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ruImtelIjke afstand  
en sOlIdarIteIt: de InVlOed  
Van ruImtelIjke patrOnen  

Op de betrOkkenheId  
tussen grOepen

3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2. ruimteLijke nAbijheid en de houding nAAr etnische 
Anderen

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

Figuur 3.1. Theorieën over ruimtelijke nabijheid en betrokkenheid

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

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

3.2.1. menging en conflicttheorie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2.3. contact: menging en positieve identificatie

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

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

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

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

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

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

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

Met eventuele barrières op de woningmarkt en een hinderend effect van 
bijvoorbeeld geconcentreerd wonen op de integratie wordt in het model geen 
rekening gehouden. De klassieke theorie voorspelt dat minderheden zonder 
hobbels en zonder dat daar beleid aan te pas komt per generatie minder sociale 
afstand ervaren naar de dominante groep en na drie of vier generaties volledig 
zijn geassimileerd en dan gemiddeld net zo succesvol zijn als de mainstream-
bevolking. Hoogstens is er nog enige symbolische identificatie met de oude 
etnische groep. een hechte sociale identificatie met de oorspronkelijke eigen 
groep is echter onwaarschijnlijk na meerdere generaties in het nieuwe land. De 
reden daarvoor is dat het niet of negatief bijdraagt aan de assimilatiekansen, 
bijvoorbeeld omdat er afbreukrisico’s aan zijn verbonden (de eigen ‘goede’ naam 
kan er onder leiden als een nieuwe immigrant uit dezelfde herkomstgroep het 
vertrouwen van gevestigde groepen beschaamd, vgl. S. Smith, 2005). 
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In het model voor gesegmenteerde assimilatie van Portes en Zhou 
(1993) wijzen zij erop dat het klassieke model niet algemeen geldt omdat 
voor sommige groepen het ‘rechte pad’ van assimilatie geblokkeerd wordt 
door discriminatie en afwijzing. Dit bewustzijn van barrières of afwijzing 
(bijvoorbeeld een ondervonden witte vlucht uit scholen of wijken) kan  - 
tijdelijk - leiden tot een  gesegmenteerde of zelfs oppositionele assimilatie (vgl. 
de sociale identiteitstheorie). Fong & Wilkes (1999) laten voor Canada zien 
dat het klassieke model ruimtelijk inderdaad vooral past op europese groepen 
die weinig blokkades hebben ondervonden. Stijging van de economische 
status voorspelt voor Aziaten en zwarten echter nauwelijks een verhuizing 
naar gemengde woonwijken met meer mainstream-bewoners. er ontpopt 
zich een gesegmenteerde assimilatieproces: integratie op de arbeidsmarkt, 
maar geen ruimtelijke en sociale integratie in de mainstream-samenleving. In 
Nederland zou een zelfde onderscheid gelden voor turken en Marokkanen. 
Anders dan Surinamers en Antillianen die meer het klassieke assimilatiepad 
lijken te bewandelen, ontwikkelen turken en Marokkanen zich meer richting 
gesegmenteerde assimilatie. Men werkt gemengd, maar woont en verpoost in 
een gescheiden parallelle wereld (Gijsberts & Dagevos, 2005: 34). 

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

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

3.3. ruimteLijke segmentering en de houding nAAr Anderen

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

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

3.3.1. ruimtelijke segmentering en sociale vervreemding aan de bovenkant? 

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

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

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

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

3.3.2. ruimtelijke segmentering en sociale isolatie aan de onderkant?  

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

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

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

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

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

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

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

3.4. tot sLot 

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

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

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

Figuur 3.2. Theorieën over ruimtelijke nabijheid en betrokkenheid

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

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

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

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

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

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

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




