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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). 
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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



32 HOOFDStUK 2

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 



33SOCIALe AFStAND eN SOLIDArIteIt

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 



37SOCIALe AFStAND eN SOLIDArIteIt

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). 


