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O R A T I E R E E K S

Mijn grootvader regeerde lang over de stadsplanning van Amsterdam, om precies te
zijn van 1928 toen hij directeur werd van de net opgerichte afdeling
Stadsontwikkeling tot aan zijn pensionering in 1952. Het waren opwindende jaren,
vooral natuurlijk de tijd waarin het nu fameuze Algemeen Uitbreidingsplan (1935)
tot stand kwam, dat voorzag in de bouw van zogenaamde tuinsteden, zoals Bos en
Lommer, Geuzeveld en Osdorp. Deze ontwikkeling paste in een bredere
ontwikkeling van stadsplanning, die een antwoord wilde geven op wat toen ‘de sociale
kwestie’ werd genoemd. Nu zeventig jaar later worden de Westelijke Tuinsteden van
Amsterdam grondig verbouwd, mede omdat door de komst van migranten een
nieuwe sociale kwestie is gegroeid. Dat biedt een uitgelezen mogelijkheid om de
motieven en methoden van die eerste generatie stadsplanners te vergelijken met die
van de huidige generatie. Op basis daarvan kan een aantal conclusies worden
getrokken over de omgang met de problematiek van segregatie en integratie van de
grootstedelijke gebieden in ons land. 

Paul Scheffer is als bijzonder hoogleraar Grootstedelijke vraagstukken verbonden aan
de Universiteit van Amsterdam.
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Mijneer de Rector Magnificus,
Geachte toehoorders,

Laat ik het hebben over de eeuw van mijn grootvader, dan begrijpt u onmiddellijk
waarom ik Geert Mak mag opvolgen. Mijn grootvader regeerde lang over de
stadsplanning van Amsterdam, weliswaar niet een hele eeuw, dan begrijpt u nu
ook waarom ik Geert Mak nooit echt kan opvolgen, maar gemeten aan een men-
senleven tamelijk lang. Hij begon in 1928, toen hij het eerste hoofd werd van de
afdeling stadsontwikkeling (onderdeel van de dienst publieke werken) en hield het
vol tot aan zijn pensionering in 1952. Het waren opwindende jaren, vooral na-
tuurlijk de tijd waarin het nu fameuze Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) in 1935
tot stand kwam, onder verantwoordelijkheid van Van Eesteren, Lohuizen en mijn
grootvader.
Een enkel woord over zijn achtergrond. Louis Sazou Pedro Scheffer, roepnaam

Lou, werd geboren op 2 april 1887 in Batavia als tweede zoon van Jan C.T. Schef-
fer, die daar een van de vier stadsgeneesheren was en later na de terugkeer van het
gezin geneesheer-directeur van het Gemeentelijke Krankzinnigen Instituut Ende-
geest in Oestgeest zou worden. In 1912 studeerde mijn grootvader af als civiel-
ingenieur in Delft, overigens pas nadat een verloving het aarzelende begin van zijn
studie vaart had gegeven. Hij werd lange tijd meer aangetrokken door de litera-
tuur, hij had volgens mijn vader een romantische kant.

I Een groots plan

Zijn memoires, een groot woord voor wat in wezen onvoltooide herinneringen
zijn, geven een goede indruk van zijn houding en motieven. Wat opvalt zijn de
tamelijk afstandelijke toon, een bijna vanzelfsprekende ambachtelijkheid en toewij-
ding aan de publieke zaak. Bij zijn aantreden in 1928 krijgt hij van de gemeente-
secretaris te horen: ‘Denk erom, meneer Scheffer, ’t is wel een moeilijke zaak,
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maar ook wel erg mooi en zorg ervoor dat het een groots plan wordt. Amsterdam
kan alleen met een groots plan gediend zijn. We houden hier niet van kleinsteeds
gepruts!’. Zijn commentaar, afgemeten als altijd: ‘Dit is een prettig geluid voor
gemeentelijke ontwerpers, die meestal de zuinige kant op worden gedreven.’
Hij was meer een praktisch ingestelde man, dan dat hij zich aangetrokken

voelde tot leerstelligheid, meer een vrijzinnig democraat dan een sociaal demo-
craat. Dat leidde nog tot een fraaie politieke mislukking ergens in het jaar 1927,
een mislukking die me om vele redenen zeer aanspreekt. Samen met de hoofd-
redacteur van de Groene, professor Kernkamp, wilde hij voor de gemeenteraads-
verkiezingen een lijst samenstellen van ‘onafhankelijke partijlozen’, die zich één
ding voorstelden te gaan doen: een deskundige en niet partijdige toetsing van de
voorstellen van andere partijen op hun houdbaarheid. In zijn herinneringen schetst
hij de achtergrond: ‘Zoals zo veel anderen, voelde ik niets voor de partijpolitiek
dier dagen. ’t Bleek dat er veel meer onder de intelligentsia waren die dezelfde
afkeer hadden.’ Het liep op niks uit, zoals hij zelf veronderstelt: ‘het was blijkbaar
te liberaal’ om zich niet vast te leggen op een ideologische voorkeur.
Die apolitieke poging om in de politiek iets te betekenen zegt veel over zijn

houding. Het beeld wat oprijst uit zijn herinneringen en andere publicaties is voor-
al dat van een ‘ingenieurssocialisme’. Daarbij ging het om een geloof in maakbaar-
heid, dat werd geïnspireerd door wetenschappelijke motieven en niet zozeer door
een partijpolitieke voorkeur. Zijn mentale omgeving was die van de STV, de Soci-
aal-Technische Vereniging van Democratische Ingenieurs en Architecten. Het plan,
voorafgegaan door het voor die tijd unieke demografisch en statistisch onderzoek,
waaronder de eerste telling van verkeersstromen, was voor velen in die dagen een
onontkoombare horizon.
Zijn inspiratie ontleende hij vooral aan de beweging van de garden-city, de tuin-

steden, die in Groot-Brittannië ontstond, met als leidende figuren Howard en
Osborne. De International Federation for Housing and Town Planning was de
internationale kring waarin hij zich bewoog. Het modernisme van het CIAM
(Congrès Internationaux d’Architecture Moderne, 1928), met de calvinistische en
dwingende le Corbusier, niet toevallig een product van Zwitserland en Frankrijk,
trok hem veel minder aan. Ergens in zijn memoires heeft hij het over Van Eesteren
en zijn CIAM. Kortom, twee gestalten van dat sociale utopisme van die dagen: de
meer romantische, ietwat anarchistische inspiratie van de tuinsteden en het sterk
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rationalistische, nogal autoritaire van de school van le Corbusier. Beide zouden ze
hun invloed hebben op het AUP.
De sociale achtergrond van de beweging voor de tuinsteden in Groot-Brittan-

nië, meer in het algemeen van de roep om stadsplanning was duidelijk: de slop-
penwijken, een eufemisme voor de onbeschrijfelijke armoede en chaos waarin ve-
len in de miljoenenstad London leefden, werden in het Victoriaanse Engeland
gezien als een moreel schandaal en tegelijk als een bedreiging voor de maatschap-
pelijke orde. Neville Chamberlain zei het onomwonden: ‘I agree that our housing
problem has got into such a condition that it is a threat to the stability of the State.’
In Nederland deed eenzelfde beweging opgang. In de woorden van Lou Schef-

fer: ‘Vooral de arbeiderswoningen, dat zijn de woningen met de laagste huren,
waren het kind van de rekening, daar zij op particulier, op rentabiliteit gericht,
initiatief waren aangewezen. Slechte woningindeling, te weinig en te kleine ruim-
ten, onvoldoende toetreding van licht en lucht, de spaarzaamst denkbare bedeling
van sanitaire voorzieningen, ontoelaatbaar slechte verkaveling enz enz.’ Soortge-
lijke overwegingen leidden tot de Woningwet van 1901 onder het liberale minis-
terie Pierson-Goeman Borgesius.
In de beweging van de tuinsteden speelde ook een cultureel gemotiveerd verzet

mee tegen de stad als bron van beschavingsverval. Het gezonde platteland stond
daar tegenover als omgeving waarin traditionele normen en waarden floreerden.
Maar het was mogelijk om het beste van de stad en het beste van het platteland te
combineren in een nieuw project: de tuinstad, de schepping van kleinere, zelf-
voorzienende steden buiten de verstedelijkte gebieden. In de woorden van de
voorloper Patrick Geddes: ‘niet als een tijdelijke vluchtplek, maar als een duur-
zame bedding van leven en cultuur, stedelijk in zijn voordelen en ruraal in zijn
situering’. De centrale stad zou worden beschermd tegen ongecontroleerde groei
door een groene ring. Daardoor zou de bevolkingsdruk in de steden afnemen,
konden de ongezonde sloppenwijken worden afgebroken, de suburbanisering die
langs de uitvalswegen voortwoekerde worden afgeremd en een natuurlijker even-
wicht worden bereikt. Kortom, wat werd nagestreefd was een nieuwe verhouding
van natuur en cultuur, van traditie en moderniteit, omdat de perverse kanten van
die moderniteit al te zichtbaar waren geworden in de sociale uitwassen van de
industrialisering.
Waar het me hier om gaat is dat de beweging voor de tuinsteden, die aan het

begin staat van de stadsplanning in zijn moderne vorm, innig was verbonden met
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de sociale kwestie. Kern van dat sociale vraagstuk was de segregatie van de klassen
en de samenballing van armoede en achterstand in bepaalde wijken, die daardoor
een bedreiging vormden voor de sociale stabiliteit en moraliteit. Het uitbreidings-
plan, dat voorzag in de schepping van de Westelijke Tuinsteden, was de uitdruk-
king van dit streven. De fysieke ingrepen en een beschavingsideaal hoorden bij
elkaar. Laten we nog een keer Lou Scheffer aan het woord over de tuinsteden:
‘Blijkbaar heeft het ideaal mensen van de meest uiteenlopende levensbeschouwin-
gen sterk aangetrokken en werd het door mannen met sociaal verantwoordelijk-
heidsgevoel, een grote stuwkracht en grondige zakenkennis gesteund.’

II Een demografische omslag

Nu, op de kop af zeventig jaar na het uitbreidingsplan, is een grootse verbouwing
gaande van de Westelijke Tuinsteden, die in menig opzicht een voorbeeld zijn ge-
worden van de onbedoelde gevolgen van de maakbaarheid. De grote reconstructie
die gaande is probeert een antwoord te geven op een nieuwe sociale kwestie, zoals
de tuinsteden een antwoord waren op de sociale kwestie zoals die zich rond de
vorige eeuwwisseling aandiende. Net zoals in de Bijlmer zijn de Westelijke Tuin-
steden een gebied geworden waar we een optelsom van problemen zien, die ten
dele op dezelfde manier als vroeger worden gepareerd, namelijk door fysieke in-
grepen in het woonmilieu. Niet minder dan 13.500 corporatiewoningen worden
gesloopt, eenderde van het totale bestand. Daarvoor in de plaats komen 24.000
nieuwe woningen. De ambitie is om tot 2015 van de westelijke tuinsteden ‘een
parkstad’ te maken met meer ruimtelijke samenhang, economische vitaliteit, goed
onderhouden publieke ruimtes en een gevarieerd woonmilieu. Gedroomd wordt
over ‘de Jordaan van de 21ste eeuw’, over ‘een ecowoonwijk’, een ‘havenpark’
enzovoorts. Vol optimisme wordt gewezen op de strategische ligging van het ge-
bied vlak bij Schiphol en op de goede verkeersverbindingen.
Het is een indrukwekkende en tegelijk kwetsbare onderneming, die veel te

weinig aandacht krijgt, maar in alle opzichten vergelijkbaar is met de poging om
de Bijlmer nieuw leven in te blazen. In wezen is men op zoek naar dezelfde com-
binatie van ‘sociaal verantwoordelijkheidsgevoel, een grote stuwkracht en grondi-
ge zakenkennis’, met dit verschil dat in de dagen van mijn grootvader die zaken-
kennis in de gemeenteraad was vertegenwoordigd. De gedachte dat iemand
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politieke invloed zou kunnen uitoefenen zonder ooit verantwoordelijk te zijn ge-
weest voor grote investeringen zou die generatie vreemd voorkomen. Maar ook
nu gaat het om een streven naar integratie, om de beheersing van een nieuwe
sociale kwestie die zich in vrijwel alle grootstedelijke gebieden van Nederland,
maar ook in de ons omringende landen zich voordoet, en die veel te maken heeft
met de migratie van de afgelopen veertig jaar.
Over welke problemen gaat het? Allereerst om een demografische omslag, die

anders is dan de demografische omslag waar de generatie van mijn grootvader mee
worstelde. Toen ging het namelijk om de gevolgen van de enorme bevolkingsgroei
vanaf het einde van de negentiende eeuw. Nu groeit de bevolking niet, maar ver-
andert in rap tempo van samenstelling. Deze demografische omslag trekt institu-
ties als het onderwijs uit het lood en roept afweerreacties op onder de bevolking.
Iedereen zal begrip willen opbrengen voor de motieven van de individuele migrant
of vluchteling die zoekt naar lotsverbetering, waar het om gaat is of de grote en
straks de middelgrote steden voldoende mogelijkheden hebben om zoveel migran-
ten uit vooral de niet-geïndustrialiseerde landen op te vangen.
Waar we mee kampen is de wet van de grote getallen. Kijken we naar de

categorie allochtoon, dan was in 2003 47% van de bevolking van Amsterdam of
in het buitenland geboren of geboren in een gezin waarvan minstens een van de
ouders in het buitenland is geboren. Dit jaar of volgend jaar is de omslag een feit:
een minderheid van de stad zal autochtoon zijn. Dat heeft onder meer te maken
met doorgaande immigratie (gezinshereniging en gezinsvorming), met het sterfte-
overschot aan autochtone kant en het geboorteoverschot aan allochtone kant en
ten slotte met de ‘witte vlucht’ die wordt gecompenseerd door de komst van
migranten.
Het zijn elkaar versterkende trends die tot gevolg hebben dat vooral in de vier

grote steden van ons land, maar daar niet alleen, de allochtone jeugd zeer zal
domineren en meer in een algemene zin een ruime meerderheid allochtoon zal
zijn. Nu al bestaat de Amsterdamse jeugd tussen de 4 en 17, die iets meer dan
honderdduizend kinderen bedraagt, uit 63% niet-westerse allochtonen, krap 33%
autochtonen en 4% westerse allochtonen (per 1.01.2003). Een statistiek voor
Amsterdam leert ons dat in 1992 29% van de bevolking uit de categorie niet-
westerse allochtonen kwam, in 2001 was dat bijna 37% en in 2010 zal het meer
dan 43% zijn.
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Over tien jaar zet deze ontwikkeling zich nog door, in weerwil van het gegeven
dat niet alleen de witte middenklasse de stad verlaat, maar ook in toenemende
mate de zwarte middenklasse. Zo daalt het aantal Surinamers in de stad (vestiging
3625, vertrek 4326, voor Nederlanders resp. 15753 en 20622). Daarbij teken ik
aan: alle prognoses hebben tot nu toe achter gelopen bij de werkelijkheid. Boven-
dien wordt de derde generatie niet meegeteld, hoewel we inmiddels weten dat de
problematiek rond integratie in die generatie niet zomaar is opgelost.
De demografische kerngegevens van de Westelijke Tuinsteden zien er als volgt

uit. Niet-westerse allochtonen vormden in 1980 nog 8,6% van de bevolking van
de Westelijke Tuinsteden, in 2003 is dat 49,7%, en het ligt hoger wanneer we
corrigeren voor de nieuwe wijken Nieuw Sloten en de Aker, die later zijn ge-
bouwd. De prognoses voor 2010 luidden in 2000: Bos en Lommer rond de 65%,
Geuzenveld/Slotermeer 60%, Osdorp net onder de 50%, Slotervaart/Over-
toomse Veld idem.
Een kanttekening past hier wel. De gebruikte termen ‘autochtoon’ en ‘alloch-

toon’ en ook ‘westerse’ en ‘niet-westerse allochtoon’ suggereren een tweedeling
die de werkelijkheid minder en minder recht doet. Het is immers merkwaardig
om de kinderen van migranten die in Nederland zijn geboren als allochtoon te
blijven omschrijven. Achter dat begrip gaan verder grote verschillen verborgen
tussen en binnen etnische groepen. Hetzelfde geldt voor de term ‘niet-westers’
waar een verzameling van migranten bijeen wordt geveegd, bijvoorbeeld Suri-
naamse en Iraakse, of Turkse en Vietnamese migranten. Iedereen begrijpt dat zul-
ke categorieën onnauwkeurig zijn.
De termen ‘allochtoon’ en ‘niet-westerse allochtoon’ worden hier enkel in een

statistisch verband gebruikt. Dat is des te belangrijker omdat in de waarneming
van de stadsbewoners gemakkelijk een beeld van ‘de allochtonen’ kan gaan over-
heersen en tot verdere vermijding kan bijdragen. Natuurlijk waren termen als
‘allochtoon’ ooit neutraal bedoeld, maar de werkelijkheid die er achter schuil gaat
is omstreden geraakt en daarom zijn de woorden niet meer wat ze waren. Er valt
veel voor te zeggen om categorieën als ‘allochtoon’ niet of zeer terughoudend te
gebruiken in publieke debatten.

Paul S ch e f f er
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III Een nieuw sociaal vraagstuk

Hoezeer men ook onder de indruk raakt van de dadendrang in de hedendaagse
tuinsteden, toch blijft de bezoeker met een prangende vraag achter, die ergens in
een zijlijn van het plan Richting Parkstad 2015 wordt geformuleerd: ‘De opdracht-
gevers worstelen met de vraag hoe de fysiek-ruimtelijke vernieuwing kan worden
gekoppeld of tenminste parallel geschakeld aan de sociale vernieuwing.’ Daar is
niets te veel mee gezegd, want hoezeer de inrichting en bebouwing van de tuin-
steden worden vernieuwd, hoe staat het ondertussen met de mensen die er wo-
nen? Men kan fraaie economische projecties maken, maar wat als het opleidings-
niveau van de bevolking daar helemaal niet bij aansluit? Er is een sociale en een
culturele vraag die moet worden beantwoord, wil de herstructurering niet een
lege huls worden, een fraaie façade waar achter de problemen zich opstapelen en
vroeger of later doorheen kieren.
Het gaat in wezen om sociale en etnische tweedeling. Kijken we allereerst naar

sociale indicatoren, dan valt op dat in de periode van 1995 tot 2003 over de gehele
stad gemeten een daling te zien is van de zogeheten primaire doelgroep, dat wil
zeggen de categorie laagstbetaalden in een verdeling van vier groepen. In Bos en
Lommer bijvoorbeeld van 56% naar 47.5%, Geuzeveld/Slotermeer 54% naar
46%, Osdorp 42% naar 35%, enzovoorts. Kortom, voordat de recessie uitbrak in
2001 was een algehele stijging van inkomens te zien. Er was een vooruitgang in
inkomen in de Westelijke Tuinsteden, maar nog steeds laat dit deel van de stad een
optelsom zien van aanzienlijke sociale achterstanden, die daar sterker zijn dan el-
ders.*

Cruciaal is echter dat deze daling van de laagstbetaalden bij twee soorten huis-
houdens niet of nauwelijks is te zien: stellen met kinderen en eenoudergezinnen.
Kortom, bij alleenstaanden of stellen zonder kinderen wel, maar bij de gezinnen
met kinderen niet. Daar zien we een ander patroon, dat ook grote gevolgen heeft
voor de situatie in het onderwijs: we zien een polarisering tussen gezinnen met
kinderen in de hogere inkomensgroep (bijna de helft) en de gezinnen in die laagste
categorie (dertig procent). Verder zit van de eenoudergezinnen zo’n zeventig pro-
cent in deze laagste groep qua inkomen. Anders gezegd: er zijn weinig gezinnen
met kinderen die middeninkomens verdienen en ze nemen af. Ze verlaten inder-
daad de stad.
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Wat we langzamerhand overhouden zijn rijke en arme gezinnen. Er is een pro-
ces gaande van gezinshereniging en gezinsvorming van migranten, maar ook van
gentrification, dat wil zeggen de groeiende groep welgestelde tweeverdieners in de
binnenstad en aangrenzende stadsdelen. Wie zoekt naar oorzaken van de segrega-
tie in het onderwijs moet ook dat erin betrekken: de sociale afstand tussen deze
gezinnen is groot en valt goeddeels samen met etnische verschillen. We hoeven
niet ver te zoeken om te zien dat het aandeel arme gezinnen die een achtergrond
van migratie hebben hoog is in de Westelijke Tuinsteden.
Een andere aanwijzing voor sociale en etnische tweedeling is het opleidingsni-

veau van de bevolking: de zogenaamde 1.9 leerlingen, dat wil zeggen kinderen van
niet-westerse allochtone ouders met een lage opleiding. Het betreft een duidelijke
meerderheid van de leerlingen in de tuinsteden: 89% (Bos en Lommer), 73%
(Geuzeveld), 57% (Osdorp), 51% (Slotervaart) (cijfers 2001-2002). Omgekeerd
aantal 1.0 leerlingen: resp. 7%, 24%, 38% en 46%. Kijken we naar de Citoscores
per stadsdeel en vergelijken we 1999 met 2003: 530,5 – 530,4 (Geuzenveld);
527,9 – 531,3 (Bos en Lommer); 530,7 – 532,1 (Osdorp); 530,6 – 532,3 (Slo-
tervaart). Ter vergelijking 530,8 – 530,8 (Zuidoost). Over de hele linie is sprake
van een lichte stijging.
Nu moeten we de Citoscores met de nodige terughoudendheid bekijken. Er

bestaat gerede twijfel over deze cijfers. Volgens T. Duif, voorzitter van de Alge-
mene Vereniging van Schoolleiders, halen scholen die zwakke leerlingen niet laten
meedoen aan de Citotoets hogere scores. ‘Daarom vind ik de Citotoets geen ge-
schikt instrument om scholen te vergelijken. Dan werk je in de hand dat scholen
leerlingen buiten de toets houden en verliest het instrument zijn waarde’ (Algemeen
Dagblad, 6 maart 2003). Sommigen schattingen spreken van zo’n tien tot vijftien
procent van de zwakste leerlingen die buiten de toets worden gehouden. Anders
gezegd: het voortdurende gepronk met stijgende Citoscores moet met het nodige
wantrouwen worden bezien. Beter is het om naar de aantallen en prestaties in het
vervolgonderwijs te kijken en ook zaken als schooluitval te tellen. Dan krijgen we
een minder florissant beeld.**

In termen van opleidingsniveau, schooluitval, jeugdcriminaliteit en langdurige
werkloosheid zijn de cijfers tamelijk problematisch voor grote delen van de Weste-
lijke Tuinsteden, met duidelijke concentraties van achterstanden in wijken als de
Kolenkit, Overtoomse Veld Noord en Zuid, Osdorp-Midden en buurten in Geu-
zeveld. Kortom, waar we mee te maken hebben is een duidelijke discrepantie
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tussen het opleidingsniveau van de bevolking en de economische vitaliteit die
wordt nagestreefd in de plannen voor de Parkstad in 2015.
Zeer wezenlijk is dan ook dat temidden van alle fysieke herstructurering beter

wordt gekeken naar de toestand van het onderwijs in de tuinsteden. Het verbaasde
me dat in het plan Parkstad 2015 de welzijnsproblematiek voorop wordt gesteld en
niet de kwaliteit van het onderwijs. Als er iets voorrang zou moeten krijgen – en
daar zijn nu meer mogelijkheden voor omdat de scholen meer armslag hebben
gekregen – dan is het wel het tegengaan van schooluitval en de verbetering van de
kwalificatie van de schoolgaande jeugd in deze stadsdelen. Het voert hier te ver
om de hele discussie over de toekomst van het vmbo op te voeren, maar in de
Westelijke Tuinsteden is dat de overheersende onderwijsvorm en er is dus alle
reden om de kortsluiting die nu zichtbaar is tussen veel jongeren uit migrantenge-
zinnen en de scholen te verhelpen.
Diezelfde problematiek zien we terug voor de stad als geheel. ‘Amsterdam be-

zit de basisvoorwaarden om bij de huidige eisen van de wereldeconomie aan te
sluiten: veel hoogopgeleide en jonge, actieve werkers in de kennissector, in media
en cultuur, en in de diensten die daaraan verbonden zijn zoals onder meer het
toerisme. Hoe meer aantrekkingskracht de stad heeft op hoog opgeleide en inno-
vatief ingestelde mensen, hoe beter.’ Zo luiden enkele kernzinnen uit een concept
dat is geschreven voor een nieuwe stadsvisie (Stadsvisie gemeente Amsterdam: ambte-
lijk concept november 2003).
Op zichzelf is deze kanteling van het perspectief goed. Te lang hebben de steden

zich laten gijzelen door de achterstandsproblematiek en teveel hebben ze gekeken
naar de opgave om ‘de boel bij elkaar te houden’. En toch staat ook Amsterdam
voor een aanmerkelijk probleem, want sluit de beroepsbevolking eigenlijk wel aan
op de vereisten van een kenniseconomie? Wat we zien is een toenemende polarise-
ring tussen hen die aansluiting vinden bij een globaliserende economie en zij die
afvallen; tussen degenen die de sprong naar de middenklasse maken en degenen
die een onderklasse dreigen te gaan vormen, met alle verstoorde gezinsverhoudin-
gen, bovengemiddelde misdaad en van generatie op generatie overgedragen ar-
moede van dien.
Die tendens vinden we in alle literatuur over de toekomst van de grote steden

terug. Het is geen Nederlands of Amsterdams verschijnsel. Saskia Sassen conclu-
deert uit de vergelijking van legale en illegale immigratie in drie grote metropolen
(New York, London en Tokyo) dat er een polarisering van de arbeidsmarkt zicht-
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baar is: aan de ene kant een hoogbetaalde elite, die verlegen zit om allerlei dien-
sten, en aan de andere kant een flexibele, informele arbeidsmarkt voor eenvoudige
banen. Die tweedeling veroorzaakt een tamelijk spectaculaire toename van de in-
komensongelijkheid en de migratie past wonderwel in deze veel algemenere ont-
wikkeling van de geïndustrialiseerde wereld.
Haar conclusie luidt: ‘Migratie wordt geproduceerd en daarvoor zijn specifieke

omstandigheden nodig. Het lijkt erop dat twee fundamentele processen – de inter-
nationalisering van de economie, die gecentreerd is in deze vooraanstaande steden
en de informalisering van de arbeidsrelaties – ertoe bijdragen dat er nieuwe mi-
gratie wordt uitgelokt en de opname daarvan wordt vergemakkelijkt.’ Een andere
belangrijke conclusie over de positie van migrantengroeperingen: ‘We zien een
tweeledige ontwikkeling in de richting van een toenemend isolement en economi-
sche nutteloosheid van een groeiend deel van deze arbeid en huishoudens aan de
ene kant en aan de andere kant een volledige incorporatie van anderen in de vorm
van onregelmatige, hoogst flexibele en goedkope arbeidskracht.’ Kortom, de mi-
gratie wordt versterkt door de tweedeling van de arbeidsmarkt en vergemakkelijkt
deze op haar beurt zeer.
Deze vaststellingen zijn op zichzelf van toepassing op veel steden in de westerse

wereld. Toch laten de inkomensverhoudingen in een stad als Amsterdam duidelijk
zien dat de verzorgingsstaat een dempende werking heeft op de hier beschreven
tweedeling. Daarbij moeten twee kanttekeningen worden gemaakt: de verzor-
gingsstaat heeft weliswaar de onderkant van de sociale verhoudingen gegaran-
deerd, maar tegelijk een hoge mate aan inactiviteit met zich meegebracht. Deze
verhoudingsgewijze hoge werkloosheid heeft tot andere vormen van marginaliteit
en uitsluiting geleid. En verder kunnen we verwachten dat het compromis tussen
kapitaal en arbeid verder onder druk zal komen te staan door de globalisering: het
hoge niveau van sociale bescherming zal minder worden, zonder samen te gaan
vallen met Amerikaanse maatstaven.

IV Segregatie en integratie

De sociale en etnische verschillen die we hier vaststellen hebben ook een ruimte-
lijke neerslag. Voor Amsterdam zouden we kunnen zeggen dat het beeld zich
steeds meer opdringt van een stad binnen de ringweg en daarbuiten. De A10
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vormt niet alleen een fysieke barrière tussen de vooroorlogse en naoorlogse stad,
maar ook meer en meer een sociale en culturele scheidslijn, waarbij etniciteit een
rol speelt. Alleen al daarom zijn alle pogingen om over de ringweg heen te bou-
wen van betekenis. De wil om de stad weer aaneen te sluiten in ruimtelijke zin
heeft ook een symbolische betekenis: de bruggen die de stad binnen en buiten de
ring verbinden moeten worden gebouwd.
Ik wil me hier richten op het verschijnsel van de segregatie: welke omvang

heeft dat inmiddels aangenomen en wat zijn de gevolgen daarvan? Wat niet meer
bestreden wordt is dat de segregatie in Amsterdam toeneemt, zeker ook in de
gebieden die we hier nader bezien. De Westelijke Tuinsteden worden door O+S
(Dienst Onderzoek en Statistiek) beschreven als ‘nieuwe concentratiegebieden’.
Jaarlijks wordt vastgesteld dat de verschillende bevolkingsgroepen in ruimtelijke
zin uiteen groeien en ontmengen. De feiten worden nu niet meer betwist, dat
was enkele jaren geleden nog wel anders toen steden als Amsterdam poseerden
als voorbeelden van integratie.***
Over de mate van deze segregatie en de gevolgen daarvan lopen de meningen

nogal uiteen. In Nederland heeft de Amsterdamse geograaf Sako Musterd veel
onderzoek gedaan naar patronen van segregatie, ook in een Europese vergelijking.
Hoezeer er problemen zijn met de vergelijkbaarheid van gegevens, toch kan vol-
gens hem met enige stelligheid de volgende vergelijking worden gemaakt: in
Franse en Duitse steden is het niveau van de segregatie doorgaans relatief laag;
steden als Oslo en Wenen verschillen niet erg van dat patroon; het merendeel van
de Nederlandse steden laat meer segregatie zien, op een vergelijkbaar niveau als
de Britse steden; een bovengemiddeld niveau van segregatie wordt aangetroffen in
Brussel, Antwerpen en Rotterdam; in enkele Britse steden, zoals Oldham en
Bradford zijn migranten uit Pakistan en Bangladesh nog sterker gesegregeerd.
Musterd vergelijkt de concentratie van Surinamers in Amsterdam met de

zwarte gettovorming in steden als Chicago, Detroit en Washington en komt tot
de conclusie dat ‘het overgrote deel van de Surinamers niet in een gebied leeft
waar sprake is van een concentratie’. De angst van sommige politici voor zwarte
getto’s noemt hij dan ook ongegrond. In algemene zin ligt het niveau van segrega-
tie in Europa lager dan dat van Amerika, maar zo waarschuwt Musterd, de ver-
schillen zijn niet absoluut. Anders gezegd: de Amerikaanse ervaringen zijn rele-
vant voor ons. Wanneer de tamelijk extreme segregatie van de zwarte bevolking in
Amerika buiten beschouwing wordt gelaten dan blijkt het niveau van segregatie
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van migrantengroepen aan beide zijden van de Atlantische oceaan niet eens zoveel
te verschillen.
Wat betreft de ruimtelijke verdeling van sociaal-economische ongelijkheid stelt

hij voor Europa lagere niveaus vast dan voor Amerika, hetgeen een aanwijzing
vormt voor het bestaan van overwegend sociaal gemengde wijken: ‘in Europa zijn
de armen niet afgezonderd van de middenklasse’. Musterd is voorzichtig wat be-
treft de buurteffecten: in Nederland werd geen duidelijke samenhang van omge-
vingsfactoren en sociale stijging aangetroffen, in de Verenigde Staten, Zweden en
Frankrijk wel. Vooralsnog is niet te zeggen of dit verschil te wijten is aan verschil-
lende manieren om te meten of ook een maatschappelijk contrast laat zien.
Musterd poneert op basis van deze internationale vergelijkingen in een andere

beschouwing twee stellingen voor Amsterdam. 1) De segregatie valt mee in Am-
sterdam en er zijn geen aanwijzingen dat deze snel toeneemt: ‘het niveau van de
segregatie is niet hoog en stijgt ook niet snel: de hoogste niveaus treden op in het
sociaal-culturele domein’. 2) Er is eigenlijk geen of slechts een zwakke relatie
tussen segregatie en integratie: ‘het is zeer de vraag of deze gematigde segregatie
enig effect heeft op de sociale integratie of op processen van uitsluiting’. Zijn con-
clusie: ‘In Amsterdam doen groepen die een vergelijkbare mate van segregatie
laten zien het heel verschillend wat betreft hun integratie. Daaruit volgt dat pro-
gramma’s die gericht zijn op het tegengaan van segregatie, vooral door het sociaal
en etnisch mengen van buurten, waarschijnlijk weinig zullen bijdragen aan de in-
tegratie.’
Over deze stellingen kan een drietal vragen worden gesteld. Om te beginnen:

hoe wordt segregatie eigenlijk gemeten? Vervolgens moeten we een onderscheid
maken tussen ruimtelijke en institutionele segregatie: in een gemengde wijk kun-
nen immers geheel zwarte scholen staan. Ten slotte wijst Musterd zelf op de ho-
gere niveaus van sociaal-culturele segregatie en is de vraag gewettigd wat daar de
gevolgen van zijn, ook in sociaal-economisch opzicht.
Kijken we eerst naar het vraagstuk van meten en weten. Bij de segregatie-index

zijn wel een paar kanttekeningen te maken. Het is een relatieve maat, dat wil
zeggen wanneer er in een stad dertig procent Marokkaanse burgers wonen, dan is
een wijk met veertig procent van die Marokkaanse burgers niet heel erg gesegre-
geerd. De ervaring van de oorspronkelijke bewoners van die wijk is natuurlijk een
andere. Woonvoorkeuren, anders gezegd de vlucht van de middenklasse (autoch-
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toon en allochtoon) worden niet gebaseerd op relatieve aantallen, maar op abso-
lute aantallen.
De index laat ook niet de historische ontwikkeling zien van de verhouding tus-

sen de verschillende bevolkingsgroepen. Neem bijvoorbeeld de Westelijke Tuin-
steden in Amsterdam waar in vijfentwintig jaar tijd het aandeel van de etnische
minderheden is gegroeid van acht naar rond de vijftig procent van de bevolking.
Dat is een omslag die nauwelijks zichtbaar wordt in de relatieve maat van deze
index, maar natuurlijk wel de snelle verschuiving in deze wijken begrijpelijk
maakt. Interessant is dat de voorspellingen achter lopen bij deze veranderende
spreiding van de migrantenbevolking over de stad, hetgeen volgens onderzoekers
van O+S een aanwijzing vormt voor zichzelf versterkende mechanismen. Anders
gezegd: de demografische omslag heeft een cumulatieve werking.
De index is zo geconstrueerd dat etnische groepen op zichzelf worden bezien en

dan valt inderdaad op dat er weinig mono-etnische buurten zijn in Amsterdam, dat
wil zeggen buurten waar één groep overheersend is, enkele witte buurten daarge-
laten en zelfs die zijn er niet veel meer. Los van de zwarte getto’s geldt dat overi-
gens ook voor de meeste Amerikaanse steden. Ondanks benamingen als Little Italy
of China Town waren dergelijke buurten nooit door één etnische groep gedomi-
neerd, aldus Massey en Denton. Voor de werkelijke maat van verandering zou
men moeten kijken naar meerderheden, dat wil zeggen naar buurten waar de
autochtone meerderheid is omgeslagen in een minderheid.
Ten slotte kan worden aangetekend dat Musterd ongelijke groepen vergelijkt:

de positie van Surinamers op de arbeidsmarkt is een andere dan die van Marokka-
nen en Turken, om de eenvoudige reden dat postkoloniale migratie een andere
migratie is dan de gastarbeid. Kijk alleen al naar de uiteenlopende taalbeheersing,
maar ook naar de kennis van het land van aankomst, die in het geval van de Suri-
naamse bevolking in Amsterdam veel groter is. Het meest extreme voorbeeld is
natuurlijk dat de segregatie in bepaalde eenzijdig witte buurten (zeg de grachten-
gordel) geen negatieve gevolgen heeft op de toekomstkansen van de mensen die
daar wonen.
Door zeer ongelijke groepen te vergelijken wordt het beeld vertekend: er zijn

wel aanwijzingen dat de ruimtelijke segregatie van groepen met een sociale achter-
stand en culturele afstand ten opzichte van de mainstream van de Nederlandse sa-
menleving deze verder kan versterken; het risico dat culturen van armoede en
vervreemding zich doorzetten in sommige delen van de grote steden is daarom
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niet denkbeeldig. Een voorlopige conclusie zou kunnen zijn dat ruimtelijke segre-
gatie vooral betekenis krijgt in samenhang met bestaande sociale en culturele af-
standen of conflicten. Daarom zou meer aandacht gegeven moeten worden aan de
Turkse en Marokkaanse bevolking van Amsterdam.

V School en samenleving

Een volgende vraag bij het onderzoek van Musterd heeft betrekking op het ge-
geven dat de ruimtelijke segregatie slechts in beperkte mate de institutionele se-
gregatie zichtbaar maakt. Theoretisch kunnen in een volledig gemengde wijk vol-
komen zwarte en witte scholen staan en in mindere mate gebeurt dat in de
praktijk van alledag. Hetzelfde geldt voor het verenigingsleven, bijvoorbeeld
sportverenigingen. Op veel terreinen van het maatschappelijke leven dringt de
segregatie wel door, terwijl de ruimtelijke weerslag daarvan in woonomstandig-
heden niet altijd even sterk hoeft te zijn.
Het rapport van het Kohnstamm Instituut bevestigt dat voor het onderwijs in

de hoofdstad. Er bestaat een hoge mate aan segregatie in de Amsterdamse scholen.
Uitgaande van percentages leerlingen op de basisschool met laagopgeleide ouders
van niet-westerse afkomst (zogenaamde 1.9 leerlingen): 127 van de 201 Amster-
damse basisscholen hebben een concentratie van deze leerlingen van meer dan
50% en 102 basisscholen (dat wil zeggen de helft van alle scholen!) hebben zelfs
een concentratie van meer dan 70%. Verhoudingsgewijs komen de meeste van
deze ‘concentratiescholen’ voor de in de stadsdelen Bos en Lommer (alle scholen),
De Baarsjes, Geuzenveld/Slotermeer, Westerpark, Zeeburg en Osdorp (nagenoeg
100%) en ook Zuidoost.
Over de prestaties van zwarte en witte scholen lopen de meningen uiteen, soms

wordt het verschil in Citoscores na correctie voor sociaal-economische achter-
grond op zo’n tien procent geschat. Maar wat eigenlijk verbijsterend is in het
rapport is dat deze vraag naar de cognitieve gevolgen van scholen met vrijwel
uitsluitend allochtone achterstandsleerlingen wordt beantwoord met een vaag ‘het
lijkt wel mee te vallen’. De reden die daarvoor wordt gegeven is dat de ‘directeu-
ren vooral beducht zijn voor het psychologische effect van de koppeling tussen
kleur of allochtoon met zwakke prestaties’.
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De onderzoekers willen er verder niet op ingaan en houden het bij de vaststel-
ling dat er een ‘samenhang is tussen etnische en sociale segregatie’. Het gaat toch
allereerst om waarheidsvinding zou je zeggen en dan is het aannemelijk dat er in
migrantengezinnen taalachterstanden zijn, die kunnen worden versterkt door een
eenzijdige omgeving waar nauwelijks Nederlands wordt gesproken, zoals nu blijkt
in Bos en Lommer waar het taalniveau van kinderen die op school komen in de
afgelopen jaren daalt. Of scholen erin slagen om dat op te vangen is onzeker.
In de Rapportage minderheden 2003 van het SCP wordt een aantal relativerende

en zelfs bemoedigende opmerkingen gemaakt over de gevolgen van segregatie
voor leerprestaties. ‘Op deze zwarte scholen zijn de taal- en rekenprestaties nog
wel lager, maar zij hebben de prestatieachterstand van leerlingen uit de minder-
heden in de afgelopen twaalf jaar wel weten te verminderen. De leerwinst op
zwarte scholen is bovendien niet geringer dan op witte scholen, en de analyses
geven zelfs een eerste indicatie dat scholen met een hoge concentratie etnische
minderheden er beter in slagen de taalachterstand van die leerlingen te verminde-
ren.’ Deze onderzoekers van het SCP stellen dat zwarte scholen zich juist kunnen
specialiseren in bepaalde groepen en zo een kwalitatieve voorsprong kunnen op-
bouwen.
Anderen onderzoekers benadrukken juist dat het moeilijk is om aan zeer hete-

rogene groepen les te geven en dat daarom op veel zwarte scholen een langere
wachttijd bestaat voordat vacatures worden opgevuld, omdat leraren liever op
andere scholen werken. Een voorlopige conclusie is dat er nog te weinig onder-
zoek is gedaan naar de cognitieve gevolgen van de segregatie in het onderwijs, om
met zekerheid te kunnen zeggen dat de segregatie in het onderwijs geen nadelige,
of misschien wel positieve effecten heeft op de leerprestaties.
Wat we onder ogen moeten zien is dat het niveau van leerlingen door de immi-

gratie van de afgelopen dertig jaar in Amsterdam onder druk staat. De onderwijs-
kundige Sjoerd Karsten stelde onlangs vast: ‘Ik denk dat sprake is van een achter-
uitgang van leerlingen in de stad.’ Er is een oververtegenwoordiging van kinderen
uit migrantengezinnen op het vmbo en een ondervertegenwoordiging op havo/
vwo, dat wil zeggen gemiddeld een dikke zestig procent van de allochtone leer-
lingen gaat naar vmbo. In het geval van de Nederlandse leerlingen in Amsterdam is
dat precies omgekeerd: hiervan gaat bijna tweederde naar havo/vwo. Het is in die
omstandigheden een buitengewoon relevante vraag of de eenzijdige samenstelling
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van scholen een zelfstandige invloed heeft op de leerprestaties. Daar helpt geen
gecorrigeerde Citoscore.
Het gaat niet alleen om de cognitieve gevolgen van segregatie, maar ook om de

sociaal-culturele gevolgen van het uiteen groeien van verschillende groepen leer-
lingen. De school is immers meer dan een lesfabriek, het is ook een voorbereiding
op de samenleving in een meer algemene zin. Weinigen zullen ontkennen dat het
vermogen van verschillende groepen om samen te leven, mede afhankelijk is van
de tijd die men al dan niet gezamenlijk op school doorbrengt.
Daarom betreft de laatste belangrijke vraag bij de stellingen van Musterd de

mate aan sociaal-culturele segregatie en de gevolgen die dat heeft. Wie kijkt hoe
groot de kans is dat allochtonen en autochtonen buiten hun eigen kring komen en
contact met elkaar hebben, komt tot minder relativerende conclusies. Zo schrijft
de onderzoeker Jaco Dagevos: ‘De concentratie van allochtonen in bepaalde wij-
ken heeft een negatief effect op de mate van contact met autochtonen.’ Waar er
veel contacten bestaan blijkt volgens hem het volgende: ‘Een dergelijke sociale
integratie werkt op zich positief op de kansen op de arbeidsmarkt- en inkomens-
positie.’ Het gevaar ‘dreigt wel degelijk van gescheiden werelden waartussen
steeds minder contact bestaat’.
Dagevos stelt vast dat ‘allochtonen met een grote afstand tot autochtonen door-

gaans ook ver af staan van de waarden die verbonden zijn met het moderniserings-
proces dat westerse samenlevingen hebben doorgemaakt’. Hoewel er een verschil
is tussen de generaties, moet toch worden opgemerkt dat veel verwachtingen niet
zijn uitgekomen: ‘Van grootschalige menging tussen jonge autochtonen en alloch-
tonen, zoals bijvoorbeeld klassieke assimilatietheorieën voorspellen is geen spra-
ke.’ Sterker nog: ‘Voor Nederland als geheel is onlangs vastgesteld dat de vrien-
denkring van minderheden in de afgelopen 10 jaar steeds vaker uit leden van de
eigen groep is gaan bestaan. De belangrijkste reden daarvoor lijkt de toegenomen
segregatie te zijn.’
Die terechte conclusie staat haaks op veel onderzoek van de laatste jaren. Het is

toch merkwaardig om zien hoezeer er nadruk wordt gelegd op integratie als we-
derkerig proces en er vervolgens door dezelfde onderzoekers alleen nog maar
wordt gekeken naar de vorderingen die migranten maken, terwijl het toch van
belang zou zijn om als we over integratie spreken niet alleen te kijken naar dege-
nen die kwamen, maar ook naar degenen die er al waren. De diskwalificatie van
hun houding als ‘irrationeel verzet’ of ‘ongeduld’ heeft niet alleen weinig met een
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wetenschappelijke benadering te maken, het onderschat ten zeerste dat integratie
over interactie gaat tussen nieuwkomers en ingezetenen.
Waar het om gaat is dat door de ruimtelijke verdichting van achterstand in

bepaalde wijken of buurten niet alleen een ‘cultuur van armoede’ kan ontstaan die
zichzelf versterkt, maar ook problemen opduiken die de maatschappelijke samen-
hang en het democratisch leven bedreigen. Kortom: segregatie kan niet alleen af-
breuk doen aan de emancipatie van de betrokken groepen, maar ondermijnt ook
de pacificatie, zeg maar de mogelijkheid van vreedzame conflictoplossing in een
samenleving. Ook om dat laatste ging het me uitdrukkelijk, maar omdat de meeste
onderzoekers enkel oog hebben voor de materiële lotsverbetering van migranten-
groeperingen, hebben ze die kant van het debat over het ‘multiculturele drama’
helemaal niet waargenomen.

VI Een dorp in de stad

Zoals we zagen komt segregatie voor in de grote steden aan beide zijden van de
oceaan, maar het verschil tussen de Amerikaanse en Europese studies met betrek-
king tot het verschijnsel van de segregatie is opvallend. Terwijl in de Amerikaanse
zienswijze segregatie allereerst een eigen keuze is van migranten, wordt in Europa
juist vooral gewezen op het onvrijwillige karakter van zulke gescheiden wijken en
scholen. Achter dat verschil gaat natuurlijk ook een ander wereldbeeld schuil: in
het ene geval is de migrant een ondernemend individu dat kansen gebruikt, in het
andere geval is de migrant de speelbal van krachten waar hij geen greep op heeft.
De Amerikaanse sociaal-geograaf Paul Knox schetst de motieven voor de waar-

neembare wens van minderheden of subculturen om in bepaalde buurten samen te
willen wonen. ‘De ruimtelijke segregatie van verschillende “gemeenschappen”
draagt bij tot het verminderen van conflicten tussen sociale groepen en draagt
tegelijkertijd bij tot een grotere mate van sociale controle en geeft aan specifieke
maatschappelijke groeperingen een meer samenhangende politieke stem.’ En ten
slotte komt segregatie voort ‘uit de wens van de leden van een gemeenschap om
hun eigen groepsidentiteit of levensstijl te behouden’. Het idee van ethnic villagers,
dat wil zeggen migranten die het dorp willen herscheppen in de stad, gaat hier op
terug.
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Bezien we de motieven die Knox noemt nader dan vallen onmiddellijk de ver-
schillende belangen op binnen etnische gemeenschappen en tussen etnische ge-
meenschappen die in het geding zijn. Dat segregatie zowel conflicten oplost als
oproept lijkt wel duidelijk te zijn. Dat gaat op binnen de verschillende gemeen-
schappen: de sociale controle die afwijkend gedrag binnen de eigen groep moeilijk
maakt kan tegelijk tot hevige spanningen leiden binnen een gemeenschap waaruit
steeds meer individuen hun eigen weg willen volgen en kiezen voor een individue-
le emancipatie. En het gaat zeker op in de relaties tussen de etnische groepen: het
gescheiden leven van verschillende gemeenschappen kan conflicten dempen omdat
er weinig aanraking en dus wrijving is. Maar wanneer de afstanden te groot wor-
den kunnen gescheiden leefwerelden ook een bron van conflict worden. Anders
gezegd: net zoals aanmerkelijke segregatie sociale ongelijkheid kan versterken, zo
kan de ruimtelijke scheiding van bevolkingsgroepen tot culturele vervreemding
bijdragen.
Die vervreemding is onmiskenbaar voor wie onbevangen wil kijken naar nieuw-

komers. We kunnen niet genoeg benadrukken dat het uitgangspunt van het denken
over integratie daarin gelegen is: er is niets harmonieus of gemakkelijks aan deze
ervaring, zeker niet gegeven de achtergrond van veel migranten in een plattelands-
samenleving. Men moet zich de reis in de tijd kunnen en willen voorstellen: een
kleine dorpsgemeenschap in het Rifgebergte of Anatolië en dan de grootstedelijke
samenleving van Amsterdam en Birmingham, Lyon en Frankfurt. Het gezegde
luidde: ‘met een ezel naar het vliegtuig’. Dat daar allerlei culturele kortsluitingen
optreden kan niemand verbazen, het uitblijven van zulke botsingen zou eerder
vragen moeten oproepen.
Hadden we onze klassieken gekend dan hadden we beter kunnen anticiperen op

de problematiek van immigratie. Lees wat de oprichter van de beroemde Chicago
school in de sociologie, Robert Ezra Park, al in 1925 schreef op basis van zijn
waarnemingen in het migrantenmilieu van Chicago, in de getto’s die zich daar op
een spectaculaire manier ontwikkelden. Dat Little Italy ook wel Little Hell werd
genoemd, vijftienduizend ongeschoolde boeren uit Sicilië samengepakt in erbar-
melijke omstandigheden, laat weinig aan de verbeelding over.
De levens van de migranten zijn niet alleen getekend door armoede, maar ook

door een moeilijke culturele overgang, zo schreef Park al in de jaren twintig: ‘We
leven in een tijd van individualisering en sociale verbrokkeling. De uitkomst is een
culturele mengvorm: individuen die aan de rand van de samenleving verkeren
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tussen twee culturen, waarin ze niet echt doordringen en die ze niet bij elkaar
kunnen brengen.’ Segregatie heeft alles te maken met de wil om het dorp in de
stad voort te zetten. ‘Chicago is een mozaïek van buitenlandse kolonies met con-
flicterende maatschappelijke erfenissen.’ Interessant om te lezen dat al aan het
begin van de vorige eeuw werd gezien dat het om een botsing tussen individualise-
ring en gemeenschapsdenken ging.
De conflicten in een samenleving, waar zo velen met een plattelandsachter-

grond ineens in een stedelijke omgeving terechtkomen, zijn dan ook niet verwon-
derlijk. Dat zien we al in de landen van herkomst. De migranten van het Marok-
kaanse en Turkse platteland maken in Casablanca en Istanbul een moeilijke
aanpassing mee. Het is begrijpelijk dat de desoriëntatie nog heviger is wanneer
men bedenkt dat boven op deze binnen het eigen land al ingewikkelde overgang
van dorpsgemeenschap naar een anonieme stad ook nog eens de overgang komt
van een vaak traditionele, gelovige cultuur naar een liberale, overwegend seculiere
samenleving. Eigenlijk worden in één reis twee stappen tegelijk gezet, die de over-
gang van traditie naar moderniteit wel heel abrupt maakt.
Iets later kwam Park met zijn stelling over de oorzaken van de marginaliteit:

‘Migratie in de steden heeft een ander type persoonlijkheid voortgebracht. Ener-
gie, die voorheen in toom werd gehouden door gewoonten en traditie, komt nu
vrij. Het individu kan zich storten in nieuwe ondernemingen, maar hij is enigszins
richtingloos en zonder controle. De uitkomst is een culturele mengvorm: iemand
die leeft en deelt in de cultuur en traditie van twee verschillende volkeren. Een
man in de marge van twee culturen en twee samenlevingen, die nooit volledig in
elkaar doordringen en een geheel vormen’. Daar helpt ‘integratie met behoud van
eigen identiteit’ niet echt, integendeel: het zet een premie op voortgezette margi-
naliteit.
Er is geen gemakkelijk compromis te vinden tussen een cultuur die in het teken

staat van lotsbestemming en een cultuur die probeert individuele vrijheid voorrang
te geven. Het is echt meer dan een kwestie van geven en nemen. In het ene geval
ligt alles nagenoeg vast: de stand, de kaste, de godsdienst, het geslacht waarmee
men geboren is, vormen de mal waarin de rest van het leven wordt gegoten. Er is
vrijwel geen ontsnappen mogelijk. In het andere geval wordt het leven gezien als
een uitnodiging tot zelfontplooiing. De gedachte dat men het lot in eigen handen
moet nemen leidt vast ook tot hoge, te hoge verwachtingen, maar het uitgangs-
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punt is wezenlijk verschillend van een traditionele cultuur, die alle nadruk op ge-
meenschap legt en aan het individu weinig tot geen ruimte laat.
Die botsing van culturen werkt door in de migrantengezinnen. De scheve ver-

houding met de kinderen is misschien wel een van de meest pijnlijke gevolgen van
de migratie, want het betrekkelijke isolement waarin veel ouders zich koesteren
heeft een toenemende vervreemding ten opzichte van de zonen en dochters tot
gevolg, die zich zo’n afstand tegenover de samenleving niet kunnen en ook niet
willen permitteren. Er is niets vreemds of onverwachts aan een generatieconflict,
maar in veel migrantengezinnen zijn de afstanden tussen de generaties wel erg
groot. Veel ouders missen de mogelijkheden om hun kinderen voor te bereiden
op een leven in een samenleving, waarvan ze de taal, maar ook de gewoontes en
gebruiken niet kennen. De gelatenheid is al te zichtbaar, het gevoel dat alles van ze
is afgenomen ook.
De onmacht van de ouders springt in het oog. Zoals iemand zei: ‘Het is niet zo

dat ze ons geen ondersteuning wilden bieden, maar ze konden het gewoonweg
niet. Iets wat je niet hebt, kun je ook niet weggeven.’ Veel van hen staan zo los
van de omringende samenleving dat ze geen idee hebben over het leven van hun
kinderen buitenshuis. Die groeien dan ook op in gescheiden werelden: thuis, op
school en op straat. De normen die in de binnenwereld heersen hebben weinig van
doen met de normen die daar buiten gelden en de botsing kan niemand verbazen.
De afstanden die elke dag opnieuw moeten worden overbrugd, zijn eenvoudigweg
te groot voor veel ouders en voor hun kinderen.
Wie het profiel van de inwoners van de tuinsteden van vandaag analyseert, be-

grijpt dat zulke waarnemingen uit een andere tijd uiterst relevant zijn. De waar-
nemingen van Park in de gezinnen van Poolse en Italiaanse migranten bijna een
eeuw geleden verhelderen veel van de levensomstandigheden van de Marokkaanse
en Turkse gezinnen in onze tijd.

VII De mogelijkheden van menging

Gegeven de sociale en culturele afstanden bestaat momenteel onzekerheid over de
vraag of de traditionele middelen waarmee de maatschappelijke vrede is besten-
digd wel afdoende zijn voor een tijd waarin de wereldwanorde zich ook steeds
meer binnen onze grenzen manifesteert. Die onzekerheid is meer dan terecht,
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want de sociale en culturele conflicten zijn scherper geworden en kunnen niet ge-
makkelijk meer omvat worden met de traditionele middelen van de pacificatiede-
mocratie. De harde polemiek in de samenleving en in het parlement is daar een
zichtbare uiting van. Dat de maatschappelijke vrede onder druk staat is wel duide-
lijk geworden in de jaren die achter ons liggen.
Hoe moeten we tegen die achtergrond kijken naar de reconstructie van de

Westelijke Tuinsteden? De motieven zijn niet eenduidig: de een zegt te streven
naar etnische menging en wil expliciet proberen door de verbetering van de tuin-
steden ook autochtone bewoners van andere stadsdelen daarheen trekken. Ande-
ren streven meer naar sociale menging door de allochtone middenklasse die met
het verstrijken van de jaren aan kracht wint, in de wijk te houden door ze de
mogelijkheid van een zogenaamde wooncarrière te bieden. In beide gevallen is de
gedachte achter de herstructurering: menging, een vorm van bevolkingspolitiek;
in beide gevallen wordt segregatie naar klasse of naar kleur of naar klasse én kleur
als een probleem ervaren.
Er zijn twee doelstellingen die in de discussies teveel door elkaar lopen: men-

ging kan goed zijn voor de economische vitaliteit van een buurt, maar dat wil nog
niet zeggen dat het veel effect heeft op het sociale verkeer in een buurt. Het ligt
voor de hand dat mensen bij het aangaan van contact erg letten op een vergelijk-
bare achtergrond en derhalve niet zo snel mengen dwars door de scheidslijnen van
klasse en kleur. Dat neemt niet weg dat een sociaal heterogene buurt in andere
opzichten wel van belang kan zijn voor de leefbaarheid, bijvoorbeeld doordat er
betere voorzieningen ontstaan en in een algemene zin bedrijvigheid wordt aange-
trokken door een draagkrachtige middenklasse. Daardoor wordt de economische
weerbaarheid van de steden versterkt. Hier kunnen we wijzen op de vernieuwing
van de Bijlmer, waar een omvangrijk nieuwbouwprogramma werd gecombineerd
met een nieuw winkel- en kantoren complex bij de Arena.
De meeste kritiek richt zich op de hoop dat ruimtelijke nabijheid ook het con-

tact tussen etnische groepen zal bevorderen. De Amsterdamse socioloog Jan Wil-
lem Duyvendak kritiseert de gedachte van menging in een bundel die de ontnuch-
terende titel Meetingpoint Nederland heeft: ‘de verheffende emancipatiebeloftes van
gemengd wonen (lijken) te hoog gegrepen. Ook al wonen mensen met een ver-
schillende achtergrond dicht bij elkaar, de sociale afstand blijft bestaan. De omgang
in een gemengde wijk is te omschrijven als living apart together: de gewenste men-
ging treedt niet of nauwelijks op.’
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Menging is te vaak ingegeven door de gedachte ‘bekend maakt bemind’: wan-
neer mensen elkaar leren kennen wordt de tolerantie groter. Dat is te simpel. Er
valt zelfs wel iets voor te zeggen dat de segregatie een tijd lang conflicten juist
heeft gedempt: verschillende groepen kwamen nauwelijks met elkaar in aanraking
en waar dat gebeurde zoals in de tuinsteden, stemden de autochtonen met hun
voeten. Het conflict van de afgelopen jaren heeft zeker te maken met het gegeven
dat de middenklasse nu ook wordt geraakt door de immigratie: de omvang daar-
van maakt maatschappelijke vrede door vermijding steeds moeilijker.
Ook de Amerikaanse stadssocioloog Herbert Gans heeft in zijn klassieke boek

People and Plans (1968) al vroeg vraagtekens gezet bij het pleidooi voor menging:
voor het economisch draagvlak van een wijk of buurt is sociale menging goed,
maar een zekere gelijkgestemdheid helpt het sociale verkeer. Naar zijn oordeel
worden de voordelen van heterogeniteit overtrokken, de nadelen van homogeni-
teit ook. Het idee van een balanced community, een gemeenschap waar de gehele
bevolking evenwichtig in is weerspiegeld, heeft problematische kanten. Hij
schrijft: ‘Een evenwichtig samengestelde gemeenschap zou waarschijnlijk intense
politieke en culturele conflicten met zich meebrengen’.
Zo gezien gaat het vooral om de schaal waarop men naar dit probleem kijkt.

Een zekere eenzijdigheid, ook etnisch, van sommige huizenblokken of straten
hoeft geen probleem te zijn, als op het niveau van de buurt of een stadsdeel maar
diversiteit bestaat. Sommige woningcorporaties bevorderen wat ze omschrijven als
‘een dambord’ door op kleine schaal levensstijlen te matchen, juist om fricties te
voorkomen. In Rotterdam wordt door WoonbronMaasoever geprobeerd om zeer
onderscheiden woonmilieus te scheppen, waar mensen met vergelijkbare levens-
stijlen op een meer harmonieuze manier kunnen samenleven. In een beschouwing
schrijven de bestuurders Martien Kromwijk en René Scherpenisse: ‘In de zoek-
tocht naar de echte motieven van woonconsumenten werkt WoonbronMaasoevers
met de notie dat leefstijlen (eigenlijk: waarden oriëntaties) anno nu veel bepalen-
der zijn voor de woonvraag van mensen dan inkomen of huishoudengrootte.’ Daar-
bij worden onder meer onderscheiden: ‘terugtreders’, ‘samenlevers’ en ‘dyna-
misch individualisten’.
Bij het aanbod van woningen wordt deze informatie gegeven, zodat potentiële

huurders een keuze kunnen maken die beter aansluit op hun leefstijl. De hoop is
dat zo meer sociale samenhang kan ontstaan. Daarbij worden huurders gezien als
medevormgevers van hun woonomgeving, onder meer door ‘het faciliteren van
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het maken van woonafspraken, waarbij zittende bewoners hun eigen portiekregels
vastleggen. Nieuwkomers zijn welkom, mits ze gemaakte afspraken onderschrij-
ven. Dit alles zal niet leiden tot geheel homogene stadsdelen, maar kleinere ho-
mogene gebiedjes zijn niet uitgesloten’.
Zo’n experiment is zeer de moeite waard, maar deze kleinschalige interventies

zijn niet het middel om segregatie te voorkomen. Het matchen van leefstijlen
speelt zich af in kleinere eenheden, terwijl het bewust mengen van wijken en
buurten naar kleur en klasse in de hoop daarmee het ontstaan van eilanden van
armoede en onwetendheid te voorkomen om grootschaliger initiatieven vraagt.
Vooral is het streven naar verdunning van de achterstandsproblematiek van

groot belang, en daarbij is een verandering van de eenzijdige woningvoorraad we-
zenlijk. Duyvendak wijst op een reëel probleem bij het proberen om door sloop
en nieuwbouw een sociaal meer diverse wijk te creëren: ‘Zo lopen in de huisves-
ting de zwakste groepen een groot risico dat ze worden verdrongen uit de wijk
voor hun eigen bestwil.’ Bestuurders die men in de Westelijke Tuinsteden of in de
Rotterdamse wijken als Charlois spreekt hebben het voortdurend over ‘draagvlak’
voor de herstructurering, ze bedoelen dat er aanmerkelijke onrust en onbehagen
bestaat onder veel bewoners, die de indruk krijgen dat ze worden weggesaneerd
uit hun wijk. Velen hechten weinig geloof aan de garanties die ze krijgen om terug
te kunnen keren. En ze hebben niet helemaal ongelijk: ‘Kijk, niet alleen in West,
maar ook in de Bijlmer en Noord worden woningen gesloopt en gebouwd. En dus
heb je een verschuiving van bewoners. Als je voor al die gebieden garanties geeft
dat iedereen er kan terugkeren, gaat de stad op slot. Daar zijn we huiverig voor'
zegt Peer, stadsdeelbestuurder (Het Parool, 26 juni 2001).
Andere berichten kunnen deze weerstanden illustreren: ‘Zet een rem op de

sloop, besteedt meer aandacht aan de sociale kant van de vernieuwing en bouw
meer sociale huurwoningen dan gepland. Dat zijn de belangrijkste punten uit het
manifest dat bewonersorganisaties in de Westelijke Tuinsteden gisteren hebben ge-
presenteerd’ (Het Parool, 25 februari 2003). Een jaar eerder: ‘Een gepasseerd sta-
tion volgens Grotendorst van de woningcorporatie, die onder de aanwezigen in de
zaal “veel oud rood kader” vermoedt. “Deze mensen willen koste wat kost vast-
houden aan het oude beeld van de tuinsteden. Er zijn te veel mensen die anders
willen. Hordes mensen trekken hier weg. De kinderen en buren van deze mensen.
Die hebben interesse in appartementen en laagbouw. Of men het leuk vindt of
niet: het gaat hier veranderen”’ (Het Parool, 12 november 2002).
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Een matiging van de verwachtingen omtrent het mengen is goed, maar wat
blijft is dat de Westelijke Tuinsteden in die eerste decennia na de oorlog wel sociaal
gemengd waren en dat was een van de redenen waarom het redelijk succesvolle
wijken waren. De concentratie van achterstanden die we nu moeten vaststellen is
voor een deel het gevolg van goedbedoelde stadsplanning, waardoor sociale wo-
ningbouw in bepaalde wijken zo overheersend werd dat de emancipatie die werd
beoogd in zijn tegendeel verkeerde: in de grote projecten greep de verloedering
om zich heen.
Het laat zien dat de tijd waarin de grote steden maar heel weinig eigen huizen-

bezit hebben – in Amsterdam is de verdeling als volgt: koop (21%), sociale huur
(55%) en particuliere huur (24%) – achter ons gelaten moet worden. Eigen hui-
zenbezit op een grotere schaal, en dat betekent een programma van verkoop door
de woningcorporaties, zal de binding met de stad vergroten, zal de menging naar
klasse en kleur van buurten bevorderen, zal het eenzijdige sociale profiel van wij-
ken tegengaan. Het is in alle opzichten tijd om de onbedoelde gevolgen van de
overmaat aan sociale huur in de grote steden onder ogen te zien en tegen te gaan.
Daar ligt echt een sleutel tot verandering.
De corporaties stribbelen vooralsnog tegen. Er zijn uitzonderingen zoals in de

Westelijke Tuinsteden de corporatie Far West, die vijftienhonderd van de tiendui-
zend woningen te koop heeft aangeboden. Maar de meeste corporaties lijken nog
steeds te denken dat zelfhandhaving de hoogste opdracht is en realiseren zich on-
voldoende dat de scheefgetrokken woningmarkt een geweldig sociaal probleem is
geworden. We kunnen zeggen dat de woningcorporaties van een vehikel van
emancipatie tot een struikelblok voor sociale stijging zijn geworden. De weigering
om woningen uit het eigen bezit tegen marktconforme prijzen te verkopen hoort
voorwerp te zijn van publiek debat.

VIII De vergeten pijler van de cultuur

Ruimtelijke menging van verschillende etnische groepen heeft al met al een be-
trekkelijke waarde, wanneer het om maatschappelijke integratie gaat. We moeten
niet verstrikt raken in wat Gans omschrijft als de physical fallacy. Daarmee bedoelt
hij de overschatting van de invloed van ruimte en de planning daarvan op het ge-
drag van mensen. Naast het tegengaan van een ruimtelijke concentratie van sociale
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achterstand en culturele vervreemding is iets anders nodig. Naast de pogingen om
een relatie te leggen tussen verandering van de gebouwde omgeving en sociale
vernieuwing, is het ook nodig om oude ideeën over culturele verheffing een eigen-
tijdse vorm te geven.
Het is duidelijk dat ruimtelijke ordening en sociaal beleid met elkaar in verband

moeten worden gebracht, omdat de kwestie van integratie slechts ten dele een
ruimtelijk vraagstuk is. De renovatie van hele wijken zoals die nu onderweg is zal
mislukken wanneer er tegelijk niets verandert op de arbeidsmarkt. We citeerden
eerder de verzuchting van de ontwerpers van de nieuwe Parkstad 2015 ‘hoe de
fysiek-ruimtelijke vernieuwing kan worden gekoppeld of tenminste parallel ge-
schakeld aan de sociale vernieuwing’. Dat wordt vrij algemeen ingezien: het plei-
dooi om de pijlers van het grote stedenbeleid – de fysieke, de sociale en de eco-
nomische pijler – met elkaar in verband te brengen is veelgehoord, ook al blijft het
in de praktijk niet gemakkelijk.
In deze opzet ontbreekt iets wezenlijks: de culturele pijler. Dat is een groot

tekort omdat alle steden worstelen met de vraag hoe op een moderne manier
burgerschap moet worden bevorderd. Het is zeker een tekort voor een kabinet
dat voortdurend spreekt over een ‘cultuuromslag’, maar niet het begin van idee
heeft over een cultuurbeleid dat daar op geënt is. Het gaat om de vraag hoe kan
worden bevorderd dat mensen niet alleen dezelfde fysieke ruimte bewonen, maar
ook dezelfde mentale ruimte delen. Anders gezegd: wat me bezighoudt is hoeveel
we gemeenschappelijk moeten hebben om op een vreedzame manier van mening
te kunnen verschillen (pacificatie) en hoeveel we gemeenschappelijk moeten heb-
ben om sociale vooruitgang (emancipatie) te stimuleren.
Er is een cruciaal verschil met de generatie van mijn grootvader: namelijk een

groeiend geloof dat de samenleving niet maakbaar is, een postmoderne afwijzing
van planmatig denken die meestal eindigt in een lofzang op de ‘gefragmenteerde
stad’. Daar tegenover staat het vermoeden dat ruimtelijke ordening, sociale eman-
cipatie en culturele integratie nog steeds iets met elkaar te maken hebben. Die
houding was zeker aanwezig in die vorige generatie en verdient het om in geheel
andere omstandigheden opnieuw uitgevonden te worden.
Emancipatie en pacificatie waren en zijn niet gemakkelijk te ontwarren: want

natuurlijk werd in de verheffing ook een vorm van beheersing gezien, en wanneer
nu gesproken wordt over integratie dan doen we er goed aan opnieuw beide mo-
tieven te onderkennen. De oude sociale kwestie is niet alleen met sociale wetge-
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ving en woningbouw te lijf gegaan. Die initiatieven waren ingebed in een bescha-
vingsoffensief dat in onze tijd waarschijnlijk al snel bevoogdend wordt gevonden.
Maar desondanks heeft maakbaarheid nog steeds te maken met stedelijke elites die
duidelijke beschavingsidealen hebben.
De omstandigheden zijn veranderd, waardoor er eerlijk gezegd niet minder be-

hoefte is aan cultuuroverdracht, maar eerder aan meer, al zullen de manieren
waarop deze vorm krijgt nu geheel anders zijn. Castells geeft de redenen waarom
de culturele dimensie zo belangrijk is waar hij spreekt over een stedelijk dualisme:
‘Tegenover elkaar staan een kosmopolitische elite, die in dagelijkse verbinding
staat met de gehele wereld, en een tribalisme van lokale gemeenschappen, die
zich terugtrekken in hun eigen ruimte als een laatste verweer tegen de macro-
krachten die buiten hun greep hun leven bepalen.’ Zijn zeer terechte conclusie:
‘De grootste uitdaging voor de Europese steden, en dat geldt ook voor de grote
steden elders in de wereld, is hoe de mondiaal georiënteerde economische functies
van steden in verband moeten worden gebracht met de plaatselijk gewortelde
samenleving en cultuur.’
Het gaat om een existentiële vraag: hoe brengen we moderniteit en traditie in

een nieuw evenwicht? Hoe voorkomen we sociale ontworteling en onhanteerbare
conflicten nu er zoveel in beweging is: mensen, ideeën, goederen. Precies dezelfde
vraag als die waarmee de bedenkers van de tuinsteden worstelden. Het schrik-
beeld van onze tijd is dat tegenover een bovenlaag van wereldburgers een groei-
ende massa ontstaat die zich in de steek gelaten voelt en zich wrokkig opsluit in
een ‘eigen volk eerst’.
De manier om aan dit verscheurende conflict – dat her en der tastbare vorm

heeft aangenomen in populistische bewegingen – te ontsnappen is niet om zich
met een van deze gezichtspunten te vereenzelvigen. We moeten juist nadenken
over hoe trouw aan het erfgoed samen kan gaan met een tolerantie voor anderen,
over hoe de hang naar onthechting en de verantwoordelijkheid voor een gemeen-
schap met elkaar in verband kunnen worden gebracht, hoe een minimum aan
sociale samenhang gewaarborgd kan blijven, hoe voorkomen kan worden dat leef-
werelden ontmengen naar kleur en klasse.
Wie deze vragen stelt valt onmiddellijk op dat het bestaande discours in steden

als Amsterdam en Den Haag tekortschiet. De verlegenheid is groot en dat uit zich
in de grote nadruk op diversiteit. Dat is het nieuwe modewoord, maar strikt ge-
nomen betekent het weinig: diversiteit omvat alles en betekent dus niets. Wat we
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nu beter zien, is de zwakte van deze nadruk op het verschil en het ontwijken van
de vraag naar gedeelde normen. Tolerantie is geen neutraal begrip, maar is ver-
bonden met een cultuur van mensenrechten en pluralisme. Een voorbeeld is de
godsdienstvrijheid: wie zich op dat recht beroept gaat een verplichting aan om die
vrijheid ook te verdedigen voor andersdenkenden. Wat ik wil suggereren is dat
zonder een beschavingsideaal alle politiek stuurloos is.
De Britse stadssocioloog Ali Mandanipour merkt op: ‘Het vraagstuk van sociale

uitsluiting en integratie draait hoofdzakelijk om toegang. Het gaat om toegang tot
besluitvorming, toegang tot hulpbronnen en toegang tot gemeenschappelijke ver-
halen, die integratie bespoedigen.’ De politieke kant, toegang tot besluitvorming,
en de economische kant, toegang tot middelen, krijgen altijd alle nadruk. Verge-
ten wordt dat de culturele kant van integratie, toegang tot gemeenschappelijke
verhalen, minstens even wezenlijk is.
Aarzelend wordt nu ingezien dat zoiets als een canon, dat wil zeggen een kern

van historische en literaire basisteksten, die natuurlijk altijd in ontwikkeling is,
essentieel is voor een samenleving. Hoe wil men het gesprek met ‘de vorigen’ en
met elkaar voeren als er geen gemeenschappelijke referentiepunten meer zijn?
Veel te weinig is nagedacht over welke gemeenschappelijkheden nodig zijn om op
een betekenisvolle manier van mening te kunnen verschillen. De scherpe reacties
die zulke pleidooien oproepen – zelf heb ik dat twee jaar geleden bij de opening
van het academische jaar aan deze universiteit kunnen meemaken, toen ik pleitte
voor een kerncurriculum met een algemene oriëntatie op de Nederlandse en Eu-
ropese cultuurgeschiedenis – wijzen erop dat hier een gevoelige zenuw wordt ge-
raakt.
Zeker in Rotterdam en Amsterdam, maar ook elders wordt gesproken over de

manieren waarop de binding aan de stad vorm kan krijgen, hoe de sociale samen-
hang kan worden versterkt en hoe het besef deel uit te maken van een gemeen-
schap wortel kan schieten. Daarbij gaat het om een nieuwe balans tussen rechten
en plichten, tussen individuele ontplooiing en wederkerige afhankelijkheid, tussen
privacy en openbare orde, kortom, over een idee wat burgerschap in deze tijd zou
kunnen zijn. Op welke wijze kan het gevoel van verantwoordelijkheid worden ge-
stimuleerd? Die zoektocht is volop gaande, ook hier in Amsterdam, waar de bur-
gemeester zijn ambtenaren aan het werk heeft gezet.
De cruciale vraag is: hoe kunnen de noodzaak van vernieuwing en de omgang

met het verleden samengaan? Want wat is burgerschap uiteindelijk anders dan het
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inzicht dat er iets aan ons vooraf is gegaan en dat er iets na ons komt? Het ver-
mogen om zich onderdeel van een groter geheel te voelen – een buurt of een stad
– hangt samen met een houding die meer is dan het consumeren van het hier en
nu. Burgerschap gaat over de mate waarin mensen zich verantwoordelijk voelen
voor hun wijdere omgeving, dat wil zeggen buiten het directe gezinsverband.
Mijn stelling is: het denken over burgerschap veronderstelt naast alles wat we

doen een meer bewuste omgang met de stedelijke cultuur. Trevor James schrijft in
de publicatie Duurzame steden zijn adaptief: ‘het adaptief vermogen van een stad is
niet uitsluitend een product van fysieke en functionele kenmerken; juist de menta-
liteit van de stad – de betrokkenheid van haar inwoners en het bestuur – geeft de
doorslag.’
Wat ik bijvoorbeeld niet begrijp is waarom kinderen zo weinig te horen krijgen

over de geschiedenis van hun stad. Waarom worden ze niet onder de arm geno-
men en leren ze iets over de achtergrond van de gebouwen en de straten, van
gebruiken en de omgangsvormen? Waarom hangt het geschiedenisonderwijs van
onverteerbare abstracties aan elkaar? Waarom worden kinderen niet aangemoe-
digd om aan de hand van schilderijen of andere kunstuitingen een historische ge-
voeligheid te ontwikkelen? Dat is belangrijk, want Geert Mak heeft gelijk: ‘Zo
maak je duidelijk dat je de vrijheid en de welvaart van Amsterdam niet alleen
kunt leeglepelen als een bord vla, dat Nederland geen vanzelfsprekendheid is
maar in een eeuwenlang proces gemaakt is tot wat het is.’
Burgerschap begint aan de bovenkant. Het bouwen van een nieuwe meerder-

heid is nodig, dwars door de scheidslijn allochtoon-autochtoon, die zich verant-
woordelijk voelt voor de toekomst van de stad. Daartoe moet preciezer gekeken
worden naar de opkomende middenklasse van migranten, kortom naar degenen
die het meeste vermogen tot burgerschap hebben. Daar valt zoveel te winnen,
ook al zal aan alle kanten veel wantrouwen moeten worden overwonnen. Het is
onmiskenbaar dat de heftige debatten van de afgelopen jaren daartoe niet altijd
hebben bijgedragen, maar het is evenzeer duidelijk dat wanneer er zo lang is ge-
zwegen over reële problemen, er nu bij wijze van reactie teveel wordt gezegd.
Een actieve benadering is nodig van de stedelijke elite, die vaak weinig betrok-

ken is maar ook te weinig wordt gevraagd. Schrijvers, kunstenaars, ondernemers,
er valt van alles te verzinnen, maar ze moeten worden uitgenodigd om zelf na te
denken over de manier waarop de binding met de stad kan worden vergroot. Het
is waar wat Lasch in zijn Revolt of the elites schreef: ‘De nieuwe elite is niet meer
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aan de stad gebonden, haar sociale verplichtingen worden onpersoonlijk door de
staat uitgevoerd en ze ontkent enigerlei plaatsgebonden verplichtingen jegens de
massa.’ Dat was in die jaren van mijn grootvader wel anders en daar valt iets van
te leren, al zijn de tijden en de omstandigheden veranderd.

IX De ruimte van het samenleven

Er wordt iets geprobeerd in steden als Rotterdam en Amsterdam, er zijn interven-
ties gaande die zijn ingegeven door een nadruk op maakbaarheid in tijden van
migratie. Het streven naar gemengde wijken, het voorkomen van sociale tweede-
ling en het bevorderen van burgerschap zijn manieren om ‘de boel bij elkaar te
houden’. Aan dit streven naar integratie zijn grenzen. Wat dreigt is dat de metho-
den om de maatschappelijke vrede te waarborgen in tegenspraak komen met onze
grondbeginselen.
Verschillende vrijheden staan onder druk door een beleid dat als uitgesproken

doel heeft om de maatschappelijke vrede te waarborgen: de vrijheid van vestiging
(‘allochtonenstop’ in Rotterdam), de vrijheid van partnerkeuze (wettelijke belem-
meringen van transnationale huwelijken), de vrijheid van onderwijs (pogingen om
de stichting van islamitische scholen tegen te gaan of postcode beleid om mensen
te dwingen een school in hun eigen buurt te bezoeken), de vrijheid van godsdienst
(de kwestie van de hoofddoekjes) en ten slotte de vrijheid van meningsuiting (van
Fortuyn tot imam El Moumni). Zo bezien kan het streven naar integratie juist tot
conflict leiden, zoals het verbod van hoofddoekjes in Frankrijk in alle hevigheid
laat zien.
Toch ontkomen we niet aan dit conflict. Zeker er is een postmoderne uitweg,

die bestaat in een afscheid van het streven naar maatschappelijke integratie. De
Tilburgse bestuurskundige Paul Frissen schrijft in een boeiende beschouwing dat
de poging om onder de huidige condities nog via de overheid maatschappelijke
samenhang na te streven niet alleen een achterhaalde poging is, maar tot dwinge-
landij zal leiden. Hij wil daarentegen de lof van het culturele veelvoud zingen:
‘Culturen zijn nooit stabiel, maar altijd constructie en relatief toevallig. Stolling in
een geheel vindt nooit plaats.’ En dat is maar goed ook, volgens Frissen, want in
een gefragmenteerde samenleving is er geen centrum meer, in politiek, noch in
moreel opzicht: ‘De ironie van het waardenrelativisme is een betere garantie tegen
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de burgeroorlog dan een uitsluitende strategie van integratie.’ Wat overblijft is het
beeld van de gefragmenteerde stad, dat in wezen een bevestiging is van processen
van segregatie.
Daar tegenover hebben we een gematigd pleidooi gesteld voor sociale menging

en cultuuroverdracht, waarbij wordt geleerd van de onbedoelde gevolgen van veel
maakbaarheidgeloof, zonder daarbij af te zien van de wil om nieuwe sociale ver-
banden te stimuleren. Hoe kan worden bevorderd dat mensen niet alleen dezelfde
fysieke ruimte bewonen, maar ook dezelfde mentale ruimte delen. Dat laatste
betekent geenszins dat er een deken van gelijkgestemdheid over de stad wordt ge-
trokken. Het gaat uitdrukkelijk om de voorwaarden die het mogelijk maken om
vreedzaam van mening te verschillen, zelfs diepgaand van mening te kunnen ver-
schillen.
In het idee van de gefragmenteerde stad wordt de betekenis van een gedeelde

ruimte – in fysiek en mentaal opzicht – heel erg onderschat. Daarbij gaat het om
meer dan een academisch debat. De worsteling in Rotterdam – een wereldhaven
die eigenlijk stadsmuren zou willen hebben – laat dat in volle omvang zien. Overal
zien we terugtrekkende bewegingen die verontrustend zijn. Veel mensen voelen
zich niet thuis in een globaliserende wereld en willen letterlijk en figuurlijk muren
optrekken. Rotterdam staat daarin werkelijk niet alleen. Ook in een stad als Mal-
mö pleitte de burgemeester voor een moratorium op alle migratie.
De nadruk op de ruimtelijke aspecten van het menselijke samenleven is wezen-

lijk, ook al hebben we gewezen op de mogelijke overwaardering van deze ziens-
wijze, de ‘physical fallacy’. Zeker in een tijd waarin gespeculeerd wordt over ‘het
einde van de afstand’ is begrip nodig voor de ruimtelijke grenzen waarbinnen
mensen zich bewegen. De gedachte was teveel dat in een globaliserende wereld
van internet en andere communicatiemiddelen de afstanden korter zijn geworden
en er eigenlijk steeds minder toe doen. Kortom, de ruimtelijke dimensie zou lang-
zaam oplossen in een algehele beweeglijkheid van burgers die steeds meer footloose
worden.
Daarmee wordt iets gemist, namelijk dat het hele idee van burgerschap, van

een gemeenschap waar men deel van uitmaakt altijd ook een ruimtelijke kant
heeft. De verhouding van het ruimtelijke en het maatschappelijke is buitengewoon
ingewikkeld, dat hebben we in het voorgaande wel gezien in de worsteling van de
Westelijke Tuinsteden om de fysieke ingrepen in het woonmilieu in verband te
brengen met sociale samenhang. Hoe beiden op elkaar inwerken is een van de
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vragen waar ik me de komende jaren het hoofd over wil breken: good fences make
good neighbours, ‘muren maken buren’, is zo’n vaak gedachteloos herhaalde zin
waarover veel meer te zeggen is.
Muren en grenzen blijven cruciaal voor de maatschappelijke ordening. De stads-

muren van vroeger waren niet alleen een bescherming tegen indringers van bui-
ten, ze omschreven ook een gemeenschap, een bezielde binnenruimte zoals de
Duitse filosoof Peter Sloterdijk benadrukt in zijn grootse vertelling Sferen. Uit
deze vaak complexe ommuringen, die soms uit vele ringen bestonden, spreekt de
noodzaak om grote aantallen mensen bijeen te houden in een ‘kring van betekenis-
sen met gemeenschappelijke motieven en solidaire voorstellingen'. De sterke bui-
tenwanden staan óók naar binnen gericht. Anders gezegd: zingeving is altijd ook
vormgeving.
Je kunt ook zeggen: beschaving is een bolwerk. Het samenleven is georgani-

seerd in kringen of we nu naar de meest primitieve dorpen of nederzettingen
kijken rond een vuurplaats of naar de steden met hun ommuringen of naar de
religieuze symboliek van een koepelvorm of naar het hedendaagse stadion. Kijk
maar naar de grachtengordel van deze stad. De metafoor van het leven als kring-
loop verwijst naar deze oervorm.
Elke gemeenschap bestaat in het trekken van een grens tussen binnen en buiten,

in het scheppen van een ‘immuniteitssysteem’. Peter Sloterdijk stelt zich de vraag:
maar wat als er geen ruimte meer geschapen kan worden? Hij spreekt zelfs over
een ‘globaliseringsdrama’: de kern daarvan ligt in de waarneming dat de maat-
schappelijke verbanden waaraan mensen bescherming ontlenen oplossen, zonder
dat er nieuwe verbanden ontstaan. Morele paniek kenmerkt de moderne mens,
die zichzelf in een chaotische wereld terugvindt als ‘dakloze'. De wanden die ons
beschutten worden steeds dunner. Daarmee is hij nog geen nostalgische denker die
hunkert naar oude geborgenheid. Hij ziet de immuunzwaktes van vroegere cultu-
ren ook wel. ‘Sferen zijn voortdurend in beroering door de onvermijdelijke insta-
biliteit: ze delen met geluk en glas de risico’s die bij alles horen dat gemakkelijk
versplintert.’
Het idee van de ‘gefragmenteerde stad’ neemt deze onzekerheid als een min of

meer vanzelfsprekend gegeven aan, terwijl de omgang met deze instabiliteit nu
juist de grote vraag voor de nabije toekomst is. Hoe kan worden voorkomen dat
er muren worden opgetrokken tegenover een boze buitenwereld? Hoe zou het
toch komen dat er steeds meer gated communities worden gebouwd, kleine om-
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muurde verzorgings- en veiligheidsstaatjes, die heel erg doen denken aan middel-
eeuwse vestingen?
Wie niet wil nadenken over de samenhang van zingeving en vormgeving, van

bescherming en bezieling, van een effectieve en een affectieve inrichting van de
openbare ruimte, die vergeet de kern waar alle samenleven om draait, namelijk
een verhouding tussen binnen en buiten, tussen wat er bij hoort en wat niet meer.
Indefensible spaces, zo noemde een stadsplanner de ruimtes in veel moderne wijken,
ruimtes die van niemand meer waren, waar sociale controle wegviel en criminali-
teit zich kon nestelen. We kennen de parkeergarages van de Bijlmer in honderden
andere steden in de westerse wereld. Het overbruggen van afstanden en de inrich-
ting van de ruimte waarin we leven doen er nog steeds heel erg toe. Wat ik
simpelweg wil suggereren: we zijn veel minder beweeglijk dan we onszelf wijs-
maken.
Door de zwaartekracht van wat in eeuwen is gevormd serieus te nemen is de

geografie een natuurlijke bondgenoot van de geschiedenis als discipline, zoals Mi-
chelet schreef: ‘l’histoire est d’abord toute géographie: geschiedenis is voor alles
geografie’. Die uitspraak is een uitnodiging om na te denken over hetgeen me hier
eigenlijk in verschillende bewoordingen voortdurend heeft bezig gehouden: hoe
organiseren mensen een binnenwereld en hoe verhoudt die zich tot de buitenwe-
reld? Hoe te voorkomen dat de buitenwereld van een globaliserende economie
alles koloniseert? En omgekeerd: hoe voorkomen we dat die binnenwereld een
plek wordt waar de geborgenheid de vrije ontplooiing verstikt? Wie zegt dat we
in een wereld zonder grenzen leven mist deze wezenlijke vraag volkomen en ziet
niet dat het hedendaagse onbehagen precies hier op betrekking heeft. Wat is de
plaats van een open samenleving in een wereld die zo in beweging is? Wanneer
alles stroomt dan zijn de risico’s van erosie heel groot, en als geografen ergens
goed in zijn is het wel nadenken over de oorzaken en gevolgen van erosie.

X Het voorrecht van continuïteit

U zult nu begrijpen waarom zoiets als een familiekring betekenis heeft. Ik ben
begonnen met een familiegeschiedenis en wil daar ook mee eindigen, al was het
maar bij wijze van buiging naar mijn voorganger, Geert Mak. Maar er is meer dat
het benadrukken van een dergelijke continuïteit rechtvaardigt. Dat bedoel ik als
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een blijk van diepe erkentelijkheid. Deel uit te maken van een doorlopende ge-
schiedenis is namelijk een groot voorrecht, dat pas duidelijk wordt in confrontatie
met het ontbreken ervan.
Niet eens zo heel lang geleden liet ik een goede kennis, die naar Nederland is

gevlucht uit een ver en verwoest land, het huis zien waar mijn grootmoeder, van
moederskant, een leven lang heeft gewoond. Het staat aan de Harmoniehof, een
hof dat in alle opzichten zijn naam eer aan doet. Het is een werkelijk prachtig
onderhouden, besloten rechthoek van huizen rond een klein plantsoen: alles in
evenwicht, of zoals de helden van de garden-city zouden zeggen, het ademt een
sfeer van reposefulness. De huizen van de Harmoniehof zijn gebouwd en worden
nog steeds beheerd door een woningcorporatie, de Samenwerking. Ik liet het huis
zien, waar ik als kind zo vaak ben geweest en waar ik nu na talloze omzwervingen
niet ver vandaan woon, en vertelde iets over de familiegeschiedenis.
Haar commentaar zal ik niet snel vergeten: ‘ik kan je niets laten zien van mijn

verleden’. Wie die allesbehalve eenvoudige waarheid tot zich laat doordringen, zal
niet snel het belang, sterker nog het voorrecht van de continuïteit relativeren. Die
begrijpt dat leuzen als ‘we zijn allemaal vreemdelingen in eigen land’ een onder-
schatting zijn van wat het betekent om gedurende meerdere generaties deel uit te
maken van een samenleving, van een stadssamenleving. Daarmee wordt niemand
uitgesloten, want iedereen kan in die geschiedenis een plaats verwerven, ook de
vluchteling van ver.
Dat verleden brengt wel een verantwoordelijkheid met zich mee. Een verant-

woordelijkheid voor de herinnering en voor de overdracht daarvan aan anderen,
die niet zo gemakkelijk toegang hebben tot die geschiedenis. Het is ook om die
reden dat ik zo vereerd ben met de plek die ik nu voor een aantal jaren mag
bezetten, de Wibautleerstoel. Daarmee is een onverwachte continuïteit tot stand
gekomen van grootvader via vader naar zoon. Soms valt alles samen, ik kan het
ook niet helpen. Wibaut duikt verschillende keren op in de herinneringen van mijn
grootvader, zoals bij de scheiding der geesten in de internationale federatie, die
een aparte vereniging voor volkshuisvesting opleverde: ‘Daarop hield Wibaut die
zijn talen uitstekend beheerste en ze op z’n typisch Zeeuwse manier uitsprak een
indrukwekkende rede, waarin hij betoogde dat de woningbouw voor de laagste
huren, die alleen mogelijk was door bijdragen van de Overheid de grootste zorgen
van de maatschappij opeiste.’ Hoe die taalbeheersing en die Zeeuwse uitspraak
precies samengingen had ik hem graag eens gevraagd.
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Daar hield de continuïteit niet op. Met mijn vader wil ik eindigen, want die trad
in de voetsporen van zijn vader, de grootvader waarmee ik begon. Hij studeerde
na de oorlog in Zürich stedenbouw en werd uiteindelijk hoofd van de stadsplan-
ning in Arnhem, waar hij menig gevecht vocht en vaak verloor met degenen die
overal grote wegen doorheen wilden trekken. Zijn ideaal had meer te maken met
die traditie van de tuinsteden, met de gedachte dat natuur en cultuur, stad en land,
in een nieuw evenwicht gebracht konden worden. Bouwen in de natuur dat was
zijn idee en hij vond inspiratie in Zweden en Finland. De buitenwijk van Helsinki,
het Tapiola van Alver Aalto, was in zijn ogen het beste voorbeeld.
Een van zijn meest geslaagde projecten is de wijk Craneveldt, die ten noorden

van Alteveer werd gebouwd vanaf 1959. In een beschouwing verklaart hij zijn ge-
dachten over dat plan, je herkent de toon van zijn vader, praktisch en weinig
opsmuk: ‘Het centrale uitgangspunt van het plan was het verwezenlijken van het
gestelde bouwprogramma op een zodanige wijze dat het terrein zoveel mogelijk
zijn oorspronkelijke karakter van bos zou behouden. Daar dit alleen kon worden
bereikt door zoveel mogelijk van de bestaande beplanting te handhaven waren
andere dan zeer plaatselijke vergravingen in dit uitermate geaccidenteerde terrein
uitgesloten. Dat betekende dat wegenstelsel en bebouwing zich geheel aan het
terrein moesten aanpassen.’
Het toeval wilde dat we in de straat woonden, de Bachlaan, waar tegenover

deze wijk ontstond. Ik ben opgegroeid in een huis vol blauwdrukken, vol met ge-
heimzinnige tekeningen van de wijk die mijn vader ontwierp en vervolgens
bouwde. Het idee van de tekentafel kreeg vorm in steen, ik zag hoe het terrein
met al het bos op een respectvolle manier werd bebouwd. Plan en werkelijkheid:
natuurlijk werd er strijd gevoerd, moesten er compromissen worden gesloten,
werd alles net anders. Maar toch: een idee en een plan. Ook al ben ik geen inge-
nieur en is mijn socialisme niet meer wat het ooit was, ik voel me zeer verbonden
met die traditie van het ingenieurssocialisme, met de gedachte dat het er wel toe
doet wat er besloten wordt, ook al weten we dat de geschiedenis op de tast wordt
gemaakt en dat er dus geweldige vergissingen worden begaan. Misschien begrijpt u
nu waarom de afwijzing van de maakbaarheid, waarom dat soort zelfontkenning
niet aan mij is besteedt.
Het is een teken van de tijd dat op verwonderde toon wordt vastgesteld dat het

geloof in de maakbaarheid van sociaal-democraten naar liberalen is verschoven en
dat het bijbehorende paternalisme nu ook meer in laatstgenoemde kring kan wor-

Paul S ch e f f er

38



den aangetroffen. Dat is veel minder merkwaardig dan het lijkt: elke beweging die
iets wil bewerkstelligen – of dat nu de integratie betreft in eigen land of de demo-
cratisering in een internationaal verband – ontsnapt niet aan het idioom van de
maakbare samenleving. Wel in een gelouterde vorm, dat wil zeggen dat gepro-
beerd wordt te leren van de onbedoelde gevolgen van eerdere planners. Daarom
ook is het zo interessant om naar de Westelijke Tuinsteden te gaan en terug te
komen: oog in oog met een nieuw sociaal vraagstuk, dat net als vroeger een uitge-
sproken culturele dimensie heeft, is er geen uitweg, anders dan een nieuwe zoek-
tocht naar de maakbare stad.

Dankwoord

Dan ben ik nu bij het mooiste deel van deze rede aangekomen: het traditionele
dankwoord, dat ik mag uitspreken in deze veel te warme, academische burqua. Ik
heb nooit zo goed begrepen waarom mensen plagiaat plegen, er is namelijk niets
mooiers dan schatplichtig te zijn, om in een traditie te staan, te buigen naar voor-
gangers en voorbijgangers, naar geliefden en vrienden. Vandaar dat dit dankwoord
eigenlijk een andere manier is om hetzelfde te zeggen dat u hebt moeten aanhoren,
nog even geduld dus bij deze herhaling van zetten.****

Laten we beginnen bij wat het dichtst bij is. Huwelijk en gezin: helemaal eraan
wennen zal ik wel nooit. Toch is het mooi om al bijna vijfentwintig jaar oud te
worden met dezelfde vrouw en al bijna veertien jaar met dezelfde dochter. Ik zal
niet beweren dat ze altijd even blij met me zijn, sterker nog: ik ben tamelijk
onmogelijk. Maar de liefde kent zo zijn eigen, ondoorgrondelijke wegen, want in
deze driehoek van man, vrouw en dochter zijn alle zijden even lang, dat denk ik
wel te weten.
Zonder vrienden heeft het leven geen zin. Ik noem slechts twee namen, ande-

ren komen later aan bod. Jan Stassen – die me ooit een handzame omschrijving
van ware vriendschap gaf – ‘een vriend is iemand die je midden in de nacht zonder
reden kunt opbellen’, iets dat hij godzijdank niet dagelijks uitprobeert. En verder
Michael Zeeman, want er is niemand die me met zoveel hartstocht kan toespreken
over de misdaad die het is dat de leerstoel zeventiende en achttiende-eeuwse Ne-
derlandse letterkunde aan deze universiteit is opgeheven en hij heeft gelijk.
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De kring van mijn dank dijt verder uit. Hoewel ik een Einzelgänger ben zijn er
toch verrassend veel instanties die me op een welwillende manier hebben beje-
gend. Ik ben heel veel dank verschuldigd aan al die redacteuren van het NRC Han-
delsblad die mijn tamelijke krankzinnige gedrag – ‘ik heb nog een kleine wijziging’
en dat tien keer vlak voordat de krant ter perse gaat – met grote gelatenheid
hebben ondergaan. Verder zijn de redacteuren van het televisieprogramma Buiten-
hof elke donderdagochtend een welkome les in realiteitszin. Dat kan ook van de
redactie van de Bezige Bij worden gezegd: ja, het boek komt eraan, ik weet het
zeker. Hun eindeloze geduld zal ik nog eens op een ander moment bezingen.
Toen Sijbolt Noorda me belde met de vraag of ik belangstelling had om Geert

Mak op te volgen was ik heel verbaasd. Grote steden wist ik daar wel iets van, lag
het niet meer voor de hand die en die te vragen, en trouwens daar zou de burge-
meester toch nooit mee instemmen, er waren toch echt veel anderen die… Enfin
u begrijpt het, ik zei gretig: ja graag. We spraken af en van het een kwam dit hier
op deze plaats met deze baret van Jan Romein op mijn hoofd. Ik heb het al bij een
eerdere gelegenheid gezegd: het is mooi om Geert Mak op te volgen. Ik begrijp
trouwens zijn overbelasting nu beter dan een jaar geleden. Het is niet eenvoudig
om al mijn schoteltjes draaiende te houden, de scherven zijn nu al niet meer onder
het tapijt te werken.
De burgemeester stemde in en dat is voor iemand die altijd zeer heeft gestaan

op zijn onafhankelijkheid op zijn minst twijfelachtig. Ik bedoel: instemming van
hoger hand kan toch niet de uitkomst zijn van al het tegenspreken? Dan was de
tijd dat de vorige burgemeester zei: ‘deze stad heeft geen Scheffer-probleem’ toch
overzichtelijker. Nee, ik voel me werkelijk vereerd dat de gemeente Amsterdam
het een goed idee heeft geacht om me vijf jaar mijn gang te laten gaan. Ik hoop dat
de teneur van wat ik heb gezegd tot nadere gesprekken zal leiden, ik zal mijn best
doen om Amsterdam in het licht te blijven zien van andere steden in binnen en
buitenland. De stad als drager van grensoverschrijdende cultuur: het is een hele
mond vol.
Ik herinner me nog goed het eerste gesprek met enkele collega’s: Len de Klerk,

Robert Kloosterman en Wim Salet. Ze bezworen me dat ik moest publiceren in
wetenschappelijke tijdschriften. Ik kon het niet beloven en kan dat nog steeds niet.
Mijn pen staat daar niet naar, toch hoop ik dat de warme ontvangst en vele con-
tacten in de komende jaren een passend vervolg zullen krijgen. Een echte weten-
schapper zal ik wel nooit worden, die teleurstelling kunnen we nu al vast inboe-

Paul S ch e f f er
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ken. En ook al ben ik veel op pad, telkens zullen we elkaar weer vinden in die
mooie hoge gangen, ik heb in ieder geval nu al veel van ze geleerd.
En dan de buitenste cirkel, die al het andere omvat en mogelijk heeft gemaakt.

Mijn ouders, broer en zus, die zijn hier gezond en wel en dat maakt het allemaal
mooi en rond. Ik heb al iets over mijn vader gezegd, maar het zou een gruwelijke
onderschatting van mijn moeder zijn om daaruit een rangorde af te leiden. Het is
fijn dat iedereen er is ook al lopen we de deur niet bij elkaar plat. Afstand en
nabijheid, daarover ging het hier voortdurend, ze begrijpen beter dan wie ook
wat ik bedoel. Zo ben ik tot mijn conclusie gekomen. Dat mijn vader ooit een
jaar lector is geweest in dezelfde vakgroep waar ik nu ronddwaal zal wel geen
toeval zijn. Ik zei het al: soms valt alles samen.

Ik heb gezegd.

T erug naar de tu in s tad
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Noten

* Sindsdien zijn de cijfers door de economische teruggang minder goed. Kijken we naar
de positie van de minima. Bijna eenderde van alle jongeren, zo’n veertigduizend in
totaal, in de stad groeit volgens de Amsterdamse armoedemonitor 2005 op in armoedige
omstandigheden. Het beeld voor de etnische minderheden is niet goed: van de Marok-
kaanse jongeren leeft 46% op de armoedegrens, van de Antilliaanse jongeren 43%, van
de Turkse jongeren 38% en van de Surinaamse jongeren 36%. Hier wijzen de trends
vooralsnog in de verkeerde richting.

** Enkele maanden nadat ik deze tekst had uitgesproken – en na vragen in de Amster-
damse gemeenteraad naar aanleiding daarvan – werd bekend dat de percentages van
kinderen die niet meedoen met de Citotoets veel hoger zijn dan werd verondersteld.
Uit de rapportage van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling blijkt dat in 2005 de
groep zogenaamde ‘zorgleerlingen’ die buiten de score wordt gehouden op 6300 leer-
lingen in groep 8 niet minder dan 1400 bedroeg. Dat wil zeggen bijna een kwart van de
leerlingen in het basisonderwijs wordt niet meegeteld. Dat aantal is in de afgelopen
drie jaar gegroeid van 17% naar 23%. Geen wonder dat de gemeente Amsterdam elk
jaar rapporteert dat de Citoscores stijgen. In Rotterdam werd in 2005 18,8% van de
schoolpopulatie buiten de toets gehouden. Bij O+S noemen ze dat met een mooi
woord ‘meetperversie’.
Wethouder Aboutaleb verdedigde aanvankelijk het aanpassen van de scores met het
argument dat het vooral om leerlingen gaat die pas kort in Nederland zijn. ‘Het heeft
geen zin een kind dat hier net een jaar of twee jaar woont, dezelfde toets te laten
maken als een kind dat hier geboren is’ (Het Parool, 3 juli 2004). Dat klopt eenvoudig-
weg niet. Van de 1400 leerlingen gaat het in de rapportage slechts om 40 leerlingen die
te kort in Nederland zijn. De overige hebben dermate grote leerachterstanden of ge-
dragsproblemen dat een reguliere loopbaan in het onderwijs er niet in zit. Een kwart
van de leerlingen, dat is heel veel. Het maakt op zijn minst duidelijk dat de gemeente,
die jaar in jaar uit goede sier maakt met deze cijfers, het niet zo nauw neemt met de
waarheid. De gevestigde belangen van de scholen zijn daarbij het uitgangspunt, maar
ook de politiek gemotiveerde wil om vooruitgang te laten zien. In de zomer van 2006
vroeg de wethouder aan de onderwijskundige Sjoerd Karsten om een nader onderzoek.
Zijn voorlopige commentaar luidde onder meer: ‘Ik denk dat sprake is van een achter-
uitgang van leerlingen in de stad. … Aan de andere kant ligt het ook aan het onder-
wijs’. (Het Parool, 12 juli 2006).
Uit een nader onderzoek van de Dienst Onderzoek en Statistiek Onderwijs: het totaal-
beeld, februari 2006 blijkt onder meer het volgende. Van alle jongeren tussen de 17 en
23 jaar in Amsterdam die niet meer naar school gaan heeft gemiddeld 44% geen start-
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kwalificatie, dat wil zeggen minimaal twee jaar middelbaar beroeps onderwijs. Uitge-
splitst over de verschillende groepen levert dat het volgende beeld op: Surinamers
67,9%, Antilianen 51,7%, Turken 54,3%, Marokkanen 61%, Nederlanders 30,8%.
Dan hebben we het over de jeugd die de toekomst van Amsterdam mede zal bepalen
en het beeld is dus niet goed.

*** In 2005 meldde Amsterdam in cijfers: ‘In vergelijking met Den Haag en Rotterdam is er
in Amsterdam traditioneel een relatief grote menging van verschillende bevolkings-
groepen. De laatste jaren gaan de drie grote steden echter steeds meer op elkaar lijken.
In Rotterdam en Den Haag neemt de segregatie af, terwijl die in Amsterdam toe-
neemt.’ Dat is slecht nieuws voor een stad die wil leven naar het mooie motto ‘de
boel bij elkaar houden’.

****Graag wil ik Jeroen Slot van de Dienst Onderzoek en Statistiek hartelijk danken voor
zijn hulp bij het vergaren van gegevens over de Westelijke Tuinsteden. De weergave en
interpretatie van dit materiaal is vanzelfsprekend geheel voor eigen rekening. Verder
wil ik Jacques Thielen van woningcorporatie Far West en Hans Luiten, voorzitter van
Bos en Lommer bedanken voor de gesprekken. Ten slotte heb ik veel gehad aan het
commentaar van Len de Klerk.
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