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7.1. inLeiding

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

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

1   Het gebruikte idioom vertoont een sterke overeenkomst met een andere door het beleid 
gesteunde trend: die van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Verantwoordelijkheid 
nemen, betrokkenheid tonen, als sterke partij verder kijken dan het eigenbelang, teruggeven 
en bijdragen aan sociale cohesie, zijn de trefwoorden bij Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (www.ser.nl). Ze zouden ook in een willekeurige beleidsnota over stedelijke 
vernieuwing kunnen staan.
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De wetenschappelijke reflecties op sociale mix staan niet op zichzelf, 
maar sluiten impliciet of expliciet aan bij toonaangevende internationale 
bronnen die de complexiteit van sociale en ruimtelijke afstand benadrukken. 
Gerenommeerde auteurs als Putnam, Bourdieu, De Swaan en Donzelot 
hameren veelvuldig op een ‘ijzeren’ logica van afwijzing, scheiding en 
vermijding in heterogene omgevingen zoals de stad. In navolging van Park en 
Bogardus, prominente leden van de Chicagoschool, hanteren zij de stelregel 
dat grote sociale verschillen in de praktijk moeizaam samengaan. Steeds zullen 
hogergeplaatsten in de hiërarchie duidelijk ruimtelijk afstand willen houden 
van de lagergeplaatsten: sociale afstand voedt met andere woorden de wens tot 
ruimtelijke scheiding. een andere keer wordt teruggegrepen op het werk van 
Simmel, een al even vermaarde stadssocioloog. Hij stelde dat de stad het toneel 
is van een ongemakkelijke ‘Kreuzung sozialer Kreise’: ruimtelijke nabijheid 
tussen vreemden zal bijna vanzelf leiden tot terugtrekgedrag, tot mentale 
distantie. Wie al deze klassieke, maar nog steeds toonaangevende kennis tot 
zich neemt, moet haast wel concluderen dat stedelijk beleid dat ruimtelijke 
menging ziet als de sleutel tot betrokkenheid tussen sociale klassen naïef is. 
ruimtelijke nabijheid zou juist leiden tot een ‘leegloop’ van solidariteit. Deze 
leegloop is volgens De Swaan minder tegenstrijdig dan het lijkt: beterbedeelde 
groepen willen uit verlicht eigenbelang minderbedeelden civiliseren, maar 
houden hen uit smetvrees tegelijkertijd liever op veilige afstand. 

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

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

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

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

7.2. sociALe AfstAnd en soLidAriteit 

Solidariteit is te omschrijven als de positieve lotsverbondenheid tussen personen 
of groepen. Het kent twee empirische verschijningsvormen. Allereerst een 
houding van betrokkenheid, een positieve loyale bejegening van een individuele 
ander of groep vanuit bepaalde waarden en opvattingen. ten tweede de feitelijke 
gedragingen en de (in)formele regelingen die hieruit voortvloeien richting deze 
anderen. In dit proefschrift concentreren we ons primair op solidaire houdingen 
en minder op solidair gedrag. De meest voorkomende aanname in de literatuur 
is dat een houding van positieve lotsverbondenheid is gebaseerd op een wij-
gevoel, op een zeer geringe sociale afstand. Kern van de gedachte is dat voor 
betrokkenheid een gedeelde identificatie, een ervaren overeenkomst nodig 
is in een in-group. Aanvankelijk stonden traditionele vormen van informele 
verwantschap in duurzame nabijheid (familie, dorp, kerkgenootschap) hiervoor 
model: binnen relatief kleine gemeenschappen steunden de mensen elkaar door 



204 HOOFDStUK 7

dik en dun en de sterkeren zetten zich extra in voor de zwakkeren (traditionele 
horizontale en verticale solidariteit). Deel uitmaken van een netwerk, beschikken 
over sociaal kapitaal, plaveide de weg voor solidariteit. tijdens verschillende 
moderniseringsfases zijn nieuwe vormen van in-groups op de voorgrond 
getreden. Het wij-gevoel heeft zich als het ware grofmazig verbreed naar veel 
grotere ruimtelijke verbanden, en is daardoor veel formeler, abstracter, minder 
intensief en minder persoonlijk geworden (bijvoorbeeld ‘wij europeanen’). 
tegelijkertijd is het fijnmaziger geworden door een nauw luisterende associatie 
op grond van gedeelde belangen of verlangens (bijvoorbeeld ‘wij van de leesclub’).  

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

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

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

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

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

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

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

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

De sociale motieven voor sociale mix zijn door de jaren heen opvallend 
consistent en ‘romantisch’. Verwacht wordt dat sociale menging van 
inkomensklassen zal leiden tot meer acculturatie en sociale mobiliteit bij 
achterstandsgroepen. Het onderliggende idee is dat zij in veilige en ‘normale’ 
omgevingen door de exposure to alternative ways of life in hun gedrag, 
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houding en vaardigheden meer gaan lijken op rolmodellen uit de succesvolle 
middenklasse. Door gemengd wonen kunnen ook negatieve buurteffecten 
worden tegengegaan. een tweede argument is dat menging zal leiden tot 
tolerantie en harmonie. Door een proces van afstandelijke gewenning in de 
gemengde wijk kunnen sociale klassen leren omgaan met de ‘verrijkende’ 
(economische en etnische) diversiteit van de stedelijke wereld: bekend zal 
bemind(er) maken. Bovendien zal de middenklasse de sociale organisatie van 
het buurtleven vormgeven, zo is de verwachting. een derde meer praktisch 
argument zijn beheersmotieven. Verbetering van de veiligheid, leefbaarheid 
en stabiliteit van de wijken zijn vaak belangrijke prestatie-indicatoren bij 
projecten voor sociale mix.

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

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

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

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

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

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

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

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

7.5. wie is de nimby? 

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

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

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

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

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

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

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

7.6. wie is de wimby? 

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

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

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

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

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

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

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

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

resumerend

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

postmaterialisme en de rekening van solidariteit

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

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

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

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

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

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

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

probeer openlijker te werven op loyale middengroepen

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

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

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

nog enkele andere aanbevelingen 

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

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

en een laatste tip voor collega-wetenschappers 

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


