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11INLeIDING eN VrAAGSteLLING

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 
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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 
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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. 


