

5.3.1. herstructurering avant la lettre: aanhoudende ergernis in 1998 

In 1998 onderzochten Kleinhans, Veldboer & Duyvendak (2000) in opdracht 
van het Ministerie van VrOM het effect van stedelijke vernieuwing op 
de relaties tussen buurtgenoten. Het onderzoek vond plaats in Groningen 
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(Selwerderwijk-Noord), Den Haag (omgeving Gasseltestraat in Den Haag 
Zuid West) en Hoogvliet (Nieuw engeland). Binnen dit palet nam Nieuw 
engeland een bijzondere positie in vanwege de voortrekkersrol op het gebied 
van stedelijke vernieuwing.  

De stedelijke vernieuwing in Nieuw engeland betrof een vorm van 
herstructurering avant la lettre. De ingreep in 1990 ging destijds nog tegen 
de tijdsgeest in, bestond uit een relatief kleine omzetting van woningtypen en 
vond plaats op instigatie van de bewoners die vreesden dat de verloedering en 
overlast in de Waaier zich zouden verspreiden (zie paragraaf geschiedenis). 
Het liefst zagen de bewonersgroepen (waarvan een getooid met de stoere 
naam Kenniet bestaat niet) een snelle sloop van de Waaier, maar de gemeente 
besloot als compromis de Waaier te renoveren en de omliggende straten met 
goedkope portiekwoningen te vervangen door laagbouw met een middeldure 
sociale huur.

Na de sloop van 400 woningen in 1990, verrezen er in 1991 en 1992 220 
nieuwe woningen in een gebied dat voorheen bekend stond als de Oliebuurt. De 
woningen werden toegewezen aan financieel stabiele gezinnen. De helft van de 
bewoners van de nieuwe huurwoningen bestond bovendien uit doorstromers uit 
Nieuw engeland. een snelle rekensom leert dat ongeveer 300 huishoudens van 
de oude buurt destijds niet deze stap hebben gezet. Het kan betekenen dat zij 
geen ambitie of mogelijkheid hadden om door te stromen, het kan ook zijn dat 
zij minder goed pasten in het profiel van een stabiel gezin met een vast inkomen. 
Onder degenen die wel doorstroomden zaten veel actieve bewoners die hadden 
gepleit voor de vernieuwing. Zij leefden in de veronderstelling dat de Waaier 
binnen korte tijd alsnog gesloopt zou worden, maar de deelgemeente en de 
corporatie wilden zich in de jaren daarna hier niet op vastleggen. Als reactie 
zocht een aantal voortrekkers van de bewonersgroepen elders zijn heil. 

Gedurende 1998 is onderzocht hoe bewoners en stakeholders de sociale 
effecten van deze vroege stedelijke vernieuwing ervaarden. Allereerst werd 
een schriftelijke vragenlijst verspreid in heel Nieuw engeland (nieuwbouw 
huur, resterende oudbouw huur en klein stukje bestaande koop). De ingevulde 
exemplaren werden opgehaald door overal aan te bellen. Op een totaal van 826 
woningen zijn 216 compleet ingevulde vragenlijsten retour ontvangen. Dit is 
een percentage van 25 procent. Door een vergelijking met de gegevens van het 
Centrum voor Onderzoek en Statistiek is de responsgroep gecontroleerd op 
representativiteit. Bovendien is nagegaan of per huizenblok of straat het aantal 
reacties evenredig was met het aandeel in de woningvoorraad. In beide gevallen 
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correspondeerde de responsgroep met deze gegevens. Slechts de respons van 
de bewoners van de Waaier was sterk ondervertegenwoordigd mede door 
leegstand. Daarbij speelde ook mee dat volgens de enquêteurs (die deur aan 
deur gingen) slechts weinig bewoners de Nederlandse taal beheersten (zie 
Kleinhans, Veldboer & Duyvendak, 2000, bijlage 3). Die bevinding keert ook 
terug in de ondervertegenwoordiging van etnische groepen in het survey. Op 1 
januari 1997 was 47 procent van de bewoners van Nieuw engeland niet-westers 
allochtoon (waarbij drie groepen er uit springen Surinamers, Antillianen en 
overige groepen), terwijl in de enquête dit percentage blijft steken op twintig. 
Autochtonen zijn met 77 procent oververtegenwoordigd in de responsgroep. 
In dit hoofdstuk screenen we dit onderzoek op de houding van bewoners naar 
etnische anderen. raakt men door de ruimtelijke nabijheid meer bewust van 
elkaar? en tot welke reacties leidt dit dan? 

Uit de respons bleek ondermeer dat de veelal allochtone bewoners van de 
huurwoningen in de Waaier zeer weinig gehecht zijn aan hun eigen buurt, 
terwijl de merendeels autochtone bewoners van het (oude al langer bestaande) 
koopdeel zeer honkvast waren, geen verhuisplannen hadden en veel buren van 
gezicht herkenden. Zij ervaarden hun deel van de buurt als rustig en stabiel. 
De (hoofdzakelijk autochtone) bewoners van de nieuwbouw huurwoningen 
hadden een veel sterkere verhuisgeneigdheid. Zij waren wel tevreden met 
hun woning, maar kruisten zelden aan dat ze in een prettige buurt woonden. 
Deze groep stoorde zich bijvoorbeeld relatief vaak aan andermans gedrag. 
Onder de gehele responsgroep was de ergernis over ‘anderen’ (gedefinieerd 
als bewoners met een niet gelijke etniciteit) overigens tamelijk hoog met 46 
procent. De scores van allochtone bewoners weken op dit punt niet af van die 
van de responsgroep als geheel. Allochtone bewoners noemden de buurt wel 
vaker gezellig dan de responsgroep als geheel. Ook benadrukten zij minder de 
verschillen in leefstijlen met buurtbewoners met een andere etniciteit en de 
problemen in de buurt.

Van alle respondenten woonden 216 personen (52 procent) voor de 
ingreep ook in het gebied. Aan deze langdurig wonenden (zittenblijvers en 
doorstromers) is op een achttal punten gevraagd of de kwaliteit van de buurt 
beter of slechter was geworden in vergelijking met de periode voor 1990. De 
resultaten zijn in tabel 5.1. weergegeven. 
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Tabel 5.1. Oordeel over kwaliteit van de buurt als gevolg van de ingrepen

Item Beter Hetzelfde Slechter Per saldo
Leefbaarheid 47% 40% 13% +34%
ruimte &Groen 19% 60% 21% -2%
Voorzieningen 17% 60% 23% -6%
Sfeer 17% 62% 21% -4%
Sociale samenhang 4% 71% 25% -21%
Bevolkingsopbouw 16% 39% 25% -9%
Betrokkenheid 4% 76% 20% -16%
Imago van de buurt 35% 42% 23% +12%

Duidelijk is dat de reputatie en de leefbaarheid van de buurt een positieve 
stimulans kregen door de vernieuwing. De buurtsamenstelling, de sociale 
cohesie en de betrokkenheid bij de buurt stonden vijf jaar na de ingreep echter 
nadrukkelijk in de min. Mede op basis van deze bevindingen luidde destijds 
de conclusie dat de eerste ronde van stedelijke vernieuwing in Nieuw engeland 
niet heeft geleid tot een betere samenhang in de buurt; er was nauwelijks sprake 
van integratie van netwerken. 

Dit beeld van desidentificatie werd bevestigd en nader ingekleurd door de 
interviews die later werden afgenomen. Het oordeel van de bewoners over 
de operatie bleek sterk gerelateerd aan de vraag of door de vernieuwing het 
aantal ongewenste huishoudens was afgenomen. In de interviews stelden de 
vertegenwoordigers van de huiseigenaren en van de huurdersvereniging dat 
de vernieuwing te weinig tot een ‘sociale restauratie’ had geleid. Zij wensten 
meer sloop van goedkope huurwoningen, conform hun eerdere plan. De 
onduidelijkheid wanneer ‘rotte kies’ de Waaier zou worden gesloopt, voedde 
de angst dat ‘goede buren’ en oorspronkelijke bewoners wegtrekken en dat 
teveel ‘anderen’ of teveel ‘onaangepaste’ buren zouden toetreden. Volgens de 
wijkagent voelden deze bewoners zich ‘verraden dat de sociale problemen niet 
verdwenen waren’. (Kleinhans, Veldboer & Duyvendak: 2000: 91).

Voor de hypothese dat stedelijke vernieuwing leidt tot meer etnische 
gewenning, vonden we weinig aanwijzingen. er overheerste eerder een 
negatieve spanning op ontmoetingsplaatsen zoals het winkelcentrum en op de 
grens van de nieuwbouw en de Waaier. In de gesprekken op straat ging het 
tussen ‘zij van de nieuwbouw’ versus ‘zij van de Waaier’, aldus de coördinator 
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van het wijkbeheer, die tevens aangaf dat bewoners van de Waaier ‘geheel in 
beslag worden genomen door hun eigen problemen’. De wijkagent zag tussen 
de verschillende etnische groepen ‘zeer weinig samenhang’.

Uit het onderzoek uit 1998 is de volgende conclusie te trekken voor dit 
proefschrift. De bevindingen in Nieuw engeland bevestigen de conflicthypothese 
tussen gevestigden en buitenstaanders: blanke bewoners van sociale 
huurwoningen die in de jaren zeventig en tachtig de bevolkingssamenstelling 
sterk hadden zien veranderen, keerden zich begin jaren negentig openlijk tegen 
de verdere toename van (gekleurde) probleemhuishoudens in iets goedkopere 
sociale huurwoningen. De gevestigde en georganiseerde huurders initieerden 
voorstellen om de woningen van overlastgevende huurders te deconcentreren 
en vonden deels gehoor. In het oordeel van langdurig gevestigde autochtone 
bewoners ging de uiteindelijke vernieuwing echter niet ver genoeg. De 
bevolkingssamenstelling was te weinig hersteld in oude staat om hun 
verontrusting weg te nemen. Bewoners met een lange woonduur in het gebied 
kregen door de ingreep dan ook niet meer betrokkenheid bij andere groepen. 
Over het effect van inkomensmenging op interetnische verhoudingen kon nog 
weinig worden geconcludeerd op grond van deze eerste rapportage. De aanwas 
van de middenklasse als gevolg van de ingreep in Nieuw engeland was begin 
jaren negentig immers maar mondjesmaat. 

5.3.2. ‘wij-zij-denken’ tussen 1998 en 2007 

In de periode 1999-2007 ging het onderzoek naar de stedelijke vernieuwing in 
Hoogvliet door. Voor zover deze studies ingaan op de houding van (allochtone 
of autochtone) bewoners naar etnische anderen, worden ze hier besproken. 
Allereerst staan we stil bij een volgende case study van Nieuw engeland. Deze 
wijk werd in 2005 nogmaals verkend door Uitermark, Duyvendak en Kleinhans. 
Zij interviewden daarvoor achttien stakeholders die deels overlap vertoonden 
met de vorige interviewronde in 1998. In de tussentijd was de Waaier 
uiteindelijk toch gesloopt. In hun verslag (2007) constateerden de auteurs dat 
bijna alle gesprekspartners van bewonersorganisaties en lokale instellingen - 
inclusief de respondenten van de deelgemeente en de corporaties – van mening 
waren dat de toenmalige vernieuwing het probleem van de (veelal etnische) 
overlastgevende huurders in Nieuw engeland niet had opgelost (p. 134 en 
135). teveel overlastgevende huishoudens waren volgens de stakeholders – 
ook na de sloop van de Waaier – ‘teruggeplaatst’ in hetzelfde gebied. Iedereen 
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– de vertegenwoordiger van de huiseigenaren voorop – meende dat er meer 
koop had moeten worden teruggebouwd. De zegslieden van de corporaties 
en de ambtelijke vertegenwoordiger van de deelgemeente stelden dat ze van 
deze ‘fout’ hadden geleerd en toonden zich enthousiast over nieuwe projecten 
waar wel meer inkomensmenging was doorgevoerd. Ze hadden de overtuiging 
dat door de menging van huur en koop ‘vitale en cohesieve buurten’ aan het 
ontstaan waren. De andere gesprekspartners herkenden dit optimistische beeld 
echter niet. Zij wezen vooral op de uitwaaiering van probleemhuishoudens 
over grotere delen van Hoogvliet. Hoe het ook zij volgens de meeste 
wijkvertegenwoordigers voelden in de vernieuwde buurten noch de gevestigde 
autochtonen noch de nieuwe Nederlanders zich erg thuis door de moeizame 
interetnische verhoudingen.

Het beeld dat de vertegenwoordigers van de deelgemeente en de 
woningcorporaties schetsten sluit aan bij de contacthypothese. De andere 
gesprekspartners spraken deze voorstelling van zaken echter tegen en 
benadrukten dat huishoudens zich terugtrokken in hun eigen schulp 
(constricthypothese) of dat huishoudens zich bleven keren tegen etnische 
anderen (conflicttheorie). Uitermark, Duyvendak en Kleinhans besloten hun 
studie met de hypothese dat gezien het feit dat bij matige inkomensverschillen er 
al spanningen ontstonden, er bij een toenemend klassenverschil waarschijnlijk 
nog meer spanningen voorkomen tussen (etnische) leefstijlen. 

In zijn proefschrift ging Kleinhans (2005) dieper in op de ontwikkelingen 
in de volgende buurten die na Nieuw engeland onder handen werden 
genomen: Digna Johanna en Westpunt in Hoogvliet Noordwest. Hij 
onderzocht de opvattingen over de woning, de buurt en de wooncarrière via 
een survey onder 448 huishoudens in 2003 (een responspercentage van 34 
procent van de onderzoeksgroep, idem 111-115). De vernieuwing, zo kwam 
uit zijn analyse naar voren, staat sterk in het teken van de doorstroom van 
zittende bewoners (idem, 124, 334). Onder andere als gevolg hiervan trad er 
in de vernieuwingsperiode (1993-2003) nauwelijks een verandering op in de 
getalsmatige verhouding tussen allochtonen en autochtonen. Opvallend is 
bijvoorbeeld dat de afname van Antillianen, bijna geheel wordt gecompenseerd 
door een toename van Surinamers (idem, 320-322).

Kleinhans onderzocht ook de ondervonden spanningen tussen bewoners 
(patronen van wij-zij-denken) en ontdekte dat nieuwkomers (bewoners 
afkomstig van buiten Hoogvliet) iets minder sterk een spanning met andere 
groepen ervaarden in vergelijking met blijvers in hun woning en doorstromers 
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binnen Hoogvliet. Ook hadden ze iets minder bezwaar dat etnische groepen 
naast elkaar leven. Bovendien waren ze iets minder van mening dat afstand 
tot etnische anderen moet worden gehouden. Vergeleken met blijvers en 
doorstromers waren ze tot slot het minst eens met de stelling dat bewoners zich 
niet met elkaar moeten bemoeien en dat je niet voorzichtig genoeg kunt zijn in 
de omgang met mensen die je niet kent (Kleinhans, 2005: 176-177). Kortom: 
nieuwkomers die zich in Hoogvliet vestigden bleken wat minder gevoelig voor 
tegenstelling en vermijding dan langdurig wonenden die verbitterd waren over 
de ‘overname’ van hun wijk. Vergeleken met een andere rotterdamse wijk die 
Kleinhans onderzocht was het onderscheid tussen nieuwkomers en blijvers in 
Hoogvliet Noordwest overigens vrij klein, maar het patroon was identiek.

Tabel 5.2. Wij-zij denken en gepaste afstand in Hoogvliet Noordwest

Hoogvliet 
Noordwest Blijvers

Doorstromers 
binnen de 
buurt

Doorstromers  
uit omliggende 
buurt Nieuwkomers Totaal

Wij-Zij 3,48 3,61 3,56 3,59 3,54
Gepaste 
Afstand 2,67 2,65 2,57 2,72 2,66

Nb. Hoe hoger de score, hoe minder er sprake is van een tegenstelling, hoe minder 
er sprake is van een wij-zij-gevoel, van gepaste afstand houden. De onderliggende 
vragen betroffen voor het wij-zij-gevoel (N= 444, p= 0,51, niet significant) de ervaren 
spanning tussen bewoners met een lange woonduur en nieuwkomers in de buurt 
en de opvattingen over etnische mix. Voor het al dan niet willen innemen van een 
gepaste afstand (N= 442, p = 0,74, niet significant) werden twee stellingen voorgelegd. 
Allereerst de stelling dat bewoners zich niet met elkaar moeten bemoeien en ten tweede 
de stelling dat voorzichtigheid nodig is in de omgang met onbekende personen. 
(bron: Kleinhans, 2005: 176).

Wie zijn deze nieuwkomers? Volgens de gegevens van Kleinhans zijn ze eerder 
aan te treffen onder de kopers (vier van de vijf de nieuwkomers heeft een 
koopwoning). Ze verdienen ook bovengemiddeld: meer dan driekwart kan 
worden gerekend tot de middenklasse. Onder blijvers en doorstromers is dit 
tussen de 44 en 57 procent. Nieuwkomers zijn bovendien vaak autochtone 
Nederlanders, dit geldt overigens ook voor blijvers. Nieuwkomers zijn tot slot 
minder actief in traditionele buurtorganisaties, maar ze zijn niet minder actief 
in lokale collectieve acties (Kleinhans, 2005: 335). 
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relevant voor de vraagstelling in dit hoofdstuk is de bevinding in 
Kleinhans’ proefschrift dat de (kleine groep van) nieuwe middenklassers die 
door de stedelijke vernieuwing in Hoogvliet is neergestreken zich minder dan 
de gezeten gevestigde groep van blijvers en doorstromers afzet tegen etnische 
anderen. Dit weerspreekt de verhardingsthese  - het idee dat bij een toenemende 
inkomensdifferentiatie de spanning groter wordt tussen een blanke hogere 
klasse en een gekleurde lagere klasse - zoals onder andere geformuleerd door 
Smith (2001) en voor Hoogvliet door Uitermark, Duyvendak en Kleinhans 
(2007).

5.3.3. Autochtone twijfels, Antilliaanse tevredenheid. de mening van 
langdurig wonenden in hoogvliet, 2007

Halverwege het vernieuwingsproces is door Veldboer, Duyvendak, Kleinhans 
& Boonstra (2007) onderzocht in hoeverre de herstructurering perspectief 
biedt op individuele sociale stijging voor bewoners die in 1999 al in Hoogvliet 
woonden, de zogeheten zittende bewoners. Daarbij is gekeken naar directe 
en indirecte parameters voor stijging. Directe parameters zijn veranderingen 
in de woonsituatie, het opleidingsniveau, de arbeidspositie en beroeps- en 
taalvaardigheden. Indirecte parameters zijn de ervaren verbeteringen in de 
woonomgeving, de woonsituatie en de reputatie van de woonplek. Bovendien 
is gekeken of middengroepen lagere inkomensgroepen voorzien van tips en 
informatie. In dit proefschrift staan we met name stil bij de indirecte parameters 
voor sociale stijging. De ondervonden veranderingen in de woonomgeving 
kunnen immers gerelateerd zijn aan de bevolkingssamenstelling en de 
houdingen naar etnische anderen. De mening van zittende bewoners over hun 
woonomgeving zoals verzameld in een survey en via interviews zijn voor dit 
proefschrift nader geanalyseerd op dit onderwerp. 

Voor dit onderzoek is in de winter van 2006 op 2007 een grootschalige 
enquête gehouden onder bewoners die op 1 januari 1999 in Hoogvliet een sociale 
huurbewoning bewoonden en daarna op hetzelfde adres zijn blijven wonen of 
zijn doorgestroomd naar een andere woning in Hoogvliet. Uit de koppeling 
van huurbestanden, de gemeentelijke basisadministratie en overlijdengegevens 
(peildatum 6 december 2006) kwam een onderzoekspopulatie van 6.874 
huishoudens naar voren, die allen schriftelijk een vragenlijst hebben ontvangen. 
Door deze specifieke selectie van de onderzoekspopulatie blijven langdurige 
bezitters van koopwoningen en bewoners die na 1999 uit Hoogvliet zijn 
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vertrokken of die er juist naar toe zijn verhuisd, buiten beeld. Van de 
aangeschreven onderzoeksgroep (bijna zevenduizend huishoudens) hebben 
1684 respondenten de lijst ingevuld en per antwoordenveloppe geretourneerd. 
De respons is dus 25 procent. Net als in de onderzoeksgroep zaten ook in de 
responsgroep relatief veel ouderen.4 ten opzichte van de onderzoeksgroep zijn 
verder de blijvers iets oververtegenwoordigd, en zijn de doorstromers naar huur 
of koop iets ondervertegenwoordigd. Van de doorstromers bleken overigens de 
meeste respondenten te zijn doorverhuisd binnen de eigen wijk (p. 18). 

Langdurig-wonenden over het effect van herstructurering op hun woonomgeving

In het rapport zijn verschillende subgroepen geanalyseerd binnen de 
responsgroep van langdurig-wonenden, zoals blijvers, doorstromers en 
kopers van huurwoningen, Antillianen, herintreders en midden- en lage 
inkomens. Bijna alle subgroepen bevestigden overigens een verbetering 
van de reputatie van Hoogvliet: het is veiliger en bezoekers durven weer 
langs te komen. Meer dan de helft van de bewoners –en dat differentieert 
nauwelijks naar de verschillende categorieën – dacht dat buitenstaanders 
een positief oordeel vellen over de ontwikkeling van Hoogvliet anno 2007. 
ruim driekwart van de doorgestroomde bewoners rapporteerde bovendien 
vooruitgang in hun woningsituatie. Het verruilen van de vaak kleine en 
vochtige appartementwoningen voor een ruime laagbouwwoning met tuin of 
voor een comfortabel appartement, zagen de betrokkenen als een grote stap 
vooruit. toch ervaarden maar weinig Hoogvlieters die vanaf het begin van 

4   Bij de respondenten was meer dan de helft 65 of ouder tegenover dertig procent 65-plussers in 
de onderzoekspopulatie.

Tabel 5.3. Kenmerken van de respons

Categorie
Onderzoekspopulatie 

N = 6.874
Respons 
N= 1.684

n              % n              %
Blijvers in de huursector 4.367       63 1.169        69,4
Huurkopers 183          2,7 89             5,3
Doorstromers binnen 
Hoogvliet 2.324       33,8 383           22,7

Onbekend 0              0,0 43             2,6
totaal 6.874       100 1.684        100
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de vernieuwing er bij waren, verbeteringen in hun eigen buurt. Bijna elke te 
onderscheiden categorie bewoners meldde een achteruitgang.

Tabel 5.4. Bewonerscategorieën en hun oordeel over veranderingen in de buurt (in 
procenten)

Beter Gelijk Slechter Per saldo
Doorstromers 23 56 21 -2
Blijvers 13 46 41 -28
Huurkopers 23 40 37 -15

een ‘verzachtende’ verklaring voor de negatieve scores kan gezocht worden 
in een zekere gewenning aan de nieuwe situatie, die men al snel niet meer 
met het verleden vergelijkt. Kort na de vernieuwing is er tevredenheid over 
het hogere plan dat is bereikt, maar die tevredenheid blijft niet toenemen 
en kan zelfs omslaan (Kleinhans, 2005). Het kan ook een gevolg zijn van de 
transitiefase waarin een wijk verkeert met leegstaande flats en nieuwbouw 
die nog voornamelijk in de steigers staat. Maar het hangt mogelijk ook 
samen met ergernis onder de gevestigde groep van langdurig-wonenden 
over de aanhoudende aanwezigheid van gebleven of ‘meeverhuisde’ 
probleemhuishoudens die afbreuk doen aan de buurt. Deze laatste aanname 
lijkt waarschijnlijk gezien de grote onvrede onder doorstromers naar 
bestaande huurwoningen. Doorstromers naar nieuwbouw of koop zijn 
daarentegen relatief positief over de verbeteringen in hun buurt (p. 18). 
Blijvers en doorstromers naar huur zijn dus het meest negatief over het effect 
van stedelijke vernieuwing op hun woonbuurt. Dat is deels misschien te 
verklaren door de geringe wooncarrière die is gemaakt, maar het is ook in lijn 
met de stelling van Arthurson (2006) dat de vernieuwing de distinctiedrang 
versterkt van ‘betere’ huurders ten opzichte van ‘slechte’ huurders.

Als we inzoomen op inkomensverschillen zien we nauwelijks onderscheid 
in (on)vrede over de buurtontwikkeling, de reputatie van de buurt en de eigen 
woonsituatie. Al zijn de bewoners met lage inkomens overwegend minder 
optimistisch gestemd dan de middengroepen. 
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Tabel 5.5. Oordeel van inkomensgroepen over veranderingen in de buurt, de reputatie en 
de woonsituatie (in procenten)

Indicator

Bewoners met 
laag inkomen 
(n=482)

Bewoners met 
middeninkomen 
(n=684)

Oordeel over veranderingen in de 
buurt***

- Beter 20.2 12.6
- Hetzelfde 37.4 50.8
- Slechter 42.4 36.6

Externe reputatie van Hoogvliet*
- Beter 44.2 51.1
- Hetzelfde 14.4 16.2
- Slechter 8.7 5.3
- Weet niet 32.8 27.4

Oordeel over woonsituatie bij 
doorstromers1* 

- Beter dan de vorige woning 66.7 80.8
- Niet beter, niet slechter 25.4 15.1
- Slechter dan de vorige woning 7.9 4.1

Significantie: * p<0.05 ** p<0.01 *** p<0.001 (tweezijdig). 
Inkomens ingedeeld als volgt: minder dan 1500 netto per maand is lagere inkomens, 
alle inkomens daarboven gelden als middenklasse. Alleen diegenen die binnen 
Hoogvliet zijn verhuisd (1999-2006) of hun sociale huurwoning hebben gekocht, 
hebben deze vraag beantwoord. 

Antillianen vormden een kleine groep die wel een positieve verandering in de 
woonbuurt noemde. Bij hen zag 12 procent een vooruitgang in de buurt (p. 
37). Zij waren bovendien sterker van mening dan de overige respondenten dat 
buitenstaanders positiever oordelen over Hoogvliet. Zij vonden ook significant 
vaker dat een negatief imago voor Hoogvliet onterecht is: 36 procent tegen 
16 in de restgroep. Opvallend was dat Antillianen relatief vaak doorstromers 
waren van wie de vorige woning was gesloopt.

In het onderzoek werd geconcludeerd dat Antillianen ook een van de 
weinige groepen waren die een direct positieve verband legden tussen stedelijke 
vernieuwing en de eigen maatschappelijke positie. De meeste respondenten 
legden geen koppeling tussen stedelijke vernieuwing en hun maatschappelijke 
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positie. Deels heeft dat te maken met de leeftijd van de respondenten van dit 
onderzoek. Nogal wat ouderen voor wie sociale stijging, werk en opleiding 
nauwelijks nog een kwestie zijn, namen immers deel aan de enquête. Maar 
ook bij respondenten die deel uitmaakten van de arbeidsbevolking werd de 
link weinig gelegd. Specifiek gevraagd naar een ervaren overdracht van sociaal 
kapitaal antwoorden weinig mensen bevestigend. er bleek sowieso zeer weinig 
contact te zijn tussen sociale klassen, ondanks dat een groot deel van de 
middenklasse vaak zelf uit Hoogvliet afkomstig was. respondenten die voor 
zichzelf meer verbetermogelijkheden zagen na de vernieuwing waren vooral 
jong en van allochtone herkomst (p.100). De positieve antwoorden zijn sterk 
gerelateerd aan het verkrijgen van een nieuwe woning en de ervaren verbetering 
van de reputatie van Hoogvliet. Ook mensen die tijdens de vernieuwing 
begeleid werden door professionals van de woningcorporatie maakten een 
positieve koppeling tussen de eigen situatie en de vernieuwing. 

Interviews

Uit de interviews sprak eveneens een beeld van Antilliaanse tevredenheid en 
autochtone twijfels. Voor en na de enquête zijn met 70 personen individuele 
of groepsgesprekken gevoerd. Naast interviews met verschillende groepen 
bewoners, is ook met professionals gesproken. De bewoners zijn grotendeels 
geworven op basis van de ingevulde vragenlijsten. Aan het eind van de survey 
kon men kenbaar maken of men bereid was om deel te nemen aan een diepte-
interview. Bij een positief antwoord werd verzocht om enkele contactgegevens 
(e-mail, telefoon) in te vullen.5 De interviewgroep is zoveel mogelijk 
gedifferentieerd naar sociaal-economische status, etniciteit, sekse en leeftijd. 

Antillianen zijn als gezegd merendeels tevreden over de vernieuwing. Zij 
stellen dat voor hun belangrijke condities (huisvesting, reputatie buurt, toegang 
tot instanties) zijn verbeterd. Dat is niet geheel verwonderlijk. Voorheen 
woonden sommige Antilliaanse families deels samen in een woning (leidend 
tot overbewoning) en in clusters in Hoogvliet die vaak als problematisch te 
boek stonden. Antillianen beschrijven relatief vaak statusstijging, door een 
betere woning of een betere buurt. 

‘Vroeger schaamde ik me om collega’s te vertellen dat ik in 
Hoogvliet woon. Mensen reageerden: oeh.. kom jij uit Hoogvliet. 

5   Dit is gebeurd conform de privacywetgeving alsmede de Nederlandse Gedragscode van 
Wetenschapsbeoefening van de VSNU. 
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Dat is nu wel over. Ik schaam me nu minder om te vertellen dat ik 
hier woon.’ 

(Antilliaanse vrouw, 37, doorstromer naar bestaande huur) 

tegelijkertijd voelen Antillianen dat er nog steeds op hen werd neergekeken:

‘Ik heb geen contact met ze. Ik vind dat de mensen uit de 
eengezinswoningen kapsones hebben en neerkijken op mensen 
die in de oude flats wonen.’ 

(Antilliaanse vrouw, 37 jaar, doorstromer naar bestaande huur) 

Als bewoners worden onderscheiden naar hun etniciteit en wooncarrière 
dan valt bij de interviews op dat doorstromende autochtone huurders die de 
buurt vinden  achteruitgaan dit sterk toeschrijven aan ‘de nieuwe mensen’: 
doorstromers of sloopnomaden van Antilliaanse of Surinaamse herkomst die 
elders weg moesten en (tijdelijk) onderdak vinden in de opgeknapte buurten. 
Veel van de autochtone doorstromers zijn zelf ook stadsvernieuwingsurgent, 
maar die zijn er kennelijk in soorten en maten. Het terugkerend onderscheid 
dat door hen binnen de groep van huurders wordt gemaakt is tussen henzelf 
als de oorspronkelijke autochtone bewoners aan de ene kant en anderzijds de 
etnische groepen die sinds de teloorgang van Hoogvliet zijn ingestroomd. 

De autochtone huurders klagen over geluidsoverlast, rondhangen en de 
andere levensstijl van ‘buitenlanders’. Zij zijn teleurgesteld over de ‘mindere 
buren’ die overlast geven en die na de vernieuwing er nog steeds zijn, of zelfs 
bij hun in de buurt zijn komen wonen. De herstructurering heeft de ‘slechte’ 
huurders in hun ogen alleen maar verspreid. De vroegere situatie – een 
concentratie in slechte blokken –was misschien zo slecht nog niet, oordelen ze 
achteraf. Door uitplaatsing wonen de oorspronkelijke bewoners en allochtonen 
door de vernieuwing soms meer opeengepakt en dichter bij elkaar. De slechte 
huurders zijn in de beeldvorming van deze gezeten autochtone huurders in 
Hoogvliet bijna zonder uitzondering Antillianen. 

Voor dit hoofdstuk is van belang vast te stellen dat uit het rapport 
van Veldboer, Duyvendak, Kleinhans en Boonstra spreekt dat onder de 
oorspronkelijke autochtone huurders een sterk etnisch revanchisme leeft - 
zeker als ‘andere’ bewoners doorstromen naar dezelfde wijken als zij. Stedelijke 
vernieuwing lijkt door deze groep geïnterpreteerd als een belofte aan hen dat de 
vroegere sociale compositie (deels) hersteld zal worden. Het niet uitkomen van 
deze nostalgische ‘droom’ heeft geleid tot teleurstellingen. Wat uit het rapport 
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op dit punt naar voren komt is in essentie een aanhoudende spanning tussen 
(arme) autochtone huurders met een gevestigde status en (arme) immigranten 
met een positie als buitenstaander. Voor de autochtone huurders gelden niet de 
middenklasse, maar de allochtone huurders als ‘die nieuwe mensen’. 

‘Ik twijfel of we deze woning zullen kopen, dat heeft met de 
woonpopulatie te maken. Ze hadden me beloofd dat ze de 
buurt meer zouden mengen, maar ik zie toch vooral dat er meer 
allochtonen de wijk in trekken. Daar is op zich niks mis mee. 
Maar het gaat wel steeds over wat zij willen. Vijf keer per jaar een 
stealband is wat veel.’ 

(autochtone vrouw, 42 jaar, blijver, potentiële koper eigen huurhuis, 
Nieuw engeland)

‘Nieuw engeland had de naam de slechtste buurt te zijn, nu zijn 
al die mensen naar Meeuwenplaat gekomen. Binnen een jaar zag 
je de wijk veranderen. Vroeger was het getto in Nieuw engeland, 
nu kwamen al die mensen hierheen. Plotseling woont er hier een 
drugsdealer in de flat. 11- jarige kinderen komen langs voor drugs.’

(autochtone man, blijver, huurder, Meeuwenplaat)

‘toen de stedelijke vernieuwing begon, kwamen er meer Antillianen 
in deze buurt wonen, ouderen wilden daarom weg. Ze waren bang. 
Deze mensen leven anders, praten harder, dat schrikt af.’ 

(autochtone man, blijver, huurder, Meeuwenplaat) 

‘Zalmplaat had de naam de beste buurt te zijn van Hoogvliet, 
het was een witte wijk. Aan de andere kant van de metrolijn was 
het zwart. Nu is het meer kleurrijk. De buurt is achteruitgegaan, 
meer vandalisme en zo. Sommige bewoners zijn uit voorzorg 
vertrokken’ [..]
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‘Je merkt wel dat de nieuwe mensen heel anders denken over hun 
tuin onderhouden. Zelf heb ik er met mijn buren geen last van. 
Maar je merkt het aan de omgeving, het onderhoud en de vitrage 
voor de ramen. Het gaat toch weer naar de negatieve kant toe.’ 

(autochtone man, 59 jaar, blijver, huurder, Zalmplaat) 

‘De regels op de muur van Mensen Maken De Stad zijn een lachertje. 
Ze hangen op de muur van het huis van een drugsdealer... moet je 
daar dan in geloven?’ 

(autochtone vrouw, 52 jaar, huurkoop, Nieuw engeland)

Maar weinig autochtone huurders verwoorden een positieve identificatie, een 
enkeling daargelaten: 

‘Sommigen hebben een probleem met veel buitenlanders. Ook 
staan ze niet echt open voor andere dingen. ‘We doen het al jaren 
zo’ zeggen ze dan. Ik denk: maar het kan ook anders, laten we dat 
eens proberen. Deze mensen wonen hier ook al langer. De buurt 
heeft zich nu een beetje geopend, dat kun je zien op de school en 
op de straat. Het is meer kleurrijk geworden.’ 

(autochtone vrouw, huurder, Zalmplaat)

Afkeer van de middenklasse? 

In het onderzoek uit 2007 is onder de autochtone huurders en ook onder 
allochtone huurder geen afkeer te bespeuren richting de (gebleven en nieuwe) 
middenklasse. Velen stellen in de interviews dat zonder de middenklasse 
Hoogvliet een achterbuurt zou zijn geweest, slecht voor kinderen om in op te 
groeien. Over hun persoonlijke houding naar individuen uit de middenklasse 
melden de langdurig-wonenden echter weinig in de interviews. De verklaring 
lijkt voor de hand te liggen. Hogeropgeleiden en goed verdienenden zijn 
nauwelijks tastbaar aanwezig in de buurt, ze oriënteren zich niet op de directe 
leefomgeving, zijn weinig actief in straatprojecten zoals Mensen Maken de 
Stad (vgl. Uitermark & Duyvendak, 2007: 63). Ze veroorzaken geen problemen 
en zijn tamelijk onzichtbaar. 

Aan de hand van tabel 5.6. over de inkomensdistributie in Hoogvliet, 
kan worden geïllustreerd dat hoewel er veel vernieuwd wordt, er geen 
radicale verschuiving van inkomensklassen plaatsvindt. De toename van de 
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middenklasse in heel Hoogvliet is in de periode tussen 1999 en 2005 ongeveer 
vijf procent, dat geldt ook voor de verschillende delen. Het patroon in eerdere 
onderzoeken waaruit naar voren kwam dat in Hoogvliet de feitelijk omzetting 
koop/huur tamelijk bescheiden is, herhaalt zich. Stedelijke vernieuwing in 
Hoogvliet kan dan ook nauwelijks worden opgevat als een door de overheid 
aangestuurd gentrificationproces waarbij een ‘rijke’ middenklasse gebieden 
‘verovert’ op lagere klassen. Belangrijk is ook om op te merken dat de gematigde 
toename van de middenklasse in eerste instantie Hoogvlietse wooncarrière-
makers betreft, die neerstrijken in de nieuwe duurdere segmenten. Het aandeel 
van middenklasse-nieuwkomers is bescheiden. 

Tabel 5.6. Inkomensverdeling1 in Hoogvliet en Rotterdam (in percentages)

Jaar
Hoogvliet Hoogvliet Noord Hoogvliet Zuid Rotterdam

laag midden hoog laag midden hoog laag midden hoog laag midden hoog
1999 42 40 18 44 42 14 41 39 20 45 40 15
2001 43 41 16 44 43 13 43 40 17 44 40 16
2003 41 43 16 41 46 13 40 43 17 42 42 16
2004 40 45 15 41 47 12 40 43 17 42 42 16
2005 40 44 16 40 47 13 39 44 17 41 43 16

1 Bron: CBS. In deze berekening wordt gebruik gemaakt van een verdeling van het 
nationaal inkomen in quintiles. De laagste veertig procent vormen op landelijke schaal de 
lagere inkomensgroepen, de hoogste 20 procent de hogere inkomensgroepen. Daartussen 
zitten de middengroepen. Van deze absolute landelijke schaal kan teruggekend worden 
naar een relatieve inkomensverdeling op lokale schaal. 

5.3.4. het op afstand houden van de etnisch gemengde buitenwereld

Het meeste recente onderzoek in Hoogvliet is van Van de Zwaard en De 
Wilde en ook dit raakt aan vragen over de houding naar etnische anderen. 
In 2008 voerden Van de Zwaard en De Wilde diverse gesprekken met oude 
oorspronkelijke stedelingen in Hoogvliet die zijn doorgestroomd binnen de 
deelgemeente. Zij spraken met bewoners van Meeuwenplaat (een deel van 
Hoogvliet-Zuid met veel huur). Het beeld dat zij schetsen is dat al ver voor de 
vernieuwing de sociale wereld van deze groep sterk kromp door het vertrek 
van soortgelijke huishoudens naar elders en de entree van nieuwe groepen. 
De resterende oorspronkelijke autochtone huurders waren echter vaak 
verknocht aan hun oude buurt. De lange zware herstructureringsperiode die 
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vervolgens werd ingezet in Hoogvliet roept bij de deze bewoners weinig warme 
herinneringen op. er is veel ‘transitiestress’ geweest. Onder hen heerste in 
de eerste jaren van de vernieuwing een grote bezorgdheid over verloedering, 
dichtgetimmerde woningen, tijdelijk verhuur etc. Bovendien waren zij erg 
onzeker over de planning van de vernieuwing (uitstel, vertraging). Ook 
vreesde men een nog verder uiteenvallen van de sociale wereld door de 
aangezegde sloop. Het enige pluspunt dat wordt aangedragen is dat ouderen 
een relatief grote stem in het kapittel hadden bij de planvorming. Na het 
uitverhuizen zoeken oudere stedelingen volgens Van de Zwaard en De Wilde 
vaak een woning dichtbij de oude plek om te hergroeperen. Men zoekt zijn 
heil in seniorenflats met lift, intercom en camera. Daar heeft men de oude 
vertrouwde wereld weer deels terug, men is weer onder elkaar. De afstand tot 
de straat is tegelijkertijd groter geworden, volgens de auteurs. Zij schetsen 
een beeld van oudere Hoogvlieters die na de vernieuwing een ‘veilige burcht’ 
bewonen waar de etnisch gemengde buitenwereld op afstand wordt gehouden 
(Van de Zwaard & De Wilde, 2008).  

5.4. discussie: etnisch reVAnchisme, mAAr niet door de 
middenkLAsse 

In dit hoofdstuk is met eigen en ander onderzoek de situatie in Hoogvliet 
langdurig gevolgd, waardoor we in staat zijn om de geformuleerde hypothesen 
te toetsen. Omdat er recent veel vergelijkingsmateriaal is vrijgekomen 
over andere cases met een breed spectrum van inkomensmenging (Van 
Bergeijk e.a., 2008) zullen we deze hier kort ook bespreken. Van Bergeijck 
c.s. hebben niet apart gekeken naar in Hoogvliet gebruikte categorieën 
zoals doorstromers, blijvers en nieuwkomers. Wel constateren zij net als 
de meeste onderzoeken in Hoogvliet dat autochtonen en ouderen sterker 
ontevreden zijn dan andere groepen over de bevolkingssamenstelling en de 
sociale cohesie in vernieuwde gebieden (idem, 165). Die onvrede wordt door 
de auteurs ‘klassiek’ geïnterpreteerd als weerzin tegen de instroom van een 
nieuwe middenklasse, die zich op haar beurt hard zou opstellen tegenover 
de ‘oude’ buurt en de arme gekleurde bewoners (idem, 171). Het is een echo 
van de veronderstelling van Uitermark, Kleinhans & Duyvendak (2007:133) 
dat bij toenemend klassenverschillen er meer spanningen ontstaan tussen 
(etnische) leefstijlen.
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De casus Hoogvliet, maar ook de gegevens van Van Bergeijk c.s. 
illustreren echter de plausibiliteit van de alternatieve verklaring voor etnische 
desidentificatie, namelijk de toenemende gevoeligheid van (blanke) gevestigde 
huurders voor het afwijkend gedrag van andere huurders die als etnische 
buitenstaanders worden gezien. De (lichte) toename van de middenklasse roept 
bij deze gevestigde huurders in Hoogvliet geen weerstand op. Op haar beurt is 
de middenklasse niet uitgesproken negatief over de bevolkingssamenstelling. 
Integendeel, de nieuwkomers onder hen lijken nog de meest positieve 
houding in te nemen tegenover etnische anderen. Misschien ook niet zo 
verwonderlijk, zij hebben bewust en vrijwillig gekozen voor een woning in 
een economisch en etnisch gemengde wijk: de sociale mix ‘overkomt’ hen niet, 
maar is door hen voorzien. er zijn dus weinig voortekenen dat de gematigde 
toename van de middenklasse in Hoogvliet een opmaat is voor meer etnisch 
revanchisme vanuit de middenklasse. Wat zich wel aftekent is een verdieping 
van de negatieve houding van blanke gevestigden in de huursector tegenover 
immigranten in de huursector. De blijvende aanwezigheid na de vernieuwing 
van ‘slechte’ huurders heeft de bestaande onvrede onder ‘betere’ huurders over 
de bevolkingssamenstelling versterkt. Zij hadden gehoopt dat deze groepen 
merendeels zouden vertrekken, waardoor de bevolkingssamenstelling zou 
‘terugkleuren’. Die ontwikkeling bleef echter uit, het percentage allochtonen 
bleef gelijk na de vernieuwing. De gezeten autochtone bewoners zijn bovendien 
teleurgesteld dat door de doorstroom van etnische groepen binnen Hoogvliet 
er nu meer kans is dat gevestigden en buitenstaanders elkaar kunnen ‘treffen’ 
als buren in huurcomplexen. Zeker bij oudere autochtone Hoogvlieters blijkt 
het op afstand houden van de etnisch gemengde buitenwereld een belangrijke 
overweging bij de woonkeuze. Het is voor de case Hoogvliet al met al veel 
aannemelijker dat de negatieve beoordelingen over de impact van stedelijke 
vernieuwing op de bevolkingssamenstelling verklaard worden door de 
teleurstelling van gevestigde huurders over het uitblijven van een sociale 
restauratie, dan dat we hierin de voortekenen kunnen herkennen van een 
opkomende klassenstrijd. De gevestigde autochtone huurders zijn ontevreden 
omdat ze als zittende bewoners het idee hebben dat etnische menging hen 
wordt ‘aangedaan’. tegen hun zin is de etnische populatie van Hoogvliet 
(voorheen sterk geconcentreerd wonend in het gebied met De Waaier) door 
stedelijke vernieuwing uitgewaaierd over grote delen van Hoogvliet. 

De bevindingen in Hoogvliet zijn in lijn met de conflicttheorie, maar 
kennen dus een andere mokkende dominante groep dan verwacht. De 
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grootste Nimby’s bij de stedelijke vernieuwing in Hoogvliet zijn niet de 
(blanke) middengroepen, maar de gezeten autochtone huurders. Dat patroon 
keert telkens terug in de verschillende geraadpleegde studies. Van der Graaf 
(2009) die recent de interviews van het onderzoek van Veldboer, Duyvendak, 
Kleinhans en Boonstra heeft geanalyseerd op sociaal-emotionele bindingen 
van bewoners aan hun buurt, constateert ook dat de sterkste negatieve 
houding naar anderen die is van zittende bewoners naar immigranten met een 
andere levensstijl. In een adem door formuleert hij dit als een spanning tussen 
inkomensgroepen (idem: 193). Die stap maken veel onderzoekers echter te 
snel. De analyse in dit hoofdstuk maakt duidelijk dat de negatieve houding van 
gezeten inwoners naar immigranten primair een spanning is binnen de lagere 
klasse. 

Vanwege de teleurstelling over de bevolkingssamenstelling blijft in Hoogvliet 
de tevredenheid over de sociale aspecten van de vernieuwing sterk achter bij de 
opleving van de fysieke leefbaarheid in de vernieuwde wijken. Opmerkelijk is 
dat Antillianen die vaak het mikpunt vormen van de kritiek van de dominante 
groep van gevestigde huurders, zelf stedelijke vernieuwing niet als conflictueus 
ervaren, maar beschouwen als een strohalm voor assimilatie. Zij interpreteren 
het etnisch gemengder wonen als een stap voorwaarts in de samenleving en 
als een mogelijkheid (voor hun kinderen) om sociale contacten aan te gaan die 
hen voorbij de eigen groep kunnen brengen. 

een bekend nadeel van casestudies is dat ze vaak moeilijk te generaliseren 
zijn. toch lijken deze inzichten over Hoogvliet niet op zichzelf te staan. 
Arthurson (2006:6) trof in Australië bij blanke stadsvernieuwingsurgenten een 
vergelijkbare teleurstelling aan over het geringe restauratie-effect van stedelijke 
vernieuwing op de bevolkingssamenstelling. De gebleven autochtone huurders 
zijn ‘keen to differentiate themselves from those responsible for the stigma’ 
(Arthurson, 2006:6, vgl. Van der Graaf, 2009: 193 & Aalbers, 2010). Metaal, 
Van Huis en Duyvendak (2009: 66) signaleren terloops dat in de Westelijke 
tuinsteden oudere huurders de toegenomen ruimtelijke nabijheid van etnisch 
andere bewoners uit omliggende gebieden hekelen: deze oudere bewoners 
hadden het omgekeerde van menging verwacht en raakten teleurgesteld. ‘er is 
te weinig in de buurt veranderd’, stellen ze. Aalbers (2005:21) rept op basis van 
een studie in de Amsterdamse Bijlmer in soortgelijke bewoordingen over de 
‘sterkere sensitiviteit van zittende bewoners voor deviantie’ na de vernieuwing. 
Opmerkelijk is dat de spanning in de Bijlmer niet zozeer interetnisch getint is, 
maar gaat tussen ‘betere’ zwarte huurders en ‘slechte’ zwarte huurders (zie het 
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volgende hoofdstuk). revanchisme heeft dus niet altijd een raciale dimensie. Wat 
gaande is lijkt te passen in een algemeen patroon dat zich ook bij andere vormen 
van maatschappelijk vernieuwing voordoet: de belofte van maakbaarheid, leidt 
al snel tot teleurstellingen als niet aan de verwachtingen wordt voldaan en tot 
een lagere acceptatie van het voortbestaan van de ‘oude’ situatie.6

Dat neemt niet weg dat in de gemengde wijk etniciteit vaak een belangrijke 
rol speelt. De gevestigde autochtone huurders in Hoogvliet leefden naar eigen 
zeggen in de veronderstelling dat ze te maken zouden krijgen met een radicale 
ingreep: een toenemende ruimtelijke nabijheid van hogere statusgroepen (c.q. 
een blanke middenklasse) en een vergroting van de ruimtelijke afstand tot 
kansarme allochtonen. Maar de bevolkingsdifferentiatie die optrad door de 
stedelijke vernieuwing was veel gradueler dan voorzien en resulteerde in juist 
meer ruimtelijke integratie met immigranten. Dat heeft geleid tot een sterkere 
negatieve houding ten opzichte van deze etnische anderen. De toenemende 
opeengepaktheid in de sociale huursector heeft dus zijn weerslag in het denken 
over anderen. De ‘gespannen’ opeenhoping van groepen arme huurders is dus 
niet alleen aan te treffen in nog niet vernieuwde gebieden, het probleem geldt 
ook voor de vernieuwingsgebieden zelf. 

Het is overigens geen nieuw inzicht dat bij autochtone inwoners met een laag 
inkomen de buurttevredenheid sterk gerelateerd is aan het aandeel minderheden 
en dat zij het veel vervelender vinden dan bijvoorbeeld hogeropgeleiden als er 
nieuwe mensen in de buurt komen wonen (Wrr, 2005; Dekker & Bolt, 2007). 
Het is alleen nog weinig toegepast op studies naar stedelijke vernieuwing. 
Het gaat te ver om deze etnische desidentificatie volledig te wijten aan de 
teleurstelling onder ‘betere’ huurders over de stedelijke vernieuwing. We weten 
immers dat persoonlijke kenmerken een grote invloed hebben op een al dan 
niet etnisch revanchistische houding. Het verband tussen het opleidingsniveau 
is waarschijnlijk groter dan het verband tussen de bevolkingssamenstelling van 
de woonplaats en etnocentrisme (Gijsberts, Van der Meer & Dagevos, 2008; 
Van der Waal & Burgers, 2009: 39). Het minder sterke wij-zij denken onder 
nieuwkomers met een middeninkomen in Hoogvliet is daar een kleine, maar 
treffende illustratie van (vgl. Lancee en Dronkers, 2009; tolsma, Van der Meer 
& Gesthuizen, 2009: 297-302).7 Maar dat er wel degelijk een verband is tussen 

6   Denk bijvoorbeeld aan de politieke belofte dat patiënten in verpleeghuizen eigen kamers 
zullen krijgen.
7   Hoger opgeleiden zijn in het algemeen meer tolerant naar etnisch andere buren. Dat zou 
echter kunnen gaan om tolerantie naar etnisch andere buren in een economisch homogene rijke 
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ruimtelijke nabijheid en desidentificatie heeft dit hoofdstuk duidelijk gemaakt. 
Voor autochtone huurders zijn allochtone huurders na de vernieuwing 
teleurstellend dichtbij gekomen. Bij hen is door de stedelijke vernieuwing de 
Nimby-houding aangescherpt.

omgeving zoals delen van Amstelveen, waar weinig aanstoot wordt genomen aan Aziatische 
expats. Ook in economisch heterogene omgevingen is er echter geen negatieve relatie met 
tolerantie voor andere buren gevonden. Met andere woorden in een economisch gemengde wijk 
is er niet noodzakelijkerwijs meer Nimby-gedrag naar etnische andere groepen (tolsma, Van 
der Meer & Gesthuizen, 2009: 297-302).  
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6.1. de binnenroute of de buitenroute

De dominante hypothese in de sociologische literatuur is dat middengroepen 
in de gemengde inkomenswijk weinig betrokkenheid tonen naar 
achterstandsbewoners. Middengroepen tonen zich van hun solidaire kant 
als de ruimtelijke afstand groot is; bij een toenemende ruimtelijke nabijheid 
krimpt deze betrokkenheid echter en trekken middengroepen zich terug in de 
eigen veilige wereld (De Swaan, 1993:128; vgl. Latten & Verschueren, 2006: 
37) of ze zetten zich scherp af tegen arme groepen (Smith, 2001). ruimtelijke 
nabijheid leidt in deze visie slechts tot een sterke afname (crowding out) van de 
verticale solidariteit die sterkeren op andere ‘veilige’ domeinen wel tonen naar 
zwakkeren. Vrij naar de terminologie die Hirschman (1970) introduceerde om 
de keuzeopties van mensen in gecompliceerde situaties aan te duiden, kiest 
de middenklasse volgens de heersende academische opvatting bij een hoge 
inkomensmenging een exit- of een voice- strategie: men vertrekt of roept om 
verandering. In het eerste geval streven bewoners geen lang verblijf na in de 
wijk of leiden ze er een teruggetrokken bestaan. In het tweede geval keert 
de middenklasse zich openlijk tegen de aanwezigheid van arme bewoners. 
Veel onderzoekers zien de gemengde inkomenswijk in lijn hiermee als het 
podium van een ijzeren logica van scheiding en vermijding (zie bijvoorbeeld 
Donzelot, 2003:14): middengroepen zullen bij stedelijke vernieuwing (net als 
bij relocatie) met exit of voice reageren op het ‘probleem’ sociale mix.

In het vorige hoofdstuk zagen we echter dat bij stedelijke vernieuwing 
in Hoogvliet middengroepen niet de sterkste Nimby-houding aannemen. 
Mogelijk kunnen bij stedelijke vernieuwing arme groepen soms toch rekenen 
op enige verticale solidariteit van middengroepen. Voor een verklaring 
kunnen we deels weer te rade gaan bij Hirschman. Hij stelt dat door loyalty 
mensen soms anders kiezen dan verwacht. Het begrip loyalty kan hier worden 
gelezen als trouw, als uiting van verbondenheid, maar ook als houding van 
betrokkenheid (vgl. etzioni, 1961). Als mensen betrokken zijn bij een bedrijf, 

wIe Is de lOyale mIddenklasse  
In de gemengde wIjk?

6
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buurt, land of met een idee zullen ze minder snel een complexe situatie afwijzen 
of zich er uit terugtrekken. tot dusver is in onderzoek naar de gemengde 
wijk nog weinig stilgestaan bij loyaliteit als houding van betrokkenheid. De 
meeste onderzoekers proberen betrokkenheid in het gedrag vast te stellen via 
contactanalyses: als het contact tussen klassen gering is, wordt dat gezien als 
een aanwijzing dat er weinig betrokkenheid is (zie o.a. Kleinhans, Veldboer & 
Duyvendak, 2000: Van Bergeijk e.a., 2008). 

In dit hoofdstuk heeft contact een minder prominente rol en willen 
we loyaliteit als houding uitgebreider verkennen. We willen nagaan of er 
middengroepen zijn te vinden in de gemengde inkomenswijk die voldoen 
aan het profiel van een Wimby (welcome in my backyard): een groep die 
waarde hecht aan sociale mix en die zich betrokken opstelt ten opzichte van 
‘andere’ bewonersgroepen met een lagere status. De belangrijkste kandidaat 
daarvoor zijn allereerst middengroepen die een (etnische) gelijkenis vertonen 
met achterstandsbewoners. De ‘elite’ van de eigen etnische groep geldt bij 
stedelijke vernieuwing als de meest waarschijnlijke loyale middenklasse. 
een tweede minder vaak genoemde kandidaat zijn hoogopgeleide ‘tolerante’ 
groepen met een sociaal-culturele of creatieve achtergrond (zie hoofdstuk 
vier, vgl. Gijsberts & Dagevos, 2005).

In dit hoofdstuk gaan we dus na of er uitzonderingen zijn op de ‘ijzeren 
regel’ van scheiding en vermijding. We willen bovendien weten welke rol 
sociale afstand speelt. De tweede onderzoeksvraag in dit proefschrift luidt: welke 
middengroepen zijn in stedelijke vernieuwingsgebieden het meest betrokken bij 
achterstandsbewoners? Met andere woorden: wie zijn onder de middengroepen 
de loyale Wimby’s (welcome in my backyard)? Welke rol speelt sociale afstand bij 
deze loyaliteit? 

In termen van dit proefschrift: is betrokkenheid gebaseerd op de mate van 
overeenkomst (binnenroute) of op de mate van verschil (buitenroute)? Wie is 
de ware Wimby?

De binnen- en buitenroute nader verkend 

In hoofdstuk vier zijn we geëindigd met een typologie van middengroepen bij 
stedelijke vernieuwing, met daarin twee typen van verticale solidariteit in de 
gemengde inkomenswijk: de binnen- en de buitenroute. 
Bij de binnenroute is betrokkenheid gebaseerd op overeenkomst. een zo klein 
mogelijke sociale afstand (zo min mogelijk onderscheid tussen de ingroup en 
de outgroup) biedt daarop de meeste kans. De binnenroute is te beschouwen 
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als een traditionele vorm van verticale solidariteit: binnen gemeenschappen 
zijn sterkeren betrokken bij ‘verwante’ zwakkeren, dit krijgt gestalte door 
groepsnormen van naastenliefde: adel verplicht. Bij de buitenroute zien we 
een moderne vorm van verticale solidariteit. De betrokkenheid van de sterkere 
partij is gebaseerd op een groot statusverschil (een groot onderscheid tussen de 
ingroup en de outgroup).De dominante groep, zeker van zichzelf en verzekerd 
van veiligheid, sociale zekerheid, kennis en maatschappelijke waardering, trekt 
zich het lot aan van minderbedeelden met wie zij hoogstens een zeer lichte 
overeenkomst ervaren. 

Onderzoeken naar de gemengde inkomenswijk bieden verschillende 
bouwstenen voor de binnenroute. Similariteit biedt allereerst meer kans op 

Figuur 6.1. Verwachte ontwikkeling in stedelijke vernieuwingsgebieden naar type 
middenklasse.

Aspecten

Klassiek  
(economisch 
kapitaal)

Binnenroute 
(community 
kapitaal)  

Buitenroute 
(cultureel 
kapitaal)

Oorspronkelijk arme wijk x x x
Motief Middenklasse

reproductie x x x
Sociale rechtvaardigheid 
(verticale betrokkenheid) O x x

Buurttransformatie
Middenklasse meer 
cultureel dan economisch 
kapitaal O O x

Verdringing arme 
groepen      x O O/x

Kans op vertrek 
middenklasse O O O/x

Omgang tussen klassen
Contact O x O
terugtrekgedrag x O O/x
Antagonisme x O O

reputatie buurt xx O x
Sociale mix duurzaam O x x

(vrij naar  een model van Van Criekingen en Decroly, 2003: 2454; zie ook Moore, 
2009: 135).
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contact (Beekmans et al, 2001; Arthurson, 2008. Graduele verschillen verkleinen 
daarnaast de kans op spanningen in een gemengde wijk (Brophy & Smith, 
1997; Van Bergeijk e.a., 2008). er is ook een grotere kans op hulprelaties (Gans, 
1961; Duyvendak, 2003; reijndorp, 2007). Als mensen uit de middenklasse bij 
hun eigen stijging discriminatie en blokkades hebben ondervonden, koesteren 
zij bij een gedeelde achtergrond vaak ideeën van sociale rechtvaardigheid 
en van teruggeven (‘giving back’). Zij willen er bovendien voor waken dat ze 
arme groepsgenoten verdringen (Moore, 2009). Deze verdringing treedt naar 
verwachting ook niet op, omdat andere (dominante) middengroepen geen 
ambitie hebben om in de naar leefstijl en etniciteit eenzijdige wijk te wonen. 
Hierdoor blijft prijsopdrijving uit (Moore, 2009). De betrokkenheid is echter 
niet vanzelfsprekend bij dit type verticale solidariteit. De stijgers in een etnische 
groep hebben in de regel een minder sterke (herkomst)groepsoriëntatie dan 
diegenen die lager op de maatschappelijke ladder staan. Ze oriënteren zich 
al meer op de omringende samenleving, ook al hebben ze daar vaak nog een 
relatief lage status. Voor hen is het belangrijk dat ze vooruitkomen en niet 
worden ‘teruggetrokken’ door achterblijvers (Smith, 2005). Die terugvalangst 
van etnische stijgers, de bezorgdheid over de eigen sociale reproductie, is ook 
merkbaar in gemengde inkomenswijken (rose, 2004; Uyterlinde et al, 2007).

De buitenroute krijgt onderbouwing in een aantal onderzoeken naar de 
gemengde inkomenswijk. Postmaterialistische groepen, zeker van zichzelf en 
hun positie, zouden (tot op zekere hoogte) een woonvoorkeur hebben voor 
heterogene stedelijke milieus (Florida, 2003). Dit biedt enige openingen voor 
contact (Van eijk, 2008), maar leidt vooral tot symbolische bindingen door 
de ‘consumptie’ van andere culturen (Bodaar & rath, 2006). Postmaterialisten 
zijn loyaal aan ideeën van ‘balanced communities’ en ‘new urbanism’, ze 
zijn voorstander van een emancipatoire stad met tolerantie en sociale 
rechtvaardigheid en keren zich af van exclusieve wijken (Glass, 1964; rose, 
2004). Onder voorwaarde dat hun sociale reproductie geen gevaar loopt, 
kiezen ze voor gemengd wonen en tegen zelfsegregatie. Vooral werkers in de 
publieke sector, de culturele en sociale professionals zouden in dit beeld passen 
(Ley & Mills, 1996; Butler, 2003). De ‘lichte’ betrokkenheid past vaak bij een 
bepaalde levensfase (fase van studie en daarna); in de fase van gezinsvorming 
kiezen velen voor een minder ‘edgy’ omgeving (Fenton, 2006). Hoewel de 
middenklasse in het model van de buitenroute niet gericht is op verdringing en 
antagonisme, kan men (in neoliberale landen) ongewild toch minderbedeelden 
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de wijk uit concurreren als de voorheen arme wijk een hot spot wordt voor 
gentrification (Hackworth & reekers, 2005). 

Herkenbare prototypen?

Bij oriënterende gesprekken met twintig sociaal bewogen middenklassers 
in Amsterdam Nieuw West (Veldboer & Duvyendak, 2009)1, zijn de beide 
prototypen duidelijk herkenbaar. Middengroepen die de binnenroute 
vertegenwoordigen hebben bijvoorbeeld een bijna vanzelfsprekende sociale 
binding met de buurt. 

‘Ik ben hier opgegroeid. Dit is nu eenmaal mijn plek. Mijn ouders 
wonen om de hoek.’

(communicatie adviseur, vrouw, Marokkaans, getrouwd, 28 jaar)

‘Je bent onderdeel van je buurt. Dit is je gemeenschap. Ik ken de 
mensen hier van mijn school, familie, buren. Daarom wilde ik hier 
wonen.’

(office manager, vrouw, Marokkaans, alleenstaand, 23 jaar).

De binding met de buurt is bij de buitenroute veel minder gelegen in contacten 
of in een lange woongeschiedenis. Men voelt zich symbolisch verbonden met 
de diversiteit van de wijk en wil zich onderscheiden van middengroepen die 
hebben gekozen voor het wonen in voorspelbare ‘eenzijdige’ omgevingen.

‘Ik ben opgegroeid in het noorden van het land en woonde eerst 
binnen de ring in Amsterdam. Ik heb weinig contact met andere 
buren, maar ik vind de mix prettig. Diversiteit vind ik echt een 
reden om ergens te wonen. Ik ben nieuwsgierig naar andere 
culturen. Ik vind het leuk om zowel naar de turkse bakker als de 
Hollandse keurslager te kunnen gaan. Ik woon liever midden in 
de mix dan in een mono-wijk. Ik zou me onprettig voelen in een 
totaal witte bubbel. De diversiteit is een gegeven van de stad.’

(ondernemer, vrouw, Nederlands, alleenstaand, 44 jaar)

1    In 2009 zijn deze interviews gehouden voor een essay over de toekomst van Amsterdam Nieuw 
West. 
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‘We woonden in de Pijp. We zijn voor de kinderen naar een rustig 
deel van Nieuw West verhuisd. Op sommige plekken in de buurt 
en in de wijk is het heel gemengd. Sommige pleinen zijn heel 
gemoedelijk en laten zien hoe het leven in een multiculturele stad 
echt is, met etnische winkeltjes naast Nederlandse zaken. Ik merk 
dat ik het een beetje raar begin te vinden als ik terug ben in de 
grachtengordel, waar het bijna alleen maar wit is.’

(theaterprogrammeur, man, Nederlands, gezin, 40 jaar)

‘Mijn ouders twijfelden of ik hier wel moest gaan wonen, maar ik 
wilde het heel graag. Met mijn medestudenten ben ik een van de 
weinige blanke mensen in de wijk. In ruil voor vrijwilligerswerk 
kan ik hier gratis wonen in een huurwoning. Ik ben idealistisch 
en denk dat het een heel goed project is. Zo iemand uit Oud Zuid 
die hier een keer per week vrijwilligerswerk doet, heeft totaal geen 
binding.’ 

(student, vrouw, Nederlands, alleenstaand, 22 jaar)

Wat de geïnterviewde middengroepen delen is de wens dat Amsterdam Nieuw 
West meer voorzieningen krijgt die inspelen op de middenklasse-smaak. 
Winkels, horeca, festivals, zelfs het groen kan meer op de middenklasse worden 
afgestemd. Daarnaast zien bijna alle geïnterviewden een dwarsdoorsnede van 
het stedelijk gemiddelde als de ideale bevolkingssamenstelling voor Nieuw 
West. Zowel vertegenwoordigers van de binnenroute als de buitenroute 
vertolken de wens van een gedeelde wijk met een proportionele verdeling van 
de (etnische) bevolking.

‘Ik zie het liefst balans, het gaat om een goede mix van beiden. 
Helemaal blank dan zou ik me ongemakkelijk voelen.’

(communicatieadviseur, vrouw, Marokkaans, getrouwd, 28 jaar)

‘Soms heb ik er genoeg van dat het hier een Klein turkije lijkt. 
Als hier meer autochtone gezinnen komen wonen zou dat veel 
beter zijn. Maar het mag niet doorschieten. Ik wil niet dat mijn 
kinderen in een te witte omgeving komen.’

(ondernemer, vrouw, Nederlands, gezin met tunesische partner, 38 jaar)
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‘er zijn hier te veel schotels, te veel gesluierde vrouwen die je alleen 
maar het huishouden ziet doen. een meer doorsnee-bevolking 
zou goed zijn. Het leukste is een beetje hippe mix van studenten 
en allochtonen, zoals in Kreuzberg in Berlijn.’

(onderzoeksassistent, man, moeder Nederlands/vader Nigeriaan,  
alleenstaand, 24 jaar) 

‘Iedereen moet zoveel mogelijk gemengd wonen, tot op het 
complexniveau.’

(student, vrouw, Nederlands, samenwonend, 27 jaar) 

Alle geïnterviewde actieve middenklasse-bewoners veronderstellen dat een 
groter aandeel middenklasse zal leiden tot een rustiger wijk met minder 
overlastgevend gedrag. Als de belangrijkste sociale meerwaarde van menging 
noemen geïnterviewden die de binnenroute representeren rolmodelwerking. 
Inkomensmenging kan volgens hen jongeren op achterstand alternatieve 
manieren van leven voorspiegelen. Deze middenklasse wil iets teruggeven, 
maar vreest tegelijkertijd een terugval. 

‘Wijken die meer gemixt zijn, zijn beter voor kinderen. Als ik 
leerlingen van mijn school zie voetballen met Nederlandse kindjes 
vind ik dat heel goed. Zo pikken ze bijvoorbeeld sneller de taal op.’ 

(leraar, vrouw, Nederlands-Surinaams, alleenstaand, 38 jaar) 

‘Uit mijn jeugd weet ik hoe leuk het is om met verschillende 
kinderen in de klas te zitten. een goede balans geeft je het goede 
van beiden. Het is niet goed om op een eigen kluitje bij je eigen 
groep te blijven. Voor niemand. Maar zeker voor kinderen op 
achterstand is het slecht. Op zwarte scholen leren kinderen de 
Nederlandse taal niet goed.’ 

(communicatieadviseur, vrouw, Marokkaans, getrouwd, 28 jaar)

‘Succesvolle autochtonen en allochtone jongeren die het gemaakt 
hebben, zouden een soort rolmodel moeten zijn voor de kleine 
rotjongens. Maar dat gebeurt te weinig. Studerende allochtone 
jongeren komen vaak laat thuis. Ze zeggen dat ze in de stad blijven 



154 HOOFDStUK 6

om maar uit de buurt te blijven. Daardoor verandert er weinig en 
groeien die rotkinderen in een te geïsoleerde omgeving op.’ 

(officemanager, vrouw, Marokkaans, alleenstaand, 23 jaar)

De geïnterviewden die staan voor de buitenroute, benadrukken dat 
inkomensmenging en etnische menging de nieuwe werkelijkheid zijn. 
Ze stellen dat diversiteit voor hen (en voor hun kroost) een verrijkende en 
leerzame ervaring is. 

‘Kinderen die om weten te gaan met diversiteit hebben een 
voorsprong in de samenleving. Bij mijn kinderen zal dat allemaal 
heel natuurlijk gaan, ze hebben straks gewoon vriendjes in de klas 
die Achmed heten.’ 
(redactrice bij televisiemaatschappij, vrouw, Nederlands, gezin, 27 jaar)

‘Ik vind menging heel belangrijk omdat je veel van elkaar kunt 
leren. Arm kan van rijk leren, maar rijk ook van arm. Jongeren 
kunnen iets opsteken van ouderen, maar ook omgekeerd. We 
kunnen veel van elkaar leren door met elkaar samen te wonen, zo 
creëer je respect.’

(student, vrouw, Nederlands, alleenstaand, 22 jaar)

tot slot, middenklassers die passen in de buitenroute zijn minder 
onvoorwaardelijk in hun keus voor Nieuw West. De geïnterviewde 
‘binnenrouters’ zijn vastbeslotener en kiezen op voorhand voor een langer 
verblijf in het gebied. 

‘Als ik over tien jaar of zo verhuis, verhuis ik naar een rustiger 
buurt in Nieuw West. Bijvoorbeeld die mooie nieuwe gebouwen 
aan de Sloterplas.’ 

(officemanager, vrouw, Marokkaans, alleenstaand, 23 jaar).

‘Wij hoeven hier niet weg, maar we zoeken wel een groter huis, 
liefst ergens in Nieuw West.’
(ondernemer, vrouw, Nederlands, gezin met tunesische partner, 38 jaar)
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‘Hogeropgeleide allochtonen blijven eerder in de wijk dan 
hogeropgeleide autochtonen. Als hun kind vier is, gaan ze toch 
vaak weg naar Almere of Hoofddorp.’ 

(leraar, vrouw, Nederlands-Surinaams, alleenstaand, 38 jaar) 

‘Ik denk dat we ergens anders gaan wonen als we kinderen krijgen. 
Niet in een volledig blanke wijk, maar toch minder gekleurd. Je 
gaat toch liever niet pionieren met je eigen kind.’

(student, vrouw, Nederlands, samenwonend, 27 jaar) 

‘een paar jaar terug had ik iets van “dit is een prachtige plek” met 
veel potentie, maar nu weet ik het niet meer. een tijdje heb ik 
het multiculturele heel leuk gevonden, maar nu vind ik het een 
overkill. er gebeurt te weinig voor de middenklasse.’ 

(interieurarchitect, man, Nederlands, gezin, 53 jaar)

‘Het is een moeilijke afweging. er is meer reuring en gezelligheid 
binnen de ring. Hier is het stil op straat, met weinig sociale 
controle. Maar het is hier ook groener en de woningen zijn groter.’

(ondernemer, vrouw, Nederlands, alleenstaand, 44 jaar)

‘De binnenstad en wijken als de rivierenbuurt vind ik te duur, 
te saai en de mensen zijn er onaardig. Hier is het gemengd, maar 
leven de mensen langs elkaar heen. We willen blijven en ons kind 
naar een gemengde school sturen. We blijven, tenzij het helemaal 
mis gaat met de criminaliteit.’ 
(redactrice bij televisiemaatschappij, vrouw, Nederlands, gezin, 27 jaar)

Op basis van de interviews is er voldoende grond om de binnenroute 
en de buitenroute grondiger te verkennen. Wat is de omvang van deze 
middengroepen, waar ligt precies hun loyaliteit met de gemengde wijk, hoe zit 
het met het potentiële exit-gedrag? 
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6.2. seLectie VAn wijken 

In de onderzoekswijken die in dit hoofdstuk aan bod komen, de F-buurt in 
Amsterdam Zuidoost en de Geuzenbaan in Amsterdam Nieuw West, is bij 
de stedelijke vernieuwing door de betreffende stadsdelen en corporaties 
ingezet op een relatief geringe sociale afstand tussen de middenklasse en 
achterstandsbewoners. Dat is in de Nederlandse praktijk vrij gebruikelijk. 
Illustratief is dat in sociaal-economisch opzicht de bevolkingscompositie met 
kleine stappen verandert, en dat in sociaal-cultureel opzicht de veranderingen 
zelfs minimaal zijn. Gijsberts & Dagevos (2007) concluderen bijvoorbeeld 
in lijn met de resultaten in Hoogvliet (zie hoofdstuk vijf) dat bij de meeste 
grootschalige herstructureringen van woonbuurten de veranderingen in de 
etnische samenstelling van de bevolking gering zijn. 

Inzetten op de binnenroute is dus de norm bij stedelijke vernieuwing: 
het klein houden van sociaal-economische en sociaal-culturele afstanden 
lijkt eerder regel dan uitzondering te zijn. De twee wijken die hier worden 
besproken zijn daarom op voorhand niet heel scherp contrasterend. Ze zijn 
veeleer te beschouwen als multi-similar cases (vgl. Gerring, 2007: 203-204). 
Ze hebben veel overeenkomsten, maar verschillen op een aantal cruciale 
punten. Waar de F-buurt in de wetenschappelijke literatuur bijvoorbeeld geldt 
als een succesvol schoolvoorbeeld van een stedelijke vernieuwing gebaseerd 
op culturele overeenkomst, zijn er academische zorgen of in Geuzenveld de 
binnenroute het tij wel zal doen keren. tussen beide wijken zijn er bovendien 
grote verschillen hoe tevreden bewoners zijn over de bevolkingssamenstelling 
(vgl. Van der Veer, 2009). In de nu volgende paragraaf worden de beide wijken 
uitgebreid gepresenteerd. 

6.3. de f-buurt, de bijLmer, AmsterdAm zuidoost

De Bijlmer werd in de jaren zestig ontworpen als de stad van morgen; als de 
nieuwe moderne woonplek voor Amsterdammers. De wijk met tientallen 
gigantische flatgebouwen raakte echter al kort na de opleveringsfase verstrikt 
in een web van problemen. Lag het wijkverval ingebakken in het ontwerp of 
lag het aan het matige beheer of de onvoorziene bevolkingssamenstelling? Hoe 
het ook zij, de Bijlmer stond door het grote aantal armlastige Surinamers en 
Antillianen dat hier onderdak vond al snel te boek als het getto van Nederland. 
Sinds midden jaren negentig is een grootscheepse vernieuwing gaande om de 
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Bijlmer in stedenbouwkundig opzicht een ‘gewoner’ aanzien te geven. Door 
een mix van koop- en huurwoningen moet het gebied bovendien economisch 
en sociaal revitaliseren. Na meer dan vijftien jaar vernieuwen is de Bijlmer 
uitgegroeid tot het toonbeeld van zwarte gentrification, met een ‘home 
made’ Surinaamse middenklasse. tegelijkertijd zijn lang niet alle problemen 
verdwenen. Symbool voor veel van de ontwikkelingen staat de F-buurt die als 
een van de eerste wijken onder handen is genomen. 

6.3.1. een onvoorziene bevolking voor de stad van morgen

tussen 1966 en 1975 verrezen ten zuidoosten van Amsterdam in de voorheen 
bijna lege Bijlmermeer 31 gigantische flatgebouwen in honingraatpatroon. 
De identieke woongebouwen van tien verdiepingen met in totaal 13.000 
ruime woningen (100 tot 125 m2) werden gepresenteerd als ‘de stad van 
morgen’ voor ‘de-mens-van-nu’. Helemaal in lijn met de filosofie van de 
architectenstroming CIAM (Congrès International d’Architecture Moderne) 
scheidden de stadsplanners en architecten de functies van wonen, werk 
en recreatie en werd er in symmetrische en herhalende patronen gebouwd 
(Helleman en Wassenberg, 2004: 3-4). De buurten met hoogbouwgalerijflats 
werden genoemd naar het alfabet. De D-, e-, en F-buurt bestonden volledig 
uit hoogbouw, andere buurten hadden soms ook laagbouw. De Bijlmer werd 
met grote trots gepresenteerd als een wijk voor de middenklasse met moderne 
paleiswoningen middenin een park. Dat op de uitvoering van de plannen veel 
is bezuinigd (bijvoorbeeld door een sterke reductie van het aantal liften) of 
dat voorzieningen lang op zich lieten wachten, werd door de beleidsmakers 
aanvankelijk als overkomelijk gezien (Heijboer, 2006: 87)

De Bijlmer ontwikkelde zich heel anders dan gedacht. De geplande 
(lagere) middenklasse-bewoners kwamen maar mondjesmaat en het waren 
niet zozeer gezinnen, alswel alleenstaanden en kinderloze stellen die de 
stap naar de Bijlmer maakten. De Bijlmer was bijvoorbeeld zeer populair bij 
homoseksuelen op zoek naar een anonieme woonomgeving. Na verloop van 
tijd trokken de vele singles en koppels bijna allemaal weer weg, op een harde 
kern van ‘Bijlmerbelievers’ na (Aalbers, 2003: 68). De bewoners van het eerste 
uur en potentiële gegadigden keerden zich af van de eenvormige en massale 
‘stad van morgen’ en verkozen een langer verblijf in de oude stad of een nieuw 
gebouwde eengezinswoning met tuin in Purmerend, Hoorn en Almere. Al 
vanaf begin jaren zeventig liepen de nieuw opgeleverde flats minder snel 
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vol. De gebrekkige voorzieningen (er waren lange tijd alleen maar enkele 
noodwinkels), de slechte bewegwijzering, beheerproblemen in de flats en in 
de openbare ruimte, de late oplevering van het openbaar vervoer en het weinig 
florissante ondergrondse sociale leven in kelderruimtes deden de naam van de 
Bijlmer geen goed. Sociaal maatschappelijk werkers signaleerden in 1974 een 
‘tendens tot verproletarisering’(Heijboer, 2006: 87). In korte tijd - en nog voor 
de laatste flat in 1975 was opgeleverd - gleed de Bijlmer af tot een plek voor 
mensen op zoek naar tijdelijke of snelle huisvesting. 

In 1971 woonden er ongeveer 15 tot 20 procent Surinamers en Antillianen 
in het gebied. Vlak voor en na de onafhankelijkheid van Suriname in 1976 
zochten grote aantallen Surinamers (meestal laag opgeleide Creolen, deels ook 
Hindoestanen) een plek in de Bijlmer en vormen daar sindsdien de grootste 
bevolkingsgroep. De vluchten uit Paramaribo kregen schertsend de bijnaam 
Bijlmer-expres. In reactie op deze concentratietendens introduceerde de 
landelijke overheid een spreidingsmaatregel (huisvesting voor Surinamers 
in zogenaamde rijksvoorkeurswoningen buiten de randstad). Deze regeling 
was echter klein van omvang en werd na protesten over discriminatie al snel 
losgelaten (Veldboer & Duyvendak, 2004). 

6.3.2. ‘te zwart, te arm, te crimineel’

Vanaf de jaren tachtig is meer dan zeventig tot tachtig procent van de bewoners 
van de Bijlmer niet-westers en merendeels Surinaams (Aalbers, 2003: 76). 
In sommige woningen trokken arme nieuwkomers bij elkaar in om de hoge 
huren op te brengen en dit leidde in het bijzonder in de flat de Gliphoeve tot 
overbewoning. Deze flat symboliseerde ook de opkomst van een drugscultuur. 
Surinaamse jongeren gingen ‘hosselen’ in drugs in parkeergarages, kelderboxen 
en binnenstraten. Daardoor verloederden de flats verder. In 1984 was er voor 
een kwart van de flatwoningen geen kandidaat-huurder, terwijl in de rest van 
Amsterdam woningnood heerste. Voor de zestien lokale woningcorporaties 
betekende dit groot verlies. De gemeente dwong af dat alle flatgebouwen 
voortaan onder een corporatie (Nieuw Amsterdam, later rochdale) zouden 
vallen, die van de andere corporaties een bruidschat meekreeg voor een 
renovatieronde die resulteerde in meer liften, betere opgangen, opsplitsing van 
appartementen in woondelen met lagere huren. De leegstand liep daardoor 
terug, maar de doorstroming bleef groot. elk jaar wisselde een derde van de 
woningen van huurders. Zo gauw mensen erin slaagden hun persoonlijke 
situatie te verbeteren, vertrokken ze uit de buurt (Aalbers, 2003: 73). 
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Armoede en werkloosheid (vooral onder de immigranten), in combinatie met 
onoverzichtelijke openbare ruimtes (parkeergarages, galerijen, opslagruimtes) 
maakten dat criminaliteit, vandalisme en vervuiling konden blijven gedijen. 
Nog meer daklozen en verslaafden streken in de Bijlmer neer wanneer het 
Centraal Station werd schoongeveegd. rond metrostation Ganzenhoef 
ontstond een drugsscene en junks sliepen in opengebroken lege flats die in no 
time raakten uitgewoond (Heijboer, 2006: 123). In de parken van de Bijlmer 
sliepen tegelijkertijd de niet-verslaafde dakloze illegalen. Beide groepen hadden 
een groot aandeel in de statistieken voor straatroof, een categorie waarin de 
Bijlmer lange tijd de hoogste Nederlandse score had per hoofd van de bevolking 
(De Haan, 1993). Het imago als ‘getto’ dat de Bijlmer in de media kreeg, 
maakte de situatie niet beter voor de wijk en haar bewoners (Aalbers, 2003: 
78-88). Meerdere keren is geconstateerd dat door de negatieve bejegening van 
de buitenwereld onder jongeren een reactie van zelfmarginalisatie ontstond 
(Sansone, 1992; vgl. Paulle, 2002: 12). Niet presteren op school gaf in hun 
groep status, net zoals obstructief gedrag en rondhangen op straat. De Wrr 
signaleerde nog relatief recent een tweezijdige zwakte in de brug tussen de 
Bijlmer en de ‘buitenwereld’. Doordat het netwerk van veel bewoners van de 
Bijlmer zich in Nederland niet verder vertakte dan de eigen migrantengroep of 
familie ter plekke, kwamen mensen weinig in contact met de wereld buiten de 
Bijlmer en konden daardoor moeilijk werk vinden. Andersom was het bekend 
dat sommige werkgevers sollicitatiebrieven met postcodes van de Bijlmer 
opzij schoven. telecombedrijven zagen uit angst voor incidenten ervan af 
werknemers te verplichten om servicewerk te verrichten in de Bijlmer (Wrr, 
2005: 94). Maar een echt getto is de Bijlmer natuurlijk nooit geweest. De hoge 
doorstroom wijst er op dat de bewoners niet sociaal opgesloten zaten in de wijk. 
Veel tijdelijke bewoners hebben de Bijlmer gebruikt als springplank. 

In de jaren tachtig probeerde de gemeente de vele problemen op te lossen door 
volgens het oorspronkelijke idee van het Bijlmerproject te blijven werken. De 
metro en het centrale winkelcentrum, sport- en recreatievoorzieningen werden 
voltooid. Deze voorzieningen waren onderdeel van het oorspronkelijke plan 
voor de Bijlmer, maar waren vertraagd tot uitvoering gebracht. Daarnaast stak 
men veel geld in renovatie, toezichthouders, politie en onderhoud (Helleman 
en Wassenberg, 2003: 6). Dat was hard nodig, want sommige bewoners van 
de hoogbouw van de Bijlmer kieperden afval, blikjes drinken, vuilniszakken 
en hele matrassen blindelings over hun reling naar beneden (Bijnaar, 2002: 
204-205). een plan van architect en Bijlmerbeliever rem Koolhaas om de 
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buitenruimte overal te vullen met stedelijke en sociale voorzieningen en 
woningen, haalde het niet. Bijlmerbelievers gruwden ondertussen van het idee 
om de grootschaligheid van de wijk los te laten, zoals op sommige locaties 
gebeurde waar laagbouwbuurtjes werden gebouwd die meer in trek waren 
dan de flats (Helleman en Wassenberg, 2001). Maar veel beleidsmakers wilden 
wel breken met de beginselen van de Bijlmer om uit het web van problemen 
te komen. De meeste verantwoordelijke bestuurders leken er van overtuigd 
dat alleen sloop en herbouw een oplossing kon bieden. De Bijlmer moest op 
de schop. Het was ‘te zwart, te arm en te crimineel’ zoals een politieofficier 
ooit opmerkte (zie Heijboer, 2006: 286). In de reacties werden de zorgen over 
armoede en criminaliteit gedeeld (in 1996 was het werkloosheidspercentage 
bijvoorbeeld het dubbele van de stad, ook de criminaliteit in de Bijlmer was in 
die periode een zeer negatieve uitschieter in Amsterdam, vgl. Van Heerwaarden 
et al, 2004). De term ‘te zwart’ zorgde echter voor veel beroering. 

6.3.3. een nieuw ideaal: een gewone wijk 

4 Oktober 1992 vond een grote vliegtuigramp plaats in de Bijlmer die de flats 
Groeneveen en Klein Kruitberg grotendeels in de as legde. Zeker 43 personen 
kwamen om het leven. In hetzelfde jaar werd door gemeente, stadsdeel en 
woningcorporatie een in 1990 ontwikkeld herstructureringsplan aangenomen 
waarin werd besloten om een kwart van de hoogbouw te slopen en te vervangen 
door laagbouw. De rest van de woningen zou worden geherpositioneerd of 
verbeterd. In de plannen tot afbraak werd gesteld dat het probleem van de 
Bijlmer voor een belangrijk deel bij het ontwerp lag (Aalbers, 2003: 82). Met de 
herstructurering hadden de beleidsmakers aanvankelijk met name ruimtelijk-
economische doelstellingen, zoals een betere financiële beheersbaarheid, 
grotere veiligheid en een meer gemiddelde wijksamenstelling. Het gebied 
moest beter te managen worden door een lagere concentratie van armoede en 
sociale problemen (vgl. Aalbers et al, 2005: 54). 

In het begin was er veel verzet tegen de plannen. Surinaamse bewoners 
wilden niet dat de ‘witten’ over hun hoofden heen plannen maakten en hun 
inmiddels gevormde gemeenschappen uit elkaar haalden. Ze zeiden het 
gevoel te hebben ‘gedeporteerd’ te worden naar andere plekken in de stad 
om de wijk ‘witter’ te maken (De Haan en Keesom, 2004: 16). Ook de groep 
Bijlmerbelievers gebruikten harde woorden. Het kernpunt van hun kritiek 
was dat niet de architectuur of de bewoners schuld hadden aan de problemen, 
maar het falende beheer. 
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Drie jaar na het besluit over de vernieuwing ging het eerste flatgebouw 
tegen de grond, begon de herbouw met koop- en duurdere huurwoningen en 
werd het eerste flatgebouw gerenoveerd. Door het uitvoerende projectbureau 
Vernieuwing Bijlmermeer werd veel geld uitgetrokken voor het verlagen van 
de doorgaande wegen en het weghalen van parkeergarages en binnenstraten: 
het leven moest terug naar de straat. Het aanzicht van de wijk veranderde 
gaandeweg: de Bijlmer werd gewoner, met meer laagbouw (na afronding van 
de vernieuwing is ongeveer een vijfde van de woningen grondgebonden) en 
met gelijkvloerse kruisingen. Niet langer was functiescheiding het toverwoord, 
voortaan werd gebouwd aan een wijk met vloeiende overgangen tussen wonen, 
werken en ontspanning. De harde commentaren van tegenstanders haalden 
echter wel iets uit. In de G-buurt is door de protesten veel hoogbouw blijven 
staan. Ook de ongelijkvloerse verkeersinfrastructuur bleef hier gehandhaafd. 
Het deel van de G-buurt waar niets is afgebroken en slechts gerenoveerd is, 
heet nu ‘Bijlmermuseum’ (Heijboer, 2006).

Na verloop van tijd kwam er meer steun voor de vernieuwing, mede 
doordat er ruime aandacht kwam voor inspraak en bewonersondersteuning 
via de oprichting van een multicultureel participatiebureau. Bovendien 
werd er een beter doorstoomsysteem ontwikkeld, waarbij bewoners het 
recht op terugkeer kregen en in aanmerking kwamen voor een nieuwe 
woning in Zuidoost en voor verhuiskosten. In dezelfde tijd verkleurde het 
stadsdeelbestuur van Zuidoost in hoog tempo. Surinaamse Nederlanders 
namen plaats op het pluche en schaarden zich achter de vernieuwing. Ze 
verbreden de aanpak wel met projecten voor economische en sociale 
vernieuwing. Ook de bevolking sloeg steeds verder om. In 2001 werd er 
een enquête onder bewoners gehouden. Slechts een kwart van de populatie 
voelde zich prettig in de hoogbouw. Meer dan twee derde van de bewoners 
(68 procent) wilde dat de resterende flats werden afgebroken, ook als het hun 
eigen woning betrof (Helleman en Wassenberg, 2001). Deze opmerkelijke 
uitkomst heeft ertoe bijgedragen dat in 2001 in een ‘Laatste plan van aanpak’ 
werd besloten zeventig procent van de nog staande hoogbouw te slopen. 

recent is de sloopomvang nog iets verder vergroot (www.vernieuwdebijlmer.
com). In de Bijlmer zal uiteindelijk meer dan de helft van de hoogbouw gesloopt 
zijn (een reductie van 7.000 woningen). Iets meer dan vijfduizend galerijflats 
worden gerenoveerd en 800 woningen krijgen een andere bestemming (ateliers, 
studentenhuisvesting, verkoop). De laatste sloop van een flat is voorzien in 2010. 
er worden 8.000 woningen teruggebouwd, volgens de bekende verdeelsleutel van 
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zeventig procent koop en dertig procent sociale huur. Met de herbouw is men nu 
over de helft klaar. Omdat het mede om laagbouw gaat raakt de oorspronkelijk 
zo weids opgezette openbare ruimte gehalveerd. Als de bijgestelde planning 
wordt gehaald is de herstructurering van de Bijlmer rond 2015 afgerond, vijf 
jaar later dan voorzien. Dan is de sociale woningbouw teruggebracht van 
93 procent tot 55 procent. De totale kosten van de herstructurering worden 
geraamd op 1,6 miljard euro. Dat wordt voor het grootste gedeelte betaald door 
de woningcorporatie en aanvullend door het stadsdeel Zuidoost, de gemeente 
Amsterdam, het ministerie van VrOM en voor een klein deel de europese Unie 
(Helleman en Wassenberg, 2003: 9). De investeringen in sociale projecten zijn 

De F-buurt in de Bijlmer
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afgezet tegen de fysieke pijler bescheiden. Deze projecten richten zich onder 
andere op beheer, drugsopvang, onderwijsondersteuning, schuldhulpverlening, 
activering van werkzoekenden etc. 

Voordat de sloopopgave in 2001 nog verder werd uitgebreid, waren 
de plannen voor de vernieuwing van de F-buurt al gemaakt en deels ten 
uitvoer gebracht. Als gevolg hiervan is in deze buurt relatief veel ‘historische’ 
hoogbouw blijven staan, waardoor het gebied niet compleet nieuw oogt (De 
Haan en Keesom, 2004: 61, 83). De F-buurt  - De F staat net zoals in de andere 
buurten voor de eerste letter van de namen van flatgebouwen: Florijn, Fleerde 
en Frissenstein - was ooit een van de meest verloederde buurten van de Bijlmer. 
Dit was een plek waar verslaafden voor veel overlast zorgden. In de statistieken 
maakte het onderdeel uit van het beruchte postcodegebied Bijlmer-centrum. Bij 
de vernieuwing van de F-buurt werd de publieke ruimte verdicht door de bouw 
van een divers palet aan laagbouwwoningen tussen en tegen de flats. Daarmee 
verdwenen de ondergrondse parkeergarages, opslagruimtes en de binnenstraat 
op de eerste verdieping. In deze openbare ruimtes was voorheen de meeste 
criminaliteit. Maar ook een provisorisch clublokaal van een voetbalclub moest 
de deuren sluiten (Heijboer, 2006).

In de F-buurt zijn van de 1395 hoogbouwappartementen er 700 gesloopt. 
Van Florijn staat nog het meest overeind, al is de flat in tweeën gesplitst. 
Van de flats Fleerde, Frissenstein zijn kleine fragmenten gehandhaafd. In 
deze gespaarde flats zijn appartementen deels samengevoegd waardoor het 
aantal hoogbouwwoningen nog verder is gedaald. In het gebied tussen de 
gerenoveerde flats (met nog in totaal 440 hoogbouwappartementen) zijn 890 
nieuwe woningen gebouwd. De F-buurt is tussen 2000 en 2008 aldus ingrijpend 
vernieuwd en omvat nu ruim 1300 woningen (De Haan & Keesom, 2004: 22). 
Door de vernieuwing is het corporatiebezit in de buurt sterk gedaald van 100 
naar 52 procent. Dit is bijna gelijk aan het Amsterdamse gemiddelde.

De vernieuwing in de F-buurt kent vier deelgebieden. In het deel Florena 
zijn 97 huurappartementen van de flats Fleerde en Frissenstein gespaard 
gebleven van de sloophamer. Zij zijn na renovatie omgezet in koopwoningen. 
Daarnaast zijn er 170 laagbouwwoningen verrezen, waarvan dertig procent 
sociale huur. In Futura zijn 125 laagbouwwoningen gebouwd aan het water of 
aan een plantsoen. De opvallendste laagbouwprojecten zijn 42 ‘herenhuizen’ 
(koop) en 30 zogenaamde compoundwoningen waarvan de helft uit koop 
bestaat en de andere helft uit sociale huur. Met name de herenhuizen aan het 
water zijn uitgegroeid tot een blikvanger. In films en teksten waarin de nieuwe 
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Bijlmer wordt aangeprezen, laat men vaak deze woningen zien. De flat Florijn 
– ook onderdeel van Futura - en ooit het langste honingraatgebouw in de 
Bijlmer, kent een zeer diverse herpositionering. Het middenstuk is gesloopt. 
Florijn Zuid omvat nu 90 gerenoveerde sociale huurwoningen. Bij Florijn-
Noord is een kopflat aangebouwd met 11 koopappartementen. De resterende 
243 sociale huurwoningen zijn via een renovatie opgewaardeerd, deels zijn ze 
ook omgezet in studentenwoningen en in dertig atelierwoningen in de plint. 
Deze plek in de plint is niet toevallig: de thuiswerkende kunstenaars moeten 
volgens de architecten voorzien in de ‘ogen op straat’. Futura en Florena zijn 
grotendeels voor 1 januari 2006 opgeleverd (de peildatum van het onderzoek). 
Dat geldt niet voor de gebiedsdelen Fortuna (259 woningen met eveneens een 
sterke mix van verschillende categorieën en typen woningen) en Fenice (325 
woningen, met een sterk accent op koopwoningen). Deze zijn tussen 2006 
en 2008 gerealiseerd (www.vernieuwdebijlmer.nl; De Haan & Keesom, 2004: 
83-85, 136).

Florijn, bij Ganzenhoefpad
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6.3.4. zwarte gentrification

De groep waar de corporatie en het stadsdeel zich van begin af aan bij de 
vernieuwing het meest op richtten was de allochtone middenklasse uit het 
stadsdeel zelf. Het moest voor bewoners die economisch een sprong maakten, 
mogelijk worden om een aantrekkelijke gezinswoning te vinden in de eigen 
buurt. De beleidsmakers wilden bovendien gezinnen die naar Almere waren 
vertrokken tot een terugkeer verleiden (Helleman & Wassenberg, 2001). 
Bijkomend voordeel was – zo veronderstelde men – dat de allochtone 
middenklasse beter dan andere mensen uit de middenklasse, de allochtone 
lagere klasse omhoog kon trekken. 

Voor het behoud van de opklimmende bevolking bleek de vernieuwde 
Bijlmer de concurrentie aan te kunnen met IJburg en Almere (Stadsdeel 
Amsterdam Zuidoost, 2005: 42; idem, 2007). De ontwikkelaars zetten in op 
goede woningen die iets betaalbaarder zijn dan in vergelijkbare gebieden. Ze 
mikken op het middensegment en op starters op de koop- en huurmarkt. Dit 
pakt gunstig uit voor de doorstroom. De verkoop trekt voor de helft bewoners 
uit de Bijlmer, twintig procent van de kopers komt uit andere delen van de stad 
en dertig procent is van buiten Amsterdam. De meeste voormalige flatbewoners 
(bijna tweederde) stromen door naar een andere woning in Zuid Oost, vooral 
naar een nieuwbouw sociale huurwoning, maar dus ook naar koop. er wonen 
vergeleken met de periode voor de herstructurering en vergeleken met de 
rest van Amsterdam bovengemiddeld veel jonge (deels eenouder)gezinnen in 
de Bijlmer, vaak van Surinaamse komaf, maar in toenemende mate ook uit 
andere niet-westerse landen. Al met al herbergt de Bijlmer tegenwoordig meer 
dan 100 nationaliteiten. De vernieuwing heeft - anders dan in het begin werd 
gevreesd - zeker niet minder kleur gebracht. Niet elke etnische groep is echter 
even succesvol: het zijn met name de Surinamers die woningen kopen (De 
Kleuver & Nauta, 2006: 122; O&S, 2007:334; Smets & Den Uyl, 2008:1452).

Het werven van de ‘gewenste’ doelgroep van doorstromende gezinnen 
lijkt ook in de F-buurt goed te lukken: in de beginfase is 73 procent van de 
eengezinswoningen en 55 procent van de appartementen verkocht aan mensen 
(veelal huurders) uit het stadsdeel zelf (De Haan & Keesom, 2004: 88). Het 
zijn  conform het algemene beeld van de Bijlmer met name Surinaamse 
middengroepen die zich hier hebben gevestigd (Aalbers, 2003: 79). tekenend 
is dat het percentage niet-westerse allochtonen door de vernieuwing nauwelijks 
is afgenomen en in 2007 bij de verbeterde F-buurt (82 procent) zelfs nog 
hoger ligt dan het gemiddelde van Bijlmercentrum (80 procent). De cijfers 



166 HOOFDStUK 6

voor werkloosheid en het aandeel minima liggen echter beduidend onder het 
gemiddelde van Bijlmercentrum (O& S, 2007). 

In het nieuwe millennium worden de fysieke vernieuwing en de toename 
van de middenklasse voor de buitenwereld zichtbaar waardoor het beeld 
dat bestond over de Bijlmer voorzichtig begint te kantelen. Over de Bijlmer 
circuleren nog steeds negatieve verhalen, maar daartegenover staat dat de 
Bijlmer ook geldt als voorbeeld van ‘zwarte gentrification’, als symbool van de 
emancipatie van ‘zwart Nederland’: hier zou zich geen multicultureel drama 
voltrekken, maar een relatieve successtory (Aalbers, 2005). Het is in eerste 
instantie het succesverhaal van Surinaamse Nederlanders, tot op de dag van 
vandaag de omvangrijkste groep bewoners. Daarnaast neemt het aandeel 
andere categorieën van niet-westerse bewoners iets toe, terwijl het aandeel 
autochtone Nederlanders in de vernieuwde gebieden licht daalt (De Kleuver 
& Nauta, 2006: 122). Niet voor niets is de sterkste binding met de wijk te 
vinden onder Surinamers. Surinamers hebben ook de sterkste banden met 
bekende buren (Aalbers, Musterd & Ostendorf, 2005: 47-48). Het jaarlijkse 
Kwakoe-festival – een belangrijke culturele (en economische) motor voor de 
Bijlmer - symboliseert het grote stempel dat Surinaamse Nederlanders op de 
Bijlmer zetten.

Het is dus niet verwonderlijk dat ondanks de inkomensmenging de bewoners 
van de Bijlmer nog steeds een hoge mate van etnische menging ervaren. Die 
hoge etnische diversiteit in hun wijk waarderen zij met een 6,5. Dat is gelijk 
aan de gemiddelde mengings-waardering in heel Amsterdam, waarbij dient te 
worden beseft dat de gemiddelde Amsterdammer een stuk minder etnische 
menging in zijn buurt ervaart dan een Bijlmerbewoner. Met andere woorden: 
bewoners vinden de Bijlmer zeker niet te zwart. In vergelijking met de oude 
delen van de Westelijke tuinsteden (waarderingscijfer voor etnische menging 
5,9) en in vergelijking met andere europese naoorlogse wijken die een periode 
van verval hebben gehad, is de tevredenheidsscore over de etnische mix van de 
Bijlmer zelfs zeer hoog (Van der Veer, 2009: 74; vgl. Musterd & Van Kempen, 
2005; Van Gent, 2009: 58). Ook is er een relatief grote tevredenheid over de 
woningen en de gestegen wijkstatus (Van Gent, 2009: 54). een wat afwijkende 
score is de waardering (een magere zes) die lage inkomens geven aan de door 
hen als relatief gering ervaren inkomensmenging in de Bijlmer (Van der Veer, 
2009: 69). Anno 2009 leeft een kwart van de bewoners van heel Zuidoost (dat 
naast de Bijlmer ook andere wijken omvat) onder de armoedegrens (O& S, 
2009). toch voelen de meeste Bijlmerbewoners met een laag inkomen zich 
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niet op voorhand verliezer van de vernieuwing. Ze maken kans op een nieuwe 
woning in de wijk of elders, er zijn projecten voor arbeid en ze komen vaak 
terecht in een veiliger omgeving met minder verloedering (Aalbers, 2010).

6.3.5. nieuwe en zittende bewoners gevoelig voor resterende problemen

Hoewel de criminaliteitscijfers en de straatroven2 ten opzichte van de jaren 
negentig aanzienlijk zijn gedaald - het sterkst in de vernieuwde delen – ligt 
de jeugdcriminaliteit nog hoger dan op andere plekken in de stad (Aalbers, 
2003: 88). In 2009 kwam de Bijlmer negatief in het nieuws met meer dan 
twintig schietincidenten, waarbij vaak jeugdige groepen betrokken waren. 
Dat is vergeleken met de jaren negentig misschien gematigd, maar nog steeds 
bovengemiddeld. Problemen met verslaafden bestaan ook nog steeds in de 
Bijlmer. 

2   Van 2000 straatroven per jaar in 1995, naar 600 per jaar in 2005 (De Volkskrant, 5 januari 
2006).

Janusz Korczakstraat
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Hoe moeizaam ook, de Bijlmer wordt langzaam maar zeker veiliger. 
De objectieve verbeteringen stuiten echter op een paradox van een grotere 
gevoeligheid voor overlast en geluid (Aalbers et al, 2005: 2; Aalbers, 2010: 
15). Publieke en private investeerders en arme en rijkere bewoners van de 
vernieuwde delen stellen dat verbeteringen van de buurtkwaliteit onder druk 
staan door de blijvende aanwezigheid van drugsverslaafden. er is onder andere 
ergernis dat er tijdens de vernieuwing meer opvang is gekomen voor langdurig 
verslaafden die al langer in het gebied verkeerden (Aalbers, 2010). De blijvende 
aanwezigheid van deze groep is een tegenvaller voor diegenen die hoopten 
dat de Bijlmer in alle opzichten gewoner zou worden. ‘Met de vernieuwing 
neemt de gevoeligheid toe’ constateren de lokale media (Het Parool, 23-10-
2009). Ook storen bijna alle bewoners zich relatief sterk aan andere klassieke 
Bijlmerproblemen zoals vuilnis die soms nog over het balkon wordt gekieperd 
(De Haan & Keesom, 2004: 124) en overlastgevende jongeren (Aalbers et al, 
2005, 45–46, 57). In de K-buurt, waar nu vernieuwd wordt, zijn de problemen 
met drinkende en blowende jongeren het sterkst. Problemen die eerder in 
bijvoorbeeld de F-buurt speelden, lijken hiernaar toe te zijn verschoven 
(trouw, 10-10-2009). eerder gold hetzelfde verhaal voor de D-wijk (Aalbers et 
al, 2005: 61). De Bijlmer past daarmee niet goed in de (voorlopige) conclusie 
van een rigo-onderzoek (Leidelmeier e.a., 2009) dat een verbetering van de 
leefbaarheid in een gerenoveerd gebied geen negatieve consequenties heeft 
voor de leefomstandigheden in een aangrenzende potentiële minbuurt. 

De resterende, soms hardnekkige problemen die de Bijlmer nog kent, 
maken dat lang niet alle negatieve associaties over de Bijlmer zijn verdwenen. 
Het stadsdeel en andere instanties hebben mede daarom hun city marketing 
gebundeld. Daarin worden positieve symbolen uitgevent. Films (‘Amsterdam 
Zuidoost, stad van de wereld!’), slogans (‘Bijlmer = Meer’ en ‘Ik geloof in de 
Bijlmer’) en rondleidingen (de Bijlmer experience) proberen een nieuwe 
veelbelovende toekomst uit te dragen en wijzen op de aantrekkelijkheid van 
voorzieningen die er nu al zijn. een belangrijke rol in de placemarketing 
speelt het ArenA-gebied. In deze edge city bevinden zich het Ajax-stadion, 
een groot treinstation en diverse stedelijke vrijetijdsvoorzieningen. Ook het 
winkelcentrum Amsterdamse Poort en de nabijheid van veel werkgelegenheid 
in de omgeving van het ArenA-gebied zijn punten waarmee het stadsdeel en 
de woningcorporatie bewoners willen aantrekken. De F-buurt wordt vanwege 
de centrale en gunstige ligging extra aangeprezen (Helleman en Wassenberg, 
2003:11).
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6.4. de geuzenbAAn, geuzenVeLd, AmsterdAm nieuw west

Het verhaal van Geuzenveld is enerzijds het klassieke verhaal van snel 
wijkverval. Geuzenveld, een ruim opgezette tuinstad in het uiterste westen van 
Amsterdam, had lange tijd een bovengemiddelde positie op de woningmarkt. 
Ook de bewoners, een mix van arbeiders en middengroepen, stonden er vaak 
net iets beter voor dan de gemiddelde Amsterdammer. Sluipenderwijs zette 
het verval in en in de jaren negentig volgde het ene negatieve omslagpunt 
na het andere. Sinds de eeuwwisseling is de concentratie van kansarmoede 
snel toegenomen in Geuzenveld. De wijk staat inmiddels zeer laag in de 
Amsterdamse wijkenhiërarchie. een tweede verhaal over Geuzenveld en 
de andere Westelijke tuinsteden is dat deze perifere locaties symbool staan 
voor de moeizame integratie van moslimgroepen in de stad. De tuinsteden 
kennen sterke concentraties van turken en Marokkanen, groepen die zijn 
oververtegenwoordigd in de lijstjes van maatschappelijke achterstand en 
criminaliteit. tussen de oorspronkelijke stedelingen en de nieuwe stedelingen 
botert het bovendien niet altijd goed. Zo heerst er wantrouwen tussen 
autochtone ouderen die nog bewoners zijn van het eerste uur en allochtone 
jongeren. tegelijkertijd is een grote vernieuwingsoperatie in gang gezet. een 
van de eerste opgeleverde projecten is de Geuzenbaan. 

6.4.1. de tuinsteden als opvolger van stadswijken en als opstap naar 
groeikernen

Geuzenveld is onderdeel van de Westelijke tuinsteden. Deze grootschalige 
‘uitleg’ van Amsterdam doorbrak in de jaren vijftig de tot dan toe gevolgde 
concentrische en zeer compacte uitbreiding van de stad. Door de stedelijke 
expansie ruim op te zetten met grote parken, plassen en natuurgebieden tussen 
de herhaalde bouwpatronen (stempelbouw), hielden de stadsbewoners het 
groen onder handbereik. Kerngedachte was dat elke stedeling recht had op 
een hoogwaardige, gezonde en geborgen woonomgeving. een revolutionaire 
gedachte in de naoorlogse tijd van woningnood en krappe behuizingen in 
overvolle binnensteden. De nieuwe wijken zouden het goede van de stad en het 
dorp meekrijgen in ontwerpen waar kerken, scholen, sportvelden, tuinen en 
buurtwinkels als centrale plekken voor gemeenschapszin werden aangemerkt. 
Al deze gedachten waren geformuleerd in het Amsterdams Uitbreidings Plan 
en kwamen uit de pen van de architect Van eesteren. Door de naoorlogse 
woningnood kwam het accent in het Nieuwe Bouwen - ondanks de inzet 
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van gerenommeerde bouw- en tuinarchitecten – in de regel te liggen op de 
snelle en grootschalige productie van veel gelijksoortige huurwoningen. Naast 
portiek-etagebouw, verrees er ook de nodige laagbouw. Sommigen kunstige 
detailleringen of projecten die de wijkgedachte moesten uitdrukken, haalden 
vanwege de beperkte financiën de eindstreep niet, andere bleven gehandhaafd 
zoals een gemeenschappelijk tuintjesproject in Geuzenveld. Veel bewoners van 
het eerste uur vonden het echter wel prettig dat niet hun hele sociale leven 
werd voorgekookt en dat ze zich op hun eigen manier konden organiseren en 
vermaken (teijmant, 2009). Het sociale leven bloeide al snel volop.

Wonen en sociaal verkeer vormden de hoofdmoot van de tuinsteden. 
economische activiteiten werden verbannen naar de randen van het gebied. 
In de jaren vijftig en zestig verrezen in totaal 55.000 woningen in Slotermeer, 
Geuzenveld, Overtoomse Veld, Slotervaart en Osdorp. rond 1970 was het 
gebied af. Veel jonge gezinnen waren in de tussentijd uit de benauwde oude 
wijken overgestapt naar de tuinsteden met hun licht, lucht en ruimte. Zij waren 
trots op hun goede leven in hun eengezinswoning met kleine tuin of hun grote 
doorzonappartement met balkon. Wonen in de tuinsteden betekende een grote 
stap voorwaarts voor veel Amsterdammers. De pionierstijd is achteraf vaak 
beschreven als een periode van grote gemeenschapszin, die zou berusten op 
een homogene bevolkingssamenstelling van geschoolde arbeiders. Destijds 
werd dat beeld van eenheid zeker niet herkend door gemeentebestuurders. 
Zij spraken zich midden jaren vijftig zorgelijk uit over het uitblijven van de 
voorziene sociale eenheid. Onderzoekers zoals Van Doorn (1955) hielden 
hen op een speciaal belegd congres voor dat deze wijkgedachte weinig 
nastrevenswaardig was en ook niet getuigde van veel realiteitszin. Sociale 
heterogeniteit was de norm in het gebied, zo stelden de onderzoekers vast. 
Door woningschaarste in de rest van de stad kwamen er in de beginperiode 
bijvoorbeeld veel Amsterdamse middenklassers op de wijk af, zoveel zelfs dat 
Geuzenveld en Slotermeer in 1960 slechts dertig procent van de oorspronkelijke 
sociale doelgroep van arbeiders telden (Hellinga, 2005: 35). Voor arbeiders 
was het gebied bovendien aanvankelijk aan de dure kant. Daarnaast kende de 
beginfase ook enige etnische heterogeniteit door de vestiging van repatrianten 
uit Nederlands Indië. Bovendien kwamen er veel mensen ‘uit de provincie’ op de 
tuinsteden af: het gebied was dus verre van typisch Amsterdams. Het optimisme 
van toen lijkt dan ook eerder verbonden met het sterke vooruitgangsdenken 
in die periode (Nederland beleefde een snelle economische groei en het 
onderwijs democratiseerde) dan aan een eendrachtig gemeenschapsgevoel. De 
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middenklasse die neerstreek in Slotervaart roemde als voordeel van het gebied 
niet de sociale eenheid, maar juist de individuele vrijheid (Hellinga, 2005: 47).

Jarenlang scoorde de scholingsgraad van de bevolking van Nieuw West 
duidelijk boven het stedelijk gemiddelde en zelfs boven dat van de omliggende 
gemeenten (Aalbers e.a., 2004). Het hogere scholingsniveau, de toegenomen 
automobiliteit en de verdere emancipatie maakten dat veel bewoners uiteindelijk 
begonnen te denken over een volgende stap in hun wooncarrière: het verlaten 
van de stad. tussen eind jaren zestig en eind jaren tachtig voltrok zich een 
suburbanisatie van jonge kansrijke gezinnen die de gestapelde woningen in de 
tuinsteden achter zich lieten en ruim bemeten doorzonwoningen betrokken in 
de overloopgemeenten. Niet alleen de middengroepen, maar ook veel van de 
arbeidersgezinnen namen de wijk naar Purmerend, Hoofddorp, Almere etc. In 
de tuinsteden nam als gevolg hiervan de leeftijdsgroep onder de twintig jaar in 
die periode sterk af. 

Dat de jonge tuinsteden aan apeal verloren onder gezinnen is lang over 
het hoofd gezien (Buys, Pinkster & Alles, 2003: 8). er waren in de jaren 
zeventig en tachtig immers nog heel veel bewoners van het eerste uur die 
bleven. In het bijzonder in de laagbouwbuurtjes veranderde er op het oog niet 
zoveel (Nio, reijndorp & Veldhuis, 2008). De zittende bevolking vergrijsde 
echter wel omdat de opgroeiende kinderen in de regel ook wegtrokken uit 
het gebied op zoek naar meer ruimte. tegen het eind van de jaren tachtig 
domineerden de 65-plussers. Die piek nam in het decennium daarna iets af 
omdat de sterftecijfers gingen stijgen onder de eerste generatie bewoners. In 
die tijd kregen de tuinsteden er enkele uitbreidingen aan de randen bij zoals 
de laagbouwwijken De eendracht, Nieuw Sloten en De Aker. Hier streek de 
resterende lokale middenklasse neer. Door de concurrentie van deze nieuwe 
locaties werd het voor de klassieke delen van Nieuw West nog moeilijker jonge 
(welvarende) gezinnen aan zich te binden. Juist voor het heartland van de 
tuinsteden met zijn vele portieketagewoningen werden de veranderingen vanaf 
eind jaren tachtig zichtbaar. Volgens de gemeente berust de dan nog bestaande 
populariteit van het gebied op dun ijs. De woningdienst constateerde in 1990 
een imago-omwenteling over de kwaliteit van het gebied door de veroudering 
van de woningvoorraad en door de entree van allochtonen. De reacties waren 
destijds hevig: hoe durfde de gemeente de kwaliteit van een gebied te koppelen 
aan de verkleuring ervan (Hellinga, 2005: 77). 
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6.4.2. toenemende concentraties

rond de eeuwwisseling hebben de tuinsteden voor de meeste groepen 
Amsterdammers nauwelijks nog aantrekkingskracht. De kleine 
portiekwoningen en de geringe functiemenging passen slecht bij de 
marktvraag. De nieuwe instroom komt voortaan in hoofdzaak van arme 
(vaak grote) etnische gezinnen, in meerderheid turken en Marokkanen uit 
de oudere westelijke delen van de stad. De autochtonen die instromen zijn 
merendeels starters van buiten de stad die er vaak tijdelijk onderdak vinden. 
In 1980 was de situatie nog heel anders en was minder dan tien procent van de 
bewoners van de tuinsteden niet-westers allochtoon. In 1985 was Nieuw West 
zelfs nog het witste deel van de stad met 87,4 procent autochtonen. In vijftien 
jaar tijd liep dat aandeel razendsnel terug naar 51 procent. Anno 2010 is de 
helft van de bewoners van buitenlandse afkomst. De prognose is dat in 2015 
de teller staat op zestig procent. In Geuzenveld is dat nu al het percentage, de 
verwachting is dat voor deze wijk het aandeel allochtonen nog zal toenemen 
tot 80 procent in 2030 ( O+S, 2007). Ook bij de kleine buurtwinkels heeft 
zich een snelle verkleuring voltrokken: de Nederlandse eigenaren vertrokken 
en turkse en Marokkaanse ondernemers namen hun plek in. De sociale 
wereld van de oorspronkelijke bewoners van het eerste uur kromp in een 
iets geleidelijker tempo, in delen (Osdorp) is deze wereld nog overeind en 
herkenbaar.

Veel van de veranderingen zijn het sterkst voelbaar in Geuzenveld, zo 
constateren Buys, Pinkster & Alles (2003: 8). De afnemende populariteit van 
Geuzenveld op de woningmarkt illustreren zij aan de hand van enkele ijkpunten. 
In acht jaar tijd schoot de wijk op drie bevolkingskenmerken van boven naar 
(ver) onder het Amsterdams gemiddelde. In 1992 gold dit voor het inkomen, 
in 1996 voor de Cito-score en in 2000 voor de werkloosheid. Die daling zet nog 
steeds door (Lindeman, Crok e.a., 2005). Zo had het stadsdeel Geuzenveld-
Slotervaart in 2005 de hoogste werkloosheid van Amsterdam en liet het bij de 
leefsituatie van bewoners alleen Amsterdam-Noord achter zich (O+S, 2007). 
Meer dan 70 procent van de huidige basisschoolkinderen heeft een achterstand, 
dat wil zeggen een taalachterstand of ouders met een zeer lage opleiding. er 
is veel verzuim op de middelbare scholen en voortijdig schoolverlaten komt 
meer voor dan elders in de stad. Het zijn allemaal aanwijzingen dat de sociaal-
economische problemen zich opstapelen in de wijk. Geuzenveld krijgt steeds 
meer het profiel van het minst welvarende en minst populaire stadsdeel van 
Amsterdam, zo concluderen verschillende auteurs: ‘Als ergens gesproken kan 
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worden van toenemende concentratie van kansarmoede dan is het hier’ (Buys, 
Pinkster & Alles, 2003:20). 

In de centrale buurten van Geuzenveld zijn de scores voor leefbaarheid en 
voor de kwaliteit van de woonomgeving de laatste jaren sterk teruggelopen. 
‘tot het niveau van de Bijlmer’ zoals de stadsdeelvoorzitter bezorgd vaststelt. 
De oorzaak wordt gezocht in de vernieuwing in andere delen van de tuinsteden; 
als gevolg hiervan heeft Geuzenveld met zijn grote voorraad grote en goedkope 
woningen ‘stadsvernieuwingsnomaden’ aangetrokken. De objectieve veiligheid 
scoort in de Westelijke tuinsteden en in het bijzonder Geuzenveld eveneens 
sterk benedengemiddeld. Dit wordt onder andere geweten aan een ‘harde kern’ 
van jonge criminelen van Marokkaanse komaf die voor overlast zorgt. Hun 
aanwezigheid correspondeert met een sterke ervaring van jongerenoverlast op 
straat onder bewoners. In hoeverre de criminaliteit samenhangt met de etnische 
achtergrond van de jongeren of met de gegroeide straatcultuur blijft vooralsnog 
onduidelijk (vgl. De Jong, 2007). Maar de impact van overlastgevende jongeren 
is groot in Nieuw West. De door de politie geuite vrees voor ‘Franse toestanden’ 
- naar aanleiding van een dodelijk incident op een politiebureau werden er in 
oktober 2007 een aantal auto’s in brand gestoken – lijkt het zorgelijke beeld nog 
eens te bevestigen. Al vaker is een relatie gelegd tussen de etnische concentratie 
en segregatie in de Westelijke tuinsteden en sociale onrust (o.a. Scheffer, 
2004). In vergelijking met de slechte wijken in andere europese landen blijft 
echter gelden dat Nederlandse concentratiewijken zoals delen van Nieuw West 
minder sterk gedepriveerd en ook ruimtelijk en sociaal minder geïsoleerd 
zijn. Bovendien trekt de overheid zich niet terug uit deze ‘slechte’ gebieden, 
maar treedt actief op. De causaliteit tussen segregatie en sociaal geweld is dus 
minder vanzelfsprekend dan gedacht.

6.4.3. parallelle samenlevingen

De teloorgang van de eens zo kenmerkende rust, ruimte en regelmaat en 
de opeenstapeling van sociaal-economische en leefbaarheidsproblemen 
is voor beleidsmakers het dominante verhaal. In de media is er echter een 
tweede verhaal te lezen over de tuinsteden. In het publieke debat worden de 
tuinsteden afgeschilderd als plaatsen waar de bewoners een geringe culturele 
identificatie hebben met Nederland. De tuinsteden hebben bijnamen gekregen 
als ‘schotelcity’ of ‘hoofddoekjesland’. Dat Nieuw West het onderkomen bleek te 
zijn van moslimterrorist Mohammed B. (de moordenaar van Theo van Gogh) 
deed het broze imago weinig goed. Vaak wordt gewezen op de ringweg A10 
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als fysieke en mentale scheidslijn (Scheffer, 2004: 5), als psychologisch ijzeren 
gordijn tussen Nieuw West en de rest van de stad (engbersen et al, 2008). Achter 
de snelweg begint voor de meeste stedelingen een andere wereld waar ze niets te 
zoeken hebben. Niet als bezoeker en zeker niet als woningzoekende. Hoogstens 
de bouwstroken pal aan de A10 kunnen op enige belangstelling rekenen vanuit 
de stad (Van der Veer, 2009: 81). Die ‘scheiding’ van de rest van Amsterdam 
heeft ook zijn weerslag hoe de oorspronkelijke bewoners zich ‘thuis’ voelen en 
hoe tevreden ze zijn met hun woonomgeving. De oudere autochtone bewoners 
kunnen moeilijk wennen aan de daling in de wijkhiërarchie en wijten veel 
problemen aan de instroom van etnische minderheden (vgl. Cortie, 1997). 

Duidelijk is dat een deel van de eerste generatie allochtone ouders door 
hun lage opleiding, hun geringe taalvaardigheid en hun weinig moderne 
oriëntatie, nauwelijks in staat is hun kinderen goed voor te bereiden op een 
leven in de ontvangende Nederlandse samenleving. Het ontbreekt hun aan 
zelfvertrouwen, hun wereld vernederlandst niet en ze hebben weinig contacten 
met Nederlanders, terwijl ze tegelijkertijd verbonden blijven met het thuisland 
door tv-zenders (Kleiwegt, 2005). Hoe groot deze groep is en hoe representatief 
ze is voor de vele allochtone huishoudens is echter veel minder duidelijk 
(Metaal, Van Huis & Duyvendak, 2009:65). Hoe dan ook, de satellietontvangers 
die vele gevels in Nieuw West bedekken zijn voor Nederlanders uitgegroeid tot 
het symbool van mislukte integratie. Sommige allochtone jongeren voelen zich 
geïsoleerd en onbegrepen door de kritiek vanuit de samenleving. Hoe harder 
deze roept dat ze hun etnische identiteit moeten opgeven omdat die hen 
‘achterlijk’ houdt, hoe meer ze zich eraan vastklampen (Kleijwegt, 2005). In die 
zin lijkt het conflict in Nieuw West tussen allochtone jongeren en autochtone 
buurtbewoners goed te passen in de sociale identiteitstheorie (tajer & turner, 
1979) die stelt dat verharding onder de meerderheidsgroepering leidt tot een 
verharding bij de minderheid. Onduidelijk blijft echter de omvang van de 
groep die zich afgewezen voelt en hard opstelt. 

Sommige allochtonen wijten hun gespannen verhouding tot Nederland aan 
de wijk waarin ze wonen. Zelf denken ze dat ze in een betere wijk makkelijker 
zullen integreren. Net als onder autochtonen is er onder allochtonen in Nieuw 
West een grote ontevredenheid over de etnische menging van hun wijk, die 
wordt gepercipieerd als veel groter dan in de rest van de stad. Bewoners van het 
stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer geven met een 5.9 samen met de bewoners 
van stadsdeel Bos & Lommer het laagste waarderingscijfer voor de etnische 
menging van hun gebied (Van der Veer, 2009: 69). In deze minwijken - waar 
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etnische scheiding samenvalt met sociaal-economische achterstanden - pleiten 
bewoners het sterkst voor (klasse)menging. Dat is dus niet alleen de voorkeur 
van autochtonen: juist allochtonen lopen het sterkst te hoop tegen de weinig 
gemiddelde bevolkingssamenstelling van de wijken. turken en Marokkanen 
in het bijzonder zijn het minst te spreken over de hoge etnische diversiteit 
en de geringe inkomensmenging. Als lagere statusgroepen lijken zij sterk te 
hechten aan wijken met meer hogere inkomensgroepen en meer Nederlanders. 
Zij vestigen daarbij hun hoop op een vernieuwing van Nieuw West en zijn 
voortdurend op zoek naar indicaties van vooruitgang, de bouw van nieuwe 
woningen, de komst van nieuwe winkels (vgl. Uyterlinde e.a., 2008: 25). 

6.4.4. de oude tuinsteden opgebroken

De plannen voor stedelijke vernieuwing die vanaf de jaren negentig het licht 
zien - waarbij voorstellen en organisaties worden getooid met sierlijke namen 
als Parkstad en Far West - breken deels met het concept van tuinsteden. 
Aanvankelijke dacht men nog wel in de richting van renovatie - het opknappen 
van de buurten met portieketage-flats, zonder dat dit gepaard zou gaan met 
een krimp van de sociale voorraad -, maar allengs zetten gemeente, stadsdelen 
en corporaties steeds meer in op differentiatie van de woningkwaliteit. Die 
differentiatie leunt op verschillende argumenten die wisselend worden gebruikt 
en daardoor weinig consistent overkomen (Hellinga, 2005; vgl. Kleinhans, 
Veldboer & Duvendak, 2000). De ene keer wordt ingezet op het doorbreken 
van sociaal-economische concentraties waarbij zowel achterstandsbewoners 
(het wegnemen van de belemmeringen van geïsoleerd wonen) en gezeten 
bewoners (minder overlast) profijt zouden hebben van sociaal gemengd 
wonen. De middenklasse heeft in dit verhaal een plek als sociaal rolmodel 
voor achterstandsbewoners of als goede buur die een oogje in het zeil houdt. 
Net zo vaak koppellen beleidsmakers aan de gewenste uitbreiding van de 
middenklasse het belang van een stevig economisch draagvlak voor de wijk 
en voor de stad. In dat verhaal lijkt men de middenklasse juist te willen 
vrijwaren van al teveel aanwezigheid van lage inkomens. Onduidelijk is hoe 
beide verhalen, ‘het bouwen voor de markt’ en ‘het sociaal bouwen’ zich 
tot elkaar verhouden (Hellinga, 2005: 87). Meer duidelijkheid is er over de 
stedenbouwkundige herziening. De stedelijke structuur moet compacter 
worden, groenstroken moeten soms wijken voor herbouw. De opwaardering 
van parken en natuurgebieden moeten het verlies aan groen compenseren. 
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Na de start van enkele experimentele projecten in Osdorp, Overtoomse Veld 
en Geuzenveld (De Geuzenbaan) werd de planvorming steeds omvattender 
en uiteindelijk is in 2001 vastgelegd dat bij de vernieuwingsoperatie zestig 
procent van alle 54.000 woningen onder handen zal worden genomen. 
ruim 13.000 woningen gaan tegen de vlakte en maken plaats voor 24.000 
nieuwbouwwoningen. Bijna 7.000 huurwoningen worden verkocht en 1600 
huurwoningen krijgen een opwaardering (Hellinga, 2005: 162). Het aandeel 
koop zal na de ingrepen in 2015 zijn gestegen tot 40 procent, terwijl de sociale 
huursector dan 45 procent van de voorraad uitmaakt (een afname van 31 
procent ten opzichte van het jaar 2000). De bewonersorganisaties reageren 
aanvankelijk gematigd. Ze zijn niet tegen differentiatie, maar ze willen geen 

De Geuzenbaan in de Westelijke Tuinsteden
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wijken voor de rijken en ze zijn in het bijzonder tegen de sloop van de eigen 
woningen (idem, 154). Ze eisen bovendien voor de bewoners van te slopen 
panden terugkeerrecht. Op inspraakbijeenkomsten is er meer protest en 
wantrouwen onder de oude stedelingen. Onder hen leeft een sterke angst 
dat ze worden weggesaneerd en niet kunnen terugkomen. Waarom worden 
zij geproblematiseerd? Waarom willen de plannenmakers niet door met de 
‘oude’ tuinsteden? Maar de stadsdelen en corporaties zijn onvermurwbaar. er 
zijn volgens hen teveel mensen weggetrokken die de oude buurten afwijzen 
(zie Scheffer, 2004: 9). Nieuwe woningzoekenden staan niet te springen om 
Nieuw West. Als ze zich er vestigen is dat vanwege de snelle beschikbaarheid 
en betaalbaarheid, maar het is geen duurzame ambitie. Als de kans zich 
voordoet, is men snel vertrokken. De tuinsteden zuchten onder het stigma van 
deprimerende lelijke betonbouw. en ook al staan er verspreid enkele bijzondere 
gebouwen, het geheel wekt inderdaad vaak een kleurloze Oostblokachtige 
indruk (Wiesman, 2003). De meeste woningzoekenden in Amsterdam hebben 
weinig op met de ‘vakkenvul-stedenbouw’: een overvloed van kleine, gestapelde 
woningen achter tamelijk ongeïnspireerde gevels. Daarom en vanwege het 
sociale verval moeten de wijken en de stedenbouwkundige opzet op de schop 
volgens de beleidsmakers. 

De schampere uitspraken van bestuurders over de kwaliteit van het 
gebied doen veel pijn bij cultuurhistorici die spreken van de afbraak van de 
‘gerealiseerde utopie van de socialistische volkshuisvestingspolitiek’ (Van 
rossem, 2003). De ‘eentonige’ herhaling in de woningbouw zien deze hoeders 
van monumenten niet als zwaktebod, maar juist als kenmerkende kracht. 
Samen met die oorspronkelijke bewoners die soms wel instemmen met de 
noodzaak van sloop in andere delen van de wijk, maar zeer gehecht zijn aan 
hun eigen huis en haard (de Volkskrant, 3-12-2009), verzetten zich tegen 
een al te rücksichtsloze sloop van ‘goede’ woningen. Mede door deze druk 
is er een lijst gekomen van ‘parels van Nieuw West’ en zullen delen van Van 
eesterens schepping bewaard blijven. Sommige oorspronkelijke complexen 
zijn recent voorzien van het predikaat monumentaal en de Van eesterenbuurt 
is uitgeroepen tot museum.

In de meeste gevallen houden de bestuurders echter voet bij stuk. De 
wijken moeten meer gemiddeld worden qua economische bevolkingsopbouw 
zodat ze niet uit de toon vallen op noemers als leefbaarheid, overlast en 
schoolprestaties. De vernieuwing en de middenklassebewoners moeten het 
gebied weer ‘normaliseren’ en op ‘Nieuw Amsterdams Peil’ brengen. Maar 
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de middenklasse moet niet alleen de wijkstatistieken doen kantelen. Iets 
implicieter wordt ook verwacht dat de huidige bewoners persoonlijk profijt 
kunnen hebben van de nieuwe of gebleven middenklasse. Aanvankelijk zijn 
er weinig uitgekristaliseerde gedachten over de vraag welke middengroepen 
geschikt zijn om (etnische) achterstandsbewoners in contact te brengen met 
de dominante Nederlandse cultuur. Die vernederlandsing is van belang, maar 
daarvoor zou (naar het recept van de Bijlmer) ook de eigen opgewerkte etnische 
middenklasse kunnen zorgen, zo stelt onder andere Ahmed Marcouch, de 
prominente stadsdeelvoorzitter van Slotervaart in de periode 2006-2010 
(elsevier, 24-01-2009). 

Conform deze ideeën richt de nieuwbouw in Nieuw West zich steeds meer 
op de interne doorstroom of op allochtone spijtoptanten die Nieuw West zijn 
blijven beschouwen als hun thuisgebied voor familie- en winkelbezoek. De 
stijgers uit de eigen bevolking wil men vasthouden en niet verliezen aan de 
regio (Metaal & Delnoij, 2006). Voor het bouwprogramma betekent dit dat niet 
alleen stedelijk wordt gebouwd - appartementen voor starters of voor stedelijk 
georiënteerden die zich voor hun sociale verkeer en cultuurbezoek vaak sterk 
richten op andere delen van de stad (vgl. Nio, reijndorp & Veldhuis, 2008: 72), 
maar dat ook suburbane huistypen worden ontwikkeld zoals grondgebonden 
woningen. Veel allochtone stijgers willen inderdaad in een vertrouwde omgeving 
in een laagbouwwoning dichtbij familie wonen. Maar ze zijn tegelijkertijd erg 
bezorgd over het opvoedingsklimaat en daarom gesteld op de aanwezigheid van 
een wit bevolkingsdeel in de woonomgeving, zo laat onderzoek in Nieuw West 
zien. ‘Allochtone middenklassers willen een gemengde buurt. Ze hechten grote 
waarde aan goede, gemengde scholen op loopafstand. In beide gevallen wordt 
deze menging afgemeten aan het percentage autochtone Nederlanders (...) Dat 
ze het nu beter hebben dan hun ouders en veel van hun vroegere klasgenoten 
willen ze graag uitdragen en uitgedrukt zien in de woonbuurt (...) Daalt het 
aandeel autochtone Nederlanders dan is dat voor hen het signaal dat de wijk 
achteruitgaat’ (engbersen e.a., 2008; vgl. Veldboer & Duyvendak, 2009).

De vrees bestaat dat er een opknapbeurt van de wijken plaatsvindt, zonder 
dat dit impact heeft op de sociale problemen zoals de hoge werkloosheid, 
het lage opleidingsniveau, de lage scores voor interetnisch contact etc. Alle 
partijen benadrukken dat de sociale pijler van de vernieuwing minstens zo 
belangrijk is als het ‘stenen stapelen’. Voor Nieuw West is dan ook een lange lijst 
van sociale projecten opgesteld, samengebracht onder de term Koers Nieuw 
West. een bekend project in de sociale pijler zijn de afgelegde huisbezoeken in 
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Overtoomse Veld bij uitgeplaatste huurders. Dit project ‘achter de voordeur’ 
is te betitelen als assertief sociaal beleid. Het gaat om ‘aankloppen, luisteren, 
verwijzen en activeren’. Het leidt vaak tot concrete stappen zoals psychische 
hulp en steun bij het opvoeden (Metaal, Delnoij & Duyvendak, 2006; Metaal, 
Van Huis & Duyvendak, 2009). Daarnaast is een van de eerste Moeder-
Kind-Centra te vinden in Nieuw West. Deze centra in de buurt richten zich 
op allochtone ouders die op een grote afstand staan van de Nederlandse 
arbeidsmarkt. Het zijn categorale voorzieningen die nauwelijks gericht zijn op 
interetnische overbrugging. Dat is ook lastig want veel autochtone gezinnen 
brengen hun kinderen naar onderwijs en vrijetijdsvoorzieningen buiten de 
buurt. een groot aantal witte kinderen zit op scholen in de randgemeenten 
(onder andere in Halfweg en Badhoevedorp), met als gevolg dat Nieuw West 
veel zwarte scholen telt. 

6.4.5. de geuzenbaan in geuzenveld: een eerste plus in een ‘minwijk’? 

Geuzenveld telde tot aan de start van de vernieuwing ongeveer 20 procent 
koopwoningen. Deze zijn bijna allemaal te vinden in de relatief nieuwe wijk De 
eendracht (buurt 10), waar laagbouwwoningen domineren. De oudere delen 
van Geuzenveld hebben een heel andere opzet met een herkenbaar patroon 
van middelhoge portieketage-flats. Binnen die ogenschijnlijke eenvormigheid 
bestaan echter duidelijke demografische verschillen. In sommige subbuurten 
wonen nog veel oudere autochtonen naast allochtone gezinnen. In andere 
stukken (buurt 8 en 9) is de pioniersgeneratie verdwenen en is de concentratie 
van werklozen, armen en allochtonen het hoogst. Hier staan ook de meeste 
sociale huurwoningen (Lindeman, Crok e.a., 2005, in Metaal, Delnoij & 
Duyvendak, 2006). 

Sinds 2000 zijn corporaties en projectontwikkelaars bezig om in Geuzenveld 
de verhouding tussen huur en koopwoningen gelijk te trekken. Het stadsdeel 
Geuzenveld-Slotermeer streeft ernaar het aandeel sociale huur tussen 1998 en 
2015 terug te schroeven van tachtig tot vijftig procent. tussen twee ‘slechte’ 
buurten waarvan een groot deel op de nominatie staat voor vernieuwing is 
eerst een ‘schakel’ gebouwd op een zogeheten inbreidingslocatie. De bouw van 
deze Geuzenbaan startte in 2000 op de plek van een voormalig onbebouwd 
dijklichaam. Het is een van de zogeheten experimenteerprojecten in Nieuw 
West. De verschillende nieuwbouwcomplexen moesten het gebied meer allure 
verschaffen en bijdragen aan het doel van een ‘evenwichtig leefbaar stadsdeel’. 
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Aanvankelijk had het stadsdeel geen uitgesproken beeld van de gewenste 
nieuwe bewoners, later zette men wel sterker in op doorstromers uit het eigen 
gebied (Metaal, Delnoij &Duyvendak, 2006). 

De Geuzenbaan is als gezegd een van de eerste gerealiseerde projecten. Op 
1 januari 2005 – kort voor het meetmoment voor ons onderzoek - telde deze 
buurt 800 bewoners, verdeeld over 52 procent koop, 34 procent particuliere 
huur (vrije sector)en 13 procent sociale huurwoningen. Begin 2005 waren 
drie locaties geheel afgerond, te weten Albardakade (176 appartementen, 
allen koop), tussen water en park (118 woningen, 72 koop, 118 particuliere 
huur), en de Geuzentuinen (138 woningen, waarvan 76 sociale huurwoningen, 
62 woningen zijn bedoeld voor verkoop, maar zijn tijdelijk aangeboden als 
particuliere huur). Andere projecten zoals de nieuwbouw rond de basisschool 
Het Koggenschip stonden nog in de steigers.

een groot deel van de eerste groep bewoners (rond de 60 procent) is 
afkomstig uit Nieuw West en daarbinnen vooral uit Geuzenveld. Dat geldt 
zowel voor huurders en kopers. Gezinnen met kleine kinderen en jonge stellen 

Albardakade
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vormen de hoofdmoot. In bijna de helft van de gevallen zijn de bewoners 
autochtoon. turken, Marokkanen en Surinamers maken elk zo’n 15 procent 
uit van de bevolking van de Geuzenbaan (O+S, 2005). De nieuwbouw in 
Geuzenveld lijkt daarmee inderdaad onderdak te bieden aan ‘eigen’ bewoners. 
De toenmalige stadsdeelvoorzitter schat ‘dat uiteindelijk de helft van de kopers 
uit de allochtone middenklasse afkomstig is. Als er een sociale liftfunctie 
plaatsvindt, of iets van uitstraling naar kansarmen, dan moet dat bij hen 
worden gezocht. Zij zijn de voorbeelden voor de jeugd’ (Delnoij, 2006). 

In de omliggende complexen – oudere flats met een gering oppervlak en 
een lage huurprijs – ligt op het moment van peilen het aandeel Marokkanen 
(22 procent) hoger en zijn er juist minder Nederlanders (39 procent) en 
Surinamers (9 procent). er wonen relatief veel ouderen en werklozen die beide 
een relatief groot sociaal isolement melden. Na 2006 zijn enkele omliggende 
straten van de Geuzenbaan vernieuwd. De woningcorporaties zijn druk in de 
weer met stedelijke vernieuwing en mede daardoor zijn er veel verhuizingen, 
tussenwoningen, leegstand en dergelijke. De moeizame herhuisvesting van 

Pieter van der Werfstraat
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grote gezinnen zorgt soms voor oponthoud en onzekerheid. De transitiefase 
eist zijn tol. Panden die wachten op sloop worden niet meer opgeknapt en nog 
maar door enkele huishoudens bewoond. De verloedering slaat dan snel toe 
(trouw, 8-01-2009). 

De veranderingen zijn in Geuzenveld volop gaande, maar weerspiegelen 
zich bijvoorbeeld nog nauwelijks in een stijgende waardering. Geuzenveld-
Slotermeer scoort in 2007 met Bos en Lommer en Slotervaart  het laagst van 
alle Amsterdamse stadsdelen als het gaat om leefbaarheid. De bewoners zijn 
het minst tevreden over hun buurt, klagen over een verloederd straatbeeld en 
vinden de sociale cohesie laag (O+S, 2007).

6.5. succesVoLLe en omstreden binnenroute?

Voor dit onderzoek is het belangrijkste onderscheid tussen de F-buurt en 
de Geuzenbaan dat de F-buurt te boek staat als een succesvol voorbeeld van 
de binnenroute met een vanzelfsprekende ‘giving back’-houding onder de 
Surinaamse middenklasse (vgl. Aalbers, 2010). terwijl er voor de Geuzenbaan 
veel onzekerheid is of etnische stijgers zich als loyale Wimby’s zullen opwerpen 
(vgl. engbersen e.a., 2008). Bovendien is het nog de vraag of er überhaupt 
enige middenklasse-betrokkenheid zal ontstaan.

De F-buurt is uit de vorige paragraaf naar voren gekomen als een 
succesverhaal van ‘zwarte gentrification’. De buurt staat symbool voor de 
nieuwe Bijlmer, waar na vijftien jaar vernieuwen de woonemancipatie van 
minderheidsgroepen, de Surinamers voorop, zichtbaar wordt. Dat de wijk nog 
even zwart is als in de ‘getto-periode’, wordt nauwelijks geproblematiseerd, 
noch door bewoners, noch door de buitenwereld. een breed gedeelde 
veronderstelling is dat de opkomende zwarte middenklasse solidair is met 
huurders uit de eigen etnische groep, al is deze middenklasse tegelijkertijd 
gevoelig voor de overlast door minder succesvolle leden van de eigen of van 
andere etnische groepen (Aalbers, 2010). 

De schets van Geuzenveld laat zien dat de vernieuwing er later is gestart 
en er vooralsnog minder successen te vieren zijn. De wijkscores zitten 
nog nauwelijks in de lift en de wijk staat negatief bekend als toonbeeld van 
de ‘mislukte integratie’ van immigranten. De woningen uit de naoorlogse 
periode zijn de laatste jaren hoofdzakelijk gewild bij turkse en Marokkaanse 
doorstromers uit Oud en Nieuw West en (autochtone) starters van buiten 
de stad. De nieuw gebouwde woningen en complexen in de Geuzenbaan (de 
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start van de herstructurering in Geuzenveld) zijn ontwikkeld voor dezelfde 
genoemde groepen, maar dan met een wat ruimere beurs. Ook hier is de 
aanname (van lokale politici) dat solidariteit verloopt langs etnische lijnen; 
de hoop is dat de etnische middenklasse zich het lot aantrekt van arme 
groepsgenoten. Deze aanname is echter niet onomstreden. Politici aan de 
rechterkant van het politieke spectrum zien minder in de potentiële leidende 
rol van de nieuwe etnische middenklasse en schetsen sociaal-economische 
menging liever als een ultieme poging om oorspronkelijke autochtone 
bewoners, die zijn verhuisd naar de randgemeenten, terug te halen naar de 
stad (vgl. reijndorp & Van der Zwaard, 2004). Maar zelfs als men vertrouwen 
heeft in de binnenroute dan is het voor Nieuw West de vraag of turkse en 
Marokkaanse stijgers al genoeg ‘ruimte’ hebben om goodwill terug te geven 
(de economische integratie van deze groepen gaat minder snel dan die van 
Surinamers). Vanwege de geringere economische integratie zouden succesvolle 
groepsleden ook sterk hechten aan het ontvluchten van etnische eenzijdige 
woongebieden (vgl. de assimilatietheorie). Het in dezelfde omgeving wonen 
als de dominante etnische groep zou voor hen symboliseren dat zij in een 
winnende wijk zijn beland (Uyterlinde e.a., 2008). Ook Marokkaanse en 
turkse bewoners met lagere inkomens benadrukken overigens dat er nog veel 
te weinig etnische en inkomensmenging is in Geuzenveld (Van der Veer, 2009). 

Voor dit proefschrift zijn surveys die zijn uitgezet in de F-buurt en de 
Geuzenbaan geanalyseerd op de vraag welke middengroepen de aanwezigheid 
van lagere statusgroepen het meest waarderen: wie zijn er in houding loyaal 
aan de gemengde wijk, wie zijn de Wimby’s?3 Of in termen van dit proefschrift: 
wie onderscheiden zich door een houding van positieve lotsverbondenheid 
en verticale solidariteit naar lagergeklasseerde buren? tot dusver is die vraag 
hoofdzakelijk beantwoord in kwalitatief onderzoek (o.a. rose, 2004; Arthurson, 
2006; Moore, 2009). In dit proefschrift liggen interviews (zie paragaaf 6.2.) en 
een kwantitatieve verkenning gezamenlijk ten grondslag aan de bevindingen. 

3   In een eerdere analyse werden beleidscategorieën zoals de creatieve klasse en etnische 
stijgers vergeleken op de overdracht van sociaal kapitaal. In deze studie kijken we naar de 
invloed van persoonlijke kenmerken zoals klasse, opleiding en etniciteit, op de loyaliteit naar 
lagergeklasseerde buren. 
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6.6. op zoek nAAr wimby’s: de LoyALiteitsschAAL

De uitgezette surveys zijn allereerst getoetst op hun representativiteit. In de 
F-buurt werd met huis-aan-huis verspreide vragenlijsten (zie bijlage 6.1.) een 
responspercentage van dertig procent (N= 120) gehaald. Door het slechts 
gedeeltelijk meenemen van de sociale huurwoningen in de Florijnflats (ongeveer 
40 procent van de totale populatie van de F-buurt is niet benaderd) is het lastig 
de responsgroep te vergelijken met de totale bewonersgroep van het gebied. 
toch zijn er voldoende indicaties dat de representativiteit toereikend is. In het 
survey keert bijvoorbeeld de dominantie terug van niet-westerse allochtonen. 
Hun tweederde aandeel in de respons blijft maar licht achter bij hun werkelijke 
aandeel van net boven de 80 procent van de bevolking. De relatief hoge graad 
van doorstroming in het survey (57 procent) correspondeert bovendien goed 
met de bevinding uit 2004 dat meer dan de helft van de kopers afkomstig is uit 
de Bijlmer (De Haan & Keesom, 2004: 88). Huishoudens met inkomens lager 
dan 1350 netto per maand zijn beschouwd als lage inkomens. Ze zijn buiten de 
analyse gelaten, tenzij een opleiding voor hbo of universiteit is voltooid.

Het survey in Geuzenveld is uitgezet bij alle adressen in de Geuzenbaan. 
Deur aan deur verzameling van de enquête leverde een respons op van 
34 procent (N= 143). De spreiding van de respons over de verschillende 
complexen (gecontroleerd via de postcodes van respondenten) laat zien dat 
de participatie van bewoners van koop- en particuliere huurappartementen 
iets hoger ligt dan hun aandeel in de Geuzenbaan (Metaal, 2006: 170). De 
middenklasse in het survey bestaat voor de helft uit autochtonen en voor de 
helft uit allochtonen. Dat duidt op een lichte oververtegenwoordiging van 
autochtonen die 45 procent van de populatie van de Geuzenbaan omvatten. 
turken en Marokkanen vielen relatief veel buiten de onderzoeksgroep door 
zowel een lage respons als door de gehanteerde middenklassegrens. Zes op de 
tien respondenten behoort tot de nieuwkomers, 38 procent is doorstromer. 
Ook hier vertekent de lage respons van doorstromende etnische gezinnen de 
representativiteit van de onderzoeksgroep enigszins. In bijlage 6.2. wordt de 
representativiteit van beide surveys uitgebreid besproken. 

Loyaliteitsschaal

In de analyse van de surveys zijn vervolgens vier indicatoren gebruikt die in 
dit hoofdstuk gezamenlijk dienen als loyaliteitsschaal. Allereerst het oordeel 
over de getalsmatige verhouding van koop- en huurwoningen (l1), vervolgens 
het oordeel over de bevolkingssamenstelling van de buurt (l2). ten derde de 
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ervaren verbondenheid met de bewoners van de buurt (l3). en tot slot het al 
dan niet willen handhaven van sociale afstand tot bewoners van goedkope 
sociale huurwoningen (l4). 4 

Aanvullend is onderzocht hoe respondentencategorieën scoren op 
contacten in de buurt. We weten uit veel sociale mix-onderzoeken dat er weinig 
contacten tussen klassen zijn, maar hoe groot is het totale buurtnetwerk van 
middenklassers? Ook is nagegaan of ze op zoek zijn naar een andere woning: 

4   De corresponderende vragen zijn: Wat is uw oordeel over de combinatie van koop-en 
huurwoningen? (precies goed, te veel koop = betrokken bij arm: te veel huur = niet betrokken 
bij arm). Deze vraag is in de Geuzenbaan helaas niet gesteld. De andere vragen wel. Wat is uw 
oordeel over de bevolkingssamenstelling van deze buurt? (goed/redelijk = positieve waardering, 
matig en slecht = negatieve waardering). Voelt u zich verbonden met bewoners van de deze 
buurt?  (verbonden, neutraal, niet-verbonden). Hoe zou u het vinden als uw kinderen vrienden 
hebben die wonen in de gerenoveerde flats/in de oude sociale huurwoningen? (vervelend, 
neutraal, niet vervelend).

Figuur 6.2. Analysemodel

 Loyaliteit  menging Buurtcontact Blijven
 (l1,l2,l3, l4) (b1) (e1)
Bewonerskenmerken
Doorstromers
Nieuwkomers
Zonder inwonende kinderen
Met inwonende kinderen
Man
Vrouw 
Autochtonen
Niet-Westerse Allochtonen
(Surinamers)
Hogeropgeleiden
Middelbaar opgeleiden
Lageropgeleiden 
Lage sociaal-culturele specialisten*
Hoge sociaal-culturele specialisten*
Lage technocraten*
Hoge technocraten*
Hogere middenklasse*
Midden-middenklasse*
Lagere middenklasse*
Binnenroute sociaal-cultureel*
Binnenroute sociaal-economisch*
Buitenroute sociaal-cultureel*
Buitenroute sociaal-economisch*



186 HOOFDStUK 6

overwegen ze een vertrek of willen ze blijven? exit in de zin van Hirschman kan 
een daadwerkelijke verhuiswens inhouden, maar het kan ook van toepassing 
zijn op bewoners die veel afwezig zijn en op de momenten van aanwezigheid 
zich innerlijk terugtrekken in de eigen kleine wereld. Door naar algemene 
buurtcontacten te vragen kunnen we dus nagaan of middengroepen zich al 
dan niet in hun schulp terugtrekken in gemengde wijken (vgl. Andreotti & Le 
Gales, 2008). 

De items voor loyaliteit zijn in de analyse gekruist met een groot aantal 
bewonerskenmerken en met (operationaliseringen van) de binnen-en 
buitenroute. In schema levert dat het volgende analysemodel op, waarbij steeds 
gekeken wordt of de verwachting klopt dat kleine verschillen en vertrouwdheid 
hoger scoren dan onbekendheid en grote verschillen.

Sommige bewonerskenmerken spreken voor zich of verwijzen naar 
standaarddefinities.5 Andere indelingen vragen om enige uitleg. Het afbakenen 
en indelen van de middenklasse kent in Nederland bijvoorbeeld niet altijd 
eenduidige beschrijvingen. De middenklasse wordt in onderzoek vaak 
ingedeeld aan de hand van het inkomen, specifieker het inkomen in relatie 
tot het landelijke gemiddelde. Dat is in Nederland ongeveer 35.000 euro bruto 
per jaar. Het Centraal Planbureau rekent tussen eenmaal modaal (30.000 euro 
in 2007) en tweemaal modaal tot de middenklasse. Het Centraal Bureau voor 
de Statistiek verdeelt inkomensengroepen in tien gelijke decielen en rekent 
dan deciel 4 tot en met 8 tot de middenklasse. De ondergrens is dan ongeveer 
22.000 euro, de bovengrens 42.000 euro bruto. Omgerekend naar het netto 
besteedbaar inkomen verdient de middenklasse volgens het CBS tegenwoordig 
tussen 14.200 euro en 25. 200 euro per jaar. Als we de ondergrens van het CBS 
en de bovengrens van het CPB nemen, dan rekenen we voor dit onderzoek tot 
de lagere middenklasse huishoudens met 1350 tot 2050 euro netto per maand. 
Boven de 3200 netto spreken we van de hogere middenklasse en daaronder 
van de midden-middenklasse. Naast het inkomen kan ook gekeken worden 
naar opleidingsniveau of naar klassenindelingen. Het onderscheid naar lage 
en hoge sociaal-culturele specialisten, alsmede naar lage en hoge technocraten 
is daar een voorbeeld van. Het is afgeleid van de nieuwe eCG-klassenschaal 

5   Hogeropgeleiden zijn diegenen die een hbo of universitaire opleiding hebben voltooid. 
Middelbaar en lager opgeleiden hebben maximaal een mbo-diploma. Autochtonen zijn 
diegenen waarvan beide ouders zijn geboren in Nederland. Niet-westerse allochtonen hebben 
een vader of moeder geboren in Suriname, Nederlandse Antillen, turkije, Marokko, of in andere 
niet geïndustrialiseerde landen.
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(zie Guvelci, Need & De Graaf, 2006)6. Ook deze indelingen worden hier 
meegenomen. 

De binnen- en de buitenroute zijn als volgt geoperationaliseerd. Bij de 
sociaal-culturele definitie staat het verschil in cultureel kapitaal voorop. 
Hiervoor zijn opleiding en etniciteit geclusterd tot nieuwe categorieën. 
Onder de binnenroute vallen respondenten met een niet-westerse etniciteit 
en met een opleiding tot maximaal mbo-niveau. tot de sociaal-culturele 
buitenroute worden de hogeropgeleide autochtone respondenten gerekend. Bij 
de sociaal-economische definitie kijken we niet naar kleur, maar maken we 
een onderscheid naar economisch kapitaal. Hierbij combineren we opleiding 
met de eCG-klassenschaal. De binnenroute omvat dan middelbaar en lager 
opgeleiden, die werkzaam zijn als lagere sociaal-culturele specialisten of lagere 
technocraten. De buitenroute zijn hogeropgeleiden en diegenen met een 
beroep als hogere sociaal-culturele specialisten of hogere technocraten. Door 
deze samenstellingen vallen sommige middengroepen uit de responsgroep 
(zoals hoger opgeleiden allochtonen bij de sociaal-culturele definitie), toch 
dekken deze definities grote delen van de responsgroep.7 

6.6.1. de middenklasse in de f-buurt en de loyaliteit naar de gemengde wijk 

Opmerkelijk is dat het vooraf verwachte beeld van een succesvolle Surinaamse 
middenklasse die loyaal is ten opzichte van minder bedeelde buurtbewoners, 
niet als meest kenmerkende beeld terugkeert in de analyse. Wat opvalt is dat 
uit de analyse van de F-buurt over de gehele linie een grote middenklasse-
betrokkenheid spreekt met daarbinnen een hoofdrol voor autochtone 
Nederlanders. De loyaliteit naar arme buurtbewoners is een vrij algemeen 
kenmerk van de middenklasse in de F-buurt. Van alle middengroepen is 
bijvoorbeeld 71 procent tevreden over de bevolkingssamenstelling van de 

6   Hoge sociaal-culturele specialisten hebben hoger onderwijs gevolgd en beoefenen een sociaal-
cultureel beroep (kunst & cultuur; communicatie, media, pr; marketing & reclame; onderwijs; 
onderzoek & research; overheid en sociale verzekeringen, zorg & welzijn). Lage sociaal-culturele 
specialisten werken in de zelfde branches maar vanuit een opleidingniveau tot en met het mbo. 
Hoge technocraten hebben aan de universiteit of aan een hbo-instelling gestudeerd. Ze hebben 
technische economische beroepen (bouwnijverheid, consultancy, detailhandel, financieel/
administratief, groothandel, horeca, ict, industrie, juridisch, landbouw, onroerend goed, 
techniek, transport, werving en selectie). Lage technocraten zijn in dezelfde beroepen actief, 
maar met als basis lager of middelbaar beroepsonderwijs. 
7   De dekking van de sociaal-culturele indeling is als beide cases bij elkaar opgeteld worden 51 
procent (N = 114). Bij de sociaal-economische binnen- en buitenroute (lage en hoge clusters naar 
klasse en opleiding) is er minder uitval. Hier is de gezamenlijk omvang 60 procent (N = 134).
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buurt, de lagere middenklasse en de hogere technocraten vallen met scores 
van rond de vijftig en zestig procent licht uit de toon. Alleen nieuwkomers 
oordelen significant negatief over de bevolkingssamenstelling. Op twee andere 
onderdelen van de loyaliteitsschaal, de ervaren verbondenheid met de gehele 
buurt en het niet bezwaarlijk vinden van contact tussen de eigen kinderen en 
kinderen uit arme gezinnen, scoort de middenklasse in de F-buurt gemiddeld 
rond de veertig procent. Alleen bewoners met een mbo-opleiding staan 
duidelijk negatief tegenover interklasse-vriendschappen. Iets meer dan vijftig 
procent van de middenklasse verklaart bovendien dat er een goede combinatie 
van koop-  en huurwoningen staat in de F-buurt, of vindt dat er zelfs te veel 
koop is. Bij huishoudens zonder kinderen leeft deze opvatting het sterkst. 
Gemiddeld heeft 65 procent van de middengroepen meer dan vijf contacten in 
de buurt. Bij lage sociaal-culturele professionals is dit met een score van vijftig 
procent significant minder. Huishoudens zonder kinderen zitten met zeventig 
procent juist significant hoger. Weinig groepen denken aan vertrekken uit de 
F-buurt. Gemiddeld heeft 88 procent geen verhuiswens.

Autochtonen - die een minderheid vormen in het gebied - etaleren op 
bijna alle punten een (iets) grotere loyaliteit aan de gemengde F-buurt 
dan Surinamers en andere niet-westerse allochtonen. Autochtonen voelen 
zich significant meer verbonden met de buurt, ze zijn positiever over de 
combinatie van woningtypen en over de bevolkingssamenstelling. Bovendien 
vinden ze het minder vervelend als hun kinderen vriendjes hebben die in 
de gerenoveerde Florijnflats wonen. Onder de Surinaamse middenklasse 
speelt dus een wat grotere terughoudendheid naar lagere statusgroepen. Zo 
antwoorden allochtone bewoners vaker neutraal of negatief over vriendschap 
tussen hun kinderen en kinderen uit de Florijnflats. Daarnaast voelen 
vrouwelijke bewoners met een allochtone herkomst en met een hoge opleiding 
zich significant minder verbonden met hun buurt. Autochtone Nederlanders 
hebben ook meer contacten in de buurt dan Surinaamse Nederlanders of 
andere niet-westerse allochtonen. Als er al een verhuiswens is onder bewoners 
(en over het algemeen is die wens zeer gering), dan is dat ook iets meer bij 
Surinamers dan bij autochtonen. In bijlage 6.3 zijn per item de antwoorden 
besproken. 

In meerdere opzichten scoort de buitenroute in de F-buurt hoger dan de 
binnenroute. Dit geldt het sterkst voor de sociaal-culturele buitenroute, maar 
het geldt ook voor de sociaal-economische indeling. etnische groepen die 
naar klasse en opleiding nog niet zo gevestigd zijn tonen vaak (iets) minder 
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Figuur 6.3. De F-buurt in schema (weergave van afwijkingen van het gemiddelde)

 Loyaliteit menging Buurtcontact Blijven 
 (l1, l2, l3, l4)  (b1)  (e1)
Bewonerskenmerken
Doorstromers l1 (+) l2 (+)   b1 (+)   
Nieuwkomers  l2  –   b1 (–) e1 (–)
Zonder inwonende kinderen l1  +   l2 (+)   b1 (+)
Met inwonende kinderen
Man     b1  +
Vrouw 
Autochtonen l1 (+) l2 (+) l3  +  l4 (+) b1 (+) 
Niet-Westerse Allochtonen  l2 (+) l3 (–) l4 (–)   e1 (–)
(Surinamers) l1 (–)    b1 (–)
Hogeropgeleiden a1 (–)   l4 (+) b1 (–)
Middelbaar opgeleiden    l4  –  b1 (–)
Lageropgeleiden  l1 (+)  l3 (+)  b1 (+)
Lage sociaal-culturele specialisten l1 (+)   l4 (–) b1 (–)
Hoge sociaal-culturele specialisten l1 (+)   l4 (+)
Lage technocraten l1 (–)   l4 (–)   e1 (–)
Hoge technocraten l1 (–) l2 (–)  l4 (–)
Hogere middenklasse  l2 (+)
Midden-middenklasse       e1 (–)
Lagere middenklasse  l2 (–)   b1 (+) e1 (–)
Binnenroute sociaal-cultureel  l2 (–) l3(–) l4 (–)
Binnenroute sociaal-economisch l1 (+) l2(–) l3(–) l4 (–)
Buitenroute sociaal-cultureel l1 (–) l2(+) l3(+) l4 (+)
Buitenroute sociaal-economisch l1 (–)   l4 (+)

Loyaliteit menging 
l1 Goede mix koop en huur  
l2 Positief over de bevolkingssamenstelling 
l3 Voelt zich verbonden met de buurt  
l4 Sociale afstand geen bezwaar voor contact
b1 aantal buurtcontacten hoger dan vijf
e1 blijft in de buurt (geen exit wens)

+ positieve correlaties – negatieve correlaties (p.00 tot en met p <.10). (+) of (-) is niet 
significante afwijking van het gemiddelde.

loyaliteit dan hogere blanke statusgroepen. Dat de buitenroute domineert 
komt op verschillende punten tot uiting. Bij een grote sociale afstand en een 
geringe (economisch of culturele) gelijkenis met achterstandsbewoners voelt 
men zich sterker verbonden met andere bewoners van de F-buurt, is men 
positiever over de bevolkingssamenstelling, en is er duidelijk minder bezwaar 
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tegen een ‘ander’ vriendje of vriendinnetje voor de kinderen. Bij de sociaal-
culturele indeling scoort de buitenroute bovendien hoger bij de beoordeling 
van de mix van koop en huur. Alleen in de sociaal-economische indeling voert 
de binnenroute op dit punt de boventoon. Hoewel de kleine aantallen in de 
respons tot enige voorzichtigheid manen, lijkt het beeld van een dominante 
buitenroute zeer consistent. 

Hoogopgeleide autochtone Nederlanders nemen dus een loyale houding aan 
ten opzichte van de etnisch en economisch diverse bevolking van de F-buurt. 
Het feitelijk gedrag dat hieruit voortvloeit richting andere buurtbewoners 
is ook opmerkelijk (al is dat in deze studie niet de kern van de zaak). De 
hogeropgeleide autochtone Nederlanders hebben bijvoorbeeld net zoveel 
contacten met bewoners in de oudbouw (gemiddeld is dit in de F-buurt 40 
procent) als andere etnische groepen. Bovendien domineren in de kleine groep 
van middenklassers die aan buurtbewoners met een smalle beurs tips, hints 
of verwijzingen geven gezinnen met kinderen en werknemers uit de creatieve 
klasse (Veldboer, 2008: 142). een grote sociale afstand is in de F-buurt dus 
zeker niet een contra-indicatie voor loyaliteit, contact en (kleine beetjes) hulp.  
   

6.6.2. de middenklasse in de geuzenbaan en de loyaliteit naar de 
gemengde wijk

De Geuzenbaan past beter dan de F-buurt in de dominante aanname dat 
middengroepen in hun woonomgeving een lage betrokkenheid tonen bij 
lagere statusgroepen. De tevredenheid over de bevolkingssamenstelling, 
de verbondenheid met de buurt (en in iets mindere mate) de acceptatie van 
‘andere’ vrienden voor de eigen kinderen, blijft achter bij die in de F-buurt. 
In het bijzonder de tevredenheid over de bevolkingssamenstelling valt op met 
een lage score. In Geuzenveld heeft slechts 36 procent van de middenklasse 
een positief oordeel over de bevolkingssamenstelling van de Geuzenbaan 
en omgeving. In de F-buurt was deze score bijna dubbel zo groot. De 
ontevredenheid volgt een grillig patroon. Zowel hogere inkomens, middelbaar 
opgeleiden en lage sociaal-culturele professionals wijken negatief af van het 
gemiddelde. Hogeropgeleiden en in het bijzonder lageropgeleiden (met 58 
procent) zijn minder ontevreden over de bevolkingssamenstelling van de 
Geuzenbaan en omliggende straten. 

Minder dan een kwart van alle middengroepen voelt zich verbonden 
met  medebuurtbewoners (F-buurt 40 procent). Nieuwkomers hebben een 
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significant negatief effect op de mate van verbondenheid. Bewoners van 
allochtone komaf, doorstromend in de buurt en met een hoge opleiding voelen 
zich ook vaak minder verbonden. Dit is een van de weinige scores waar een 
kleine sociale afstand negatief afwijkt van de gemiddelde norm. Bewoners 
met alleen lager onderwijs, nieuwkomers en mannen hebben een significant 
negatief effect op hoe vervelend ze het vinden dat hun kinderen omgaan met 

Figuur 6.4. De Geuzenbaan in schema (weergave van afwijkingen van het gemiddelde)

 Loyaliteit  menging Buurtcontact Blijven 
 (l2, l3, l4)   (b1) (e1)
Bewonerskenmerken
Doorstromers l2 (+) l3 (+)    
Nieuwkomers l2 (–) l3  – l4 –   e1 (–)
Zonder inwonende kinderen      
Met inwonende kinderen     b1 (+) e1 (–)
Man   l4 –    
Vrouw 
Autochtonen l2 (–)  l4 (–)  b1 (+) e1 (–) 
Niet-Westerse Allochtonen l2 (+)  l4 (+)  b1 (–)
(Surinamers)  
Hogeropgeleiden  l3 (–)    e1 (–)
Middelbaar opgeleiden l2 (–) l3 (–)   
Lageropgeleiden  l2 (+) l3 (+) l4 –  b1 (+)
Lage sociaal-culturele specialisten l2 (–) l3 (–) l4 (+)  b1 (+) e1 (–)
Hoge sociaal-culturele specialisten
Lage technocraten     b1 (+)
Hoge technocraten l2 (+)     e1 (–)
Hogere middenklasse l2 (–) l3 (–)   b1(+)
Midden-middenklasse l2 (+)    b1(–) 
Lagere middenklasse  
Binnenroute sociaal-cultureel   l4 (+)
Binnenroute sociaal-economisch
Buitenroute sociaal-cultureel  l3 (–) l4 (–)
Buitenroute sociaal-economisch

Loyaliteit menging 
l2 Positief over de bevolkingssamenstelling 
l3 Voelt zich verbonden met de buurt  
l4 Sociale afstand geen bezwaar voor contact
b1 aantal buurtcontacten hoger dan vijf
e1 blijft in de buurt (geen exit wens)

+ positieve correlaties – negatieve correlaties (p.00 tot en met p <.10). (+) of (-) is niet 
significante afwijking van het gemiddelde
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kinderen die in de oudbouw van Geuzenveld wonen. Gemiddeld heeft 33 
procent geen bezwaar tegen dit soort vriendschappen (F-buurt 40 procent). 
Allochtonen,lage sociaal-culturele professionals en doorstromers zitten iets 
boven die norm. 

Iets meer dan de helft van alle middengroepen in de Geuzenbaan heeft vijf 
of meer contacten in de buurt. Boven dit gemiddelde zitten de lagere sociaal-
culturele professionals, gezinnen met inwonende kinderen, lageropgeleiden 
en ook de hogere inkomens en de autochtonen. Middeninkomens en niet-
westerse allochtonen halen lagere scores dan het gemiddelde. Vier van de 
vijf middenklassenbewoners van de Geuzenbaan heeft geen verhuiswens. 
De overweging om te vertrekken is meer dan gemiddeld zichtbaar bij 
autochtonen, hogeropgeleiden, lage sociaal-culturele professionals, hoge 
technocraten, nieuwkomers en huishoudens met inwonende kinderen. 
Opmerkelijk is dat sommige groepen met relatief veel contact in de buurt toch 
een bovengemiddelde verhuiswens hebben (zie figuur 6.2)

Voor zover er een patroon te ontwaren is in de lage scores in de 
Geuzenbaan, neigt het naar de binnenroute. Naarmate de sociale afstand 
groter is zijn de scores vaak nog iets lager. De binnenroute scoort zowel 
in de sociaal-culturele als sociaal-economische indeling beter dan de 
buitenroute op verbondenheid met de buurt en op het punt van geen 
bezwaar tegen een ‘ander’ vriendje of vriendinnetje. Bij de (on)tevredenheid 
over de bevolkingssamenstelling ontlopen de beide routes elkaar niet veel. 
Feitelijk zijn de beide routes echter tamelijk marginaal in de Geuzenbaan. 
Over de gehele linie tonen de middengroepen van de Geuzenbaan zich 
weinig betrokken bij minder gefortuneerde buren. In de Geuzenbaan is de 
opstelling overwegend klassiek te noemen: de aanwezige middenklasse is 
(in deze fase van de vernieuwing) weinig loyaal en wacht op betere tijden 
(zoals uitbreiding van de eigen rijen). Ondanks de kleine aantallen in de 
responsgroep is ook dit beeld vrij constant. 

De lage middenklasse-scores voor loyaliteit in de Geuzenbaan 
corresponderen met een geringe contactratio tussen middenklasse-bewoners 
en bewoners van de omliggende oudbouw. Driekwart van de middengroepen 
heeft geen enkel contact buiten de nieuwbouw. Allochtonen en doorstromers 
hebben nog het meest contact. Naarmate de sociaal-culturele sociale afstand 
kleiner is, groeit dus de kans op contact tussen bewoners van de Geuzenbaan en 
de omgeving. Verder blijkt dat bijna negentig procent van de middengroepen 
geen enkele handeling heeft verricht om een persoon uit de lagere klasse te 
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helpen. De weinigen die wel iets doen, zijn vooral allochtonen (Veldboer, 2008: 
143-144).8 

6.6.3. Vergelijking f-buurt & geuzenbaan 

In de Geuzenbaan is de loyaliteit ten opzichte van achterstandsbewoners op 
bijna alle kenmerken lager dan in de F-buurt. Voor zover de Geuzenbaan past 
in een van de beide routes van middenklasse-betrokkenheid dan is dit toch de 
binnenroute. De middenklasse in de F-buurt scoort op de loyaliteitsschaal over 
de gehele linie hoog, maar anders dan verwacht (Aalbers, 2010) loopt solidariteit 
niet eenzijdig langs etnische lijnen. Sterker nog, niet de binnenroute, maar 
de buitenroute springt er in de F-buurt uit. De volgende figuren illustreren 
duidelijk de sterk uiteenlopende scores van de twee gebieden. 
De F-buurt telt bovendien relatief veel contacten tussen klassen, maar eveneens 
niet noodzakelijkerwijs volgens het verwachte patroon van de binnenroute. 
een grotere sociale afstand doet geen afbreuk aan contact en lijkt zelfs gunstig 
voor hulp. In Geuzenveld domineert bij contact en hulp de binnenroute, maar 
is het aantal interklasse-contacten zeer gering (Veldboer, 2008). 

Verdere gegevens ontbreken om de grote verschillen tussen de F-buurt en 
de Geuzenbaan precies te duiden, maar door bestaande kennis te combineren, 
kunnen we de verschillen wel enigszins in perspectief plaatsen. Dat onder 
de zeer kleine blanke (deels uit doorstromers bestaande) middenklasse 
in de F-buurt een duidelijke sociale en symbolische binding en loyaliteit 
aan de zwarte buurt merkbaar is, laat zich moeilijk eenzijdig vertalen als 
een vorm van ‘residentiële correctheid’, als imponeergedrag naar blanke 
middengroepen die zich en masse verzamelen in brave buitenwijken. er is 
in de F-buurt hoogstwaarschijnlijk ook een ideële normatieve factor in het 
spel onder hoogopgeleide autochtone groepen. Daarnaast kan de loyaliteit 

8   In de analyse uit 2008 stond de overdracht van sociaal kapitaal centraal. een derde analyse 
(naast de F-buurt en Geuzenveld) had betrekking op een groep van lage sociale professionals 
die voorrang heeft op de sociale woningmarkt van Amsterdam. Dit deel van het onderzoek 
spitste zich toe op onderwijzers die verspreid over Amsterdam dankzij de regeling een woning 
hadden gevonden. Zij toonden in hun woonbuurt een relatief sterk normatieve betrokkenheid. 
Amsterdamse onderwijzers bleken hun werkmodus deels mee te nemen naar hun woonomgeving. 
Zij letten ook daar op het welzijn van kinderen. Meer dan de helft onderhield contacten met 
buurtbewoners met een laag inkomen. Veertig procent van de onderwijzers gaf bovendien aan 
dat ze arme buren met informatie of tips terzijde hadden gestaan. Veel van deze leraren stelden 
dat ze in hun buurt bekende en onbekende mensen aanspreken op hun gedrag. De correlaties 
zijn het sterkst als men woonachtig is in arme wijken, lesgeeft op een zwarte school en wanneer 
de eigen ouders ook een sociaal-cultureel beroep hebben of hebben gehad (Veldboer, 2008: 145).
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onder autochtone middengroepen aan de gemengde wijk mogelijk door nog 
twee andere elementen worden verklaard. Allereerst is de middenklasse in 
de F-buurt zo substantieel gegroeid, dat er niet meer sprake is van een klein 
aantal welgestelden. De middenklasse is deels de norm geworden en daardoor 
is (op scholen en dergelijke) de sociale reproductie niet in het gedrang. Ook 

 
 

Figuur  6.6. Middengroepen en hun loyaliteit aan de gemengde wijk. De Binnen- en de buitenroute 
(sociaal-economische definitie) in de Geuzenbaan en in de F-buurt.  

Figuur  6.6. Middengroepen en hun loyaliteit aan de gemengde wijk. De Binnen- en de 
buitenroute (sociaal-economische definitie) in de Geuzenbaan en in de F-buurt.

 

 
 

Figuur  6.5. Middengroepen en hun loyaliteit aan de gemengde wijk. De Binnen- en de buitenroute 
(sociaal-culturele definitie) in de Geuzenbaan en in de F-buurt.  

 

Figuur  6.5. Middengroepen en hun loyaliteit aan de gemengde wijk. De Binnen- en de 
buitenroute (sociaal-culturele definitie) in de Geuzenbaan en in de  F-buurt. 
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die zekerheid maakt dat men opener kan staan naar ‘anderen’. tenslotte zijn 
die anderen misschien niet zo heel anders. De Surinaamse bevolking kent een 
sterke economische emancipatie en is in cultureel opzicht sterk geconvergeerd 
naar de Nederlandse samenleving. eerder hebben we gezien dat leden van de in 
de samenleving dominante etnische groep relatief vriendelijk staan tegenover 

 

 

 
Figuur 6.7. Middengroepen en hun loyaliteit aan de gemengde wijk. Nieuwkomers en doorstromers in de 
Geuzenbaan en in de F-buurt. 
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Figuur 6.8. Etnische middengroepen en hun loyaliteit aan de gemengde wijk in de Geuzenbaan en in de 
F-buurt. 
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de aanwezigheid in de buurt van groepen die zij als sociaal nabij ervaren (zie 
hoofdstuk drie). Vrij vertaald naar de F-buurt: de buitenroute is door het succes 
van de Surinaamse Nederlanders als het ware iets minder ‘buiten’ geworden. 

Dat lijkt in de F-buurt het succes van de buitenroute te kunnen verklaren. 
De (vaak hoogopgeleide) autochtonen zijn relatief zeker van zichzelf, van de 
opwaartse integratie van ‘anderen’ en van de middenklasse-norm in de buurt. 
In de Bijlmer is de sterke sociale menging voor autochtonen daarom geen 
bedreiging. De ruimtelijke nabijheid van anderen wordt bewust opgezocht, 
omdat op deze plek het eigen belang (betaalbaar wonen, sociale reproductie) 
en het ervaren algemene belang (sociale menging) zich goed laten verzoenen. 

etnische middengroepen, de Surinamers voorop, tonen in de F-buurt 
een iets minder groot enthousiasme voor de gemengde wijk. Bij hen leeft 
sterker de vrees voor het de kop opsteken van oude Bijlmerkwalen en is er 
meer gevoeligheid voor het risico dat de aanwezigheid van (overlastgevende) 
arme bewoners de buurt weer omlaag kan halen (vgl. Aalbers, 2010, 
vergelijk hoofdstuk vijf). Desondanks is ook bij deze groepen de loyaliteit 
naar de gemengde wijk nog altijd veel hoger dan van welke middengroep 
in de Geuzenbaan dan ook. Dit alles resulteert in de F-buurt in een geringe 
verhuiswens. Die geringe verhuiswens is waarschijnlijk ook te relateren aan de 
kwaliteit van de woningen, de locatie van het gebied (dichtbij tal van stedelijke 
voorzieningen en een groot treinstation) en het feit dat de vernieuwing ver 

 
 

Figuur  6.9. Middengroepen en hun loyaliteit aan de gemengde wijk in de Geuzenbaan en in de F-buurt.  
Uitgesplitst naar opleidingsniveau.  
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gevorderd is en zich nu hoofdzakelijk in andere delen van Zuidoost voltrekt. In 
de F-buurt is het relatief rustig.

Geuzenveld en de Geuzenbaan verkeren in een andere fase van ontwikkeling 
dan de F-buurt. De Geuzenbaan is een van de eerste projecten in een gebied 
dat midden jaren tachtig (toen de Bijlmer al sterk was verkleurd) nog de meest 
autochtone omgeving van Amsterdam was, maar dat daarna snel is verkleurd 
en waar volgens menigeen nu ‘het multiculturele drama’ heerst. De stedelijke 
vernieuwing is nog niet ver gevorderd. Hier is de middenklasse nog lang niet 
de dominante norm. De nieuwe complexen trekken naast doorstromers een 
relatief groot aantal nieuwkomende starters zonder al te veel ruimtelijke en 
sociale binding. Ze zijn veelal afkomstig van buiten het stadsgewest (vgl. Dam 
e.a., 2010: 126). Zeker als het gaat om zogenaamde technocraten willen zij 
primair sociale afstand houden en vaak doorverhuizen bij gezinsuitbreiding. 
Voor de groep van jonge autochtone stellen met een hoge opleiding is de 
Geuzenbaan wel een plek om in te stappen, maar geen plek om een gezin te 
beginnen (vgl. Fenton, 2006). 

Uit het onderzoek van Metaal kennen we enkele van de motieven voor 
vertrek uit de Geuzenbaan zoals het type woning, de onveilige leefomgeving (in 
het bijzonder de ervaren criminaliteit) en ten derde het ontbreken van geschikte 
basisscholen in de buurt (Metaal, 2006: 12- 127). Uyterlinde c.s. (2009: 22) die 
middengroepen interviewden in de aangrenzende Dudokbuurt in Geuzenveld 
bemerkten dat hoofdzakelijk turkse en Marokkaanse middenklassers de wil 
hadden om in de buurt te blijven. Al zagen deze groepen, die vaak nog volop 
bezig waren met het op gang brengen van hun eigen carrière, de wijk nog lang 
niet als een ‘winnende’ omgeving omdat er nog weinig autochtonen wonen. 

Ook voor etnische stijgers is de loyaliteit aan het vernieuwde Geuzenveld dus 
voorwaardelijk. Zij zullen mogelijk eveneens overgaan tot een exit-strategie als 
er niet meer autochtonen komen wonen die de status van het gebied verhogen. 
In de Geuzenbaan heeft de middenklasse kortom nog niet veel grip op zichzelf 
en op de wijk. De exit-strategie is nooit ver weg. 

Autochtone Nederlanders lijken uit deze en andere gegevens het minst naar 
voren te komen als geïnteresseerd in een duurzaam verblijf in Geuzenveld. 
In zijn studie vond Metaal (2006) dat naarmate de sociale afstand toeneemt 
de waardering voor tal van wijkaspecten van Geuzenveld afneemt. Dat 
negatieve oordeel van autochtonen hangt mogelijk samen met de relatief grote 
aanwezigheid van Marokkaanse Nederlanders. Marokkanen staan volgens 
autochtone groepen het laagst in de etnische hiërarchie (Gijsberts e.a., 2010: 
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122) en dat verklaart mogelijk de huiver voor ruimtelijke nabijheid. Mede door 
het onderscheid in het type ‘etnische buren’ is in Geuzenveld sociale menging 
vooralsnog veel gecompliceerder dan in de F-buurt. Als een zeer grote sociaal-
culturele afstand wordt ervaren, zal ruimtelijke nabijheid niet snel leiden tot 
een sterke wimby-houding onder de middenklasse. 

6.7. concLusie 

De tweede onderzoeksvraag in dit proefschrift luidt: welke middengroepen zijn 
in stedelijke vernieuwingsgebieden betrokken bij achterstandsbewoners? Wie 
zijn de Wimby’s? Welke rol speelt sociale afstand bij deze loyaliteit? Deze vraag 
is in dit hoofdstuk geoperationaliseerd door een verkenning van de loyaliteit 
van middengroepen naar de gemengde inkomenswijk in twee stedelijke 
vernieuwingswijken in Amsterdam. Nagegaan is hoeverre de middenklasse in 
de F-buurt en in de Geuzenbaan de aanwezigheid van andere kansarme buren 
waardeert. en als er loyaliteit is, waarin vindt deze dan zijn bron? In de mate 
van overeenkomst (binnenroute) of in de mate van verschil (buitenroute)? Met 
andere woorden: wie verwelkomt achterstandsbewoners in de gemengde wijk? 

De term Wimby (Welcome in my backyard) is een relatief nieuwe loot 
aan de boom van afkortingen die wordt gekoppeld aan de houding van 
bewoners tegenover ruimtelijke veranderingen in hun omgeving. De term is 
waarschijnlijk als eerste toegevoegd door architecten die zich bezighielden met 
de vernieuwing van Hoogvliet (Provoost, rottenberg & Vanstiphout, 2007). 
De bekendste ‘familienaam’ is natuurlijk Nimby. Maar ook andere afkortingen 
doen de ronde om posities van bewoners in kaart te brengen (vgl. Gangemi, 
2008) zoals Niaby (Not in anyone’s backyard), Tina (There is no alternative), 
Pimby (Please in my backyard) en Piitby (Put it in their backyard). 

een eerste belangrijkste bevinding uit de Amsterdamse casestudies is dat 
middengroepen niet a priori in een gemengde wijk uit angst of smetvrees al hun 
betrokkenheid met minder bedeelden laten varen, zoals De Swaan en anderen 
veronderstellen. Als de scores laag zijn, zoals in Geuzenveld dan ligt dat aan 
‘gure’ omstandigheden (een ontbrekende middenklassse-norm, zorgen over 
het pedagogisch klimaat en de etnische samenstelling van de wijk). De F-buurt 
waar de stedelijke vernieuwing veel verder ‘gevorderd’ is, laat echter zien dat 
de veronderstelde ijzeren logica van afwijzing, scheiding en vermijding niet 
noodzakelijkerwijs opgaat. een niet onaanzienlijk deel van de in gemengde 
wijken wonende middenklasse committeert zich aan de aanwezigheid van 
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arme medebewoners, ook als deze afwijken van het eigen zelfbeeld. Anders dan 
door veel onderzoekers en beleidsmakers wordt verwacht is een zekere sociale 
afstand niet ongunstig voor een grote loyaliteit aan de gemengde inkomenswijk. 
Niet vertegenwoordigers van de binnenroute, maar van de buitenroute scoren 
in de F-buurt het hoogst op de loyaliteitsschaal. In de F-buurt toont niet de 
dominante, maar de alternatieve hypothese over een loyale middenklasse 
zijn geldingskracht. Die bevinding is relatief nieuw, maar staat niet geheel 
op zichzelf. tolsma et al (2009: 300-301) hebben eveneens gevonden dat het 
wonen in economisch heterogene wijken voor hoger opgeleiden en hogere 
inkomens leidt tot minder contacten in de buurt, maar dat het tegelijkertijd 
niet leidt tot minder tolerantie voor buren met een andere etniciteit.  

Interviews en surveys  

De cases in dit hoofdstuk zijn bestudeerd aan de hand van een analysemodel; de 
binnen- en buitenroute, waarbij sociale afstand het kenmerkende onderscheid 
is. De binnenroute is een traditionele vorm van verticale solidariteit en gaat 
uit van een geringe sociale afstand op basis van een gemeenschappelijke 
deler. Bij de buitenroute is er niet of nauwelijks overlap tussen de ingroup en 
de outgroup. Zekerheid over de eigen sociale status biedt aan de sterkeren de 
ruimte om betrokken te zijn bij zwakkeren die in sociaal opzicht ver van hen af 
staan. Deze indeling bleek duidelijk herkenbaar in eerder gehouden interviews 
onder actieve middengroepen in Nieuw West. De interviews brachten verder 
een opvallend verschil in motief voor loyaliteit aan de gemengde wijk aan 
het licht. representanten van de binnenroute benadrukken sterk het belang 
van rolmodellen voor achterstandsbewoners, terwijl diegenen die voor de 
buitenroute staan, de nadruk leggen op het leren omgaan met diversiteit. 

De binnen- en buitenroute bleken een relevant analysemodel voor de 
surveys in de F-buurt (Amsterdam Zuid Oost) en de Geuzenbaan (Amsterdam 
Nieuw West). een belangrijk onderscheid met andere onderzoeken naar 
de gemengde wijk is dat betrokkenheid niet is beschouwd als een afgeleide 
van contact. er is primair gekeken naar loyale houdingen en niet naar loyale 
gedragingen.

Distinctie, vermijding en terugtrekgedrag zijn volgens de meeste 
onderzoekers de dominante houding van middengroepen in gemengde 
wijken. De Geuzenbaan in Geuzenveld past goed in dit klassieke beeld van 
een teruggetrokken, weinig aan menging gecommitteerde middenklasse. 
Voor zover middengroepen zich loyaal tonen aan achterstandsbewoners is dit 
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gebaseerd op een klein sociaal verschil. Naarmate de sociale afstand tussen 
middengroepen en achterstandsbewoners iets kleiner wordt verbeteren de 
scores voor loyaliteit enigszins, maar het algemene niveau blijft laag. 

In de F-buurt in Amsterdam Zuidoost laat de middenklasse veel meer 
loyaliteit zien naar andere buurtbewoners dan in de Geuzenbaan. Die loyaliteit 
komt opvallend vaak uit de onverwachte hoek van personen op relatief grote 
sociale afstand. De autochtonen die een kleine minderheid vormen in het 
gebied zijn op bijna alle onderzochte punten meer loyaal aan de gemengde 
wijk dan Surinamers en andere niet-westerse allochtonen. Juist bij de etnische 
middenklassers zien we iets meer twijfels. In de F-buurt scoort de buitenroute 
dus hoger dan de binnenroute. 

Loyaliteit aan de gemengde wijk is dus niet per se strijdig met ‘het wezen’ 
van de middenklasse. We mogen wel iets optimistischer zijn dan sociologen 
die claimen dat elke loyaliteit ontbreekt en dat terugtrekgedrag, revanchisme, 
scheiding en vermijding, kortom exit of voice de bijna onvermijdelijke 
reactie is van de middenklasse. Dat is misschien zo bij projecten voor 
relocatie (als de middenklasse arme buurtbewoners weigert op te nemen) 
of bij marktontwikkelingen zoals gentrification (als middengroepen arme 
groepen verdringen), maar die stelregel gaat niet perse ook op voor stedelijke 
vernieuwing (als middengroepen ervoor kiezen om in door de corporaties en de 
lokale overheid opgeknapte achterstandswijken te gaan wonen). tegelijkertijd 
moeten we iets pessimistischer zijn dan Nederlandse beleidsmakers en politici 
die vaak a priori solidariteit à la de binnenroute verwachten. en we moeten 
niet doorschieten in ons optimisme, zoals de Amerikaanse socioloog Florida 
soms doet als hij spreekt over een tolerante creatieve middenklasse die zich 
als een soort Pimby’s (please in my backyard) zouden opstellen naar ‘andere’ 
buurtbewoners. Gemengd wonen is voor de loyale middenklasse toch eerder 
een soort sociale opdracht die met voorwaarden is omkleed, dan een genot.
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7.1. inLeiding

Nederlandse stadsbestuurders zien middengroepen als een stabiele sociale 
en economische pijler voor stadswijken. Het Nederlandse beleid voor 
stedelijke vernieuwing – dat in de kern neerkomt op het uitbreiden van het 
aantal woningen voor middengroepen in achterstandsgebieden die worden 
gedomineerd door sociale huurwoningen – gaat uit van ‘goed burgerschap’ 
van de middenklasse in de vernieuwde wijk. er wordt letterlijk en figuurlijk 
beleid gebouwd op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van deze groep.1  
Het idee van een betrokken middenklasse vindt zijn wortels in Aristoteles’ 
opvatting over een verstandige, deugdelijke, niet alleen door eigen belang 
gedreven middenklasse die in de samenleving een bemiddelende rol kan 
vervullen. 

De veronderstelling van beleidsmakers is dat de ruimtelijke nabijheid van 
gemiddelde statusgroepen leidt tot wederzijdse betrokkenheid en tot een 
sterkere convergentie van de minder welvarende groep. Veel hedendaagse 
wetenschappers zetten daar een heel ander beeld tegenover: ruimtelijke 
nabijheid van sociale klassen leidt tot terugtrekgedrag en mogelijk zelfs tot 
conflicten. De teneur van het academische commentaar is dat de middenklasse 
in de buurt zich anders gedraagt dan op andere domeinen. De middenklasse 
wil ruimhartig steun geven aan de verzorgingsstaat en aan behoeftige groepen 
ver van haar eigen bed, maar deze lotsverbondenheid strekt zich niet uit tot 
de persoonlijke sfeer, zo luidt de analyse. Hun ‘algemene’ betrokkenheid bij 
minder welvarenden neemt sterk af in situaties van menging. 

1   Het gebruikte idioom vertoont een sterke overeenkomst met een andere door het beleid 
gesteunde trend: die van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Verantwoordelijkheid 
nemen, betrokkenheid tonen, als sterke partij verder kijken dan het eigenbelang, teruggeven 
en bijdragen aan sociale cohesie, zijn de trefwoorden bij Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (www.ser.nl). Ze zouden ook in een willekeurige beleidsnota over stedelijke 
vernieuwing kunnen staan.

beVIndIngen  
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De wetenschappelijke reflecties op sociale mix staan niet op zichzelf, 
maar sluiten impliciet of expliciet aan bij toonaangevende internationale 
bronnen die de complexiteit van sociale en ruimtelijke afstand benadrukken. 
Gerenommeerde auteurs als Putnam, Bourdieu, De Swaan en Donzelot 
hameren veelvuldig op een ‘ijzeren’ logica van afwijzing, scheiding en 
vermijding in heterogene omgevingen zoals de stad. In navolging van Park en 
Bogardus, prominente leden van de Chicagoschool, hanteren zij de stelregel 
dat grote sociale verschillen in de praktijk moeizaam samengaan. Steeds zullen 
hogergeplaatsten in de hiërarchie duidelijk ruimtelijk afstand willen houden 
van de lagergeplaatsten: sociale afstand voedt met andere woorden de wens tot 
ruimtelijke scheiding. een andere keer wordt teruggegrepen op het werk van 
Simmel, een al even vermaarde stadssocioloog. Hij stelde dat de stad het toneel 
is van een ongemakkelijke ‘Kreuzung sozialer Kreise’: ruimtelijke nabijheid 
tussen vreemden zal bijna vanzelf leiden tot terugtrekgedrag, tot mentale 
distantie. Wie al deze klassieke, maar nog steeds toonaangevende kennis tot 
zich neemt, moet haast wel concluderen dat stedelijk beleid dat ruimtelijke 
menging ziet als de sleutel tot betrokkenheid tussen sociale klassen naïef is. 
ruimtelijke nabijheid zou juist leiden tot een ‘leegloop’ van solidariteit. Deze 
leegloop is volgens De Swaan minder tegenstrijdig dan het lijkt: beterbedeelde 
groepen willen uit verlicht eigenbelang minderbedeelden civiliseren, maar 
houden hen uit smetvrees tegelijkertijd liever op veilige afstand. 

Beleid en wetenschap verschillen dus van inzicht over de sociale 
betrokkenheid van de middenklasse in de achterstandswijk. Volgens de critici 
is de sociale ambitie van het beleid gedoemd te mislukken. De sociale mix 
in gemengde wijken zal niet aanslaan. Onder verwijzing naar de afwijzende 
houding van middengroepen tegen de entree van arme groepen in welgestelde 
woonmilieus en de ‘revanchistische’ opstelling bij gentrification, wordt de 
geringe vermenging van sociale netwerken in stedelijke vernieuwingsgebieden 
opgevoerd als bewijs dat ook hier geen loyaliteit tussen klassen te bespeuren 
is. Onderzoek naar de overdracht van sociaal kapitaal van sterke naar zwakke 
huishoudens laat bovendien zien dat ‘teruggeven’ in de gemengde wijk 
een relatief onbekend fenomeen is: de middenklasse toont zich op het oog 
inderdaad weinig verantwoordelijk voor het lot van behoeftige buren met 
lagere inkomens. 

Het is echter de vraag of deze bevindingen voldoende zijn om de 
betrokkenheid van de middenklasse bij de gemengde wijk geheel af te 
serveren, of om de middenklasse aan te wijzen als hoofdschuldige voor de 
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sociale tegenvallers bij stedelijke vernieuwing. In dit onderzoek is daarom 
nagegaan hoe bij stedelijke vernieuwing precies de relatie ligt tussen sociale 
afstand, ruimtelijke nabijheid en betrokkenheid. Wie verheffen hun stem tegen 
de sociale mix die voortvloeit uit stedelijke vernieuwing en wie zijn er loyaal 
aan? Wie denken met sympathie over bepaalde groepen en wie met antipathie? 
In de literatuur wordt inkomensmenging hoofdzakelijk geplaatst in het kader 
van een afwijzende middenklasse die zich keert tegen arme groepen. Deze 
afwijzing zou hoogstens kunnen worden voorkomen als de sociale afstand 
tussen middengroepen en achterstandsgroepen zeer gering is, zoals in het 
geval van etnische stijgers. Kloppen deze dominante hypothesen of zijn daar 
vraagtekens bij te zetten? Het onderzoek gaat specifiek in op de volgende 
vragen:

1. Leidt ruimtelijke nabijheid door stedelijke vernieuwing tot spanning tussen 
groepen, tot terugtrekgedrag of tot gewenning? Welke groepen tonen in de 
gemengde wijk weinig betrokkenheid bij andere groepen? Met andere woorden: 
wie zijn de afwijzende Nimby’s (not in my backyard) bij stedelijke vernieuwing?

2. Welke middengroepen zijn in stedelijke vernieuwingsgebieden betrokken bij 
achterstandsbewoners? Met andere woorden: wie zijn onder de middenklasse 
de loyale Wimby’s (welcome in my backyard) bij stedelijke vernieuwing? Welke 
rol speelt sociale afstand bij deze loyaliteit?

7.2. sociALe AfstAnd en soLidAriteit 

Solidariteit is te omschrijven als de positieve lotsverbondenheid tussen personen 
of groepen. Het kent twee empirische verschijningsvormen. Allereerst een 
houding van betrokkenheid, een positieve loyale bejegening van een individuele 
ander of groep vanuit bepaalde waarden en opvattingen. ten tweede de feitelijke 
gedragingen en de (in)formele regelingen die hieruit voortvloeien richting deze 
anderen. In dit proefschrift concentreren we ons primair op solidaire houdingen 
en minder op solidair gedrag. De meest voorkomende aanname in de literatuur 
is dat een houding van positieve lotsverbondenheid is gebaseerd op een wij-
gevoel, op een zeer geringe sociale afstand. Kern van de gedachte is dat voor 
betrokkenheid een gedeelde identificatie, een ervaren overeenkomst nodig 
is in een in-group. Aanvankelijk stonden traditionele vormen van informele 
verwantschap in duurzame nabijheid (familie, dorp, kerkgenootschap) hiervoor 
model: binnen relatief kleine gemeenschappen steunden de mensen elkaar door 
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dik en dun en de sterkeren zetten zich extra in voor de zwakkeren (traditionele 
horizontale en verticale solidariteit). Deel uitmaken van een netwerk, beschikken 
over sociaal kapitaal, plaveide de weg voor solidariteit. tijdens verschillende 
moderniseringsfases zijn nieuwe vormen van in-groups op de voorgrond 
getreden. Het wij-gevoel heeft zich als het ware grofmazig verbreed naar veel 
grotere ruimtelijke verbanden, en is daardoor veel formeler, abstracter, minder 
intensief en minder persoonlijk geworden (bijvoorbeeld ‘wij europeanen’). 
tegelijkertijd is het fijnmaziger geworden door een nauw luisterende associatie 
op grond van gedeelde belangen of verlangens (bijvoorbeeld ‘wij van de leesclub’).  

In hoofdstuk 2 is betoogd dat solidariteit ook kan bestaan bij de gratie van 
verschil, door gebrek aan overeenkomst, dus zonder ‘wij-gevoel’. Dat een grote 
sociale afstand en een geringe gelijkenis ook een bron kunnen zijn van solidariteit, 
is een relatief moderne ontwikkeling. De verdraagzaamheid voor afwijkende 
groepen, en de compassie met ongefortuneerden komen de laatste decennia 
sterk voor rekening van hoogopgeleide en vaak hogergeplaatste statusgroepen. 
Groepen die nauwelijks als ‘naasten’ van kansarmen kunnen worden beschouwd. 
een belangrijke verklaring voor deze moderne verticale betrokkenheid, biedt het 
postmaterialisme. Bezitters van veel cultureel en economisch kapitaal hoeven 
niet in te zitten over hun bestaanszekerheid: die geruststelling biedt ruimte om 
de blik te verbreden, bijvoorbeeld naar het lot van anderen. telkens blijkt dat 
in Nederland een solidaire waardenset tegenwoordig het sterkst gekoppeld is 
aan een hoge opleiding (de relatie tussen het welvaartsniveau en solidariteit is 
minder sterk). Lageropgeleiden blijken veel zuiniger met hun goodwill naar 
groepen buitenstaanders. Dat een hoog opleidingsniveau en zekerheid over 
de eigen positie resulteert in een open houding, terwijl een lage opleiding en 
economische onzekerheid leiden tot een gesloten houding, onderbouwt de 
stelling dat een grote sociaal-economische afstand een belangrijke bron kan zijn 
van solidariteit. Het bevestigt ook Aristoteles’ aanname over een zelfverzekerde 
niet-zelfzuchtige middenklasse. Van verschillende kanten wordt gewaarschuwd 
dat die zelfverzekerdheid dreigt af te vlakken door de economische crisis en de 
globalisering van de economie. Analyses in buurlanden benadrukken dat de 
positie van de middenklasse minder stabiel is dan voorheen (middengroepen 
zijn niet langer ‘untouchable’, waardoor hun ruimte voor solidariteit zou 
afnemen). In Nederland ontbreken echter vooralsnog aanwijzingen voor 
een absolute of relatieve daling van de middenklasse. Al is duidelijk dat het 
steeds moeilijker is om over ‘de’ middenklasse te spreken en dat onder de lage 
middenklasse de angst voor een ‘terugval’ volop leeft. 
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7.3. ruimteLijke AfstAnd en soLidAriteit

ruimtelijke nabijheid is een bijna vanzelfsprekende voorwaarde voor traditionele 
solidariteit: mensen uit dezelfde buurt, steunen elkaar. Voor moderne verticale 
solidariteit lijkt ruimtelijke nabijheid echter een complicerende factor te 
zijn. Illustratief is de kritiek op middengroepen die hun maatschappelijke 
verantwoordelijkheid zouden ‘verzuimen’ door wijken op te zoeken waar men 
vooral elkaar treft. Doet economische diversiteit in een wijk afbreuk aan de 
betrokkenheid van sterk naar zwak of juist niet? Om deze vraag te verkennen 
zijn we in hoofdstuk 3 allereerst te rade gegaan bij kennis op een aanpalend 
terrein, namelijk studies over de effecten van etnische diversiteit. Wat gebeurt 
er als sociaal-culturele groepen elkaar treffen in de stadswijk? en wat is daarbij 
de rol van sociale afstand? In de Verenigde Staten is veel onderzoek verricht 
naar de houdingen en gedragingen tussen de dominante blanke etnische groep 
en andere etnische groepen in situaties van ruimtelijke nabijheid. Veruit de 
meeste aandacht gaat daarbij uit naar de relatie tussen blanken en zwarten. 
Vier mogelijke reacties (afgeleid van de houdingen ten opzichte van de andere 
en de eigen groep) keren terug in deze onderzoeken naar ruimtelijke nabijheid: 
vijandschap, terugtrekgedrag, afstandelijke gewenning en acculturatie. 

Bij bestudering viel op dat in alle vier theorieën een accent ligt op de 
etnische hiërarchie. Zowel in de conflicttheorie, in de theorie van afstandelijke 
gewenning (de contacttheorie), de constricttheorie en in het model van 
acculturatie geldt een grote sociaal-culturele afstand als een complicerende 
factor voor wederzijdse betrokkenheid. In de acculturatietheorie geldt 
een grote sociaal-culturele afstand bijvoorbeeld als een vertragende factor 
voor de culturele convergentie van etnische groepen in de wijk. Volgens de 
conflicttheorie leidt een snelle toename in de woonomgeving van groepen 
die een lage plaats innemen in de (subjectieve) etnische hiërarchie (lees: 
Amerikaanse zwarten of Amerikaanse Arabieren) tot het sterkste etnische 
ressentiment onder de hooggeplaatste groep (lees: Amerikaanse blanken). Wil 
er in zo’n geval iets van afstandelijke gewenning ontstaan dan zijn tussen deze 
twee groepen intensieve contacten nodig om de vooroordelen weg te nemen, 
aldus de contacttheorie. Bij groepen die minder ver uit elkaar staan in de 
gepercipieerde etnische hiërarchie, is er minder aversie en zijn lichte contacten 
of visuele ontmoetingen (exposure) al toereikend om tot gewenning en tot 
meer genuanceerde opvattingen over de eigen en de andere groep te komen. 
Kort samengevat is er volgens de meeste Amerikaanse onderzoeken bij grote 
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etnische verschillen in de wijk minder kans op afstandelijke gewenning en 
acculturatie en meer kans op conflict. In Nederland liggen de sociaal-culturele 
uitersten minder ver uit elkaar dan in de Verenigde Staten en volstaan vaak 
lichte contacten voor een nuancering van de beeldvorming, maar ook hier 
bepaalt de gepercipieerde etnische hiërarchie veel van de mogelijkheden. 

Daarnaast speelt de factor tijd een belangrijke rol. Zeker bij acculturatie is 
de tijdsbalk lang: convergentie kost vele generaties. Afstandelijke gewenning 
tussen bepaalde groepen in een wijk kan daarentegen in een generatie gestalte 
krijgen.  Vaak wordt bij zorgelijke resultaten (zoals Putnam, 2007) gesteld dat 
er mogelijk licht is aan het einde van de tunnel. Putnam sluit bijvoorbeeld 
impliciet aan bij Park’s notie van race relations cycles (vrij vertaald: na het 
aanvankelijke ‘zuur’ van etnische conflicten en terugtrekgedrag, volgt in 
vestigingsbuurten een wat ‘zoetere’ fase van vreedzame co-existentie). Putnam 
sluit impliciet ook aan bij etnografische stadssociologen zoals Goffman en 
Lofland die als amendement op Simmel’s theorie over mentale distantie 
hebben aangevoerd dat dit na verloop van tijd kan overgaan in afstandelijke 
gewenning. Door Civil inattention (welwillende observaties, zonder contact) 
ontstaat een cultuur van leven en laten leven. 

In het tweede deel van hoofdstuk 3 is verkend wat een grote ruimtelijke 
afstand betekent voor de lotsverbondenheid tussen groepen. een dergelijke 
fysieke segmentering wordt al snel beschouwd als een recept voor wederzijdse 
onverschilligheid. Zo zouden door een toenemende ruimtelijke mobiliteit 
(suburbaniserende of zelfs globaliserende) sterke groepen steeds meer exit-
opties hebben om ‘uit te treden’ uit hun oorspronkelijke omgeving en zich 
te onttrekken aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deze zorgen 
over footloose-gedrag vinden echter nauwelijks bevestiging in onderzoek: 
sterkere groepen blijven ondanks een grotere ruimtelijke mobiliteit positief 
verbonden met hun oorspronkelijke sociale omgeving. Alleen bij bewoners van 
afgescheiden gated communities zien we dat een grote ruimtelijke scheiding 
gepaard gaat aan een afnemende maatschappelijke betrokkenheid: de angst en 
afkeer van ‘enge’ groepen groeit. 

Voor kansarme bewoners is ruimtelijke scheiding ongunstig voor hun 
sociale positie. Zeker in de Verenigde Staten zijn er duidelijke buurteffecten 
gevonden. In europa zijn dezelfde buurteffecten gevonden, al zijn ze van een 
veel lichter kaliber. Kenmerkend is dat arme groepen door hun ruimtelijk 
isolement een negatievere houding ontwikkelen tegenover de dominante 
samenleving.
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7.4. sociALe mix, Voors en tegens

Op basis van de inzichten over sociale afstand, zou verwacht kunnen worden 
dat het versterken van de inkomensmix in achterstandswijken een methode 
is om de spanning tussen etnische groepen die sociaal ver van elkaar afstaan 
maar dicht bij elkaar wonen te verzachten door een andere vorm van diversiteit 
te introduceren; de in potentie veel positievere verhouding tussen meer- 
en mindervermogenden. Het idee van klassenharmonie is ook een van de 
grondslagen bij een keur van nationale en internationale sociale mixprojecten. 
Al halverwege de negentiende eeuw zijn in engeland de eerste contouren 
voor ‘balanced communities’ geschetst, waarbij ondermeer gehoopt werd op 
een spirit of fellowship tussen de klassen, met daarbij een voorbeeldrol voor 
de hogere inkomensgroepen. De recente golf van sociale mix projecten vindt 
merendeels plaats in Angelsaksische landen en in Nederland en kent een breed 
scala aan methoden en motieven. 

De huidige Nederlandse aanpak is (net als de moderne engelse 
benadering) primair gericht op het deconcentreren van achterstandswijken 
via ingrepen in de woningvoorraad. Deze wijken kennen een dominantie 
van sociale huurwoningen en krijgen onder ander door sloop en nieuwbouw 
middenklassewoningen toegevoegd. De Nederlandse wijken waar wordt 
ingegrepen, zijn echter relatief veel minder eenzijdig arm samengesteld dan 
hun engelse of Amerikaanse tegenhangers. Dit komt omdat in deze landen de 
kleine sociale sector uitsluitend zeer arme inkomens huisvest. Belangrijk is ook 
om vast te stellen dat de ingrijpende vernieuwingen in Nederland tot relatieve 
milde veranderingen leiden in de bevolkingssamenstelling. In tegenstelling 
tot de Verenigde Staten kent Nederland een zeer beperkte geschiedenis 
van relocatie en spreiding. er bestaan hier relatief weinig projecten om 
mensen te weren uit arme buurten of om hen de kansen te bieden naar een 
‘betere’ woonwijk te verhuizen. een ander – wijkoverstijgend - verschil is 
dat de inkomensverhoudingen in Nederland relatief egalitair zijn: grote 
tegenstellingen tussen klassen zijn gepacifieerd door de verzorgingsstaat. Dit 
maakt gemengde inkomenswijken in veel opzichten ‘gewoner’ in Nederland 
dan in Angelsaksische landen.

De sociale motieven voor sociale mix zijn door de jaren heen opvallend 
consistent en ‘romantisch’. Verwacht wordt dat sociale menging van 
inkomensklassen zal leiden tot meer acculturatie en sociale mobiliteit bij 
achterstandsgroepen. Het onderliggende idee is dat zij in veilige en ‘normale’ 
omgevingen door de exposure to alternative ways of life in hun gedrag, 



208 HOOFDStUK 7

houding en vaardigheden meer gaan lijken op rolmodellen uit de succesvolle 
middenklasse. Door gemengd wonen kunnen ook negatieve buurteffecten 
worden tegengegaan. een tweede argument is dat menging zal leiden tot 
tolerantie en harmonie. Door een proces van afstandelijke gewenning in de 
gemengde wijk kunnen sociale klassen leren omgaan met de ‘verrijkende’ 
(economische en etnische) diversiteit van de stedelijke wereld: bekend zal 
bemind(er) maken. Bovendien zal de middenklasse de sociale organisatie van 
het buurtleven vormgeven, zo is de verwachting. een derde meer praktisch 
argument zijn beheersmotieven. Verbetering van de veiligheid, leefbaarheid 
en stabiliteit van de wijken zijn vaak belangrijke prestatie-indicatoren bij 
projecten voor sociale mix.

Wie meevallers en tegenvallers in kaart probeert te brengen bij sociale mix, 
zal snel merken dat in Nederland en vaak ook daarbuiten onder academici 
sombere beschouwingen domineren over de sociale resultaten, zeker als 
ze worden afgezet tegen idealistische wijkgedachtes die soms opduiken in 
beleidsnota’s. er overheerst in het onderzoek naar stedelijke vernieuwing en 
andere vormen van sociale mix een pessimistische grondtoon. tot dusver 
gevonden resultaten, zoals weinig contact tussen klassen, weinig overdracht 
van sociaal kapitaal, weinig inzet voor wijkactiviteiten door middengroepen, 
lijken deze toon te rechtvaardigen. Middengroepen zijn zeker niet het cement 
van de gemengde wijk. De uitgebreide review van de nationale en internationale 
literatuur in hoofdstuk 4 maakt duidelijk dat er naast tegenvallers ook 
meevallers zijn. Het beeld is veel gemengder dan vaak wordt uitgedragen. We 
lopen de onderwerpen langs: 
Sociale mobiliteit. Het is weinig zeker of inkomensmenging directe positieve 
effecten heeft op de sociaal-economische status van arme bewoners. De 
onderzoeksresultaten zijn soms bevestigend, maar veelal neutraal. Meer 
overtuigend is de bevinding dat arme bewoners gemengde inkomenswijken 
als een gunstige conditie beschouwen voor sociale stijging. Gevonden 
effecten zoals een sterk verbeterde leefbaarheid en veiligheid, een betere 
buurtreputatie, minder postcodediscriminatie en een betere gezondheid, 
geven achterstandsbewoners de ruimte om in een rustige omgeving verder en 
vooruit te kijken. 

Acculturalisatie. Onderzoek laat zien dat arme subgroepen minder riskant 
gedrag vertonen naarmate het aandeel middengroepen in de buurt toeneemt 
en dat ze moderner zijn in hun maatschappelijke opvattingen en betere 
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taalvaardigheden hebben. er ontstaat in gedeconcentreerde wijken dus wel 
degelijk een sterkere oriëntatie op dominante maatschappelijke groepen (arme 
bewoners zijn meer outwardlooking). tegelijkertijd leidt gemengd wonen niet 
tot een sterke afname van de oriëntatie op de eigen groep (gelijkblijvende 
inwardlooking). 

Verdringing. In de Verenigde Staten is er een sterke (historische) sensitiviteit 
dat het deconcentreren van achterstandswijken zal leiden tot verdringing van 
(zwarte) ‘undesirable residents’. Dit is in het verleden een reële zorg gebleken. 
In Nederland dreigt voor een kleiner deel van de arme bevolking dat ze 
door projecten voor sociale mix worden verdrongen en moeten uitwijken 
naar elders. Overwegend komen arme (gekleurde) bewoners die als gevolg 
van sloop moeten worden geherhuisvest terecht in hun oude buurt of in de 
omliggende buurt. De geringe verdringing hangt samen met de rechtspositie 
van ‘weggesloopte’ huurders en de compensatiemaatregelen. Bovendien 
worden grote delen van de woningmarkt in Nederland niet door de markt, 
maar door instituties gereguleerd. Zij kunnen sociale menging controleren en 
doseren, ook bij een grote marktdruk. 

Probleemverplaatsing. er komen uit de Nederlandse praktijk van stedelijke 
vernieuwing veel berichten over een toename van concentraties van kansarmen 
in onvernieuwde achterstandsgebieden waar een deel van de uitverhuizers 
bij stedelijke vernieuwing in terechtkomt. Zogenaamde waterbedeffecten 
(vergroting van de sociale problemen op andere plekken) als gevolg van 
stedelijke vernieuwing zijn zeer plausibel, maar nog niet aangetoond in 
empirisch onderzoek.

Bestaande netwerken. Veel onderzoekers formuleren als schaduwzijde van 
sociale mix het mogelijke verlies van bestaande netwerken en identiteiten. 
De ondersteunende waarde van deze buurtnetwerken van arme bewoners 
is overigens niet altijd even duidelijk. Onderzoek onder deelnemers aan 
Nederlandse en engelse programma’s voor stedelijke vernieuwing en onder 
Amerikaanse relocatie-programma’s bevestigt niet de veronderstelling dat 
deze buurtnetwerken verstoord raken. Verhuizende bewoners ervaren geen 
aantasting van hun sociale leven. 

Integratie van netwerken. Sociaal-economische diversiteit leidt tot weinig 
contact tussen sociale klassen. Onderzoek naar vernieuwingsprojecten 
laat voortdurend zien dat er weinig interactie is tussen de verschillende 
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statusgroepen. In de gemengde wijk verkeren maatschappelijke lagen vooral 
onder elkaar. er is weinig gemengde netwerkvorming. 

Bewonersoordeel. Vooraf zijn bewoners vaak bezorgd over de vernieuwing. Na 
afloop van de ingreep hebben de meeste oorspronkelijke bewoners (waar ze 
ook heen zijn gegaan) het idee dat ze een betere woning hebben in een betere 
omgeving. Ze zijn ook tevreden over de veiligheid, leefbaarheid en de reputatie 
van de buurt. Maar er heerst in de gemengde inkomenswijk teleurstelling over 
de buurtsamenstelling. 

Sociale mix is op bovenstaande punten een complexe optelsom van minnen, 
plussen en vraagtekens. Die vraagtekens gelden misschien wel het sterkst voor 
de afzijdige rol van grote delen van de middenklasse in de gemengde wijk. Hoe 
is die relatieve afzijdigheid te duiden? Als een voorteken van groeiende afkeer, 
als signaal van ontevredenheid? Of is het misschien een teken van de ‘stille’ 
loyaliteit aan het idee van menging? 

7.5. wie is de nimby? 

De dominante hypothese in de literatuur over sociale mix is dat in de 
gemengde inkomenswijk de entree van middenklasse geen verzachtend, maar 
een verhardend effect heeft op de betrokkenheid tussen groepen. Verwacht 
wordt dat de middenklasse vanuit overwegingen van sociale reproductie 
of revanchisme een distinctiestrategie volgt en de sociale afstand in stand 
wil houden. een belangrijke Nederlandse bouwsteen voor deze hypothese 
is dat in veel gemengde inkomenswijken een negatief oordeel over de 
buurtsamenstelling overheerst. Dat zou wijzen op een sociale tektoniek tussen 
inkomensgroepen, omdat immers tussen deze groepen de balans aan het 
verschuiven is. Wat past bij deze aanname is dat in Angelsaksische landen de 
nabijheid van klassen nauwelijks leidt tot afname van stereotyperingen, zoals 
de contacttheorie veronderstelt, maar eerder tot instandhouding of uitbreiding 
van negatieve vooroordelen (zie projecten voor relocatie en gentrification waar 
de middenklasse conform de conflicttheorie de belangrijkste Nimby’s zijn). In 
het meer egalitaire Nederland zijn er echter nauwelijks aanwijzingen voor een 
scherp antagonisme onder de middenklasse in sociaal-economisch gemengde 
wijken. Alleen bij projecten voor portiekmix zijn ook hier spanningen 
tussen leefstijlen opgetekend. toch geldt ook in de Nederlandse literatuur 
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Hoogvliet raakte na de economische crisis van de jaren zeventig in een 
neergaande spiraal. Verhuurproblemen, overlast, criminaliteit, drugs, schulden 
en onderwijsachterstanden domineerden destijds in delen van Hoogvliet. Sinds 
begin jaren negentig is Hoogvliet de locatie van een van de langst lopende 
vernieuwingen in Nederland. Op instigatie van de bewoners werd afscheid 
genomen van renovatie, de klassieke vorm van stadsvernieuwing (‘we moeten 
stoppen met het pompen van geld in ‘kansloze’ woningen’) en overgegaan tot 
stedelijke vernieuwing. Op een tweetal belangrijke punten houdt de aanpak in 
Hoogvliet (die als doel heeft dat ‘iedereen beter wordt van de vernieuwing’) gelijke 
trend met de nationale ontwikkelingen bij stedelijke vernieuwing. Allereerst is de 
omvang van de reductie van sociale huurwoningen ongeveer gelijk: landelijk is er 
een gemiddelde afname van 65 naar 42 procent, in Hoogvliet is de afname nog 
iets groter: van 66 naar 40 procent. een andere overeenkomst is dat de nieuwe 
mengverhoudingen van koop- en huurwoningen niet hebben geleid tot een sterke 
verandering van de etnische mix van de bewonerspopulatie. In Hoogvliet is het 
percentage etnische minderheden tot op heden ongeveer gelijk gebleven gedurende 
de vernieuwing. Hoogvliet past dus goed in het landelijke beeld van een stevige 
ingreep in de woningvoorraad, leidend tot een gematigde wijziging in de etnische 
bevolkingssamenstelling. De vernieuwingen hebben in de renovatiebuurten geleid 
tot afname van de verloedering en de overlast, maar er is weinig tevredenheid over 
de bevolkingssamenstelling. Bij wie is die onvrede tastbaar? 

de middenklasse als de usual suspect voor een Nimby-houding bij stedelijke 
vernieuwing.

een minder courante hypothese is dat stedelijke vernieuwing niet zozeer 
een scheidslijn aanwakkert tussen klassen, dus grofweg tussen (blanke) koop 
en (gekleurde) huur, maar tussen sociaal-culturele groepen in de huursector. 
De teleurstelling over de bevolkingssamenstelling zou te herleiden zijn naar de 
toegenomen ruimtelijke integratie van groepen huurders. Door de vernieuwing 
zijn gebleven ‘nette’ huurders gevoeliger geraakt voor de aanhoudende 
aanwezigheid van diegenen die in hun ogen de buurt omlaag halen. 

In Hoogvliet, een satellietstad van rotterdam waar grootschalig gerenoveerd 
wordt, is voor dit proefschrift onderzocht of er bij stedelijke vernieuwing 
spanningen zijn tussen groepen en zo ja, welke tweedeling opspeelt: die tussen 
betere en slechtere huurders of die tussen kansarmen en hogere statusgroepen? 
De data van vijf studies naar stedelijke vernieuwing in Hoogvliet zijn in 
hoofdstuk 5 gebruikt om de hypotheses te testen. Deze studies stonden in het 
teken van de integratie van netwerken, de overdracht van sociaal kapitaal, 
de sociale stijging van bewoners, de herhuisvesting van ouderen en de 
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beheerseffecten van vernieuwing. De verzamelde data bleken een schat aan 
materiaal op te leveren om de nieuwe vraagstelling te beantwoorden. 

Zonder uitzondering komt uit alle bestudeerde bronnen de hypothese over 
een spanning tussen ‘betere en slechtere huurders’ als het meest relevante 
antwoord naar voren. Autochtone oorspronkelijke bewoners die wonen in een 
huurhuis zijn het sterkst teleurgesteld over de bevolkingssamenstelling van 
Hoogvliet na de vernieuwing. De teleurstelling geldt met name het gedeeltelijk 
voortbestaan van de verfoeide oude situatie. Deze huurders zijn verbitterd: 
de sociale problemen zijn niet verdwenen, sommige probleemcomplexen 
zijn gehandhaafd, probleemhuishoudens zijn maar mondjesmaat vertrokken 
uit Hoogvliet, de meesten zijn echter doorverhuisd naar nieuwe locaties. 
De belangrijkste zorg van de autochtone oorspronkelijke huurders is dat 
men nu meer opeengehoopt en dichter bij ‘nieuwe mensen met andere 
culturen’ woont dan voorheen. De autochtone doorstromers en blijvers in 
de huursector zijn blij met de komst van de middenklasse (‘anders was het 
hier helemaal een achterbuurt’), maar zijn misnoegd dat de etnisch gemengde 
buitenwereld dichterbij is gekomen door de stedelijke vernieuwing. De 
mengingspolitiek, door deze autochtone bewoners bij aanvang opgevat als een 
belofte van de sociale restauratie van het Hoogvliet van voor de teloorgang, 
is voor hen uitgedraaid op een teleurstelling. De onverwachte ruimtelijke 
nabijheid van etnische anderen heeft de facto het al bestaande antagonisme 
onder ‘betere’ huurders verder aangescherpt. Nieuwkomende autochtone 
middengroepen blijken veel minder in dit wij-zij-schema te denken. Zij 
hebben bewuster gekozen voor een gemengde bevolkingssamenstelling en zijn 
niet revanchistisch. Deze middengroepen die kiezen voor bewoning van een 
stedelijk vernieuwingsgebied, zetten in op vreedzame co-existentie. Ze kunnen 
nauwelijks doorgaan voor ‘bange middenklasse’.

In Hoogvliet zit de Nimby-houding dus in een andere hoek dan in de 
vakliteratuur wordt verwacht. In de besproken studies en ook in andere 
veldonderzoeken constateren de meeste auteurs deze etnische spanning tussen 
huurders op vernieuwingslocaties wel, maar blijft de koppeling met stedelijke 
vernieuwing vaak achterwege. Bovendien wordt soms verwacht dat de sociale 
tektoniek tussen huurders in het niet valt bij die tussen klassen. terwijl het 
bijna voor onze ogen gebeurt, missen we dus dat stedelijke vernieuwing de 
spanning tussen ‘betere en slechtere huurders’ scherper stelt. 

De inzichten uit Hoogvliet lijken niet op zichzelf te staan. teleurstelling over 
het geringe restauratie-effect en een sterkere sensitiviteit bij zittende bewoners 
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voor de gebleven aanwezigheid van deviante bewoners zijn in combinatie 
met een lage opleiding ook elders geconstateerd als bron van revanchisme. 
Dit revanchisme heeft niet noodzakelijkerwijs een etnische dimensie: in de 
vernieuwde Bijlmer in Amsterdam beklagen ‘goede’ zwarte bewoners zich ook 
over het rondhangen van gebleven zwarte drugsdealers. 

7.6. wie is de wimby? 

De meeste middengroepen leven in de gemengde wijk teruggetrokken, 
ze richten zich op elkaar. Ze tonen weinig openlijke betrokkenheid bij 
kansarmen. Dat wil echter nog niet zeggen dat ze per definitie een negatieve 
houding hebben ten opzichte van menging. In hoofdstuk 6 is verkend of 
er middengroepen zijn die een ‘stille’ loyaliteit aan de dag leggen voor de 
gemengde wijk. De dominante veronderstelling is dat de kans op een houding 
van maatschappelijke betrokkenheid nog het grootst is bij middengroepen die 
in cultureel (en deels ook economisch) opzicht slechts gradueel verschillen 
van achterstandsbewoners. Loyaliteit met bewoners van de gemengde wijk zou 
gebaat zijn bij enige overeenkomst. Gans  (1961: 178) klassieke veronderstelling 
‘When differences between people are small, residents of an area can develop 
tolerance toward each other (…) More extreme population heterogeneity is 
not likely to have the same result’, is vaak een onderlegger bij aanbevelingen bij 
sociale mix-studies. We herkennen hierin ook de echo’s van de voorwaarden 
voor traditionele verticale solidariteit. een geringe sociale afstand tussen 
de in- en outgroup geldt als het meest kansrijk. Hoe zit het evenwel met de 
moderne ‘postmateriële’ verticale betrokkenheid in de gemengde wijk? Is 
deze alternatieve optie van een grote sociale afstand tussen de in- en outgroup 
mogelijk ook gunstig voor de ‘stille’ loyaliteit? 

Deze ’binnenroute’ en ‘buitenroute’ voor solidariteit in de gemengde wijk zijn 
in hoofdstuk 6 geoperationaliseerd en getoetst. De twee modellen voor verticale 
betrokkenheid bleken herkenbaar bij interviews die zijn afgenomen onder 
actieve middenklassers in Amsterdam Nieuw West. representanten van de 
binnenroute, zoals etnische stijgers die in economisch en cultureel opzicht veel 
overeenkomsten hebben met achterstandsbewoners, hamerden op het belang 
van middengroepen als rolmodellen en benadrukten hun vanzelfsprekende 
binding met de buurt en de bewoners. Vertegenwoordigers van de buitenroute, 
zoals blanke hogeropgeleide sociale en creatieve professionals, zagen sociale 
menging als verrijkend en leerzaam en als een maatschappelijk ideaal. Hun 
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De Bijlmer is kort na de oplevering in verval geraakt. De grote honingraatflats in 
het groen bleken niet aantrekkelijk voor stedelijke of suburbaniserende autochtone 
middengroepen en de Bijlmer werd een opvangwijk voor armlastige Surinamers 
en Antillianen. Veel werkloosheid, veel (zelf)marginalisatie en veel criminaliteit, 
maakten dat de betere bewoners snel wegvluchten uit de wijk. Door reductie 
van de sociale woningbouw (van 93 naar 55 procent in de hele Bijlmer en van 
100 naar 52 procent in de F-buurt) en door ingrepen in de stedenbouwkundige 
structuur moet de Bijlmer ‘gewoner’ en stabieler worden. Na aanvankelijk verzet 
begin jaren negentig (uit angst voor verdringing) stemde de zittende bevolking 
uiteindelijk merendeels in met sloop en nieuwbouw, ook als het hun eigen woning 
betrof. Bijna tweederde van de bewoners is doorgestroomd naar een nieuwe 
woning. De belangrijkste groep onder de hurende en kopende doorstromers zijn 
de (inmiddels economisch geïntegreerde) Surinamers. Met de vernieuwing neemt 
de gevoeligheid toe voor deviant gedrag, maar de bewoners zijn in meerderheid 
tevreden over de verbeterde wijkstatus en de gebleven hoge etnische menging. 

De Westelijke tuinsteden golden na de tweede Wereldoorlog als een gezond, 
groen en geborgen alternatief voor de overvolle stadswijken. Niet de wijkgedachte 
die er aan ten grondslag lag, maar de ruimte voor individuele vrijheid, maakte 
de tuinsteden lange tijd populair op de woningmarkt. Wanneer de tuinsteden 
hun middengroepen verliezen aan groeikernen verarmen de wijken en treedt 
een snelle verkleuring in. Naast etnische doorstromers trekt het gebied ook 
autochtone starters van buiten de stad die afkomen op de betaalbare en snel 
beschikbare ‘tweede keuswoningen’. Hun voorkeur ligt echter bij een woning 
dichter bij het centrum. In de media en in de etnografie worden de centrale delen 
van de tuinsteden aangeduid als etnische gebieden. Ze gelden als het toonbeeld 
van mislukte integratie omdat etnische groepen zich zouden terugtrekken in 
parallelle werelden. Door de stedelijke vernieuwing moeten de tuinsteden weer 
gaan stijgen in de stedelijke hiërarchie en moeten geïsoleerde culturen worden 
doorbroken. In de hele tuinsteden daalt de sociale woningvoorraad van 76 naar 
45 procent. In Geuzenveld van 80 naar 50 procent. Ook hier trekt de vernieuwing 
veel doorstromers, hoofdzakelijk de allochtone middenklasse bestaande uit 
turken, Marokkanen en Surinamers. De vernieuwing vertaalt zich nog niet in 
hogere waarderingscijfers voor de wijk of in tevredenheid over de etnische of 
inkomensmenging van de wijk.  Daarnaast zijn de woningen aantrekkelijk voor 
starters die een eerste woning zoeken in Amsterdam.

loyaliteit werd wel begrensd door zorgen over criminaliteit, het pedagogische 
klimaat en dergelijke. 

Voor een uitgebreidere test van de hypotheses over de meest loyale 
middenklasse in de gemengde wijk zijn twee casestudies verricht in Amsterdam. 
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In de F-buurt in de Amsterdamse Bijlmer en de Geuzenbaan in Geuzenveld 
zijn surveys afgenomen onder een representatieve groep van middenklassers. 

In beide buurten voltrekt zich een vrij radicale conversie van het 
woningbestand. In beide buurten vorm(d)en succesvolle doorstromers ook 
een belangrijke doelgroep bij de ingreep: beide buurten zetten dus in op de 
binnenroute. toch geldt de een als een succes en de ander (nog) niet. De 
F-buurt zou het toonbeeld zijn van een zelfbewuste etnische middenklasse 
van Surinamers die solidair is met huurders uit de eigen etnische groep. In 
de Geuzenbaan lijken alle middengroepen hoofdzakelijk erg teruggetrokken 
te leven. 

Solidariteit met minderbedeelde buren is in de surveys niet gemeten aan de 
hand van contacten tussen klassen, maar aan de hand van loyaliteitsgevoelens. 
De focus lag dus op houding en niet op gedrag. Getoetst op een loyaliteitsschaal 
past de F-buurt slecht in de hypothese van De Swaan en anderen van een 
‘leegloop’ van verticale betrokkenheid door ruimtelijke nabijheid. In de F-buurt 
is de lokale middenklasse over een brede linie loyaal aan de gemengde wijk. 
Nog veel opmerkelijker is dat de ruime loyaliteit die succesvolle Surinaamse 
middenklassers naar de gemengde wijk en naar minderbedeelde buren tonen, 
nog wordt overtroffen door de loyaliteit van autochtone middengroepen. Zij 
zijn positiever gestemd over de bevolkingssamenstelling, voelen zich nog 
meer verbonden met de wijk, zijn nog positiever over de combinatie van 
woningtypen en hebben minder bezwaar tegen contacten met lagere klassen. 
De loyaliteit van Surinaamse en andere etnische middengroepen is iets 
voorwaardelijker. Zij lijken wat meer beducht dat ze zelf kunnen terugvallen of 
dat de wijk kan terugvallen. De bevindingen in deze casestudy spreken dus de 
hypothese van Gans tegen dat loyaliteit in de gemengde inkomenswijk slechts 
gebaat is bij overeenkomst. Ze spreken ook het beeld tegen van een ‘crowding 
out’ van de verticale solidariteit van postmateriële groepen.  Ook ander recent 
onderzoek laat zien dat de tolerantie van hoger opgeleiden voor kansarmen 
niet sterk afneemt naarmate de ruimtelijke nabijheid toeneemt (het contact in 
de buurt neemt daarentegen wel af). 

De situatie in de Geuzenbaan is een soort spiegelbeeld van de F-buurt. 
De middenklasse leeft duidelijk teruggetrokken en staat weinig open voor 
de gemengde wijk. De scores op de loyaliteitsschaal zijn veel lager dan in 
de F-buurt. Bijna alle middengroepen lijken zich zorgen te maken over het 
pedagogisch klimaat en de etnische samenstelling van de wijk. Voor zover 
er een patroon te ontwaren is in de lage scores van de Geuzenbaan neigt het 
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naar de binnenroute. Naarmate de sociaal-culturele afstand groter is, zijn de 
loyaliteitsscores nog iets lager.  

resumerend

Middengroepen geven relatief veel steun aan groepen die sociaal en 
ruimtelijk ver van hun af staan. Als deze ‘andere’ groepen, aanwezig zijn 
in hun woonomgeving, knopen middengroepen echter geen contacten 
met hen aan. Middengroepen die in achterstandswijken komen wonen, 
verheffen echter niet snel hun stem tegen sociale mix. Dat doen de ‘betere’ 
lagere klassen wel. De oorspronkelijke autochtone bewoners van wijken zijn 
teleurgesteld dat stedelijke vernieuwing niet leidt tot een grotere reductie van 
‘slechte’ huurders. Het antwoord op de eerste onderzoeksvraag is dus dat de 
veronderstelling dat stedelijke vernieuwing leidt tot spanning tussen klassen 
niet klopt. De spanning speelt zich primair af binnen de lagere klasse en niet 
tussen klassen. Gevestigde huurders zijn althans in Hoogvliet, de belangrijkste 
afwijzende Nimby’s. Aan de andere zijde van het spectrum staan sommige 
middengroepen die zich sterk betrokken voelen bij ‘andere’ bewoners van 
de gemengde inkomenswijk. Dat zijn niet alleen middengroepen die slechts 
gradueel verschillen van achterstandsbewoners (binnenroute). Ook een grote 
sociale afstand (buitenroute) biedt in de gemengde wijk soms perspectief 
op stille loyaliteit. Dat komt het sterkst naar voren in de studie van de 
F-buurt in de Bijlmer, waar naast de ‘zwarte solidariteit’ van de Surinaamse 
middenklasse, ook hoogopgeleide autochtone groepen zich betrokken tonen 
bij de minder kansrijke bewoners van de vernieuwde gemengde wijk. Het 
antwoord op de tweede onderzoeksvraag is daarmee dat in een gevorderde 
fase van de vernieuwing zowel etnische stijgers als een ‘nieuwe’ middenklasse 
van hoogopgeleide postmateriële autochtonen loyaal zijn aan de gemengde 
inkomenswijk en de aanwezigheid van minder welvarende bewoners steunen. 
Zij zijn de belangrijkste Wimby’s; hun solidariteit met minder geprivilegieerde 
groepen is in de gemengde wijk licht (vooral in houding en minder in gedrag) 
maar niet ‘leeg’.



217BeVINDINGeN eN DISCUSSIe 

7.7. discussie

postmaterialisme en de rekening van solidariteit

Het succes van de buitenroute in de Bijlmer illustreert dat postmaterialisme 
een van de dragers is van een positieve lotsverbondenheid in de gemengde wijk. 
Het maakt duidelijk dat solidariteit ook van blanke kopers kan komen die in 
sociaal opzicht weinig gemeen hebben met zwarte huurders. Dat is verrassend 
voor veel beschouwers; een dergelijke verticale solidariteit met outgroups 
past maar moeilijk in de meeste sociologische beschouwingen over steden 
en wijken. Niet zozeer betrokkenheid, maar afwijzing wordt verondersteld. 
ruimtelijk nabije outgroups zouden voor de dominante groep gelden als 
‘afwijking’ van de norm (vgl. Park, 1924). Het afwijzende oordeel over de 
‘deviante ander’ dient in dit perspectief ter bevestiging van de (horizontale) 
solidariteit binnen de eigen gevestigde groep. Het onderzoek in Hoogvliet 
maakt duidelijk dat normstellers in de buurt die zich af te zetten tegen anderen 
omwille van een interne groepsbevestiging niet per se de middengroepen zijn, 
maar veeleer laagopgeleide autochtone Nederlanders. Zij hebben door hun lage 
sociaal-economische status weinig ‘ruimte’ voor het tonen van goodwill naar 
afwijkende groepen. Die ruimte hebben hogeropgeleide postmaterialisten wel. 

Postmaterialisme is bij uitstek een stedelijk verschijnsel en is sterk 
verbonden met de ‘nieuwe middenklasse’ van sociaal-culturele professionals en 
creatieve werkers. Hun steun aan de gemengde wijk berust op een combinatie 
van maatschappelijke (egalitaire) idealen en (verlicht) eigenbelang. Dat belang 
is onder meer dat de woningen in gerenoveerde gemengde inkomenswijken 
betaalbaarder zijn dan elders in de stad, dat gemengd wonen een voorsprong 
kan geven in sociale vaardigheden en leerervaringen en dat het bovendien 
een onderscheidingsstatement is binnen de middenklasse. De ideale 
motieven die deze middengroepen tegelijkertijd aandragen voor het wonen 
in een gemengde wijk (‘mengen is sociaal rechtvaardig’ ‘mengen is waardevol 
voor de samenleving’) worden door veel onderzoekers gewantrouwd. Het 
onderliggende denkschema is steeds dat mensen niet in hun houding, maar 
in hun gedrag hun ware gezicht tonen. Idealistische postmaterialistische 
middengroepen zouden in gemengde wijken de facto maar weinig veranderen 
aan maatschappelijke scheidslijnen en ze zelfs in stand houden. Mensen 
die bewust kiezen voor gemengde omgevingen doen aan een ‘celebration of 
difference, without making a difference’ (Hollingworth & Williams, 2010, 49). 
Hogeropgeleide kansrijken die in gemengde wijk wonen ‘doen niet echt’ aan 
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diversiteit (Van eijk, 2010: 324). Hun aanwezigheid wekt de valse suggestie van 
bezorgdheid en behulpzaamheid, terwijl het neerkomt op een onverschillig 
wegkijken voor sociale problemen: ‘een schouderklop en dan snel weglopen’ 
(Scheffer, 2007). Ze verzuimen hun ‘obligations of social capital’ (Butler & 
robson, 2003). Het is dan ook populair om te stellen dat de solidaire houding  
van progressieve hogeropgeleiden ‘leeg’ is (vgl. Kinneging, 2001). Kiezen voor 
sociale mix en begripvol zijn voor sociaal zwakkeren ‘lijkt’ heel betrokken, 
maar het getuigt niet ‘echt’ van respect en bezorgdheid voor anderen. Het is 
‘veinzen’ van betrokkenheid en levert een verwaarloosbare bijdrage aan de 
verheffing van achterstandsgroepen. Pas bij concrete en consequente informele 
hulp all the way is er sprake van reële solidariteit. en als er inconsistenties zijn, 
dan moeten deze ‘ontmaskerd’ worden. Veel sociale-mixonderzoek zet in lijn 
hiermee in op het tonen van het ‘ware’ gezicht van de middenklasse of van de 
beleidsmakers. De sociale motieven van beleidsmakers worden bijvoorbeeld 
regelmatig aangemerkt als een verheimelijking van de ‘werkelijke’ doelen, 
de onderliggende belangen van waardeontwikkeling, marktontwikkeling en 
controle (Uitermark, 2003; Hellinga, 2005; Smets & Den Uyl, 2006).

Wat we hier zien is dat veel academici de facto nog veel romantischer denken 
dan  beleidsmakers. ‘Noblesse oblige’: solidariteit met achterstandsbewoners 
vereist een waarlijke overgave aan de wijkgedachte, of anders deugt het niet. 
Die academische romantiek hangt op dit moment op meerdere plekken in 
de lucht als het gaat om verticale solidariteit. Met opvallend veel weemoed 
wordt tegenwoordig bijvoorbeeld teruggedacht aan de tijden van de verzuiling 
toen hogere kringen ‘als vanzelfsprekend’ hun bijdrage leverden aan de 
volksverheffing voor minderbedeelden (o.a. De Beus, 2009). De verzuiling, 
lang verketterd in het Nederlandse debat, maakt dan ook een opvallend reveil 
door als Gouden eeuw van verticale betrokkenheid. Betreurd wordt dat deze 
verbindingskanalen tussen klassen door de ontkerkelijking en het verloren gaan 
van ‘grote verhalen’ zijn dichtgeslibd. Hoger- en lageropgeleiden leven nu in 
verschillende sociale werelden en hebben hun eigen media. De lageropgeleiden 
zijn steeds minder lid van kerken, vakbonden, partijen, organisaties en zouden 
een baken van vertrouwen missen in een woelige wereld, ze missen een 
paternalistische elite en middenklasse (o.a. Swierstra & tonkens, 2008). 

Afgezet tegen dat ideaalbeeld van een vanzelfsprekende ‘echte’ verticale 
solidariteit binnen buurten of zuilen, schiet de hedendaagse ‘stille’ loyaliteit 
van de postmateriële middenklasse in de gemengde wijk altijd tekort. Maar de 
vraag is of dat een goede meetlat is en een eerlijke. Wie de geschiedenisboeken 
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erbij pakt moet in elk geval constateren dat het huidige beeld van de verzuiling 
vertekend is:  alsof de Theo Thijssens toen op elke hoek stonden en alsof de 
omgang tussen klassen binnen zuilen toen wel eenvoudig was. In de verzuilde 
samenleving was de scheidslijn tussen inkomensgroepen veel scherper 
dan in de hedendaagse maatschappij: in de rooms-katholieke kerk zaten 
de welgestelden op aparte banken vooraan, comfortabel afgezonderd van 
hun arme geloofsgenoten. In onze eigen tijd zien we dat in de hedendaagse 
gemengde wijk de loyale middenklasse inderdaad niet veel concreet hulpgedrag 
vertoont, maar hun aanwezigheid maakt wel degelijk een ‘difference’ voor 
achterstandsbewoners. Kansarme bewoners worden niet langer aangekeken 
op hun wijk en convergeren sterker naar middenklasse-gedrag. Laten we dus 
niet te laatdunkend zijn over de twijfels en halfhartigheden die zeker spelen 
bij postmaterialistische middengroepen die gemengd wonen. Laten we blij 
zijn dat ze kiezen voor een soort maatschappelijk verantwoord wonen light. 
Loyaal zijn aan de gemengde wijk is geen heldendaad, maar het is meer dan 
een lippendienst. 

Misschien moeten we ook minder snel op zoek gaan naar een heimelijke 
agenda achter goede bedoelingen. Morele motieven zijn niet leeg als ze 
niet volledig worden nageleefd en ze zijn niet alleen maar de onbelangrijke 
bovenbouw van doorslaggevende onderliggende belangen. Berekening en 
affiniteit kunnen ook naast elkaar bestaan als gelijkwaardige motieven. Hoop 
en dromen, idealen en ideeën doen er toe, net zo goed als de eigen belangen 
van mensen (Neiman, 2008). Het postmaterialisme dat voortborduurt 
op de behoeftepyramide van Maslow illustreert dat het bij solidariteit 
om een combinatie van factoren kan gaan. eigen belangen zijn ook voor 
postmaterialisten het fundament, de onderbouw. Wanneer in die behoefte is 
voorzien, komt de bovenbouw (solidariteit met anderen) in beeld. Hoe meer 
bestaanszekerheid en kennis er is, hoe meer ruimte mensen hebben om dingen 
te doen die niet stroken met hun eigenbelang. Zo is het ook in de gemengde 
wijk: hoe zekerder postmateriële middengroepen ervan zijn dat hun sociale 
reproductie niet wordt bedreigd, des te meer staan ze open voor menging. 
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7.8. AAnbeVeLingen Voor beLeidsmAkers

Laat het idee los dat menging alleen mogelijk is bij graduele verschillen

Het is niet verwonderlijk dat in navolging van de meeste wetenschappers 
beleidsmakers in de stedelijke vernieuwing veronderstellen dat kleine sociale 
verschillen (de binnenroute) meer kansen bieden op solidariteit dan grotere 
sociale verschillen (de buitenroute). De etnische stijgers zijn op dit moment 
zelfs de meest gewilde middenklasse in stedelijke vernieuwingsgebieden. 
Gerekend wordt op hun woonvoorkeur voor het wonen in een bekende 
omgeving en hun verticale solidariteit met groepsgenoten. etnische stijgers 
gelden zeker in de grote steden als de eerste bouwsteen voor de vernieuwde 
wijk. Uit het theoretische deel van dit proefschrift kan worden opgemaakt dat 
een kleine sociaal-culturele afstand inderdaad gunstig is voor betrokkenheid 
in een gemengde etnische wijk. Hieruit volgt echter niet dat een kleine sociaal-
economische afstand ook altijd gunstiger is. De casestudie in de gerenoveerde 
F-buurt laat zien dat in deze naar etniciteit en inkomen sterk gemengde wijk 
niet alleen etnische stijgers, maar ook autochtone hogeropgeleiden relatief 
weinig koudwatervrees tonen. Grote sociaal-culturele verschillen, gevoegd bij 
een kleine sociaal-economisch onderscheid kunnen daarentegen wel leiden tot 
terugtrekgedrag (casestudies Geuzenbaan & Hoogvliet). De ‘regels’ bij afstand 
en betrokkenheid zijn dus complexer dan gedacht. 

probeer openlijker te werven op loyale middengroepen

Benoem dat je van de middenklasse een lichte maatschappelijke verant-
woordelijkheid verwacht: geen concreet hulpgedrag, geen zware middleclass 
burden, maar loyaliteit; hart voor de gemengde wijk, ‘lichte’solidariteit.

stel middengroepen gerust, ‘verleid’ ze met zekerheden en andere 
middengroepen

Middengroepen bewegen tot kiezen voor menging begint met garanties en 
pas vervolgens met het inspelen op de middenklasse-smaak. Middengroepen 
werven begint met de ‘basics’: veiligheid, onderwijs, dagelijkse boodschappen, 
bereikbaarheid, zekerheid over middenklasse-normen in hun eigen buurt  
en op school etc. Middengroepen zijn in het begin sterk op hun qui vive. 
Die ambiguïteit geldt ook voor etnische stijgers. Zeker als hun etnische 
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groep nog laag staat in de etnische hiërarchie omringen ze zich liever niet 
alleen met kansarme groepsgenoten. Zij willen in hun woonomgeving graag 
uitgedrukt zien dat het beter met hun gaat en dat lezen ze af aan het aantal 
bewoners dat hoog staat in de etnische hiërarchie (lees: succesvolle autochtone 
middengroepen). Wie dus wil inzetten op de binnenroute, doet er dus ook goed 
aan  bewoners van de buitenroute te werven. Veel middengroepen vinden een 
levendige sfeer op straat ook belangrijk, het moet niet ‘te doods’ zijn, dat voelt 
unheimisch (vgl. Wrr, 2005: 161). Beleidsmakers voor achterstandswijken 
zetten meteen hoog in om hogeropgeleide middengroepen te werven. Ze 
willen ‘trendy’ ontmoetingsplekken voor hogeropgeleide middengroepen 
zoals grand cafés. Het inzetten op veel horeca en culturele trekkers is echter 
niet voor alle woonmilieus direct haalbaar. Niet elke vernieuwde wijk heeft 
meteen de potentie om een breed scala van middengroepen aan te trekken, zie 
de casestudy in Geuzenveld. Begin dus met de basis.

nog enkele andere aanbevelingen 

er is in de huidige wijkaanpak voor vernieuwingsgebieden een sterke sociaal 
kapitaalfixatie en een overheersend idee dat de gemengde wijk een belangrijke 
aangrijpingspunt is voor sociaal kapitaaloverdracht. De gemengde wijk biedt 
echter niet zozeer ontmoetingen, maar vooral exposure tussen groepen. 
Daarop inzetten is belangrijk, met name voor het toekomstperspectief 
van achterstandsgroepen. Maar achterstandsgroepen moeten niet worden 
‘opgesloten’ in de gemengde wijk. Ontmoetingsprojecten en exposure tussen 
klassen moeten niet alleen gelokaliseerd zijn in de eigen buurt. Voor groepen 
onderaan de maatschappelijke ladder liggen de toekomst en relevante maar nu 
nog ontbrekende sociale netwerken immers vaak buiten de wijk.

ten slotte: maak als corporaties en stadsbesturen inzichtelijk wat je wilt 
gaan doen bij een ingreep voor stedelijke vernieuwing. Wees duidelijk over 
je aanpak, doelen en het verwachte eindresultaat tegenover bewoners en 
geïnteresseerde derden. Laat zien wat een reële sociale winst-en verliesbalans 
is. expliciteer bijvoorbeeld de terugkeerkansen en geef aan wat de verwachte 
keuzes zijn van verschillende groepen huishoudens in het gebied. Laat 
zien dat je grip hebt op het proces en geef garanties over een duurzame 
inkomensmenging. Vermijd dat verdenkingen over heimelijke agenda’s op 
je kunnen worden geladen. Neem wantrouwen weg. Probeer het goede van 
wijken die ingrijpend veranderen door stedelijke vernieuwing te bewaren, 
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maar ga niet alle ‘oude’ sociale verbanden romantiseren. Probeer leefstijlen 
niet op te laag schaalniveau te mengen. Meng grofmazig. er is steeds de 
geborgenheid en zekerheid van voldoende kritische massa van de eigen groep 
nodig om tegelijkertijd tussen buitenstaanders te gaan wonen. 

en een laatste tip voor collega-wetenschappers 

Het onderzoek naar de sociale verhoudingen in de gemengde wijk heeft 
dringend behoefte aan grijstinten, in plaats van de alles-of niks-aanpak die nu 
populair is. Het somberste gentrification-schema dat er vaak bij wordt gepakt, 
is lang niet altijd een adequate analysevorm voor de Nederlandse stedelijke 
vernieuwing. De verdringing valt mee, de veryupping valt mee, de klassenstrijd 
valt mee. Sociale mix is zeker geen wondermiddel, maar het is niet erger dan 
de kwaal. Onderzoek in het grijze gebied van meevallers en tegenvallers kan 
ook heel spannend zijn. Ik hoop dat ik dat met dit proefschrift heb aangetoond. 
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introduction And question 

Over the last five years, more than 40,000 social housing units were demolished 
as part of the restructuring of the housing stock within disadvantaged 
neighbourhoods in the Netherlands. These were often inexpensive flats built 
in the post-war era, torn down to make way for new, more expensive rental or 
owner-occupied homes.  This long-term process of urban renewal, launched 
nationally in 1997, is far from over. The average share of social housing units in 
these districts is to shrink from 65 percent to 42 percent, while the proportion 
of middle class residents is to rise through demolition as well as the selling and 
upgrading of existing homes. It is hoped that greater economic diversity will 
make these neighbourhoods more liveable, stable and sustainable.  A further 
assumption among policy-makers is that income-mixing will create ties of 
commitment between the different social groups and that vulnerable groups 
will absorb the values and standards of the middle class, whose members are 
assigned the responsibility for this uplift. Policy, then, postulates a middle-class 
burden. 

Domestic scholars have criticized the Dutch government’s premises on 
social mix and cross-class solidarity. They point to Anglo-Saxon countries 
in which similar diversification measures have been attempted, where 
researchers concluded that spatial proximity does not lead to solidarity but to 
withdrawal behaviour and even to social conflict. However, given the strong 
economic and racial inequalities in these countries, conclusions reached there 
do not necessarily apply to the more egalitarian Dutch case. For their part, 
Dutch researchers thus far have found that urban renewal projects (where 
middle-class groups enter lower-class areas) often realize their objectives for 
the neighbourhood, including improving the quality of life, reputation and 
security of the district.  Another important finding is that interventions in 
deprived areas do not lead to large-scale displacement, the disruption of old 

Summary  
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networks among residents, or to rampant ‘yuppification’. On the other hand, 
the Dutch approach to urban renewal rarely helps disadvantaged residents 
in mixed income neighbourhoods to climb socially (even if they meet fewer 
obstacles to social advancement and more readily absorb dominant values). 
Social problems do not immediately resolve themselves, but persist or migrate 
to other areas.  It was also found that social classes lead parallel lives, which 
hardly helps relations between them. And while residents tend to be satisfied 
with their new housing, they often remain disappointed with the social 
composition of their mixed neighbourhoods. 

All in all, we have a ‘mixed’ picture of pluses, minuses and question marks. In 
the Netherlands, it has yet to be established that different social classes residing 
together in renewed areas leads to strained relations. Given the absence of 
social contact, most researchers assume that this is the logical next step. If their 
assumption is correct, social mixing within disadvantaged neighbourhoods, 
even in a relatively egalitarian welfare state such as the Netherlands,1 will 
fuel negative class consciousness. 

The critics recognize that in general egalitarianism is firmly rooted among 
members of the Dutch middle class, with especially highly educated groups 
taking an interest in the issues affecting the most disadvantaged in society. This 
group is active in civil society, supports progressive taxation, has a relatively 
positive picture of social diversity and supports social programs and charities 
that focus on vulnerable groups.  Members of the middle class indeed often 
look beyond their personal interests.2 But many scholars argue that in cases of 
spatial proximity, this compassionate attitude melts like snow under the sun 
- then a fear of having their own social positions undermined ‘unavoidably’ 
kicks in. This assumption – which goes back to the classical social theories of 
Simmel and Park on mental detachment and social distinction in situations 
of social mixing – posits that under conditions of spatial proximity, lofty 

1   This egalitarianism is reflected in the relatively large size of the Dutch social housing sector 
(32 percent of the total stock), which shelters a relatively heterogeneous mix of residents. Dutch 
neighbourhoods that contain many of these rented units do not necessarily suffer from social 
problems.
2   Several partially complementary explanations offer themselves for this cross-class ‘vertical’ 
involvement, such as the supposed civilizing effects of higher education (Hello et al. 2004: 
264).  Another explanation is the rise of post-materialist attitudes in Western countries: with 
greater confidence in their own positions, more people endorse the idea of equality between 
social groups (Inglehart, 1977). A third explanation is enlightened self-interest: the uplift of the 
poor is supported in the hope that they will not descend into hooliganism or criminality (De 
Swaan, 1993).
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principles lose out to narrow self-interest.  The literature on income-mixing 
is dominated by this view of the middle class as a group that tries to avoid 
disagreeable encounters and is not ‘really’ open to lower class residents. Their 
solidarity with poor groups living in close proximity is regarded as empty, and 
is often illustrated by examples of inhabitants of middle-class areas rejecting 
the presence of lower class residents in their midst. The same mechanism is 
expected in the case of urban renewal.

The alleged middle class rejection of lower income neighbours might be 
prevented if (urban renewal) policies focused on working with groups with 
less social distance from the most disadvantaged residents. “When differences 
between people are small, residents of an area can develop tolerance towards 
each other [...] More extreme population heterogeneity is not likely to have 
the same result” (Gans, 1961: 178). echoes of this argument continue to 
inform thinking about urban restructuring and renewal, where examples from 
upwardly mobile ethnic neighbourhoods are often held up as role models for 
the ethnic lower class. This view is consistent with theories of ethnic mixing 
where significant socio-cultural distance between groups is considered a 
hindrance in many ways. Neighbourhoods where the highest and lowest 
status ethnic groups live together do not easily foster mutual understanding 
or cultural adaptation.  ’extremely’ ethnically mixed populations have indeed 
fuelled the dominant group’s aversion of others – and are an underlying 
cause of withdrawal behaviour, often on both sides.  While the impact of 
economic diversity on Dutch neighbourhoods is not yet fully understood, 
most researchers believe that the mixing of groups with significant income 
differences within urban renewal sites will lead to polarization, in a similar 
manner as ethnic diversity does in culturally heterogeneous surroundings. 

We thus see two dominant hypotheses. First, that any spatial proximity causes 
a sharp change in the attitudes of middle-class groups, with solidarity giving 
way to the rejection of poorer neighbours. And second, that only insignificant 
social distance between classes in the neighbourhood is likely to maintain some 
middle-class involvement, thereby overcoming the ‘iron rule’ of separation 
and avoidance. Do these two dominant hypotheses about social distance, 
spatial distance and involvement also apply to Dutch efforts at income-mixing 
in disadvantaged areas, or are there caveats to be heeded?  Can we conclude 
that urban renewal is fuelling negative middle-class attitudes towards lower 
income groups, or does disappointment over the social composition of mixed-
income neighbourhoods have other causes? Are members of the middle class 
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with (ethnic) similarities to the most disadvantaged residents indeed the most 
supportive of the mixed living that results from urban renewal, or are there 
other candidates? The current research focuses on the following questions:

1. Does the spatial proximity of social classes in Dutch urban renewal districts 
lead to inter-class tensions or withdrawal behaviour?  Which groups show 
little involvement with other groups in these mixed neighbourhoods? In other 
words, who are the NIMBY (not in my backyard) refuseniks of urban renewal? 

2. Which middle class groups in these mixed neighbourhoods involve 
themselves with disadvantaged residents? In other words, who are the loyal 
WIMBY (welcome in my backyard) proponents of mixed living after urban 
renewal? What role does social distance play in this loyalty? 

operAtionALizAtion 

Involvement refers to positive solidarity between individuals or groups. This 
solidarity has two empirical components. First, an attitude of engagement 
with individuals or groups, inspired by certain values and beliefs. Second, the 
actual behaviour and (in)formal rules towards these others that result from 
this attitude.  This thesis focuses primarily on inclusive attitudes rather than 
behaviour. Other studies of mixed-income neighbourhoods often use concepts 
such as social capital (networking) or social cohesion (among residents). 
Academic claims on involvement are thus largely based on analysis of social 
contact: little contact is seen as an indication of low involvement. But whether 
contact is a reliable indicator of involvement remains uncertain. In any case, 
attitudes towards involvement fall from view:  how groups think about each 
other, whether they view each other with sympathy or antipathy, is rarely 
considered in such studies.  In this thesis, it receives extensive attention (see 
next section).

In this study, small geographical distance refers to people living in the 
same neighbourhood. While urban renewal obviously involves multiple spatial 
scales – from the residential neighbourhood to the city to the urban region 
– the focus is essentially on the neighbourhood. The social distance between 
different groups is a much more relative concept than spatial distance and 
largely a matter of perception. Social distance refers to how people accept or 
reject others, how close or far away their social positions are.
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The research questions are posed to three case studies. Case studies can be 
described as in-depth studies of the particular, and may well serve to falsify 
general hypotheses (Campbell, 2003: 422).  The studies make use of both 
quantitative and qualitative sources. Quantitative data are based on door-to-
door surveys distributed in the study neighbourhoods.  The first case study 
(Hoogvliet) combined several surveys, the largest of which N=1,684.  In case 
study 2 (F-buurt), N=120. In the third survey (De Geuzenbaan), N=143. The 
responses were always checked for representativeness. results are presented 
via descriptive statistics. Qualitative data serve to illustrate the trends found in 
the surveys. 

who rejects? 

I examined friction between groups in Hoogvliet, a satellite town of rotterdam 
and a site of large-scale urban renewal. Who was against whom? Did higher 
status groups reject lower status groups? Or did urban renewal itself feed 
negative attitudes among ‘better’ tenants vis-à-vis the ‘worse’ ones? Data from 
five (including my own) studies of urban renewal in Hoogvliet were re-used 
to test the hypotheses. These studies focused on the integration of networks, 
transfers of social capital, residents’ social mobility, the relocation of the 
elderly, and the relation between the different goals (local management or 
social mobility) of urban renewal.  Sufficient data were gathered to venture 
answers to our questions. 

Hoogvliet, located 15 km southwest of rotterdam, was built after World 
War two for workers in the petrochemical industry.  The district entered a 
downward spiral with the economic crisis of the 1970s. Problems with finding 
tenants, nuisance, crime, drugs, debt and poor school performance came to 
overshadow parts of Hoogvliet.  Since the early 1990s, Hoogvliet (37,000 
inhabitants) has been the site of one of the longest-running urban renovation 
projects in the Netherlands.  The project, which posits that ‘everyone gains 
from renewal’, includes a reduction in the social housing stock from 66 to 40 
percent. While urban renewal has reduced the neighbourhood’s degradation 
and led to moderate changes in the area’s ethnic composition, there remains 
dissatisfaction with the district’s demography. Among whom is this discontent 
palpable? 

The study confirmed that there is indeed much discontent over Hoogvliet’s 
post-renewal social composition. It also showed that this discontent is found 
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not so much among those in the middle or higher status groups, but among 
the ‘better’ tenants: native Dutch living in social housing. Their bitterness is 
largely directed at the lack of change following urban renewal: the persistence 
of social problems as well as the rate at which ‘problem households’ relocate. 
Their main concern is that now more ‘new people with different cultures’ share 
their neighbourhood.  Most of the original native Dutch (both the upwardly 
mobile and immobile) tenants welcome the arrival of the middle class (‘or 
else it would really become a problem neighbourhood’) but are unhappy 
that urban renewal has brought the ethnically mixed outside world closer to 
home. Income-mixing – at first seen as a promise of social restoration – has 
delivered disappointing results, with the unexpected spatial proximity of ethnic 
others fuelling antagonism among the ‘better’ tenants. For their part, newly 
arrived members of the native Dutch middle class seem much less immersed 
in this us-and-them thinking;  they chose to live in a mixed area and favour 
peaceful coexistence. They can hardly be considered ‘vindictive’ – or as the 
‘anxious middle class’. 

In Hoogvliet, the NIMBY (‘not in my backyard’) attitude appears in a 
different form than the literature suggests.  In the aforementioned studies on 
Hoogvliet as well as in other studies of urban renewal, most authors observe 
ethnic tension between tenants, although the relationship between this tension 
and urban renewal is rarely discussed. Some expect inter-ethnic friction to be 
overshadowed by inter-class friction. even though the process unfolds under 
our own eyes, we often miss the fact that urban renewal sharpens tensions 
between the ‘better’ and ‘worse’ tenants. 

The insights from Hoogvliet have broader applicability.  Disappointment 
over the limited impact of urban renewal and greater sensitivity to sharing 
space with people of different backgrounds are also found elsewhere.  Such 
revanchism is not necessarily racial or ethnic. In Amsterdam’s Bijlmer district, 
‘good’ black residents complain about the presence of black drug dealers. 

who is loyal? 

Are there exceptions to the ‘iron rule’ of separation and avoidance among the 
middle classes in Amsterdam’s urban renewal districts?  Which middle class 
groups are loyal to disadvantaged residents and feel positively connected to them? 
We distinguish between two ideal-type WIMBY (‘welcome in my backyard’) 
constituents, primarily by their social distance to the disadvantaged residents. 
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Less social distance can create an internal route  to involvement.  The 
differences between members of the middle class and the disadvantaged 
residents in both socio-economic and socio-cultural terms is only a matter 
of degree. Through internalized norms (‘noblesse oblige’), better-off residents 
with multiple neighbourhood relations present themselves as an elite group for 
those community members with fewer opportunities. They continue to live in 
mixed-income neighbourhoods because of the better housing opportunities 
offered by urban renewal. As mentioned above, the internal route to 
involvement is the dominant assumption among social scientists and urban 
planners. 

Greater social distance can create an  external route  to involvement.  Self-
confident, highly-educated members of the middle class are not occupied by 
their own survival, which allows for more inclusive attitudes. They have little in 
common with the neighbourhood’s poor inhabitants. They have high cultural 
capital, think positively about disadvantaged groups and find social mixing to 
be an essential part of urban reality. Due to self-interest (affordable housing) 
and ideological reasons, they choose to live in mixed neighbourhoods. 

The two models of vertical cross-class involvement were identified in 
interviews conducted among members of the active middle class in the 
Amsterdam district of New West.  representatives of the internal route to 
involvement, including upwardly mobile ethnic minorities with similar 
economic and cultural traits to the disadvantaged residents, considered 
themselves as role models and emphasized their obvious connection to the 
neighbourhood and its residents. Among representatives of the external route 
(including white, educated, social and creative professionals), social mixing was 
seen as enriching and instructive – as a social ideal. Their loyalty was however 
limited by concerns about crime, education and much else. two Amsterdam 
case studies thus serve to test the hypotheses about middle class loyalty to their 
mixed neighbourhoods. Surveys in the F- buurt (F area) in Amsterdam Zuid 
Oost (Bijlmer) and in De Geuzenbaan in Geuzenveld were conducted among 
representative groups of the middle class. 

The Bijlmer, located in Amsterdam Southeast, fell into decline shortly 
after its completion in the early seventies.  The ‘city of tomorrow’, with its 
large honeycomb flats, did not appeal to the urban middle class or to those 
native Dutch groups fleeing to the suburbs.  The Bijlmer instead became an 
impoverished neighbourhood of Surinamese and Antilleans.  Given its high 
unemployment, (self-) marginalization and crime, economically successful 
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people were quick to flee. Particularly the D, e and F areas of Bijlmer Centre 
suffered ill repute.  Through the reduction of social housing (from 93 to 55 
percent across the Bijlmer, and from 100 to 52 percent in the F neighbourhood) 
and through interventions in the urban infrastructure, the Bijlmer (45,000 
inhabitants) must become a more ‘normal’ and stable district.  After initial 
resistance in the early nineties (due to fear of being pushed out), the population 
voted to support demolition and new development, even when it concerned 
their own homes. Almost two-thirds of the residents moved to new homes; the 
most important group to climb the housing ladder were the Surinamese. even 
after renewal, the Bijlmer and especially the F area (3,200 inhabitants) 
remained a predominantly black neighbourhood. While sensitivity towards 
deviant behaviour has risen with urban renewal, most residents are satisfied 
with the improvements in the district’s status as well as its ethnic diversity. 

The Westelijke tuinsteden (Western garden cities) were built after World 
War two as safe, green, healthy alternatives to Amsterdam’s overcrowded 
urban areas. They did not achieve the ideal of community that informed their 
original creation, but the space for individual freedom made the tuinsteden 
a long-time favourite on the housing market. But decline began in the late 
1980s as the middle class moved on and an ethnic underclass moved in; the 
media portrayed the area as a model of failed integration as ethnic groups 
withdrew into their own parallel worlds. Through urban renewal, the 
Westelijke tuinsteden (132,000 inhabitants) should rise again in the urban 
hierarchy, with its pockets of isolation brought into the mainstream. Across the 
tuinsteden, the social housing stock is to decrease from 76 to 45 percent;  in 
Geuzenveld (15,000 inhabitants), from 80 to 50 percent. The new homes attract 
the upwardly mobile ethnic middle class of turks, Moroccans and Surinamese 
as well as starters on the Amsterdam housing market. The renewal began in the 
Geuzenbaan, an area of almost 1,000 residents lying largely in neighbourhood 
9 and partly in neighbourhood 8 of Geuzenveld. Urban renewal has yet to 
translate into higher appreciation for the district, or for its mixing of income 
and ethnic groups.

As we can see, both areas have witnessed a radical conversion of their 
housing stock. Successful people who move up the housing market ladder 
constitute(d) an important target for intervention in both neighbourhoods; 
both have focused on the internal route to involvement. Yet one is a success 
and the other is not (yet). The F-buurt showcases a self-conscious Surinamese 
middle class apparently exhibiting solidarity with tenants from their own ethnic 
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group, while in the Geuzenbaan the middle class seems to opt for withdrawal. 
These assumptions are tested in the study.  

In the surveys, solidarity with underprivileged neighbours is not measured 
by contacts between classes, but by feelings of loyalty.  The analysis makes 
use of four indicators, which together serve as a scale of loyalty: (1) the 
valuation of the ratio of rental to owner-occupied homes; (2) the appraisal 
of the composition of the population; (3) the perceived commitment to the 
neighbourhood’s residents; and (4) the intention to maintain social distance 
vis-à-vis the occupants of low-cost rental housing. tested against this scale of 
loyalty, the F area poorly fits the hypothesis of spatial proximity leading to an 
‘exodus’ or ‘crowding out’ of vertical cross-class involvement. The middle class 
in the F area is broadly loyal to the mixed district. But even more remarkable 
is that the loyalty of the Surinamese middle class towards the neighbourhood 
and its poorer residents is surpassed by that of the native Dutch middle class, 
whose members are more positive about the area’s social composition, feel 
more connected to the residents of the district, are more positive about the 
mix of housing types and have fewer objections to contact with lower-status 
groups. The loyalty of the Surinamese and other ethnic middle class groups 
is slightly more conditional:  they seem more afraid that they themselves or 
the district may fall back. The findings in this case study speak against Gans’ 
hypothesis that loyalty in mixed-income neighbourhoods is only created 
through similarity. 

The situation in the Geuzenbaan is a kind of mirror image of what prevails 
in the F area. The middle class here lives indeed withdrawn from the mixed 
neighbourhood, and its scores on the loyalty scale are much lower than in the 
F area. Most of its members worry about the neighbourhood’s educational 
climate and ethnic composition. If there is any pattern to unravel in the low 
loyalty scores in the Geuzenbaan, it tends to support the internal route to 
involvement: as socio-cultural distance increases, loyalty scores decrease. 

recApituLAtion

Members of the middle class in the Netherlands are generally well disposed to 
groups that are socially and spatially distant from themselves. This generates 
significant cross-class solidarity. But when middle-class groups move into 
restored neighbourhoods, they rarely exhibit ‘open’ social behaviour to the 
‘other’ residents. Nevertheless, members of the middle class who move into 
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these neighbourhoods are not the ones who most vocally complain about the 
residential composition following urban renewal. Most of the complaints come 
from the ‘better’ tenants of the lower classes who are disappointed that urban 
renewal has not resulted in a larger exodus of ‘undesirable’ tenants. The answer 
to the first research question, then, is that the assumption that urban renewal 
will lead to inter-class conflict is mistaken. tension exists primarily within the 
lower class and not between classes. Long-term native Dutch tenants are, at 
least in Hoogvliet, the main proponents of ‘not in my backyard’. 

On the other end of the spectrum are those small middle-class groups 
which – as an exception to the ‘iron rule’ of separation and avoidance – feel 
involved with the ‘other’ residents. This pertains not only to groups that 
are broadly similar to the disadvantaged residents (the internal route to 
involvement). Greater social distance (the external route to involvement) 
also leaves possibilities for mild forms of solidarity, which mostly appear in 
the form of quiet loyalty. This was most evident in the Bijlmer’s F area, where 
alongside the ‘black solidarity’ of the Surinamese middle class, highly educated 
native Dutch groups involved themselves with the ‘less promising’ residents of 
the new mixed neighbourhood. The insights from the F area fit in other recent 
findings suggesting that among higher educated groups the tolerance for 
‘other’ neighbours doesn’t evaporate in case of spatial proximity. The answer 
to the second research question is thus that (in an advanced stage of urban 
renewal), both upwardly mobile ethnic minorities and the ‘new’ middle class of 
highly educated, post-materialist native Dutch are loyal to the mixed-income 
neighbourhood and support the presence of its less affluent residents. They are 
the main proponents of ‘welcome in my backyard’. Their solidarity with less 
privileged groups in the mixed neighbourhood, while light (more in attitude 
than in behaviour), is not empty.
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bijLAgen hoofdstuk 6

bijlage 6.1. Vragenlijst  

onderzoek Vernieuwde f-buurt

survey the new f-buurt

* This Questionnaire is also available in English, see the second set of papers

Waarom deze vragenlijst? De Universiteit van Amsterdam legt aan bewoners 
van de vernieuwde F-buurt (Florijn/ Fleerde/ Frissenstein) een schriftelijke 
vragenlijst voor, en ook aan u. De vragen gaan over uw verwachtingen ten 
aanzien van de buurt, uw ervaringen met  leefbaarheid, uw tevredenheid 
met voorzieningen en uw contacten met bewoners van de nieuwbouw en de 
bestaande bouw.  

Wie moet de vragenlijst invullen? De vragenlijst kan worden ingevuld 
door het hoofd van het huishouden of door de partner. U mag de vragen ook 
samen invullen. 

Hoeveel tijd kost het? Het invullen van deze vragenlijst kost ongeveer 15 
minuten. NB:  U hoeft slechts 1 vragenlijst in de door u gekozen taal in te 
vullen en te retourneren. 

Wat wordt er met mijn antwoorden gedaan?  Uw antwoorden zullen 
anoniem worden verwerkt. De vragenlijsten zullen na verwerking vernietigd 
worden.

Per vraag dient u slechts 1 hokje aan te kruisen, tenzij anders wordt vermeld.

Voor vragen over dit onderzoek kunt u zich richten tot Lex Veldboer, tel. 
020-5252257/ a.p.m.veldboer@uva.nl

bIjlagen
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de buurt

tot uw buurt worden gerekend Florijn, Fleerde en Frissenstein. 
Op de onderstaande kaart is het gebied te zien tussen Bijlmerdreef, 
Dolingadreef, Gooiseweg en het Strandvlietpad.Tot uw buurt worden gerekend Florijn, Fleerde en Frissenstein.  

 Op de onderstaande kaart is het gebied te zien tussen Bijlmerdreef, Dolingadreef, Gooiseweg en het Strandvlietpad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLOK 1. WOONGESCHIEDENIS 
1 Waar woonde u voordat u in deze buurt kwam wonen?  

 1 in dezelfde buurt (F-buurt)  
 2 In een ander deel van de Bijlmermeer  
 3 in een ander deel van Amsterdam-Zuidoost  
 4 in Amsterdam, in één van de overige stadsdelen  
 5 in de omgeving van Amsterdam  
 6 elders in Nederland  
 7 in het buitenland  
  
 

2 Wat was het type woning waar u hiervoor in woonde?  

 1 sociale huurwoning (woningbouwvereniging) 
 2 particuliere huurwoning  
 3 koopwoning  
 4 inwonend bij ouders  
 5 studentenhuis/ op kamers  
 6 anders, namelijk   ______________  
 

bLok 1. woongeschiedenis
1 Waar woonde u voordat u in deze buurt kwam wonen?
¨ 1 in dezelfde buurt (F-buurt) 
¨ 2 In een ander deel van de Bijlmermeer
¨ 3 in een ander deel van Amsterdam-Zuidoost
¨ 4 in Amsterdam, in één van de overige stadsdelen
¨ 5 in de omgeving van Amsterdam
¨ 6 elders in Nederland
¨ 7 in het buitenland

2 Wat was het type woning waar u hiervoor in woonde?
¨ 1 sociale huurwoning (woningbouwvereniging)



261BIJLAGeN

¨ 2 particuliere huurwoning
¨ 3 koopwoning
¨ 4 inwonend bij ouders
¨ 5 studentenhuis/ op kamers
¨ 6 anders, namelijk __________________ 

3 Hoeveel jaar woont u in uw huidige buurt?

 
4 Hoeveel jaar woont u in uw huidige woning?

5 In welk type woning woont u nu?
¨ 1 sociale huurwoning  (woningbouwvereniging)
¨ 2 atelierwoning
¨ 3 particuliere huurwoning
¨ 4 koopwoning

6 Om welke reden bent u naar de F-buurt verhuisd? (u mag meer dan 1 
antwoord aankruisen)

¨ 1
Omstandigheden in werk, studie of 
huishouden ¨ 9 Aantrekkelijk profiel nieuwe F-buurt

¨ 2 Sloop of renovatie van vorige woning ¨ 10
Aantrekkelijke variatie in 
bevolkingssamenstelling

¨ 3 Onprettige sfeer in de vorige buurt ¨ 11 Aantrekkelijk winkelaanbod

¨ 4
Wilde weg uit de binnenstad en in 
een buitenwijk wonen ¨ 12

Aanwezigheid van scholen in de 
buurt

¨ 5
Wilde weg uit een andere plaats en 
in Amsterdam wonen ¨ 13

Aanwezigheid (speel)voorzieningen 
voor kinderen

¨ 6
Wilde in dezelfde buurt blijven 
wonen ¨ 14 Aanwezigheid Sportmogelijkheden

¨ 7 Gunstige aankoopprijs ¨ 15
Anders, namelijk 
__________________

¨ 8 type woning ¨ 16 Weet ik niet
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bLok 2. buurtVoorzieningen
 

7 Door de nabijheid van de Amsterdamse Poort en de Arena-boulevard heeft 
de F-buurt weinig eigen voorzieningen en ontmoetingspunten. Welke 
voorzieningen ( bijvoorbeeld winkelaanbod, voorzieningen voor kinderen, 
jongeren of  ouderen) mist u in de buurt? Hoe gewenst zijn die voorzieningen?

Zeer gewenst Redelijk gewenst Enigszins gewenst
1.
2.
3.
4. 

8 Welke huidige vrijetijdsvoorzieningen in de F-buurt en de directe omgeving 
(Amsterdamse Poort, Arena Boulevard) zij voor u belangrijk? (u kunt meer 
dan 1 antwoord aankruisen)

(zeer) 
onbe-
langrijk

Niet be-
langrijk, 
niet on-
belangrijk

Belang- 
rijk

Zeer 
belang-
rijk

weet 
niet

Stadion Amsterdam 
Arena

¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Bioscoop Arena (Pathe) ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Arena Boulevard ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Villa Arena ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Heineken Music Hall ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Bibliotheek ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Wijk-en buurtcentra ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Kledingwinkels ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Winkels met luxe 
artikelen

¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Broodjeszaken/ snackbars ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

trendy restaurants/ cafes ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Shopperhal ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Bijlmerpark ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Speelgelegenheden voor 
kinderen

¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Sportpark Strandvliet ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Golfbaan  
(Amsterdamse club)

¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Anders, namelijk ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
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9 Heeft u kinderen die op de basisschool zitten?
¨ 1 Nee
¨ 2 Ja, op een basisschool in de F-buurt
¨ 3 Ja, op een basisschool in een ander deel van de Bijlmermeer
¨ 4 Ja, op een basisschool in een ander deel van Amsterdam-Zuidoost
¨ 5 Ja, op een basisschool buiten Amsterdam-Zuidoost

bLok 3. buurt ALgemeen

10 Wat vindt u van de combinatie van koop- en huurwoningen in de F-buurt?
¨ 1 Precies goed
¨ 2 te veel koop
¨ 3 te veel huur

 
11 De volgende uitspraken gaan over de buurt waarin u woont. Kunt u voor elke 

uitspraak aangeven in welke mate u het er mee eens bent?

helemaal 
mee eens

mee 
eens

niet mee 
eens, 
niet mee 
oneens

mee 
oneens

helemaal 
mee 
oneens

weet ik 
niet

De mensen in deze 
buurt kennen elkaar 
nauwelijks.

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

De mensen in deze 
buurt gaan op een 
prettige manier met 
elkaar om.

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Ik woon in een 
(gezellige) buurt waar 
veel saamhorigheid is.

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Ik voel me thuis bij 
de mensen die in deze 
buurt wonen.

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
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bLok 4. contActen in de buurt

 
Nu volgt een aantal vragen over uw contacten met mensen die ook in de 
F-buurt wonen.
Met de buurt wordt bedoeld: Florijn + Fleerde + Frissenstein (zie kaart en 
beschrijving op blz.1). 
Onder een contact wordt verstaan: 1 keer of vaker in het afgelopen half jaar 
met iemand een praatje hebben gemaakt
mrInstruction

12 Met hoeveel mensen in de F-buurt heeft u contact?
¨ 1 0
¨ 2 1-4
¨ 3 5-9
¨ 4 10-19
¨ 5 20-50
¨ 6 Meer dan 50

13 Hoe heeft u de buurtbewoners in de F-buurt met wie u contact heeft leren 
kennen? 
U kunt hierbij meerdere antwoorden aankruisen.

¨ 1 het zijn mijn (over)buren ¨ 8 via familie, vrienden, kennissen
¨ 2 het zijn vroeger mijn buren geweest ¨ 9 via mijn werk (als klant of contact)

¨ 3
op straat (bijvoorbeeld bij het 
uitlaten van de hond) ¨ 10 in de kerk, in de moskee

¨ 4 op de school van mijn kinderen ¨ 11
bij vrijetijdsactiviteiten (hobby, club, 
evenementen)

¨ 5
bij activiteiten van mijn kinderen 
buiten schooltijd ¨ 12

via de corporatie / via de vereniging 
van eigenaren

¨ 6
bij buurtactiviteiten 
(inspraakavonden, vrijwilligerswerk) ¨ 13  anders namelijk_________________

¨ 7 in de Amsterdamse Poort ¨ 14 weet ik niet

14 Als u bewoners van de F-buurt heeft leren kennen door een bepaalde 
buurtactiviteit,  kunt u dan aangeven bij welke activiteit dat is geweest?

¨ 1 inspraakbijeenkomsten ¨ 6 buurtbeheer

¨ 2
buurt- of straatactiviteiten 
(bijvoorbeeld een straatfeest) ¨ 7

buurtbemiddeling 
(conflictbemiddeling tussen buren)
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¨ 3
sport- en spelactiviteiten in de 
openbare ruimte ¨ 8 anders, namelijk

¨ 4
cursussen in een  wijkcentrum/ 
cultureel centrum ¨ 9 niet van toepassing

¨ 5
vrijwilligerswerk (bezoek aan 
ouderen, zieke mensen e.d.) ¨ 10 weet ik niet

15 Kunt u aangeven of u  sinds uw intrek in uw huidige woning in de F-buurt 
meer of minder contacten hebt gekregen met de volgende groepen? 

Meer 
contacten

Gelijk 
aantal 
contacten

Minder 
contacten

Weet ik 
niet

Hoger opgeleiden ¨ ¨ ¨ ¨

Lager opgeleiden ¨ ¨ ¨ ¨

Mensen uit mijn eigen etnische 
groep

¨ ¨ ¨ ¨

Mensen uit een andere etnische 
groep

¨ ¨ ¨ ¨

Familie ¨ ¨ ¨ ¨

Vrienden/ kennissen ¨ ¨ ¨ ¨

Vorige buren ¨ ¨ ¨ ¨

Hogere inkomensgroepen ¨ ¨ ¨ ¨

Lagere inkomensgroepen ¨ ¨ ¨ ¨

Mensen met een artistiek, creatief 
of academisch beroep

¨ ¨ ¨ ¨

Mensen zonder werk ¨ ¨ ¨ ¨

Anderen, 
namelijk_________________

¨ ¨ ¨ ¨

16 Met hoeveel mensen heeft u contact die wonen in de gerenoveerde flats in 
Florijn (Florijn noord en zuid)

¨ 1 0
¨ 2 1-4
¨ 3 5-9
¨ 4 10-19
¨ 5 20-50
¨ 6 Meer dan 50
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17 Hoe heeft u de buurtbewoners die wonen in de gerenoveerde flats in Florijn 
(Florijn noord en zuid) met wie u contact heeft, leren kennen? 
U kunt hierbij meerdere antwoorden aankruisen.

¨ 1 het zijn mijn (over)buren ¨ 8 via familie, vrienden, kennissen
¨ 2 het zijn vroeger mijn buren geweest ¨ 9 via mijn werk (als klant of contact)

¨ 3
op straat  (bijvoorbeeld bij het 
uitlaten van de hond) ¨ 10 in de kerk, in de moskee

¨ 4 op de school van mijn kinderen ¨ 11
bij vrijetijdsactiviteiten (hobby, club, 
evenementen)

¨ 5
bij activiteiten van mijn kinderen 
buiten schooltijd ¨ 12

via de corporatie / via de vereniging 
van eigenaren

¨ 6
bij buurtactiviteiten 
(inspraakavonden, vrijwilligerswerk) ¨ 13  anders namelijk  … 

¨ 7 in de Amsterdamse Poort

18 Als u bewoners van de gerenoveerde flats in Florijn  heeft leren kennen door 
een bepaalde buurtactiviteit,  kunt u dan aangeven bij welke activiteit dat is 
geweest?

¨ 1 inspraakbijeenkomsten ¨ 6 buurtbeheer

¨ 2
buurt- of straatactiviteiten 
(bijvoorbeeld een straatfeest) ¨ 7

buurtbemiddeling 
(conflictbemiddeling tussen buren)

¨ 3
sport- en spelactiviteiten in de 
openbare ruimte ¨ 8 anders, namelijk

¨ 4
cursussen in een  wijkcentrum/
cultureel centrum ¨ 9 niet van toepassing

¨ 5
vrijwilligerswerk (bezoek aan 
ouderen, zieke mensen, e.d.) ¨ 10 weet ik niet

bLok 5. oVereenkomsten en VerschiLLen
 

19 In hoeverre voelt u zich verbonden met de volgende groepen?

zeer 
verbon-
den

(een 
beetje) 
verbon-
den neutraal

niet 
verbon-
den

helemaal 
niet verbon-
den

weet 
niet

De bewoners van 
Amsterdam

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Amsterdammers met 
dezelfde levensstijl 
als ik

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
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Mijn eigen etnische 
groep in Amsterdam

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Amsterdammers met 
een lage opleiding en 
geen of slecht betaald 
werk

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

De bewoners van de 
F-buurt

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

De bewoners van de 
nieuwbouw van de 
F-buurt 

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

De bewoners van de 
gerenoveerde flats in 
Florijn

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

De bewoners van de 
D-buurt

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

De bewoners van de 
Vogeltjeswei

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

20 Hoe zou u het vinden als uw kinderen vrienden zouden hebben die wonen in 
de gerenoveerde flats in Florijn?

¨ 1 heel vervelend
¨ 2 vervelend
¨ 3 maakt niet uit
¨ 4 niet vervelend
¨ 5 volstrekt niet vervelend
¨ 6 niet van toepassing/ ik heb geen kinderen
¨ 7 weet ik niet

bLok 6. Vooruitkomen
 

21 In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling: 
Buurtbewoners met een lage opleiding en geen of slecht betaald werk kunnen 
vooruit-komen door contacten met buurtbewoners met een hogere opleiding 
en meer inkomen.

¨ 1 helemaal mee eens
¨ 2 mee eens
¨ 3 niet mee eens, niet mee oneens
¨ 4 mee oneens
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¨ 5 helemaal mee oneens
¨ 6 weet ik niet/ geen mening

22 Vul aan:
Mensen met een lage opleiding en geen of slecht betaald werk nemen volgens 
mij het sterkst een voorbeeld aan …

¨ 1 personen met een hoog maatschappelijk aanzien
¨ 2 buurtbewoners met een hogere opleiding en meer inkomen
¨ 3 voorbeelden binnen de eigen groep
¨ 4 anders, namelijk ____________
¨ 5 niemand
¨ 6 weet niet/geen mening

23 Heeft u zich in het afgelopen jaar ingezet om een buurtbewoner met een lage 
opleiding en geen of slecht betaald werk vooruit te helpen?

¨ 1
Ja, informatie gegeven over een bepaalde opleiding, (om)scholingsproject, 
sollicitatietraining of baan

¨ 2
Ja, tips gegeven over gewenst gedrag  op de werkvloer (op tijd komen, op juiste 
manier kleden en spreken) 

¨ 3
Ja, bij (eigen of ander) bedrijf of instelling een goed woordje voor iemand 
gedaan

¨ 4 Ja, geld geleend om een bedrijf te beginnen
¨ 4 Ja, anders, namelijk ____________
¨ 5 Nee, niet van toepassing

24 Heeft u in uw werk veel contact met mensen met een lage opleiding en geen of 
slecht betaald werk?

¨ 1 vaak
¨ 2 soms
¨ 3 niet of nauwelijks contact
¨ 4 niet van toepassing
¨ 5 weet ik niet
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bLok 7. erVAringen en VerwAchtingen
 

25 Hoe beoordeelt u....
(zeer) 
goed redelijk matig slecht weet niet

het onderhoud van de 
(voltooide) openbare 
ruimte in de F-buurt

¨ ¨ ¨ ¨ ¨

de veiligheid in de 
F-buurt

¨ ¨ ¨ ¨ ¨

de 
bevolkingssamenstelling 
van de F-buurt

¨ ¨ ¨ ¨ ¨

de mate waarin u zich 
thuisvoelt in de Fbuurt

¨ ¨ ¨ ¨ ¨

 
26 Welk rapportcijfer (1-10) zou u geven voor de F-buurt? 

27 In welke mate ervaart u in uw directe woonomgeving overlast van een van de 
volgende groepen of zaken? 

(zeer) 
veel 
overlast

af en toe 
overlast

Niet of 
nauwelijks 
overlast weet niet

drugsverslaafden ¨ ¨ ¨ ¨

mensen met psychische 
problemen

¨ ¨ ¨ ¨

alcoholisten/ daklozen ¨ ¨ ¨ ¨

hangjongeren ¨ ¨ ¨ ¨

overlast door illegalen ¨ ¨ ¨ ¨

overlast door studenten ¨ ¨ ¨ ¨

overlast door buren   ¨ ¨ ¨ ¨

overlast van 
sloopwerkzaamheden   

¨ ¨ ¨ ¨

parkeeroverlast    ¨ ¨ ¨ ¨

hondenpoep   ¨ ¨ ¨ ¨

Onverzorgde tuinen / 
balkons   

¨ ¨ ¨ ¨

geluidsoverlast ¨ ¨ ¨ ¨
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28 Hoe verwacht u dat de volgende aspecten in de F-buurt zich in de komende 
drie jaar gaan ontwikkelen?

(zeer) 
positief

niet 
positief, 
niet 
negatief (zeer) negatief

weet 
niet

het onderhoud van de 
(voltooide) openbare ruimte 
in de F-buurt

¨ ¨ ¨ ¨

de veiligheid in de F-buurt ¨ ¨ ¨ ¨

de bevolkingssamenstelling 
van de F-buurt

¨ ¨ ¨ ¨

de mate waarin u zich 
thuisvoelt in de Fbuurt

¨ ¨ ¨ ¨

 
29 Welk rapportcijfer (1-10) denkt u dat u de F-buurt over drie jaar kunt geven? 

 
bLok 8. Verhuiswensen

 
30 Bent u actief op zoek naar een andere woning?
¨ 1 ja
¨ 2 nee

31 De volgende vragen alleen invullen als u actief op zoek bent naar een andere 
woning. 
Als u actief op zoek bent naar een andere woning, waarmee heeft dat dan te 
maken? U mag hier meer dan één antwoord aankruisen.

¨ 1 omvang of type woning ¨ 11
onvoldoende (speel)voorzieningen 
voor kinderen

¨ 2
gunstige verkoopprijs huidige 
woning ¨ 13

onvoldoende sportmogelijkheden in 
de nabijheid

¨ 3

omstandigheden in mijn huishouden 
(gezinsuitbreiding, scheiding, 
overlijden)

¨ 14
onvoldoende zorgvoorzieningen 
voor ouderen

¨ 4 omstandigheden in werk of studie ¨ 15
wil weg uit de stad en landelijker 
wonen

¨ 5
sfeer in de buurt (asociaal gedrag, 
het soort mensen, overlast buren) ¨ 16 wil meer centraal in de stad wonen
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¨ 6

lawaai, stank, verkeersdrukte, 
vervuiling, slecht onderhouden 
openbare ruimte

¨ 17 wil woning kopen

¨ 7

overlast ten gevolge van de sloop 
en vernieuwing van de omliggende 
blokken en buurten

¨ 18 anders, namelijk_________

¨ 8
onveilige leefomgeving en/of 
criminaliteit ¨ 19 weet ik niet

¨ 9 slecht winkelaanbod

¨ 10
geen geschikte basisscholen in de 
buurt

32 Waar wilt of gaat u naar toe verhuizen?
¨ 1 naar dezelfde buurt (F-buurt)                                      
¨ 2 naar ander deel van de Bijlmer
¨ 3 naar ander deel van Zuidoost
¨ 4 naar Amsterdam, in één van de overige stadsdelen
¨ 5 naar de omgeving van Amsterdam
¨ 6 naar elders in Nederland
¨ 7 naar het buitenland
¨ 8 weet ik niet

bLok 9. persoonLijke gegeVens
 

De laatste vragen gaan over u en uw huishouden. 
 

33 Wat is uw leeftijd en die van uw (eventuele) partner?
In jaren

uzelf ___
partner ___

 

34 Wat is uw geslacht en die van uw (eventuele) 
partner?

man vrouw
uzelf ¨ ¨

partner ¨ ¨
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35 Hoeveel thuiswonende kinderen heeft u (ook kinderen van 18 jaar en ouder)? 

 
36 Geboorteland. Wat is…. 

uw 
geboorte-
land

geboorte-
land 
moeder

geboorte-
land 
vader

geboorte-
land 
partner

Nederland (inclusief 
Nederlands-Indië, Nieuw-
Guinea) 

¨ ¨ ¨ ¨

Suriname ¨ ¨ ¨ ¨

Nederlandse Antillen of 
Aruba

¨ ¨ ¨ ¨

turkije ¨ ¨ ¨ ¨

Marokko ¨ ¨ ¨ ¨

Ghana ¨ ¨ ¨ ¨

Zuid-europa (Portugal, 
Spanje, Italië, 
Griekenland, voormalig 
Joegoslavië,Slovenië, 
Kroatië, Bosnië, Servië) 

¨ ¨ ¨ ¨

Overige niet-
geïndustrialiseerde landen 
(bv. egypte, Indonesië, 
Vietnam, Cambodja) 

¨ ¨ ¨ ¨

Overige geïndustrialiseerde 
landen (o.a. Duitsland, 
België, Frankrijk, engeland, 
USA, Australië, Zweden) 

¨ ¨ ¨ ¨

Overige landen, 
namelijk:_____________

¨ ¨ ¨ ¨

weet niet ¨ ¨ ¨ ¨

37 Wat is de hoogst VOLTOOIDE opleiding van … uzelf partner
Geen opleiding gevolgd of enkele jaren lagere school, 
basisschool gevolgd

¨ ¨

Lagere school, basisschool, speciaal onderwijs ¨ ¨

VSO, voortgezet speciaal onderwijs ¨ ¨

VBO, LBO (huishoud-, ambacht-, technische school, 
interne bedrijfsopleiding), MBO-KOrt, BBL, BOL 1-2, 
leerlingwezen, ULO

¨ ¨
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MAVO, MULO, VMBO ¨ ¨

MBO(-lang), interne opleiding op MBO-niveau, BBL, 
BOL 3-4

¨ ¨

HAVO, VWO, HBS, MMS ¨ ¨

HBO, interne opleiding op hbo-niveau ¨ ¨

WO, universiteit, kandidaatsexamen ¨ ¨

Opleiding in het buitenland gevolgd ¨ ¨

Anders, namelijk ¨ ¨

weet ik niet ¨ ¨

38 Indien MBO, HBO of WO, binnen welke richting valt 
uw studie en die van uw (eventuele) partner? uzelf partner

Gedrag en maatschappij ¨ ¨

economie ¨ ¨

Gezondheidszorg ¨ ¨

Kunst, taal en cultuur ¨ ¨

Landbouw en natuurlijke omgeving ¨ ¨

Onderwijs ¨ ¨

technisch en natuurwetenschappelijk ¨ ¨

recht ¨ ¨

anders, namelijk _____________ ¨ ¨

39 Wilt u hieronder aankruisen wat uw voornaamste 
bezigheid is en die van uw (eventuele) partner? uzelf partner

werkzaam in loondienst, gesalarieerd ¨ ¨

zelfstandig werkzaam ¨ ¨

freelancer ¨ ¨

meewerkend in familiebedrijf ¨ ¨

werkloos, werkzoekend, wachtgeld ¨ ¨

onderwijs volgend, studerend ¨ ¨

huisvrouw/huisman ¨ ¨

arbeidsongeschikt, invalide, langdurig ziek ¨ ¨

AOW, gepensioneerd, rentenierend, VUt ¨ ¨

vrijwilligerswerk ¨ ¨

anders, namelijk ¨ ¨
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40 Wat is het NettO inkomen Per MAAND in eUrO waarover uw huishouden 
beschikt? Dit is exclusief inkomen van kinderen jonger dan 18 jaar; 
vakantiegeld, kinderbijslag en neveninkomsten.

¨ 1 netto 700 euro per maand of minder
¨ 2 netto tussen de 701 - 1000 euro per maand
¨ 3 netto tussen de 1001 - 1350 euro per maand
¨ 4 netto tussen de 1351 - 2050 euro per maand
¨ 5 netto tussen de 2051 - 3200 euro per maand
¨ 6 netto boven de 3201 per maand
¨ 7 Wil niet zeggen
¨ 8 weet niet

41 Tot welke kerk of welke groepering op levensbeschouwelijke grondslag rekent 
u zichzelf?

¨ 1 Nederlands Hervormd
¨ 2 Gereformeerd
¨ 3 rooms Katholiek
¨ 4 Humanistisch
¨ 5 Islamitisch
¨ 6 andere kerk of groepering op levensbeschouwelijke grondslag
¨ 7 geen

42 Wat is uw postcode?
 

43 De volgende vragen hoeft u alleen in te vullen als u of uw partner gewerkt 
heeft of als u nu werkzaam bent. In welke sector (branche) bent u werkzaam 
(geweest)?

¨ 1 Bouwnijverheid ¨ 13 Marketing/ reclame
¨ 2 Communicatie/Media/ Pr ¨ 14 Onderwijs
¨ 3 Consultancy ¨ 15 Onderzoek en research

¨ 4 Detailhandel ¨ 16
Onroerend goed en zakelijke 
dienstverlening

¨ 5 Financieel/administratief ¨ 17 Overheid en sociale verzekeringen
¨ 6 Groothandel ¨ 18 techniek
¨ 7 Horeca ¨ 19 transport en logistiek
¨ 8 ICt ¨ 20 Veiligheid/ Leefbaarheid
¨ 9 Industrie ¨ 21 Werving en selectie
¨ 10 Juridisch ¨ 22 Zorg en welzijn



275BIJLAGeN

¨ 11 Kunst en cultuur ¨ 23 anders, namelijk_________
¨ 12 Landbouw en Veeteelt

44 In welke sector (branche) is uw parnter werkzaam (geweest)?
¨ 1 Bouwnijverheid ¨ 13 Marketing/ reclame
¨ 2 Communicatie/Media/ Pr ¨ 14 Onderwijs
¨ 3 Consultancy ¨ 15 Onderzoek en research

¨ 4 Detailhandel ¨ 16
Onroerend goed en zakelijke 
dienstverlening

¨ 5 Financieel/administratief ¨ 17 Overheid en sociale verzekeringen
¨ 6 Groothandel ¨ 18 techniek
¨ 7 Horeca ¨ 19 transport en logistiek
¨ 8 ICt ¨ 20 Veiligheid/ Leefbaarheid
¨ 9 Industrie ¨ 21 Werving en selectie
¨ 10 Juridisch ¨ 22 Zorg en welzijn
¨ 11 Kunst en cultuur ¨ 23 Anders, namelijk ___________
¨ 12 Landbouw en Veeteelt ¨ 24 Niet van toepassing/weet niet

45 Bent u in uw werk sterk gericht (geweest) op…. 

¨ 1
Nieuwe kennis verzamelen en bewerken (innovatief, creatief, academisch, 
artistiek)  

¨ 2
Kennistoepassing (professionele beroepskennis verzamelen en dit toepassen in 
de praktijk)

¨ 3 Praktijkwerk (waarbij routine en ervaring belangrijk zijn)

Einde van de vragenlijst

 
Wij verzoeken u de vragenlijst in de bijgevoegde antwoordenvelop zo spoedig 
mogelijk, maar uiterlijk vóór 28 februari op de post te doen. U hoeft geen postzegel 
te plakken. 

Bedankt voor uw medewerking!



276 BIJLAGeN

bijLAge 6.2. representAtiViteit VAn het dAtAbestAnd 

f-buurt bijlmer

Per 1 januari 2006 telde de F-buurt volgens de gegevens van O&S, het 
Amsterdams gemeentelijk onderzoeksbureau, 2139 inwoners. Bijna de helft 
van de bevolking is Surinaams (47 procent), 7 procent is Antilliaans. turken 
en Marokkanen omvatten elk een luttele 1 procent van de bevolking. Door 
de grote groep overige niet westerse allochtonen stijgt het totale percentage 
van niet westerse allochtonen naar 82 procent. Autochtonen en westerse 
allochtonen omvatten respectievelijk 11 en 6,5 procent. Dat zijn uitzonderlijk 
lage percentages voor Nederland. De totale woningvoorraad is per 1 januari 
2006 gesteld op 698 woningen, waarvan 315 (45 procent) koopwoningen. 
De leeftijdsopbouw is gemiddeld, met als uitzondering een opvallend laag 
percentage (1 procent) 65-plussers. 

Het survey is uitgezet onder alle huishoudens in de vernieuwde delen 
van de F-buurt, met uitzondering van de sociale huurwoningen in Florijn-
Noord en Zuid, die volgens de enquêteurs nog niet geheel werden bewoond. 
De atelierwoningen hebben echter wel een vragenlijst ontvangen, hoewel niet 
bekend was hoeveel mensen er al woonden. Al met al is aan 420 huishoudens een 
vragenlijst voorgelegd, zowel in het Nederlands als in het engels. Uiteindelijk 
reageerden 120 personen een responspercentage van dertig procent. 

Door het slechts zeer gedeeltelijk meenemen van de Florijnflats (ongeveer 
40 procent van de populatie is niet benaderd) is het lastig de responsgroep 
te vergelijken met de totale bewonersgroep van de F-buurt en de gegevens 
daarover van O&S. Bovendien ontbreken bij O&S gegevens over inkomens en 
opleiding per buurtcombinatie in de Bijlmer. 

Van de 120 respondenten die de deur-aan-deur verspreide enquête 
schriftelijk retourneerden behoorden er 99 (82,5 procent) tot de middenklasse: 
zij verdienden als huishouden 1350 netto per maand of meer, of hadden een 
opleiding voor hbo of wo voltooid. De omvang van de sample is daarmee net 
toereikend. De 21 respondenten met lagere inkomens zijn uit de hoofdanalyse 
gehaald. De 99 resterende middenklassers in de F-buurt zijn voor de helft 
hogeropgeleid. Meer dan zestig procent heeft een modaal of hoger inkomen. 
Van de middenklasse respondenten in de F-buurt is tweederde niet-westers 
allochtoon. Per etnische groep uitgesplitst zijn Surinamers (48 procent) het 
sterkst vertegenwoordigd, gevolgd door autochtonen (met een derde van de 
respons). Doorstromers (57 procent) domineren licht onder de responsgroep 
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ten opzichte van nieuwkomers (43 procent). Nieuwkomers zijn vaker hoger 
opgeleid (71 procent) dan doorstromers (45 procent), ze zijn ook vaker hogere 
sociaal-culturele professionals (53 om 23 procent). Onder nieuwkomers is 
het aandeel allochtonen en autochtonen ongeveer gelijk, terwijl vier op de vijf 
doorstromers allochtoon is. Van alle doorstromers is tweederde Surinaams. 
Doorstromers zijn bovendien vaker lage technocraten (42 procent om 15 
procent bij nieuwkomers).

In het survey keert dus de dominantie van niet-westerse allochtonen terug. 
De relatief hoge graad van doorstroming correspondeert bovendien goed 
met de bevinding uit 2004 dat meer dan de helft van de kopers afkomstig 
is uit de Bijlmer (De Haan & Keesom, 2004: 88). Doordat complexen soms 
in elkaar overlopen is het lastig om de complexgebonden respons op basis 
van de postcode vast te stellen. De respons per postcodegebied is overigens 
relatief evenredig verdeeld, met een lichte oververtegenwoordiging van 
postcodegebieden met laagbouwwoningen. 

geuzenbaan

Per 1 januari 2005 telde De Geuzenbaan 791 inwoners. De bewoners van de in 
2005 opgeleverde delen van de Geuzenbaan zijn relatief jong. Leeftijden tussen 
de 25 en de 40 jongeren en een relatief groot aantal jonge kinderen wijzen op de 
aanwezigheid van veel jonge gezinnen. Naar etniciteit zijn twee grote blokken 
zichtbaar, autochtonen en westerse allochtonen vormen 45 procent van de 
bevolking. turken en Marokkanen omvatten gezamenlijk veertig procent. 
Surinamers en Antillianen vertegenwoordigen 15 procent van de bevolking. 
Gezamenlijk is 55 procent van de bevolking niet-westers allochtoon.

Het survey is uitgezet bij alle adressen in de Geuzenbaan. Deur aan deur 
verzameling van de enquête leverde een respons op van 34 procent (N= 143). 
De spreiding van de respons over de verschillende complexen (gecontroleerd 
via de postcodes van respondenten) laat zien dat bewoners van koop- en 
particuliere huurappartementen een iets hogere participatiegraad hebben in 
vergelijking met hun aandeel in de Geuzenbaan (Metaal, 2006: 170).1 

Huishoudens met inkomens lager dan 1350 netto per maand zijn 
beschouwd als lage inkomens. Ze zijn buiten het survey gelaten, tenzij een 
opleiding voor hbo of voor de universiteit is voltooid. Op een totaal van 143 

1   Net als in de F-buurt gaat het dus om een relatief kleine responsgroep. Door de kleine aantallen 
is de kans op vertekening groter dan bij grote samples. 
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respondenten vielen 19 respondenten op deze grond buiten de analyse. 124 
deelnemers rekenen we wel tot de middenklasse. Van de respondenten uit 
de middenklasse zit een groter deel boven het modale inkomen, dan daarop 
of daaronder. Net iets meer dan 50 procent heeft een hoog opleidingsniveau 
voltooid. Mbo, havo en vwo vormen samen een derde van de responsgroep. 
Meer dan 70 procent van de geanalyseerde middenklasse is kinderloos. De 
spreiding over de leeftijdsgroepen is redelijk, al ligt het accent (conform de 
bevolkingssamenstelling) op de groep onder de veertig. 

De middenklasse in het survey bestaat voor de helft uit autochtonen en 
allochtonen. turken en Marokkanen vielen relatief veel uit het sample door 
zowel een lage respons als door de gehanteerde middenklassegrens. Zes op de 
tien respondenten behoren tot de nieuwkomers, 38 procent is doorstromer. 
Nieuwkomers zijn vaker hogeropgeleid (54 om 42 procent) en er zijn onder 
hen minder huishoudens met inwonende kinderen (31 om 44 procent) dan 
onder doorstromers. Doorstromers zijn iets vaker allochtonen (55 procent om 
45 procent autochtoon). Nieuwkomers laten een gelijke verdeling zien tussen 
allochtonen en autochtonen. Nieuwkomers en doorstromers delen dat ze beide 
bestaan uit een grote categorie lage technocraten (beide rond de 45 procent). 
Onder de nieuwkomers zijn daarnaast iets meer hoge technocraten dan onder 
de doorstromers. Het aantal sociaal-cultureel specialisten (hoog en laag) in de 
Geuzenbaan is bij nieuwkomers net onder de 25 procent, bij doorstromers ligt 
het iets boven een kwart.

bijLAge 6.3. AnALyse VAn de LoyALiteitsschAAL   

methodologische verantwoording

De items voor de loyaliteitsschaal zijn in de analyse gekruist met een groot 
aantal bewonerskenmerken en twee operationaliseringen van de binnen- en 
buitenroute. In eerste instantie zijn verbanden tussen loyaliteitsvragen en 
achtergrondkenmerken geïnspecteerd in kruistabellen met significantietoetsen 
(Alpha’s Cronbach). Deze verbanden zijn verder onderzocht in ordinale 
regressieanalyses en clusteranalyses. De ordinale regressieanalyses hadden als 
doel om vast te stellen welke bewonerskenmerken het meeste bijdragen aan 
welke loyaliteitsvraag. Daarnaast zijn discriminante analyses uitgevoerd om na 
te gaan welke combinaties van bewonerskenmerken het meeste onderscheid 
maken tussen verschillende groepen bewoners naar loyaliteit. Bijvoorbeeld: 
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welke combinatie van individuele kenmerken maakt significant verschil 
voor hoe verschillende middenklasse groepen in de F-buurt denken over 
bevolkingsamenstelling? 

Dit leidde onder andere tot een clustering van bewoners op basis van 
opleiding, klasse en etniciteit met een onderscheid in twee clusters: de sociaal-
cultureel en de sociaal-economische binnen- en buitenroute. De sociaal-
economische clustering is gecontrasteerd met een indeling van bewoners in 
twee groepen op basis van alleen opleiding en klasse om meer het onderscheid 
naar sociaal economisch kapitaal te benadrukken.

De binnen- en de buitenroute zijn als volgt geoperationaliseerd. Bij de 
sociaal-culturele definitie staat het verschil in cultureel kapitaal voorop. 
Hiervoor zijn opleiding en etniciteit geclusterd tot nieuwe categorieën. 
Onder de binnenroute vallen respondenten met een niet-westerse etniciteit 
en met een opleiding tot maximaal mbo-niveau. tot de sociaal-culturele 
buitenroute worden de hogeropgeleide autochtone respondenten gerekend. Bij 
de sociaal-economische definitie kijken we niet naar kleur, maar maken we 
een onderscheid naar economisch kapitaal. Hierbij combineren we opleiding 
met de eCG-klassenschaal. De binnenroute omvat dan middelbaar en lager 
opgeleiden, die werkzaam zijn als lagere sociaal-culturele specialisten of lagere 
technocraten. De buitenroute zijn hogeropgeleiden en diegenen met een 
beroep als hogere sociaal-culturele specialisten of hogere technocraten.  

de f-buurt, analyse per item

Het oordeel over de combinatie van koop- en huurwoningen

een significante score bij deze vraag komt voor rekening van huishouden 
zonder inwonende kinderen. Zij hebben een significant positief effect (p=.028) 
op het oordeel over de combinatie van koop-en huurwoningen. Meer dan 
driekwart van hen vindt dat er sprake is van een goede mix, terwijl onder 
gezinnen met thuiswonende kinderen slechts ruim veertig procent een positief 
oordeel heeft over de verhouding tussen huur- en koopwoningen.

Gemiddeld stelt 49 procent van de bewoners dat er te weinig koopwoningen 
zijn. 51 procent van de middenklasse is positief en verklaart dat er een 
goede combinatie van koop en huur en is, of dat er zelfs te veel koop is. Van 
de autochtone middenklasse is 58 procent positief over de combinatie van 
woningtypen. Deze score is hoger dan die van Antillianen (vijftig procent) en 
Surinamers (43 procent). Deze etnische middengroepen vinden eerder dat er 
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te veel huur is in de buurt. Doorstromers hebben een iets positiever oordeel 
dan nieuwkomers (57 om 47 procent). Sterk uiteenlopende scores zijn te 
vinden bij de klassenindeling. Hogere en lagere sociaal-culturele professionals 
zijn relatief positief over de verhouding van koop en huur (respectievelijk 59 
en 75 procent), terwijl lage en in het bijzonder hoge technocraten niet altijd 
onverdeeld positief zijn: respectievelijk 52 en 23 procent van hen heeft een 
positief oordeel. tenslotte blijkt dat hoe hoger de opleiding is en hoe hoger het 
inkomen uitvalt, hoe vaker men stelt dat er te weinig koop is. De lageropgeleide 
middenklasse oordeelt voor ongeveer tweederde positief over de mix van 
huur-en koopwoningen, de hoger opgeleide middenklasse komt net uit boven 
de veertig procent. 

Het oordeel over de bevolkingssamenstelling van de buurt

Nieuwkomers hebben een significant negatief effect (-1.357; p=.091) op het 
oordeel over bevolkingsamenstelling. Voor het overige domineren de positieve 
scores bij dit item. Van alle middenklassers in de F-buurt is 71 procent 
positief gestemd over de bevolkingssamenstelling en 29 procent negatief. 
Meer dan driekwart van de autochtone middenklasse is positief over de 
bevolkingssamenstelling (waar zij in etnisch opzicht een kleine minderheid 
vormen). Daarmee zijn ze zelfs nog iets tevredener dan de niet-westerse 
allochtone middenklasse die gemiddeld ook hoog scoort, maar net onder 
de zeventig procent tevredenheid blijft. Gezinnen met inwonende kinderen 
komen tot ongeveer een vergelijkbaar positief percentage, terwijl stellen en 
alleenstaanden zonder kinderen van alle te onderscheiden indelingen binnen 
de middenklasse het hoogste positieve oordeel over de bevolkingssamenstelling 
hebben (83 procent). De hogere sociaal-culturele professionals zijn als 
klasse het meest positief (70 procent), terwijl de hoge technocraten minder 
tevreden zijn over de bevolkingssamenstelling (58 procent) en van de vier 
klassencategorieën het laagst scoren. Bij opleiding is er weinig verschil tussen 
hoog en laag (ongeveer tweederde is positief), maar bij inkomen zien we 
dat de hogere middenklasse (74 procent) relatief veel positiever is over de 
bevolkingssamenstelling dan de lagere middenklasse (50 procent). 

Verbondenheid met bewoners F-buurt 

Autochtonen hebben een significant positief effect (2.594; p.=001) op de 
verbondenheid met bewoners van de F-buurt. Bewoners met een hogere 
opleiding, van allochtone afkomst en vrouwen voelen zich daarentegen 
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significant vaker niet verbonden of stellen zich neutraal op.2 De gemiddelde 
verbondenheid onder de middenklasse met andere bewoners van de F-buurt 
is 41 procent. Bijna vijftig procent is neutraal en 10 procent voelt zich niet 
verbonden. De hoge score van autochtone middenklassers springt meteen in 
het oog. Onder hen voelt 58 procent zich verbonden met medebuurtbewoners, 
terwijl dit percentage onder de niet-westerse allochtone middenklasse niet 
hoger reikt dan 31 procent. Doorstromers en gezinnen met inwonende 
kinderen voelen zich iets meer verbonden met buurtgenoten dan nieuwkomers 
en kinderloze huishoudens (de eerste categorieën zitten boven de veertig 
procent, de tegenhangers er iets onder). Bij klasse en inkomen zitten alle 
groepen dichtbij de veertig procent. Bij onderwijs zijn weer iets grotere 
verschillen. Middelbaar- en hogeropgeleiden scoren ook rond de veertig 
procent. Lageropgeleiden zitten wat hoger met 50 procent. 

Verbondenheid met bewoners Florijn

Naast verbondenheid met de gehele buurt is ook gekeken naar verbondenheid 
met de bewoners van de gerenoveerde sociale huurwoningen. Deze vraag 
is echter niet meegenomen in het model omdat verbondenheid mogelijk is 
opgevat als een vorm van contact. Bij dit item zijn geen significante verbanden 
gevonden. Gemiddeld voelt 21 procent van de middenklasse in de F-buurt 
zich verbonden met huurders, 37 procent is neutraal en 42 procent is niet 
verbonden. Alleen hoog opgeleide sociaal culturele professionals voelen zich 
even vaak wel verbonden (32 procent) als niet verbonden. In alle andere 
gevallen slaat de balans door naar niet verbonden. Het sterkst is dat bij lage 
sociaal-culturele professionals. Onder hen voelt 58 procent zich niet verbonden 
versus 8 procent wel verbonden (balansscore -50). Middelbaar opgeleiden, 
midden-middeninkomens en niet-westerse allochtonen hebben negatieve 
balansscores van in de dertig procent. Autochtonen hebben een negatieve score 
van – 16 (41-25), niet westerse allochtonen van -31 (46-15). Daarbinnen scoren 
Surinamers met – 25 (43-18) iets beter. Doorstromers zijn wat meer in balans 
(-8: 37-29), terwijl bij nieuwkomers het verschil veel groter is (-33: 46-13). 

Sociale afstand geen bezwaar voor contact

Bewoners met middelbaar onderwijs hebben een sterk negatief effect (-23.928; 
p=.000) op hoe vervelend ze het vinden dat hun kinderen vrienden hebben die 

2   etniciteit en geslacht leveren de grootste bijdragen aan dit verschil ((p. 0.10). Canonische 
correlatie=.652; Wilks’ Lamba=.509; p.=010).
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in de gerenoveerde Florijn-flats wonen. een combinatie van klasse en etniciteit 
maakt significant verschil voor hoe onprettig verschillende middenklasse 
groepen het vinden dat hun kinderen vrienden hebben die in de gerenoveerde 
Florijn flats wonen. technocraten en allochtone bewoners stellen zich vaker 
neutraal op en vinden het minder vaak niet vervelend (dus vaker vervelend) 
dat hun kinderen vrienden zijn met Florijn-flatskinderen. p. =0.81). 3

Voor de hele middenklasse is het antwoord dat vier procent het vervelend 
vindt, een groot blok neutraal is (55 procent) en veertig procent geen bezwaar 
heeft als hun kinderen vrienden hebben die in de gerenoveerde Florijn flats 
wonen. Opmerkelijk is dat autochtone middenklassers veel minder bezwaar 
maken tegen een  speelkameraadje uit het lagergeklasseerde deel van de 
buurt dan allochtone middengroepen (65 om 27 procent). Hoe hoger het 
onderwijsniveau hoe minder bezwaar men heeft: van de middelbaaropgeleiden 
ziet een vijfde geen nadelen, van de hoger opgeleiden meer dan de helft. Bij 
de klassenindeling zien we dat hogere sociaal-culturele specialisten voor 
tweederde geen bezwaar maken, terwijl de andere klassen rond een derde 
scoren. Van de doorstromers maakt de helft geen bezwaar, tegen een derde 
van de nieuwkomers. Huishouden met inwonende kinderen hebben minder 
bezwaar dan huishoudens zonder inwonende kinderen (43 om 29 procent). 

Contact in buurt

Mannen en gezinnen zonder kinderen hebben een significant positief effect 
op het aantal contacten met mensen in de F-buurt. Lage sociaal-culturele 
specialisten hebben echter een significant negatief effect op het aantal 
contacten. Gemiddeld heeft 65 procent van de middenklasse meer dan 
vijf contacten in de buurt. Lagere middeninkomens (76 procent) hebben 
wat meer contacten in de buurt dan de andere middeninkomens die onder 
of rond het middenklassengemiddelde zitten. Bij opleiding scoort een laag 
niveau relatief hoog op het aantal buurtcontacten (80 procent meer dan 
vijf). Bij het middenniveau is een dip te constateren (mbo 58 procent) terwijl 
hogeropgeleiden net boven het middenklassegemiddelde zitten. Bij klasse 
heeft de helft van de lage sociaal-culturele professionals meer dan 5 contacten 
in de buurt, ze zijn daarmee hekkensluiter. In de andere klassen heeft rond de 
tweederde dit aantal contacten. Autochtonen hebben relatief meer contacten 
in de buurt dan niet-westerse allochtonen: 80 om 57 procent heeft meer dan 

3   Canonische correlatie=.575; Wilks’ Lamba=.669; p.=081.
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5 contacten. Dit komt door het relatief lage percentage onder Surinamers 
(53 procent). een bijna identieke proportionele verhouding zien we tussen 
doorstromers en nieuwkomers (76 om 55). Huishoudens zonder inwonende 
kinderen hebben dus een positief significant effect: 70 procent van hen heeft 5 
of meer contacten in de buurt. Voor gezinnen met inwonende kinderen ligt dat 
percentage op 62 procent. 

Exit 

Weinig groepen denken aan vertrekken uit de F-buurt. Gemiddeld heeft 
88 procent geen verhuiswens. Groepen die een iets grotere verhuiswens 
dan gemiddeld hebben (tot maximaal 20 procent) zijn: lage technocraten, 
Lageropgeleiden, lage middeninkomens, midden-middeninkomens, niet-
westerse allochtonen en nieuwkomers. 

Binnenroute en Buitenroute in de F-buurt  (clusteranalyses) 

Tabel A1 F-buurt. Oordeel over combinatie koop-en 
huurwonngen (in percentages)

positief negatief
sociaal-ec binnenroute 58 42
sociaal-ec buitenroute 43 57
sociaal-cult binnenroute 40 60
sociaal-cult buitenroute 47 53

Tabel A2 F-buurt. Oordeel over de bevolkingssamenstelling

positief negatief
sociaal-ec binnenroute 65 35
sociaal-ec buitenroute 73 27
sociaal-cult binnenroute 67 33
sociaal-cult buitenroute 82 18
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Tabel A3 F-buurt. Voelt zich verbonden met bewoners F-buurt

niet verbonden neutraal verbonden
sociaal-ec binnenroute 8 58 33
sociaal-ec buitenroute 10 48 41
sociaal-cult binnenroute 16 56 28
sociaal-cult buitenroute - 41 59

Tabel A4 F-buurt. Vervelend als kinderen vrienden hebben in sociale huurflats?

vervelend neutraal niet vervelend
sociaal-ec binnenroute - 89 11
sociaal-ec buitenroute - 36 64
sociaal-cult binnenroute 4 71 25
sociaal-cult buitenroute - 21 79

Tabel B1 F-buurt. Aantal buurtcontacten

0-4 5-19 >20
sociaal-ec binnenroute 48 48 4
sociaal-ec buitenroute 26 55 19
sociaal-cult binnenroute 47 47 6
sociaal-cult buitenroute 12 65 24

Tabel E1 F-buurt. Verhuiswens

ja nee
sociaal-ec binnenroute 15 85
sociaal-ec buitenroute 7 93
sociaal-cult binnenroute 16 84
sociaal-cult buitenroute - 100
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de geuzenbaan, analyse per item

Het oordeel over de bevolkingssamenstelling van de buurt

Onder de gehele middenklasse heeft 36 procent een positief oordeel over de 
bevolkingssamenstelling van de Geuzenbaan en omgeving. Bij bijna tweederde 
overheerst een negatieve waardering. Naar etniciteit is de autochtone 
middenklasse het minst positief over de bevolkingsamenstelling. Onder 
de andere etnische groepen ligt de tevredenheid  boven de veertig procent, 
bij autochtonen wordt de dertig procent niet gehaald. een vergelijkbare 
verhouding zien we tussen doorstromers en nieuwkomers (43 tegen 31 procent 
die positief is). Bij huishouden en geslacht ontlopen de groepen (gezinnen met 
en zonder kinderen, mannen en vrouwen) elkaar niet veel met een positieve 
score rond de 35 procent. Grotere verschillen zijn er bij inkomen, opleiding en 
klasse, al is het patroon grillig. De middeninkomens hebben bijvoorbeeld een 
relatief positieve waardering van de bevolkingssamenstelling (46 procent; ter 
vergelijking: de hogere inkomens komen maar net boven de twintig procent). 
De middelbaaropgeleiden zijn echter het minst tevreden over de populatie 
van de Geuzenbaan en omgeving. Hogeropgeleiden en in het bijzonder 
lageropgeleiden (met 58 procent) zijn minder ontevreden. ten slotte komt 
naar voren dat de lage sociaal-culturele professionals het minst positief zijn 
en bijvoorbeeld achterblijven bij de hogere technocraten (25 om 42 procent). 

Verbondenheid met bewoners Geuzenveld

Nieuwkomers hebben een significant negatief effect op de mate van 
verbondenheid met de bewoners van Geuzenveld (-2.210; p=.010). een 
combinatie van opleiding, etniciteit, wel of niet doorstromen en huishouden 
maakt significant verschil voor hoe verbonden bewoners zich voelen met de 
bewoners in Geuzenbaan. Bewoners met een hogere opleiding, van allochtone 
komaf, die doorstromen in de buurt en geen kinderen hebben voelen 
zich minder vaak verbonden (en vaker niet verbonden) met bewoners in 
Geuzenbaan. 4

Minder dan een kwart van alle middengroepen voelt zich verbonden met 
de bewoners van Geuzenveld {check is dit gebaseerd op Gbew algemeen?].  
Op dit punt is er bijna geen onderscheid tussen allochtone en autochtone 
middengroepen. Beide voelen zich even weinig verbonden met de bewoners 
van Geuzenveld (scores laag in de twintig procent). Alleen turken zijn 

4   Canonische correlatie=.558; Wilks’ Lamba=.609; p.=094.
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iets meer verbonden. Ook de verschillende inkomensgroepen en klassen 
verschillen onderling nauwelijks. Ze hebben lage positieve scores van tussen 
de 20 en de 25 procent, met uitschieters naar beneden onder de lagere 
sociaal-culturele professionals en de hogere middenklasse (12 procent).  
Grotere verschillen komen aan het licht bij huishouden, woonduur, geslacht 
en opleiding. Huishoudens met kinderen en mannen voelen zich relatief wat 
sterker verbonden met andere buurtbewoners dan kinderloze huishouden 
en vrouwen (telkens 31 om 18 procent). Doorstromers voelen zich dubbel 
zoveel verbonden als nieuwkomers (37 om 15 procent). Bij opleiding zijn de 
verschillen het grootst: 78 procent van de lageropgeleide middenklasse voelt 
zich verbonden met buurtbewoners, tegen 23 procent bij de hogeropgeleiden 
en 13 procent bij de middelbaar opgeleiden. 

Verbondenheid met bewoners van de oudbouw

Slechts 15 procent van de middenklasse voelt zich verbonden met bewoners 
van de oudbouw, 38 procent is neutraal, 46 procent voelt zich niet verbonden. 
Hier zijn er geen uitschieters, maar bijna consistent lage scores. De enigen 
die (net) boven de 25 procent verbondenheid uitkomen zijn:hogere sociaal-
culturele professionals, niet-westerse allochtonen en doorstromers.  

Sociale afstand geen bezwaar voor contact 

Bewoners met alleen lager onderwijs (-4.440; p=.060), nieuwkomers (-3.839; 
p=.005) en mannen (-2.339; p=.057) hebben een negatief significant effect 
op hoe vervelend ze het vinden dat hun kinderen vrienden hebben die in de 
oudbouw van Geuzenveld wonen. Voor alle middengroepen bij elkaar opgeteld 
geldt dat 17 procent het vervelend vindt, 48 procent is neutraal en 33 procent 
ziet geen bezwaar als hun kind vrienden heeft in de oudbouw van Geuzenveld.

Autochtonen zijn iets minder neutraal over vriendschap tussen hun kind 
en een kind uit de oudbouw: ze vinden het vervelender dan allochtonen. Waar 
van de allochtonen rond de veertig procent zegt geen bezwaar te hebben tegen 
dit type vriendschap, ligt dit percentage bij autochtonen net boven de dertig 
procent. een zelfde getalsmatige verhouding is er te zien tussen doorstromers 
en nieuwkomers, en tussen huishoudens zonder en met inwonende kinderen, 
waarbij telkens de eerstgenoemde partij dus minder bezwaar maakt. 
Bij opleiding ziet de helft van de lageropgeleiden geen bezwaar voor Bij 
hogeropgeleiden (37 procent) en middelbaar opgeleiden (27 procent) heeft een 
minderheid geen bezwaar tegen contacten tussen hun eigen kind en een kind 
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in de oudbouw, maar deze relaties zijn niet significant. Bij klasse heeft de helft 
van de lage sociaal-culturele professionals geen bezwaar, terwijl onder de lage 
technocraten dertig procent instemt met een ‘ander’ speelkameraadje voor hun 
kind. 

Contact in de buurt

Voor het vaststellen van het item contacten met buurtbewoners zijn twee 
vragen gecombineerd (hoeveel contact hebt u met bewoners van de oudbouw, 
hoeveel contact hebt u contact met bewoners van de nieuwbouw) en daarna 
gemiddeld. Gemiddeld heeft 45 procent van de middenklasse in de Geuzenbaan 
minder dan vijf contacten in de buurt: 55 procent zit dus daarboven. Boven dat 
gemiddelde van 55 procent zitten, hoge inkomens (64 procent), lage sociaal-
culturele professionals en autochtonen (elk 63 procent) en gezinnen met 
inwonende kinderen (61 procent). Niet-westerse allochtonen (47 procent) en 
midden-middeninkomens (48 procent) blijven er juist bij achter. 

Verhuiswens 

Gemiddeld heeft 82 procent geen verhuiswens, 18 procent is op zoek naar 
een andere woning. De exitwens is relatief het sterkst bij autochtonen met 
27 procent en relatief het minst sterk bij niet-westerse allochtonen met 3 
procent. Andere groepen met een verhuiswens boven de 20 procent zijn 
hogeropgeleiden, lage sociaal culturele professionals en hogere technocraten, 
nieuwkomers en huishoudens met inwonende kinderen. 

Binnen/ buitenrouteroute (clusteranalyses)

Tabel A2 De Geuzenbaan. Oordeel over de 
bevolkingssamenstelling (in percentages)

positief negatief
sociaal-ec binnenroute 40 60
sociaal-ec buitenroute 29 71
sociaal-cult binnenroute 39 61
sociaal-cult buitenroute 30 70
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Tabel A3 De Geuzenbaan. Voelt zich verbonden met bewoners Geuzenveld 

niet verbonden neutraal verbonden
sociaal-ec binnenroute 23 51 26
sociaal-ec buitenroute 46 28 24
sociaal-cult binnenroute 26 52 22
sociaal-cult buitenroute 39 42 18

Tabel A4  De Geuzenbaan.  Vervelend als kinderen vrienden hebben in 
sociale huurflats?

vervelend neutraal niet vervelend
sociaal-ec binnenroute 18 46 36
sociaal-ec buitenroute 24 43 33
sociaal-cult binnenroute 5 47 47
sociaal-cult buitenroute 12 50 38

Tabel B1 De Geuzenbaan. Aantal buurtcontacten

0-4 5-19 >20
sociaal-ec binnenroute 16 47 37
sociaal-ec buitenroute 10 47 42
sociaal-cult binnenroute 15 37 48
sociaal-cult buitenroute 9 51 39

Tabel E1 De Geuzenbaan. Verhuiswens

ja nee
sociaal-ec binnenroute 8 92
sociaal-ec buitenroute 26 74
sociaal-cult binnenroute 4 96
sociaal-cult buitenroute 33 67






