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teeds meer mensen zijn stadsbewoners. Mondiaal en in Nederland.
Het fenomeen stad is dan ook met alle mogelijke adjectieven
beschreven. Van de ‘aantrekkelijke stad’ tot aan de ‘zorgzame stad’.
We hebben er zelf vier uitgewerkt, hier in deze publicatie gebundeld: de superdiverse, religieuze, attente en mooie stad. Zes steden
hebben we bezocht, grote, middelgrote, historische en nieuwe:
Antwerpen, Rotterdam, Almere, Zwolle, Leiden en Tilburg. We hadden daarbij
vooral oog voor de sociale en fysiek-ruimtelijke aspecten van de stad. De
laatste stad, Tilburg, bezochten we tijdens de coronacrisis, toen de stad weer
nieuwe adjectieven opgeplakt kreeg (stille, bedreigde).
De coronacrisis transformeerde ons ineens in wijk- en buurtbewoners. Met
onze nabije omgeving moesten we het doen. We keken met nieuwe ogen
om ons heen. Vooral voor bewoners van centrumstedelijke wijken en wijken
die daar dicht tegenaan liggen viel veel te genieten en te ontdekken, deze
wijken hebben het afgelopen decennium dan ook een enorme opknapbeurt
ondergaan. De wijken verder weg van het centrum, waar corporaties veel
bezit hebben en grote concentraties kwetsbare bewoners wonen, zijn daarentegen veelal door verwaarlozing in leefbaarheid weggezakt. En daar waar
mensen met beperkte middelen in populaire wijken wonen dreigen ze het veld
te moeten ruimen voor kapitaalkrachtigen. Lees bijvoorbeeld Jij hebt ons niet
ontdekt. Wij waren hier altijd al van Massih Hutak over de gentrificering in Amsterdam-Noord, met de witte moeder op de bakfiets als intimiderend symbool in
deze harde strijd. De coronacrisis bracht verscherpte sociale en fysiek-ruimtelijke scheidslijnen aan het licht. Beschouwingen over de verdeelde stad en
ongelijke stad steken dan ook in steeds hogere frequentie de kop op.
Nu, aan het einde van onze serie, tekent zich een nieuw wijkenbeleid af. De
eerste zet kwam recent van het ministerie van Binnenlandse Zaken dat onlangs
een volkshuisvestingsfonds inrichtte van 450 miljoen euro. De urgentie van een
nieuw wijkenbeleid is groot. Trap het gaspedaal van de wijkaanpak in! Met die
conclusie eindigen we deze serie, niet om de automobilist uit te nodigen plankgas door de wijk te racen – zeker niet nu 30 kilometer maximaal daar de norm
lijkt te worden - maar om politici en beleidsmakers aan te sporen halfslachtig
en verkeerd uitpakkend beleid te verruilen voor beleid dat de maatschappelijke
kansen van wijkbewoners die op achterstand staan substantieel verbetert.
Een wijkenbeleid dat ook een positieve bijdrage levert aan het samenleven van
uiteenlopende groepen in onze superdiverse wijken en buurten.

Radboud Engbersen is werkzaam als expert sociaal domein bij Movisie.
Monique Kremer is hoogleraar Actief Burgerschap aan de Universiteit van Amsterdam
en is voorzitter van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ).
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De vele

gezichten
van de stad

De triomf van de stad heeft een niet te stuiten stroom
publicaties op gang gebracht: de inclusieve stad, de
rechtvaardige stad, de aankomststad. In de bus vallen
uitnodigingen van beleidscongressen over de duurzame stad, de inclusieve stad en de veerkrachtige
stad. Maar hoeveel adjectieven er ook verzonnen
worden, de stad lijkt zich nooit helemaal te laten
verklaren en te onthullen. Eerste deel van een serie
over stedelijke ontdekkingsreizen.
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Stedelijke
ontdekkingsreizen
inclusieve stad gaat niet alleen over meedoen, maar
vaak over duurzaamheid, vergroening, bewegen,
werk en wonen. Het RIVM heeft een onderzoek laten
doen naar wat professionals en burgers verstaan
onder de gezonde stad. Heel veel. Voor de slimme
of veerkrachtige stad geldt hetzelfde; ook deze
noemers zijn containers voor van alles en nog wat.

Beschrijvend en gewenst

L

aten we beginnen met de vaststelling dat
we in Nederland allemaal stedelingen
zijn geworden of dorpelingen, want in
Nederland zijn stad en platteland volledig in elkaar geschoven. Er zijn auteurs
die vinden dat je ten minste 1 miljoen
inwoners moet hebben om in aanmerking te komen
voor het etiket stad, maar in Nederland wordt elke
gemeente met meer dan ongeveer 25.000 inwoners
als een stad beschouwd (zie bv. Sudjic 2016). Wie
weleens de Elfstedentocht heeft geschaatst, gefietst
of gezwommen, valt vooral op hoe weinig stads
Dokkum en Sneek zijn, en omgekeerd benadrukken
veel stadswijken dat ze ‘eigenlijk net een dorp zijn’.
Veel adjectieven van de stad zijn vaag en breed.
Hans Boutellier schreef ooit dat de term veiligheid
een semantisch sleepnet is. Alles kan erin worden
meegenomen. Het is vaak onduidelijk wat er eigenlijk wel en niet onder valt. Dat geldt ook voor veel
benamingen van de stad. Zo kent de age-friendly city
acht domeinen die goed geregeld moeten zijn. De

Soms zijn de adjectieven die aan de stad worden
gehangen, beschrijvend. De natte stad wijst op de
klimaatveranderingen die zich aan het voltrekken
zijn, de nachtstad op de stad die nooit slaapt en de
economische, sociale en culturele implicaties daarvan, de airbnb-stad over de bezettingsmacht van
toeristenstromen en de daaruit voortvloeiende fricties, de krimpstad of ontgroeiende stad (shrinking
city) over de stad die zijn bevolking ziet afnemen
en daarop probeert te anticiperen. Vaak ook zijn de
adjectieven voorschrijvend. De barmhartige stad is
de stad die plaats inruimt voor vluchtelingen (Van
Kalmhout 2015), de groene stad is de stad waarvan
de bewoners hun regenwater vasthouden, tegels uit
de tuin trekken en bijen een handje helpen bij het
overleven.
Als we in Nederland over de stad spreken dan gaat
het in feite over de (gewenste) samenleving. Alle
bijvoeglijke naamwoorden die gebruikt worden
voor de samenleving, worden net zo makkelijk op
de stad geplakt. We hebben de inclusieve samenleving, maar ook de inclusieve stad, zo ook de
veerkrachtige samenleving en de veerkrachtige stad
(resilient city). De slimme stad (smart city) is ook
een slimme samenleving. De lange rij adjectieven
is vaak een daad van verzet tegen een tegenovergesteld perspectief. Zo zijn de warme stad en de
zachte stad een verzet tegen de perspectieven die de
kilte, anonimiteit en de fysieke hardheid en morele
onverschilligheid en rekkelijkheid van de stad benadrukken (‘Sodom en Gomorra’). De inclusieve stad
is een oproep tegen het steeds exclusiever worden
van de stad, waar stadsbewoners met beperkingen
het nakijken hebben en jongere alleenstaanden
kansloos zijn op de woningmarkt. De gelukkige
stad (happy city) opponeert tegen de stad die in één
groot verkeersinfarct is vastgelopen en op het belang
wijst van een bewandelbare en befietsbare stad, met
openbaar vervoer en voor alle inkomensgroepen
toegankelijke publieke ruimten (Montgomery 2013).

Stedelijk
adjectievenalfabet
Aangeharkte stad  
Aantrekkelijke stad
Age-friendly city
Airbnb-stad		
Arrival city
Attente stad               
Barmhartige stad
Beklemde stad
Creatieve stad
Duurzame stad
Exclusieve stad
Fearless city 		
Global city
Geheime stad
Geleefde stad
Geplande stad
Gezonde stad
Grenzeloze stad
Groene stad
Happy city
Inclusieve stad
Interculturele stad
Just city
Kindvriendelijke stad
Krachtige stad
Krimpende stad
Lerende stad
Levende stad
Lieve stad
Lonely city
Megacity
Nachtstad
Natte stad
Ongedeelde stad
Ongekende stad
Onzekere stad            
Onzichtbare stad
Patchwork city		
Quasi-stad
Religieuze stad
Resilient city
Rode stad
Roze stad
Slimme stad
Slow burn city
Sociale stad
Sportieve stad
Superdiverse stad
Tussenstad (Zwischenstadt)
Utopische stad
Verboden stad
Warme stad
Werkdadige stad
Wilde stad
World city		
Zachte stad
Zorgzame stad
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Aankomststad. De plek waar migranten van buiten de stad als
eerste neerstrijken. Denk aan de Westelijke Tuinsteden in Amsterdam of Holtenbroek in Zwolle. Journalist Doug Saunders beschreef
in Arrival city (2011) hoe deze transitiebuurten juist als springplank
voor nieuwe stedelingen kunnen functioneren, mits er voldoende
in wordt geïnvesteerd.
Age-friendly stad. De stad die aardig is voor mensen op leeftijd.
Ook wel seniorvriendelijke stad of leeftijdsvriendelijke stad. Een
in 2007 door de WHO ontwikkeld concept. Manchester was de
eerste, nu ook onder meer Den Haag, Amsterdam en Groningen.
In totaal hebben 700 steden in de wereld zich eraan gecommitteerd. Is een age-friendly city een uitkomst voor iedereen? Is het ook
een kindvriendelijke stad? Publieke toiletten en brede stoepen zijn
een uitkomst voor beide groepen, maar zijn ouderen ook blij met
een speeltuin of football court? En mogen jongeren ook zitten op de
bankjes?
Blauwe stad. Waterrijk dorps natuur- en woongebied ten oosten
van de stad Groningen. Steden krijgen vaak een kleur als adjectief
mee, denk aan de roze stad (steden met een prettig leefklimaat
voor LHBT-gemeenschappen), de rode stad (met een socialistisch
of communistisch stadsbestuur) leek uit te sterven, maar wethouder Rutger Groot Wassink van Amsterdam (GroenLinks) lijkt de
rode stad weer nieuw leven te hebben ingeblazen. En natuurlijk
de groene stad (publiek groen, groene daken, stadslandbouw,

Contrast
Vaak wordt met het gebruikte adjectief een contrast
gemaakt tussen aan de ene kant de rigiditeit van
de geplande en de gebouwde stad en aan de andere
kant de organisch gegroeide en de geleefde stad. De
stenen zitten vaak de mensen in de weg. Wat op de
tekentafel klopt, functioneert niet in het alledaagse
leven. De vele adjectieven, zoals inclusief, zorgzaam,
gezond en groen, proberen de stad weer terug te
veroveren op de stedenplanners en terug te geven
aan de stedengebruikers.
Daarmee is een adjectief ook een spiegel van de tijd.
De creatieve stad lijkt inmiddels over zijn hoogtepunt te zijn. Het idee dat het verstandig is om fors
in te zetten op de creatieve klasse is minder aan de
orde dan voorheen. Het concept verliest ook aan
onderscheidende kracht als niet alleen San Francisco en Amsterdam hun kaarten zetten op deze
groep, maar ook Almere en Heerhugowaard. Bovendien, de grote animator van het begrip, Richard
Florida (2002), is er zelf in zijn laatste boek The new
urban crisis (2017) op teruggekomen. In het huidige
beleid zijn de slimme stad, de duurzame stad en de
inclusieve stad ‘hot’ en vormen die een spiegel van
de thema’s die we in onze tijd belangrijk vinden
(Hajer & Dassen 2014).

Maakbaar
De laatste tijd wordt de stad ook weer gezien als
economisch strijdtoneel; daarom duiken noties als
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van het gas af, duurzaam, circulair, cradle-to-cradle et cetera).
Enorm in opkomst. De groene stad lijkt ook steeds meer een rode
stad te zijn.
Creatieve stad. Als de stad een voorhoede van creatieve pioniers,
high bohemiens, kan aantrekken, volgen bedrijven en werkgelegenheid vanzelf en komt de stad tot bloei. Deze theorie of ideologie
van Richard Florida, The rise of the creative class (2002), werd in
Nederland van Rotterdam tot Roermond stevig omarmd. Florida
zelf wijst inmiddels op de keerzijden: de creatieve klasse vestigt
zich alleen in supersteden, en echt niet in Lelystad, en drukt dan
vaak de middenklasse de stad uit.
Fearless city. Grote steden moeten een voortrekkersrol spelen in
het aanpakken van de problemen die nationale regeringen laten
liggen. Dat is de gedachte achter fearless cities: een internationaal
verband van progressieve steden. Het Links Pact (GroenLinks,
PvdA en SP) wil dat Amsterdam zich aansluit bij deze wereldwijde
beweging. Dat maakten de partijen recent bekend tijdens de
publicatie van hun manifest Amsterdam fearless city in De Balie.
Inclusieve stad. De stad voor iedereen. Kan van alles betekenen
en de meeste bijeenkomsten hierover beginnen met de vraag
wat het betekent. Paraplubegrip waarin juist ook plaats is voor
mensen met weinig geld, gezondheidsproblemen, een migratieachtergrond, een lichte verstandelijke beperking, met psychische

de ongedeelde stad en de verdeelde stad steeds vaker
op. Er is meer aandacht voor geld en ongelijkheid.
Is de stad straks voorbehouden aan de rich and
wealthy? Kunnen onze onderwijzers en verzorgenden zich nog wel vestigen in de stad? Het boek Van
wie is de stad? van Floor Milikowski stond wekenlang in de top-tien van meest verkochte boeken in
Amsterdam. De sociaal-economische dimensie
komen we ook tegen in discussies over de toekomstkansen van krimpsteden als Delfzijl, Sluis en
Heerlen. Amsterdam sloot een stedenband met deze
steden vanuit het perspectief van de verantwoordelijke stad, dat wil zeggen een stad die zijn rijkdom,
kennis en expertise wil delen met steden die minder
de economische wind in de rug hebben.
De talrijke publicaties over de stad lijken zich te
verzetten tegen het doemdenken over de maakbaarheid van de samenleving. In veel adjectieven
zit het geloof verstopt dat de stad wél maakbaar is,
een gevoel dat verdwenen lijkt te zijn als we over
het nationale, Europese of mondiale schaalniveau
nadenken. Het idee is misschien dat in het geval van
de stad duidelijker is wie we moeten aanspreken:
de burgemeester, de wethouder, de bedrijven in de
stad, onze buren. Dat was ook de boodschap van
Benjamin Barber’s Als burgemeesters zouden regeren
(2014). Op nationaal niveau verliest men zich in
ideologische haarkloverijen, in de stad pakt men
problemen van gezondheid, klimaatverandering,
banen en immigratie pragmatisch op. De stad
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problematiek, op leeftijd, zonder werk, met een gezin. Allemaal
moeten ze kunnen meedoen met het stadse leven.
Lieve stad. ‘Ik hoop dat het de lieve stad blijft die het is.’ Het
zijn woorden waarmee burgemeester Van der Laan zijn Zomergasten-uitzending afsloot. Eerder had hij zich op gelijke wijze
uitgelaten bij AT5: Amsterdammers waren lieve mensen omdat
ze naar elkaar omkijken. Hij noemde die zorgzaamheid voor
elkaar het DNA van de stad. Van der Laan raakte een snaar met
zijn oproep tot verbondenheid. Kort voor zijn overlijden spraken
dertig Amsterdammers hem toe in een videoboodschap. Hun
boodschap: wees gerust, we blijven op elkaar en de stad letten.
Ongekende stad. Toen in oktober 1992 een Boeing 747-vrachtvliegtuig van de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein-Kruitberg in de Amsterdamse Bijlmermeer, wist de Amsterdamse administratie niet
precies wie daar woonden. Onder anderen heel veel Ghanezen
zonder papieren, maar hoeveel? In onze grote steden leven veel
ongedocumenteerden in een survival-modus. Het is een schaduwwereld die deels overlapt met de gewone samenleving, maar
zich ook deels daaraan onttrekt en daarom nauwelijks gekend is.

planning, bewoners met een kleinere portemonnee ook een plek
hebben en migranten worden ondersteund en er poreuze grenzen
zijn tussen wijken om segregatie tegen te gaan. Susan Fainstein
deed er onderzoek naar en concludeerde dat Amsterdam de rechtvaardigste was, vergeleken met New York of Londen.
Slimme stad. Klinkt beter als je het in het Engels zegt: smart city.
Een stad met een stekker in het stopcontact, schreef columnist
Maxim Februari. Met behulp van slimme sensoren in reclamezuilen, lantaarnpalen of stoplichten, maar ook via scholen en
bibliotheken worden gegevens van burgers verzameld. Doel: de
stad innovatiever, veiliger en klimaatvriendelijker maken. Er is
inmiddels ook een schrikbeeld: de 150 Chinese smart cities die door
de digitale stekker hun burgers controleren en opvoeden.
Warme stad. Titel van het proefschrift van stadssocioloog
Thadeüs Muller (2002). De roddel gaat dat zijn veldonderzoek
vooral bestond uit liggen in het gras van stadsparken. Wellicht
nog niet zo gek. Hij heeft de warme stad betrapt. Een knikje van
de buurman, een lach van een oudere vrouw in het park, een
flirt bij de tramhalte. De stad is niet zo afstandelijk en anoniem
als soms wordt voorgesteld. Wie goed kijkt, ziet allerlei subtiele
contacten in de publieke ruimte.

Rechtvaardige stad ( just city). Een stad is rechtvaardig als
er sprake is van democratie, gelijkwaardigheid en diversiteit.
Concreter: als stadsbewoners kunnen meebeslissen bij de

maakt tastbaar dat veranderingen mogelijk zijn.

Raadsel
Een deel van de adjectieven gaat over het raadsel van
de stad – dat is een historische constante. Er is altijd
een onzichtbare, geheime, verborgen of ongekende
stad. De stad geeft zijn geheimen nooit zomaar
of helemaal prijs. Wie denkt de stad te kennen,
komt vaak bedrogen uit. Wie een stad wil leren
kennen, moet op ontdekkingsreis. Er is een lange
traditie van stadsetnografisch onderzoek. Sociale
ontdekkingsreizigers (social explorers) gingen in het
donkere Londen van de negentiende eeuw op pad
om grote delen van de stad en vooral de buurten
waar de armen woonden en werkten in kaart te
brengen (Brunt 1987). Tot de dag van vandaag valt
in ‘duistere delen’ van de stad veel te ontdekken,
vooral ook omdat ze door de mainstream worden
gemeden. De groeiende verschillen tussen arm en
rijk zorgen ook voor een nieuwe generatie sociale
ontdekkingsreizigers die de other side van steden in
beeld brengen, bijvoorbeeld Ben Judah met zijn This
is London (2016).
Adjectieven geven richting en inzicht. Ze werpen
licht op zaken die voordien niet of nauwelijks
aandacht kregen. Daarom schromen we niet om aan
de reeds lange rij adjectieven er nóg een viertal toe te
voegen. In deze tijd dringen vier perspectieven zich
op; dat van de superdiverse stad, de religieuze stad,
de attente stad en de mooie stad. In de geest van

eerdere sociale ontdekkingsreizigers gaan we langs
verschillende Nederlandse en Belgische steden om
deze perspectieven uit te werken. De lezer nodigen
we uit mee te gaan op onze ontdekkingsreis en ons
zo nodig een adjectief aan te reiken dat iedereen
over het hoofd heeft gezien maar een zoeklicht zet
op het fascinerende fenomeen stad.
Bronnen
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De superdiverse stad:
Antwerpen

In de grote steden van Nederland en België maken
mensen met een migratieachtergrond de meerderheid
uit. Wat betekent die nieuwe realiteit voor het sociaal
beleid, en voor de sociaal werkers en hun organisaties?
Waar moet je op letten en wat moet je doen om hiermee succesvol om te gaan? Zeker in Antwerpen, met
een lange geschiedenis van Vlaams Blok-stemmers en
inmiddels een Vlaams-nationalistische burgemeester
aan het roer, zijn dat spannende vragen.
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De Handelsstraat,
slagader van
Antwerpen-Noord

H

et superdiverse Antwerpen opent
zich bij het monumentale Antwerpen Centraal. De spoorwegkathedraal grenst aan de Diamantwijk,
waar orthodoxe joden zichtbaar in
het straatbeeld aanwezig zijn en
hun kinderen naar school brengen. Antwerpenaar
Dirk Geldof, oud-wethouder voor Groen, docent
sociaal werk én auteur van het in België veelgelezen
boek Superdiversiteit, vangt ons hier op. Hij is deze
dag onze eerste gids. We wandelen richting Noord,
het conglomeraat van wijken dat wel bekendstaat als
2060, naar het postcodenummer. We lopen via het
Chinatown rond de Van Wesenbekestraat ‘twintig
zestig’ binnen.
Noord is een aankomstwijk, vertelt Geldof. De term
is van Doug Saunders, die over deze wijk in 2011
een essay schreef op verzoek van het toenmalige
stadsbestuur. In twintig zestig wonen relatief
veel Antwerpenaren met een Marokkaanse en
Turkse achtergrond; nu functioneert het gebied

als landingsplaats voor nieuwe groepen uit onder
andere Syrië en Eritrea. Oost-Europeanen – in
Vlaanderen veelal Roemenen – zijn er nauwelijks
neergestreken, die wonen elders. Blijkbaar hebben
ze hier niet de juiste contacten. Ook de gentrificering heeft er nog maar beperkt voet aan de grond
gekregen, terwijl die zich elders in de stad wel
duidelijk manifesteert. Geldof wijt dat aan de te
geringe kwaliteit van de huizen. Hij zal het die
ochtend vaak herhalen: de kwaliteit van de huizen
en de huizenprijzen bepalen wie waar woont.
We lopen de levendige Handelsstraat in, de slagader
van de buurt. Talrijk zijn de viswinkels. Door
etalageruiten kijken glimmende zeebaarzen ons
aan. Dirk wijst naar het cafeetje waar Doug Saunders ooit een veelbetekenend incident waarnam.
Marokkaanse winkeliers pikten de overlast van
drugsdealers niet langer en ondernamen actie. Dat
zette veel Antwerpenaren op een ander been. De
vermeende verschillen tussen ‘originele’ Antwerpenaren én migranten bleken misschien toch niet
zo groot te zijn. We strijken vervolgens neer in De
Rode 7 aan het Sint-Jansplein. De aangeboden waar
op dit multiculturele marktplein is er drie keer zo
goedkoop als in het centrum, maar je moet wél
kunnen afdingen.
Geldof vertelt dat er veel veranderd is met de komst
van de Vlaams-nationalistische burgemeester Bart
de Wever in 2013. De Wever haalde direct het motto
’t stad is van iedereen onder het logo van Antwerpen
weg. Nu rest er alleen de A met zonnestraaltjes.
De boodschap van De Wever: de stad is níét van
iedereen. Hij polariseert en speelt groepen tegen
elkaar uit, vindt Geldof. In die zin onderscheidt hij
zich van de burgemeesters van Gent en Mechelen.
De Mechelse burgemeester Bart Somers draagt juist
uit dat de stad van iedereen is. Hij zet sterk in op
veiligheid, maar omarmt diversiteit. Tegen de Volkskrant zei hij: ‘Ik breng burgers een hoopvol verhaal,
maar noem me geen softie’ (Kester 2018). De Wever
zet in Antwerpen ook in op law & order-thema’s als
drugscriminaliteit en deradicalisering maar veel
eenzijdiger, en hij bezuinigde fors op het zogenaamd
linkse sociaal werk en op samenlevingsopbouw
(‘Want dat is mensen betalen om kritiek te leveren’).
Contact maken met elkaar is de enige manier, zegt
Geldof, om de kiezers van het Vlaams Blok en de
Vlaamse nationalisten te laten wennen aan de
nieuwe werkelijkheid. Nu heeft bijna de helft van
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de Antwerpenaren een migrantenachtergrond, maar kijk je naar
de jongste leeftijdscategorie dan ligt dit cijfer eerder rond de 70
procent. Alleen: sturen op menging van bevolkingsgroepen via
de woningmarkt in Antwerpen is slechts beperkt mogelijk. België
beschikt niet, zoals in Nederland het geval is, over een grote
corporatiesector. Nog geen 15 procent van de woningvoorraad
bestaat uit sociale huur. Met als gevolg: sterke segregatie in de
stad. Tegelijkertijd ziet Geldof dat in superdiverse settings
Antwerpenaren vrij vanzelfsprekend met elkaar samenwerken.
‘Veel gaat gewoon vanzelf.’
Behalve dan op de werkvloer van de ‘welvaartsstaat’. De veranderende demografische samenstelling van Antwerpen zou meer
weerspiegeld moeten worden in de professionals. Zo normaal
als superdiversiteit is op straat, zo wit is het in de wijkverpleging,
op het politiebureau en in de lerarenkamer. Alleen het jongerenwerk is redelijk ‘verkleurd’. Geldof vindt dat de competenties van
mensen met een migratieachtergrond meer erkenning verdienen,
zoals hun meertaligheid en het streetwise zijn. Nu ziet hij veel
brave witte jonge meisjes op de hogeschool die niet goed uit de
voeten kunnen in de veranderende frontlinie van het werk; die
kunnen wel een wakkere collega met een migrantenachtergrond
naast zich gebruiken die wel de brug kan slaan naar verschillende
burgers.

Superdiversiteit is als begrip in 2007 geïntroduceerd door Steven Vertovec. Op basis van zijn
onderzoek in het Verenigd Koninkrijk zag hij dat
migranten uit steeds meer herkomstlanden komen.
Bovendien zijn er grote verschillen tussen groepen.
Verschillen in leeftijd, gender maar ook sociaaleconomische klasse en verblijfsstatus bepalen
allemaal de positie van mensen. De Pool die werkt
in de tomatenkas in het Westland is niet te vergelijken met de Poolse bankmedewerker op de Zuidas.

Alles samen?
Het boek van Dirk Geldof (2019) over superdiversiteit beleeft in
België herdruk op herdruk. Geldof is een veelgevraagd spreker,
het boek is verplichte kost op universiteiten en hogescholen.
Hij verklaart de belangstelling uit het feit dat het begrip geen
romantisch of normatief ideaal vertegenwoordigt. Het is er.
Het geeft taal en een gezicht aan de alledaagse en professionele
werkelijkheid van mensen. Het begrip focust meer dan ‘multicultureel’ op het individu. ‘Superdiversiteit’ sluit mensen niet
op in een etnische categorie, maar houdt wél rekening met hun
achtergrond, leeftijd, sekse of migratieverleden. ‘Dus niet voetstoots aannemen dat omdat iemand Marokkaans is, hij of zij de
islam aanhangt / zorgt voor zieke ouders / de kinderen autoritair
opvoedt. Vraag eerst eens wie je precies voor je hebt.’ Maar superdiversiteit vraagt tegelijkertijd om een gemeenschappelijke taal
(of lingua franca), en dat is hier het Nederlands.
De burgemeester van Mechelen, Bart Somers, ziet in de superdiverse realiteit dan ook aanleiding om geen speciale initiatieven

12

meer te subsidiëren. ‘Als ik een jeugdhonk voor Turkse jongeren
ga subsidiëren, dan komen vervolgens de Iraanse jongeren en
dan de Syrische die ook hun eigen plekje willen. Dan kan je aan de
gang blijven. Dat kan dus niet meer’, vertelde hij vorig jaar op het
kennisfestival van het Verwey-Jonker Instituut. In Mechelen moet
iedereen in principe alles samen doen. ‘Geen gescheiden zwemmen meer.’ Geldof is het daar niet mee eens. ‘Af en toe zal
je toch een uitzondering moeten maken. Niet iedereen kan altijd
met iedereen meedoen. Voor sommige Marokkaanse vrouwen
kan het al een hele stap zijn om uit huis te gaan, moet dat meteen
met iedereen?’
In Park Spoor Noord komen alle thema’s die Geldof heeft aangesneden bij elkaar. Het is een relatief nieuw landschapspark,
gerealiseerd op een oud spoorterrein van 24 hectare tussen de
achterstandswijken Dam, Stuivenberg en Seefhoek. Het omvat
erfgoed, veel gras, een skatebaan, graffiti-muren, een multifunctionele hal met horeca, water en een zandspeeltuin voor
de kinderen. Het park heeft geen omheiningen en toch voelen
gebruikers zich veilig. We zien in de verte de bouwkranen op het
Eilandje, een oud dokgebied dat aan Park Spoor Noord grenst
en waar gated appartementen voor kapitaalkrachtige Antwerpenaren omhoogschieten. De aanwezigheid van het park heeft
ook de huizenprijzen van de omliggende buurten doen stijgen
(gentrificering). Maar van het park maakt heel Antwerpen
gebruik. Studenten van Geldof stellen vast dat de verschillende
groepen nauwelijks mengen, maar er is een tolerante manier van
omgaan met elkaar gevonden in het publieke domen. Men geeft
elkaar de ruimte. Susanne Wessendorf (2014), die superdiversiteit
bestudeerde in een Londense wijk, wijst op commonplace diversity; er is een vanzelfsprekende omgangsvorm gevonden, al leven
mensen vaker langs elkaar heen dan met elkaar.

Oud-Berchem
Jan Blommaert komt aangelopen bij het treinstation AntwerpenBerchem. Hij is een Belgisch taalkundig antropoloog, hoogleraar
en directeur van het Babylon-centrum voor de studie van superdiversiteit aan de Universiteit van Tilburg. We staan aan de kop
van de Statiestraat-Driekoningenstraat, een lang levendig lint van
misschien wel honderd kleinere en grotere winkelpanden. Dit is
het ‘verkeerde’ gedeelte van Oud-Berchem; aan de andere kant
van Oud-Berchem woont de gegoede burgerij in een enclave van
art-deco-minikastelen. Blommaert woont zelf in een zijstraat
van de Statiestraat-Driekoningenstraat. Het is zijn habitat, hij
maakt er graag gebruik van de winkels en voorzieningen, maar
het is ook zijn linguïstisch antropologisch onderzoeksveld.
Dit is een echte aankomstwijk, zegt Blommaert, makkelijk te
bereiken, dicht op het station. Het is de straat van de mensen
die hier wonen, vaak tijdelijk, én die hier kopen. ‘Je kan hier één
aardappel kopen voor een paar eurocenten en niemand die dat
gek vindt.’ En je kan er gemakkelijk een winkel of onderneming
starten. Alles draait om vastgoedprijzen, zal hij net als Geldof
vaak herhalen. Voor 600 euro in de maand heb je hier een bedrijfsruimte. Het zijn vooral de Turkse migranten die de basis van de
buurt vormen – ze zijn er in het begin van de jaren zeventig komen
wonen – en hebben een imperium opgebouwd. Panden opgekocht, nieuwe winkels gesticht en ze zitten nu ook in de geldzaken
en de financiering van vastgoed. Waar je elders geen leningen kunt
krijgen, kun je dat bij hen wel.
De straat heeft een infrastructuur op maat om nieuwe mensen
uit allerlei landen op te vangen. Hij wijst op goedkope winkels
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De Wever haalde het motto
’t stad is van iedereen onder
het logo van Antwerpen weg.
Nu rest er alleen de A met
zonnestraaltjes
met matrassen en huisraad. Er is altijd wel een plekje te vinden
op een kamer of in een klein studiootje om tijdelijk je matras neer
te leggen. We staan stil bij een van de vele shop window churches.
Blommaert: ‘Je hoeft alleen maar te zeggen “Hello brother, I love
Jesus” en je hebt een warm welkom en mensen die zich over je
ontfermen.’ Werk is er ook te krijgen. Hij wijst op een schoonmaakbedrijf dat ’s ochtends op straat voor de deur mensen ronselt om
voor 4 of 5 euro per uur heel smerig werk te doen (‘Die maken
alles schoon’). Elders worden Poolse bouwvakkers bij het krieken
van de dag in dienst genomen, ’s avonds keren ze er terug om hun
boodschappen te doen in de Poolse voedingsspeciaalzaken van
de Statiestraat-Driekoningenstraat.
Blommaert wijst erop hoe al deze mensen verbonden zijn met
de rest van de wereld. De voorganger van de evangelische kerk
predikt van Nigeria tot de Verenigde Staten; je kan ze vaak ook
online volgen. Sommige winkeliers hebben de hele dag skype
aanstaan en zien zo hoe hun familie de dag doorkomt in Sri Lanka.
We lopen langs het café van de motorclub van Harley Davidsonliefhebbers. ‘Allemaal blanke mannen en vrouwen, die steeds
ouder worden.’ En langs het nieuwe strakke houten politiebureau
– het heeft jaren gekost dat het er kwam. Het bleek vooral een
symbolisch statement voor een veilige buurt. Blommaert vertelt
dat de zoon van een vriend er een deel van zijn politieopleiding
volgde; geen heftige crime-fighting voor de jeugdige aspirant.
‘Er gebeurde nooit wat.’ Het is het meest rustige politiebureau
van Antwerpen. Het is open tussen 9 en 5, voor informatie. We
zien tekenen van verhipsterisering en gentrificering. Er is een
restaurantje voor jonge hoogopgeleide tweeverdieners en een fraai
theater met een avant-garde-programmering. In het begin van
de straat wees Blommaert al op een trendy barbershop van een
jongen uit Azerbeidzjan. Hij begon als een heel gewone kapper en
toen hij populair werd bij de hipsters, kon hij zijn prijs verhogen.
‘De buurt kan ook een springplank zijn. Sommigen halen het,
anderen trekken verder.’
We passeren de buurttuin en een grote pop-up-werkplaats (‘Eat
Drink Work Shop’) waar jonge hoogopgeleiden achter laptops
verscholen zitten. De plek is afgedwongen door de buurtbewoners,
vertelt Jan Blommaert. Als een pand een half jaar leegstaat, kan de
gemeente het confisqueren. Dat is hier gebeurd, maar in het algemeen is de lokale overheid hier geen dominante actor. ‘Hier zitten
geen kiezers.’ Buurtbewoners wel meer, maar de ondernemers zijn
vooral de sociale motor.

Binding in de winkel

woordje, je wordt gezien. Sommige winkels hier stralen uit dat
ze voor een bepaald publiek zijn. Als ze alleen een bordje in het
Albanees hebben, weet je: dit is niet voor mij. Maar er zijn ook
winkels – daar komt de hele buurt. De superdiverse wijk komt
elkaar tegen bij de bakker, de groenteboer of de barbier. Ooit
opgezet door een Marokkaan, Turk of Syriër, nu voor iedereen.’
Blommaert is voorzichtig met het geven van waardeoordelen over
de superdiverse straat. Hij vindt het belangrijk dat er plekken zijn
waar mensen kunnen neerstrijken en opgevangen worden, juist
ook als ze niet passen binnen regels of geen papieren hebben.
Natuurlijk er is uitbuiting, beaamt hij, we moeten het niet romantiseren. Blommaert heeft zelf ook actie ondernomen tegen het
Bulgaarse café waar vrouwen werden mishandeld. Maar ja, als
mensen geen papieren hebben dan is het goed als ze een bed en
wat werk kunnen vinden. Is er enige vorm van binding nodig?,
vragen we hem. ‘Die is nodig en die is er ook wel’, zegt Blommaert.
Mensen komen samen in de winkel. Hij, zelf zoon van een slager,
heeft ervaren hoe belangrijk het is om contact te hebben en elkaar
tegen te komen in de winkel.
We strijken neer in het hippe restaurantje Brel. We maken de
balans op met Mieke Schrooten (Schrooten e.a. 2015), docent
en onderzoeker aan de Brusselse Odisee-hogeschool, en Stijn
Oosterlynck, stadssocioloog aan de Universiteit van Antwerpen.
Er lijkt meer politieke aandacht te zijn voor law & order – misschien wel terecht – en minder voor omgaan met elkaar. Stemmers op de Vlaams-nationalistische partij en mensen met een
migratieachtergrond komen elkaar in Antwerpen weinig tegen.
De politiek werkt polariserend, het stelt de solidariteit op de proef,
zegt Oosterlynck. Maar samenleven kán heus. Is er een gemeenschappelijk buurtbelang dan is superdiversiteit minder een
probleem, en hetzelfde geldt voor werksituaties. ‘Als we allemaal
snel naar huis willen op het werk, dan gaat samenwerken ook
makkelijk’ (Schuermans e.a. 2017). Hij betwijfelt of de term ‘superdiversiteit’ de lading dekt. ‘Het kan een erg individuele invulling
krijgen. Er zijn heus nog steeds groepen die zich langs etnische
lijnen identificeren. Mensen hebben daar ook behoefte aan, om
ergens bij te horen.’
De superdiverse stad doet ook een beroep op andere professionals; meertalig, streetwise. En, zegt Schrooten, die kijken met
een bredere blik. Bijvoorbeeld naar informele verbanden van
mensen, soms over grenzen heen. Mensen zijn hier, maar hebben
ook verantwoordelijkheid voor kinderen of ouders ‘thuis’. Bovendien: heb niet alleen oog voor de verbindingsrol van winkels en
ondernemers, maar kijk ook eens naar kerken en andere religieuze
organisaties.
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Jan Blommaert roemt het vermogen van winkeliers en ondernemers om hun klanten in te schatten, zoals de islamitische
winkelier die geen druppel alcohol drinkt maar wel adviezen kan
geven over Poolse wodka’s. De ondernemers zijn de spil. ‘Er is een
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In de stad zijn veel oude kerken omgetoverd in
hippe appartementencomplexen. Maar door een
terugtrekkende overheid en de komst van migranten
is er ook de meer verborgen terugkeer van religie.
Hebben kerken en moskeeën in de stad ook een
maatschappelijke rol? We onderzochten het – in dit
derde deel over stedelijke ontdekkingsreizen – onder
andere aan de ‘reli-boulevard’ in new town Almere.
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de maatschappelijke rol van kerken is. Met de komst
van de Algemene bijstandswet in 1965 werd de
materiële hulpverlening vanuit de katholieke caritas
en de protestantse diaconie geminimaliseerd. Nu
is de verzorgingsstaat weer versoberd, waarbij veel
wordt overgelaten aan de samenleving. Dus ook aan
religieuze organisaties? De vraag is voor wie ze zijn,
en wat ze precies doen. En wat betekent dat voor het
bestaande sociaal werk en de gemeente?

De Wegwijzer

Kerkelijke
voedselbank
in Almere

W

ie in een grote stad op
zoek gaat naar kerken en
religieuze organisaties,
kan niet alleen afgaan op
kerktorens en minaretten.
Afrikaanse gebedshuizen
en healing centers van pinkstergemeente-kerken
bevinden zich in leegstaande winkelpanden,
garages en loodsen. Tot Allah wordt gebeden op de
vloer van oude schoolgebouwen of in de hal van een
industrieterrein. Maar niet op de Evenaar, een brede
boulevard in Almere-Buiten, een paar passen van
het treinstation. Tussen een grote Albert Heijn, het
mega Chinese restaurant Tang-Dynastie en allerlei
flats staan een moskee, een hindoestaanse tempel,
een evangelische kerk, een boeddhistische tempel
en een Koninkrijkszaal van de Jehova’s getuigen. In
de meest bedachte nieuwbouwstad van Nederland
bestaat er een zichtbare levendige kerkelijkheid.*
We zijn op zoek naar het antwoord op de vraag wat

We vragen het bij onze eerste post, De Wegwijzer.
Van buiten is het een strak gebouw, van binnen een
soort multifunctioneel buurthuis met vergaderruimten, een restaurant, een boekhandeltje en een
tafel vol folders voor vrijwilligerswerk en advies.
In de grote zaal staat een drumstel op het podium.
Alleen het kruis en de bijbelteksten aan de muur
verraden dat het gebouw dienst doet als een kerk.
Bert Noteboom is voorganger en wijkpastor (geen
‘pastoor’). Hij vertelt dat de kerk vijfentwintig jaar
geleden is ontstaan vanuit een bijbelklas. Nu komen
er op zondag honderden Almeerders samen met
vijfendertig verschillende nationaliteiten en zestien
verschillende evangelische denominaties. De diensten, vaak met moderne multimedia en muziek,
zijn in het Nederlands maar worden synchroon
vertaald in vier talen, waaronder Farsi. Er zijn
allerlei taalgroepen maar, benadrukt hij, het is één
gemeenschap.
Noteboom verklaart de aantrekkingskracht van
De Wegwijzer op migranten uit de erkenning die
ze er krijgen. ‘Ze worden gezien. We luisteren naar
hun verhaal. Dertig jaar geleden was de genocide
in Rwanda. Daar was in Nederland geen aandacht
voor, wij hadden een herdenking.’
De Wegwijzer zet zwaar in op zijn maatschappelijke
taak. Met een wijkwinkel en meerdere hulp- en
adviespunten in de stad behandelen ze drieduizend
hulpvragen per jaar. Er zijn voedselbanken en maaltijdprojecten. Al dat werk wordt gedaan door zo’n
driehonderd vrijwilligers maar er zijn ook vijf à zes
fte sociaal werkers in dienst van de kerk, waaronder
een coördinator ‘drop-outs’ en een opbouwwerker.
Noteboom signaleert dat er in de samenleving
steeds meer hulp nodig is: ‘Wij pakken soms dingen
op die blijven liggen door de terugtrekkende overheid, maar we zijn soms ook de luis in de pels, dan
willen we dat het anders wordt. De bestaande
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instellingen schieten tekort. Wij geven tijd, liefde en aandacht, wij
lopen die extra meters die nodig zijn. Ook op vrijdagmiddag om
half vier maken mensen zich zorgen over de brief van de overheid
die ze niet kunnen lezen. Wij zijn er 24/7.’
Noteboom is kritisch op de versoberde verzorgingsstaat. Zijn
grootste grief: de gemeente en publiek georganiseerde organisaties ontlopen het probleem ‘eigenaarschap’. Er is een cultuur
van afschuiven onder de vlag van integraal werken. ‘Wij zijn
er voor buiten de openingstijden van de gemeente en welzijnsorganisaties, maar we moeten natuurlijk niet verder groeien,
er is wel een grens. Dat we straks geen kerk meer zijn maar een
welzijnsorganisatie.’

Jehova’s
De kracht van kerken, zo bleek ook uit een eerdere verkenning
in Rotterdam (Engbersen & Lupi 2015), is niet alleen dat ze geen
sluitingstijden hebben, maar dat kwetsbare burgers binnen kerken
meer liefdevolle aandacht lijken te krijgen dan in de spreekkamers
van de Nederlandse verzorgingsstaat. De directeur van SKIN
Rotterdam, Madelon Grant, zegt in die verkenning: ‘Kerken kijken
naar álle aspecten van een persoon. Hoe zit je in je vel? Heb je
een fijne relatie? Heb je ’s avonds te eten? Zit je leven economisch
stabiel in elkaar? Ze kijken naar iemand als mens.’ Religieuze
voorgangers van kerken zijn dan ook gewend dat mensen voor alle
mogelijke vormen van steun bij hen aankloppen. De koelkast is
kapot, er is sprake van verslaving of een uithuisplaatsing.
Bert Noteboom vertelt dat hij de begrafenis heeft geregeld van
iemand die hij nooit eerder ontmoet had, ‘maar er was gewoon
niemand anders’. Migranten die niemand hebben of ongedocumenteerd zijn, kunnen vaak niet anders dan bij kerken of
andere religieuze organisaties aankloppen. Ook mensen die de
hulpverlening niet (meer) helpt, kunnen nog altijd terecht bij de
kerk. Zo komen de zware gevallen en de meest complexe zaken
op het bordje van de kerk. De religieuze voorganger van de Petrakerk, Dudley Monart, vertelt in de eerdergenoemde Rotterdamse
verkenning in dezelfde lijn: ‘De wethouder wordt niet uit zijn bed
gebeld door iemand met huwelijksproblemen, ik wel. Als iemand
is bevallen en die persoon heeft geen auto om naar het ziekenhuis
te gaan, dan ben ik de taxichauffeur.’
Dat vertelt ook Jethro de Langen, ouderling van de gestaag groeiende geloofsgemeenschap van Jehova’s getuigen die in Almere
zo’n duizend volgers heeft. ‘Als we langs de deuren gaan, treffen
we steeds vaker mensen met allerlei hulpvragen.’ We bekijken
hun Koninkrijkszaal, een simpel modern gebouw waar meerdere
‘vergaderingen’ per week in verschillende talen plaatsvinden,
onder andere in het Pools en het Papiamento. ‘Ook binnen onze
eigen geloofsgemeenschap is er meer hulp nodig, omdat mensen
ouder worden en de complexiteit van het systeem toeneemt. Je kan
mensen wel doorsturen naar de instanties, maar soms is iemand
dan twee uur met een zorgtaxi onderweg en is het liefdevoller om
zelf iemand naar het ziekenhuis te brengen.’ Toch ambiëren de
Jehova’s getuigen geen maatschappelijke rol. De Langen: ‘Religie
en het bieden van maatschappelijke hulp moeten niet door elkaar
heen lopen. Als je problemen tegenkomt, bijvoorbeeld bij een
gezin, kun je wat doen. Maar onze voornaamste bezigheid blijft
het prediken van het evangelie. Ook bij Jezus kwam de zorgzaamheid ernaast, het was niet zijn corebusiness.’

Moskee

de Evenaar niet bezoeken. Maar eerder sprak een van ons voor het
rapport Geloven op maandag met allerlei betrokkenen in Amsterdam-West (Engbersen & Daamen 2018). Daaruit kwam naar voren
dat moskeeën sterk van elkaar verschillen in het invullen van hun
maatschappelijke rol. In Amsterdam-West vertelde vrijwilliger
Aboubaker el Boudounti dat een jongere generatie hoger opgeleide
moskeebestuurders moskeeën transparanter wil maken voor de
buitenwereld en de relatie met de buurt waar ze staan wil versterken. Hij wees op het taalonderwijs dat moskeeën in het weekend
verzorgen, de zorg voor ouderen in verzorgingshuizen vanuit de
moskee en de vele bijeenkomsten over uiteenlopende maatschappelijke thema’s. In de achterliggende periode, betoogde hij, is veel
tijd gestopt in gebouwen en de bouw van nieuwe moskeeën, ‘nu
is de tijd rijp om meer tijd te investeren in de maatschappelijke rol
van de moskee’.
Bestuurders en beleidsmakers zijn huiverig om maatschappelijke
activiteiten van religieuze organisaties te subsidiëren door het
adagium ‘scheiding tussen kerk en staat’. Ze willen geen activiteiten ondersteunen die elke professionaliteit ontberen en waar de
hulp uitdraait op het bekeren van mensen in kwetsbare situaties.
Maar er is volgens hoogleraar James Kennedy ook sprake van
onwetendheid en onwennigheid bij ambtenaren bij het waarderen
van maatschappelijke activiteiten door kerken.** Veel gemeenteambtenaren behoren tot een generatie die zich in de jeugd heeft
losgemaakt van de kerk. Bij woorden als ‘kerk’ en ‘religie’ reageren
ze eerder allergisch dan nieuwsgierig, al is dat aan het veranderen.
Bij de gemeente, hebben we gemerkt, werken steeds meer migranten die connecties hebben met religieuze organisaties.
We spreken daarom met de Almeerse wethouder Jerzy Soutekouw
(PvdA), verantwoordelijk voor de Wmo en diversiteit. Hoewel
vrij onbekend met het werk van religieuze organisaties, wil hij
graag weten wat kerken doen op maatschappelijk terrein. Hij wil
ook graag meer contact met de moskeeën. ‘Die staat nu helemaal
in het teken van terrorisme, veiligheid en radicalisering. Dat is
belangrijk, maar liever zou ik ook met ze spreken over de rol die zij
voor zichzelf zien in de maatschappij.’ Soetekouw ziet religieuze
organisaties als een belangrijke vindplaats van mensen die hulp
nodig hebben en die buiten het zicht vallen van de gemeente.
‘Als er Marokkaanse vrouwen zijn die de Nederlandse taal niet

Ieder jaar vallen in Nederland zo’n 10.000 mensen
van hun geloof (De Hart &
Van Houwelingen 2018). Het
sluiten van kerkgebouwen
en het fuseren van parochies
is aan de orde van de dag.
Vooral de Protestantse Kerk
in Nederland (PKN) en de
Rooms-Katholieke volkskerk
zijn een krimpkerk geworden
van vooral vergrijsde vrijwilligers. Maar de laatste wordt
wel een beetje nieuw leven
ingeblazen door bijvoorbeeld
Poolse en Filipijnse migranten. Migranten nemen ook

Hoe zit dat met de moskee? Door de ramadan konden we die op
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nieuwe kerken mee, denk
aan de vele pinksterkerken
die bezocht worden door
christelijke migranten uit
Afrika, Azië en LatijnsAmerika (onder andere
Suriname, Antillen). Er zijn
ongeveer 1 miljoen christenmigranten. Daarnaast is de
islam met zijn verschillende
stromingen onderdeel van
de Nederlandse religieuze
infrastructuur geworden.
Ons land kent ook ongeveer
1 miljoen moslims en ten
minste vijfhonderd moskeeën
(Huijink 2018).

‘Alles is vrijwilligerswerk.
Complexe problemen
kunnen we niet aan’

machtig zijn, dan hoop ik dat de moskee ze naar ons stuurt.’ Hij
is terughoudend met financiering van taken die volgens hem van
de gemeente zijn. ‘Ik ga geen Nederlandse les binnen de moskee
subsidiëren. De stad is zo gebouwd dat het mensen uitnodigt
elkaar te ontmoeten, zie de busbanen, de open ruimtes en de
scholen’, legt hij uit. ‘Maar nu plaatsen mensen schuttingen en zit
iedereen in zijn eigen tuin te barbecueën.’ Hij wil wel zicht krijgen
op de maatschappelijke rol van kerken en samenwerken, maar wil
niet de segregatie financieren.

Pagode
Terug van het stadhuis naar de reli-boulevard. Dat Almere openstaat voor religie merkten ook de bestuurders van de Vietnamese
Van Hanh Pagode, een traditioneel ogende zachtgele boeddhistische tempel met beeldentuin. Tien jaar geleden zochten ze naar
een centrale plek in het land, de gemeente Almere werkte meteen
mee. Quang Tinh vertelt: ‘We zeiden: “We zullen een bescheiden
gebouw neerzetten, dat past binnen de omgeving”, maar de
gemeente zei: “Nee, pak juist maar lekker uit, we krijgen kritiek
op onze eenvormigheid”.’ Nu bezit de jonge stad Almere een
klassieke pagode waarvoor bewust Nederlandse bakstenen zijn
gebruikt (‘Want we zijn ook Nederlands’). Er is een grote gemeenschapszaal, boven in de gebedsruimte staan grote goudkleurige
Boeddhabeelden, er is een altaar waar overledenen een plekje
hebben. Quang Tinh wijst bij de entree van de tempel naar twee
Vietnamese woorden. Het woord links staat voor mededogen of
naastenliefde, het woord rechts voor vergeten en vergeven. Ook
in het boeddhisme is een maatschappelijke bijdrage van belang,
vertelt hij.
Er zijn steeds meer zorgen over de ouderen binnen de Vietnamese
gemeenschap, zegt Tuan Tran. De generatie bootvluchtelingen
heeft altijd heel hard gewerkt, vaak als loempiaverkoper, maar
die is nu oud en vaak eenzaam. De tempel is niet in staat om alle
zorgtaken op zich te nemen. Quang Tinh: ‘We hebben 0,0 fte in
dienst. Alles is vrijwilligerswerk. Complexe problemen kunnen we
niet aan, we hebben geen professionaliteit in huis.’ Wel dromen
ze ervan om vlak bij de pagode Vietnamese ouderen te huisvesten
zodat ze voor hun dagbesteding naar de tempel kunnen komen.
Maar de ouderen hebben daar helemaal het geld niet voor. Ze
hebben wel gepraat met projectontwikkelaars op de Evenaar,
maar dat liep op stuk op de centenkwestie.

Gaten vullen
Je vraagt je af waarom gemeenten, welzijnsorganisaties, Wmocircuits en religieuze organisaties niet vaker de handen ineenslaan. Vaak hebben organisaties geen weet van elkaars werk, en
als ze dat wel hebben, is die snel verouderd door de dynamiek
binnen de religieuze infrastructuur. Mieke Schrooten, redacteur
van het onlangs verschenen boek Sociaal schaduwwerk (Schrooten e.a. 2019), benadrukt dat religieuze organisaties vaak de gaten
opvullen die formele spelers laten vallen. Voor mensen die door

Almere is een bedachte stad,
een new town of buitenstad.
Woonden er in 1976 nog
maar enkele families, nu
is het uitgegroeid tot een
stad van 200.000 inwoners.
Tot het begin van de jaren
negentig kwam de helft van
de nieuwkomers uit Amsterdam. In 2011 was hun aandeel

geslonken tot 21 procent.
De grootste groep verhuizers
naar Almere bestaat nu uit
migranten. Ruim 40 procent
van de Almeerders heeft een
migratie-achtergrond, waarvan 30 procent niet-westers
en 10 procent westers – de
expats.

hun verblijfsstatus zijn uitgesloten van formele hulpverlening
zijn deze zelforganisaties dikwijls de enige optie om nog hulp te
krijgen. Natuurlijk kent de terugkeer van religie in de stad ook
gevaren; mensen kunnen misbruikt worden, omdat ze soms met
hun krappe beurs veel geld betalen aan de kerken of omdat ze
‘gevangen’ kunnen raken in een gemeenschap waardoor ze juist
minder deelnemen in de brede samenleving.
Meer kennis over elkaar en samenwerking tussen de religieuze
en sociale infrastructuur is belangrijk. In Almere zien we, zoals
eerder in Amsterdam en Rotterdam, grote verschillen tussen
kerken en religieuze organisaties. Sommigen concentreren zich
op geloofsverkondiging, anderen zoeken naar versterking van hun
maatschappelijke rol. Andere vangen mensen op waar formele
instanties geen raad mee weten. De Algemene bijstandswet van
1965 werd in de Memorie van Toelichting ervan omschreven als
de laatste schans of reservelinie tegen dreigende bestaansnood.
Dat is een fictie gebleken. Het laatste vangnet wordt in onze
verzorgingsstaat door de kerken en moskeeën gespannen, soms
voor hun geloofsgenoten, soms breder. En wellicht nog belangrijker: religieuze organisaties leggen in de stad de vinger op de zere
plek van de hulpverlening, die vaak als verkokerd, bureaucratisch
en liefdeloos wordt ervaren. Daar doemt ook het beeld op van een
verzorgingsstaat die alleen open is tijdens werktijden.
Noten
* Met bijzondere dank aan gebiedsmanager Almere-Buiten Mylan
Derkink en voorlichter Paul Andriesen, beiden gemeente Almere, voor
het organiseren van het bezoek.
** Zie zijn bijdrage ‘Kerk-staat verhoudingen in verandering’ aan het
symposium Geloven in Amsterdam, Amsterdam 29 november 2017.
Bronnen
• Engbersen, Radboud & Tineke Lupi, Het belang van slow social work. Op zoek
naar nieuwe welzijnsfuncties in Rotterdam. Den Haag: Platform31, 2015
• Engbersen, Radboud & Suzan Daamen, Geloven op maandag. Over de maatschappelijke rol van religieuze organisaties in Amsterdam. Fotografie Tiva Pam.
Den Haag: Platform31, 2018
• Hart, Joep de & Pepijn van Houwelingen, Christenen in Nederland. Den
Haag: SCP, 2018
• Huijink, Willem, De religieuze beleving van moslims in Nederland. Den Haag:
SCP, 2018
• Schrooten, Mieke, Rebecca Thys & Pascal Debruyne, Sociaal schaduwwerk.
Over informele spelers in het welzijnslandschap. Brussel: Politeia, 2019
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De attente
stad: Z wolle
VERKENNING
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Is het mogelijk om steden te realiseren waar bewoners
meer dan nu naar elkaar omkijken, ook als ze heel
verschillend zijn? Op bezoek in Zwolle, bij een
ggz-ervaringsdeskundige, een buurttuin van een
revalidatiecentrum en de Knarrenhof, waar ouderen
samen wonen. In Rotterdam leren we van het
architectenbureau Kempe Thill over ruimtelijke en
sociale condities die het naar elkaar omkijken kunnen
bevorderen.
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Architectenbureau Kempe Thill, die kantoor houdt
in de schaduw van de Rotterdamse Van Nellefabriek, is actief in verschillende Europese landen.
We spreken er met Oliver Thill, opgegroeid in
Oost-Duitsland, al jaren gesetteld in Rotterdam.
Volgens hem loopt de bouwsector ver achter op
de sociale werkelijkheid. ‘In de opleidingen van
architecten en ook in praktijken van projectontwikkelaars worden nog steeds verouderde beelden
gecultiveerd over gezinnen en families (“man en
vrouw die samen kinderen hebben”). De demografische realiteit is onvoldoende tot hen doorgedrongen,
bijvoorbeeld die van de vergrijzing, maar ook het
gegeven dat het aantal bewoners per woning in
steden radicaal naar beneden aan het gaan is.’ Hij
verwijst naar extreme situaties in het sterk vergrijsde
Japan, waar de enige dochter van boven de 55 én
geld moet verdienen, én voor haar twee hulpbehoevende hoogbejaarde ouders moet zorgen. Dat vraagt
meer sturing van de kant van de overheid en ook een
grotere rol van woningcorporaties. De participatiesamenleving is een politiek waardevol concept,
maar de overheid doet te weinig om deze de facto
mogelijk te maken.

Ggz-ervaringsdeskundige Rutger
Scholte ter Horst:
'We moeten we het
met mekaar gaan
doen, maar kunnen
we dat wel?’

Apartheid

S

teeds meer kwetsbare ouderen wonen
langer thuis, zo ook mensen met
psychische of mentale beperkingen.
Ze moeten zichzelf zien te redden in
hun wijk, maar ze hebben behoefte
aan iemand die een oogje in het zeil
houdt en, als het nodig is, even helpt. Maar dan
moeten mensen elkaar wel kunnen zien en tegenkomen en weten wanneer ze iets voor elkaar kunnen
betekenen. In hoeverre kan de inrichting van de stad
daarbij helpen? Rijksbouwmeester Floris Alkemade
schreef twee jaar geleden de prijsvraag WHO CARES
uit om architecten samen met mensen uit de zorg te
stimuleren na te denken over hoe je woonwijken zo
kan transformeren dat mensen er goed oud kunnen
worden en niet vereenzamen. Vrijwel alle plannen
die de eindronde hebben gehaald – meergeneratiehofjes en gemeenschapsdwarsstraten – hebben één
ding met elkaar gemeen: ze brengen buurtbewoners
meer met elkaar in contact.2

Thill wijst op twee structurele problemen in de
Nederlandse samenleving.
De eerste is onze neiging tot apartheid (‘Nederlanders willen wonen tussen mensen zoals zijzelf’) en
denken in categorieën. We hebben in Nederland
grote moeite met mengen, met het omgaan met
verschillen en tegenstellingen. In de andere landen
waar Kempe Thill actief is, ziet hij meer gemak met
verschillen, bijvoorbeeld in ‘het katholieke België’.
Zo heeft Kempe Thill in Hasselt een woontoren
gebouwd met starterswoningen, eengezinswoningen, studentenwoningen, en helemaal bovenin lofts
van 2 miljoen. ‘Dat is in Nederland bijna onmogelijk.
De rijken willen niet in de lift met de studenten.’
Thill betoogt dat er nieuwe mixen nodig zijn. Hij
geeft als voorbeeld een wooncomplex voor twee
generaties ouderen die ze ook in België hebben gerealiseerd; in veel gevallen nog redelijk vitale senioren
met hun hulpbehoevende hoogbejaarde ouders:
een beetje krakkemikkig oud ondersteunt zeer
krakkemikkig oud (‘Dat is de huidige demografische
realiteit’).
Het tweede probleem is zijns inziens het ontbreken
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van wat hij ‘gemeenschappelijke ruimten’ noemt. ‘Je hebt de
eigen woning en vervolgens publieke ruimten en daarnaast haast
niks. Dat maakt het lastig om sociale interactie op gebouwniveau of blokniveau mogelijk te maken. In andere landen
heb je dat veel meer wel. In Duitsland, bijvoorbeeld, hebben
mensen gemeenschappelijke binnentuinen. Daar komen ze
elkaar tegen, daar spelen hun kinderen. In Nederland ontbreken
veelal gemeenschappelijke voorzieningen in wooncomplexen.
In Oostenrijk daarentegen, heeft een Weense woningcorporatie
woningen tien procent kleiner gemaakt en de gewonnen ruimte
benut om gemeenschappelijke voorzieningen te realiseren. Hij
wijst ook naar Wohnpark Alterlaa in Wenen, gebouwd in de jaren
zeventig; een wijk op zichzelf. Het bestaat uit zes reusachtige
wooncomplexen, de Bijlmer verbleekt erbij. Het is een van de
populairste wijken van Wenen, sociale woningbouw is er een
belangrijk onderdeel van. Het Wohnpark bevat tal van collectieve
voorzieningen op de begane grond, zoals een wasmachineruimte,
een bibliotheek, een bewonerscafé, een dansschool, een modeltrein-ruimte, een werkplaats voor fietsen, en (onder andere op het
dak) zwembaden. ‘Je moet wel ruimten aanbieden waar mensen
elkaar tegenkomen.’

Knarrenhof
In Nederland kiezen we voor de kleinschalige oplossing. Zie de
prijsvraag van de rijksbouwmeester. Vooral het hofje is populair.
We reizen daarom af naar Zwolle, naar de inmiddels beroemde
Aahof, ook wel ‘Knarrenhof’ genoemd in de Aalanden, twee
nieuwbouwhofjes met in totaal 48 woningen; een deel sociale
huur, een groter deel koop. De Knarrenhof telt 67 bewoners. Het
aantal stellen en alleenstaanden is er ongeveer gelijk. De eerste
bewoners trokken er twee jaar geleden in, maar het idee ontstond
vele jaren eerder. Het duurde jaren voordat het geld en vooral de
grond er kwam. We zitten in het Hofhuys, het gemeenschapshuis,
tussen de twee hofjes, waar we met bewoners Cora Kooiman en
Marijke Langenbach hebben afgesproken. Beneden vergadert
de onderhoudscommissie. Cora Kooiman (68 jaar), een van
de initiatiefnemers van het eerste uur, vertelt dat ze graag met
gelijkgestemden wilde wonen, mensen van dezelfde leeftijd als zij,
mensen ‘die je meteen snappen’. Marijke Langenbach (71 jaar) en
haar man wilden het moment voor zijn dat hun woning hun in de
weg ging zitten met het klimmen der jaren.
Ze hebben geen spijt van hun keuze. In de Knarrenhof is er oog
voor elkaar, ‘maar je moet niks’. Cora Kooiman: ‘We gaan heus
niet de billen van de buurman wassen.’ Er is goed nagedacht over
de indeling. ‘Bij de bouw is ervoor gekozen om, anders dan bij het
middeleeuwse hofje, de buitendeur aan de voorkant te zetten, dan
kunnen de medebewoners niet zien wie er bij je op bezoek komt.’
Iedereen heeft een klein tuintje zonder schuttingen, overlopend in
een gemeenschappelijke tuin. Dit bedoelt Oliver Thill met nieuwe
gemeenschappelijke ruimten; niet privé, maar ook niet publiek.
‘Parochiale ruimten’ worden ze ook wel genoemd. Het vergt wel
enige vaardigheden. Cora: ‘Toen ik daar voor het eerst ging zitten,
vroeg ik me af: moet ik élke keer een praatje maken met de buurvrouw als ik in mijn tuin stap en zij ook naast me in haar tuintje
zit?’ Er zijn ‘best veel bewoners die wat mankeren’ en er zijn
inmiddels al twee bewoners overleden. De achterblijvers zijn heel
blij dat ze in de hofjes wonen, ze ervaren veel steun.

Geheim
In de Knarrenhof zijn veel gezamenlijke activiteiten, van samen de
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De beleeftuin
Buiten Zinnig van
revalidatiecentrum
Vogellanden

In Nederland kiezen we voor
de kleinschalige oplossing.
Vooral het hofje is populair
gemeenschappelijke tuin onderhouden tot voetbal kijken, fietsen
en een keer in de maand samen eten (tenminste voor wie wil
aanschuiven). Marijke: ‘We waken ervoor het gemeenschappelijke
te zwaar te maken.’ Zelf doet ze van alles, ze heeft nog nooit zoveel
nieuwe sociale contacten opgedaan. Zo gaat ze naar klassieke
concerten (‘Nooit eerder gedaan’) en zwemt ze met een vrouw van
88 jaar die niet alleen naar het zwembad kan. Wel moet je er met
elkaar over de kleur van de zonneschermen en de inrichting van
de gemeenschappelijke binnentuinen uit kunnen komen. In het
geval van het eigen zonnescherm was er de keus uit drie kleuren.
Dat lijkt het geheim: verschillen tussen mensen mogen er zijn,
maar die kunnen niet te groot worden.
‘Zou je het leuk vinden om in zo’n hofje te wonen?’ vragen we aan
Rutger Scholte ter Horst (36 jaar), ggz-ervaringsdeskundige. We
zijn in de Pierik, een buurtje met merendeels kleine eengezinswoningen, veelal van de woningcorporatie. Hij ontvangt ons er
allerhartelijkst in zijn woning. Rutger vertelt monter dat hij leeft
met een autisme-stoornis én ADHD, periodiek met depressiviteit
worstelt en in het verleden te maken had met psychoses (‘En ik kan
nog wel een paar labeltjes noemen’). Hij valt naar eigen zeggen
onder de oude Wajong (‘Geen verdiencapaciteit’) en hij is zeer
actief als vrijwilliger, onder andere als lid van de participatieraad
van de gemeente Zwolle. Hij zou dat niet willen en kunnen, in zo’n
hofje wonen. ‘Er wordt best wat van je gevraagd, er zijn allerlei
activiteiten’, heeft hij gehoord van iemand die hij daar kent. ‘Als je
nooit meedoet, dan lig je er toch een beetje buiten.’
Maar in de wijk waar hij nu woont, is het voor hem ook niet
makkelijk. De Pierik, geeft hij aan, is niet adequaat toegerust
voor bewoners met serieuze problematiek. ‘Van het beleid moet
iedereen de samenleving in. Hier moeten we het met mekaar gaan
doen, maar kunnen we dat wel?’ Hij vertelt hoe mensen met zware
ggz-problematiek nu zelfstandig moeten wonen, terwijl er in de
avond en nacht nauwelijks hulp beschikbaar is. In het wijkteam is
de ggz-expertise beperkt. Op buurtbewoners doen ze nauwelijks
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een beroep, ook omdat veel buurtbewoners zelf veel zorg nodig
hebben. Ze zien de mensen waarvan zij begeleiding krijgen ook
elders in de wijk woningen binnenstappen. ‘Dan weet jij: oh,
die heeft ook begeleiding en die ook.’ Hij loopt een aantal van
zijn buren af en maakt voor ons duidelijk dat die zelf de grootste
moeite hebben overeind te blijven. De draaglast van de Pierik is
groot en de draagkracht beperkt.
Schouders
‘Het idee is dat de sterke schouders de zwakken helpen, maar wij
hebben die mensen niet in onze omgeving. En wie zijn die sterke
schouders dan? Is het de tweeverdiener met een koopwoning die
nergens last van heeft, die geen zorgvraag heeft? Maar die heeft
vaak ook geen interesse in mensen zoals ik.’ Hij kent veel maatschappelijk betrokken personen al jaren, ze zijn in hem geïnteresseerd, maar als hij een tipje van de sluier oplicht van de problemen
waarmee hij worstelt, is het snel van “Héé kop op!, de zon schijnt
straks weer.”’ Rutger: ‘Die zeggen niet: “Bel me ook op als je je weer
depressief voelt, dan kom ik langs, dan gaan we samen met de
hond wandelen.”’ De werelden van zogenaamd gewone mensen
en mensen met een ggz-achtergrond, maakt hij duidelijk, liggen
ver uit elkaar. Hij zou de kloof graag gedicht zien, maar eenvoudig
is het niet. ‘Als ik kijk waar we het in onze vriendengroep over
hebben, dan gaat het niet over het huis, het werk en de vakantie.
Waar gaat het wel over? Hoe kom je de dag door? Heb je een slechte
periode en wat doe je dan? Lukt het met de boodschappen? Zullen
we samen eens iets doen? Ik leen de auto van mijn moeder, dan
gaan we een dagje weg. We letten op elkaar.’
De meeste steun valt te verwachten van lotgenoten (‘De lamme
helpt de blinde’), zoals ook naar voren komt in eerder onderzoek
van Lilian Linders (2010) en Femmianne Bredewold (2014). Zo is
er aan het plantsoentje waar ook het huis van Rutger en zijn vrouw
aan grenst, een ontmoetingsruimte voor ervaringsdeskundigen
en cliënten uit de ggz. De vrouw van Rutger is er gastvrouw. De
plek staat voor alle buurtbewoners open, er wordt daar bijvoorbeeld vergaderd voor het festival van de Pierik. ‘Maar dan merk je
vaak dat veel van hen toch een ggz-achtergrond hebben.’

Harde muziek
Wat zou er in fysieke zin in de wijk moeten veranderen voor
mensen als Rutger? Steden als Den Haag en Amsterdam hebben
zich gecommitteerd aan the age-friendly cities. Ook het VN-verdrag gericht op het verbeteren van de positie van gehandicapten
heeft het bewustzijn vergroot voor mensen met beperkingen die
afhankelijk zijn van rolstoel en rollator, maar wat mensen met een
mentale of psychische beperking nodig hebben, is minder helder.
Ook Rutger beaamt dat. Als hij op pad gaat, komt alles heftiger bij
hem binnen: geuren, geluiden en beelden. Zijn medicatie dempt
wel de prikkelverwerking, maar hij is gebaat bij rustige plekken.
Vaak maakt hij gebruik van het toilet in winkelcentra om even tot
rust te komen, tot zijn ergernis staat daar vaak de muziek aan. De
muziek in winkels is te hard en volgens hem afgestemd op een
publiek van jonge tieners. Hij heeft gehoord van het experiment
van Albert Heijn om mensen met een autisme-stoornis op een
specifiek moment te laten winkelen. Hij vertelt dat de Kermis
in Zwolle deze groep de kans bood naar de Kermis-attracties te
komen zonder harde muziek. De stad zou stilteruimten (binnen
en buiten) meer moeten accommoderen en de stadsverlichting en
bewegwijzering rustiger, helderder en duidelijker kunnen maken.
Een attente stad is soms ook een stille stad.

Een attente stad is soms
ook een stille stad

Rutger vindt het fijn om te wandelen met de hond, juist ook voor
een praatje met een buurtbewoner. Verderop in de wijk is de
beleeftuin Buiten Zinnig, een initiatief van revalidatiecentrum
Vogellanden. Rutger en zijn vrouw kennen de mooie, rustige
plek. Eerder op de dag hebben we er een kijkje gekomen. De late
zomerbloemen staan nog in bloei, er is een glazen kas. Directeur
Fenna Eefting vertelde ons dat de tuin een initiatief is van een
gepensioneerde buurtbewoner en bioloog en een therapeute van
het centrum. Een simpel bruggetje verbindt de ‘normale’ buurtbewoners uit het ‘gewone’ woonwijkje met de revalidanten uit
Vogellanden met vaak ernstige verwondingen (amputaties, dwarslaesies). Met aangepast tuingereedschap kan iedereen wel iets.
Revalidanten voelen zich weer even gewoon mens. Er is contact,
een praatje en het gezamenlijk tuinieren op de eerste zaterdag in
de maand, vertelt tuincoördinator Milena Ŝuran. Ze woont zelf in
de buurt, net als veel senioren die te kampen hebben met gevoelens van eenzaamheid. Ook zij profiteren van de tuin, evenals de
kinderen die er met Pasen eieren komen zoeken.

Draaicirkels
De aandacht voor toegankelijkheid van huizen en appartementen groeit (Van der Reijden e.a. 2019); in de architectuur gaat het
tegenwoordig veel over draaicirkels, zegt Oliver Thill. Maar voor
het stimuleren van alledaagse attentheid is meer nodig (zie ook:
Kremer e.a. 2019). In het bijzonder beschutte plaatsen tussen de
privéruimte en het publieke domein, zoals een binnentuin of
een gezamenlijke ruimte in een complex. Daar passen regels en
afspraken bij en wat oefening om het samen prettig te hebben.
Het mengen van mensen met verschillende achtergronden, zoals
mensen die een ggz-achtergrond hebben, blijkt ingewikkelder,
maar kwetsbare bewoners apart zetten in uitkeringswijken wil
niemand. Voor hen zou bovendien de publieke ruimte ook meer
aangepast moeten worden. Zo zou een beetje meer stilte in de
stad hen helpen; heel veel andere stadsbewoners zouden dat ook
toejuichen. En misschien is er ook toch iets meer civiele, architectonische, stedenbouwkundige en beleidsmatige durf en verbeeldingskracht nodig om de attente stad dichter bij te brengen.

Noten
1 Zeer veel dank aan Arjan Broer en Femmianne Bredewold.
2 www.prijsvraagwhocares.nl
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De mooie
stad: T ilburg
VERKENNING
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We proberen de stad ‘duurzamer’, ‘groener’ en
‘vriendelijker’ te maken. Maar is schoonheid ook een
belangrijk doel? En wat is een mooie stad of wijk?
Deze vragen zijn richtinggevend in dit vijfde deel over
stedelijke ontdekkingsreizen. We trekken naar een
‘kwetsbare buitenwijk’ van Tilburg om het te vragen
aan rijksbouwmeester Floris van Alkemade, en gaan te
rade bij woningcorporatiedirecteur René Scherpenisse,
en bij filosoof Kees Vuyk die zowel over ongelijkheid
als schoonheid boeken schreef.
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Stokhasselt

F

loris van Alkemade, de rijksbouwmeester, heeft zich de afgelopen jaren
onderscheiden met het uitschrijven
van maatschappelijk betrokken prijsvragen als Who Cares? We wandelen
met hem op een plek die niet als eerste
met schoonheid wordt geassocieerd: de vroeg-naoorlogse wijk Stokhasselt in Tilburg-Noord, waar
de armoede en laaggeletterheid groot is. Hij heeft
de locatie zelf uitgekozen. Het is een stralende dag
en we wandelen op anderhalve meter afstand van
elkaar langs de ruim in het groen liggende betonnen
hoogbouwflats uit de jaren zestig. Van Alkemade
ziet overal schoonheid, maar vooral ook kansen om
de wijk mooier te maken. Hij wijst op het ‘prachtige’ park waar de flats omheen liggen en prijst het
groene laantje met knotwilgen waar we doorheen
lopen (‘Schitterend!’). ‘Hier is echt kwaliteit toegevoegd’, zegt hij, terwijl hij het ruim aanwezige groen
overziet.

DNA
Schoonheid heeft volgens hem met politiek en
moraliteit te maken; schoonheid omwille van de

schoonheid is zonder betekenis. Aan schoonheid
zijn altijd waarden gekoppeld, al verschuiven deze
in de tijd. Na de oorlog in de tijd van de wederopbouw, legt hij uit, wijzend naar de flatgebouwen,
was het politiek in zwang om modern te zijn – ook
als reactie op de nazi’s die Blut und Boden, ambacht
en oude tradities propageerden – en om gelijkheid
na te streven. De zijkanten van de flats in Stokhasselt bestaan dan ook uit blinde muren (‘Dat zou je
nu niet meer willen’). Toen was het not done om
daar balkons en ramen te maken, want dan zou je
onderscheid maken en sommige bewoners een extra
privilege geven. ‘In deze wijk zit ook het optimisme
van de vernieuwingsdrang in de wederopbouw. Dat
is wat dit soort wijken in hun DNA hebben. Als je
dit sloopt en daarvoor een traditionele Vinex-wijk
terug zou bouwen, verlies je een essentiële waarde
uit je geschiedenis. De volgende generatie zal zich de
haren uit het hoofd trekken als ze deze flats zouden
slopen – zoals dat nu in de Bijlmer is gedaan. Beter
is het de kracht van die tijd terug te halen en daarbij
aan te sluiten in plaats van het plat te gooien.’
Transformeren en toevoegen in plaats van de
sloophamer, is het adagium van de rijksbouwmeester. Hij stelt vast dat, ook hier, entrees van de
hoogbouwflats chiquer, liftinstallaties fraaier en
de plinten mooier en levendiger kunnen, door er
bedrijvigheid in mogelijk te maken of er gemeenschappelijke ruimten in te realiseren. Hij verbaast
zich over het gebrek aan creativiteit in het aanbod
van woonvormen in Nederland. Het aantal eenpersoonshuishoudens is spectaculair gegroeid en blijft
groeien, zo ook het verlangen naar gemeenschappelijkheid. Hij wijst op het woonideaal dat de populaire sitcom Friends vertegenwoordigt. Ieder zijn
eigen appartement en toch omringd door vrienden.
Waarom worden er dan nog zoveel eengezinswoningen gebouwd? De flats in Stokhasselt bieden
de mogelijkheid om aan deze nieuwe woonwensen
tegemoet te komen.

Bloemkool
Van Alkemade laat zich niet verleiden tot uitspraken
over wat nu wel of niet lelijke wijken zijn, ook de veel
bekritiseerde woonerf- of bloemkoolwijken bieden
volgens hem veel potenties. ‘Het wordt vanzelf
mooi als er generatie na generatie toevoegingen aan
worden gedaan. Onze historische binnensteden
vinden we allemaal prachtig, maar die zijn ook
niet in één keer zo gemaakt. Daar is iedere keer aan
gesleuteld. Wat niet goed is, is eruit gehaald of tot
iets anders teruggebracht. Dan ontstaat er
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Schoonheid maak
je samen
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gelaagdheid, meerdere dimensies.’ En zeker in
Stokhasselt kan dat gerealiseerd worden. We kijken
uit over het park, deels begrensd door hoogbouw en
een drukke weg waar eengezinswoningen tegenaan
liggen. ‘Je kunt hier juist iets toevoegen, verdichten,
zodat het park een Central Park-achtige uitstraling
krijgt. Dit soort ruimten lijden er niet onder als je ze
meer besloten maakt. Er verwaait nu veel. Als je gaat
transformeren, dus telkens een laag toevoegt die de
situatie verrijkt, krijg je een veel interessantere vorm
van schoonheid.’
En, benadrukt hij steeds opnieuw tijdens de
wijkwandeling: esthetiek is niet los te zien van de
bewoners van de wijk. ‘Schoonheid is geen blindheid voor sociale problemen.’ Als je een gebied
aanpakt, verfijningen wilt aanbrengen, moet je
wel opletten voor wie je het doet. Dat betekent dat
je inzicht moet hebben in wat voor levens mensen
leiden, wat hun mogelijkheden zijn en hoe je daarin
verbeteringen kan aanbrengen. ‘Architecten hebben
daar vaak een blinde vlek voor, ik ook. Kijk eerst naar
de behoeften en het leven van mensen. De laaggeletterdheid in deze wijken en de sociale problemen
zijn enorm, denk bijvoorbeeld aan eenzaamheid.’
Architectuur is daar niet de ultieme oplossing voor,
weet hij ook wel, maar kan wél een belangrijke
bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit
van leven van bewoners.

Verdichting
Van Alkemade wijst op de huidige woningnood. In
de nabije toekomst zal die nog nijpender worden.
Volgens hem zijn er 1 miljoen nieuwe woningen
nodig en die kunnen in zijn visie in de bestaande
stad gerealiseerd worden. Juist in ruim bemeten
naoorlogse wijken als Stokhasselt is verdichting
mogelijk, ook om verdere segregatie tegen te gaan.
‘Bouwpartijen zeggen: geef ons de weilanden. Er is
woningnood, het moet snel en we kunnen het snel.
Ik ben ervan overtuigd dat dat de verkeerde richting is. Als we weer buiten de steden gaan bouwen,
neemt de segregatie verder toe. De kansrijken gaan
buiten de stad wonen, en zo krijgen we stadswijken
zoals in Tilburg-Noord met een hoge concentratie
aan problemen. Die sociale segregatie gaat zo’n
enorme tijdbom onder onze maatschappij leggen.
Dat kun je door met heel veel liefde aan dit soort
wijken te werken, tegengaan.’
Veel partijen hebben daarin een rol te spelen, in
het bijzonder woningcorporaties. We hebben in
Nederland een schitterende traditie van volkshuisvesting, zegt Van Alkemade, maar anno 2020
hebben corporaties geen ‘millimeter manoeuvreerruimte’. Dat bevestigt de Tilburgse woningcorporatiedirecteur van Tiwos, René Scherpenisse.
Hij wijst op het recente in opdracht van Aedes
uitgevoerde onderzoek Veerkracht in corporatiebezit
(Leidelmeijer e.a. 2020), dat laat zien dat in Nederland kwetsbare wijken juist verder wegzakken en
een steeds hogere concentratie van problematische

huurders en problemen kennen. ‘Woningcorporaties zijn aan handen en voeten gebonden, door
strikte regels, door het verbod op scheefwonen,
door de verhuurdersheffing. Daardoor dreigt er een
minimalistische opvatting over volkshuisvesting,
namelijk alleen voor de onderkant van de samenleving en niet meer voor de middenklasse. En als
je van volkshuisvesting een residuele voorziening
maakt, dan krijg je nogal snel residuele oplossingen.
Dan krijg je buitenwijken zoals de Parijse banlieues,
die uitstralen dat de mensen die er wonen geen
toekomst hebben.’

Harmonie
Scherpenisse, zelf geboren en getogen in het Rotterdamse tuindorp Vreewijk (nu in handen van corporatie Havensteder), gerealiseerd door de maatschappelijk geëngageerde Rotterdamse bankier Paul
van der Mandele, herinnert aan de jaren twintig
van de vorige eeuw. Aan de ‘arbeiderspaleizen’ die
door architecten van de Amsterdamse School zijn
gebouwd. ‘Zoals Het Schip in de Amsterdamse
Spaarndammerbuurt. Dát vind ik een toonbeeld van
schoonheid! Als woningcorporatie willen wij nog
steeds graag huizen bouwen die iets toevoegen aan
de stad, die kwaliteit hebben. Het lijkt goedkoper om
prefab flats neer te zetten − hoogbouw uit de fabriek
van bouwonderneming Dura. Woontechnisch is
dat prima, het gaat lang mee. Maar de huizen zijn
vaak anoniem, mensen hebben moeite om ervan te
houden. Dat gaat op termijn altijd weer ten koste van
de levensduur. Wij vinden dat niet alleen kopers zich
zouden moeten kunnen verbinden met hun huis,
maar huurders ook.’
Bij Tiwos huren ze, anders dan bij veel andere
woningcorporaties, nog steeds liever een architect in. Scherpenisse is bijvoorbeeld trots op een
complex waar ze ‘de beste architect van Tilburg’
voor hebben gevraagd. Het is kleinschalig – ‘We
bouwen nooit meer voor meer dan honderd’ – er
is geen verschil tussen koop en huur, en er is veel
aandacht voor de openbare ruimte, met mooie
brede groenstroken, waar geen struiken maar bloemen staan. Scherpenisse wijst op het belang van het
‘ontwerptraject’ dat eraan voorafging met mensen
die er nu wonen en die er hebben gewoond – ook
door Van Alkemade vaak benadrukt als cruciaal.
Zonder het betrekken van bewoners is schoonheid
leeg. ‘Ja, het is iets duurder dan uit de fabriek, maar
naar mijn overtuiging staan die huizen er over
honderd jaar nog steeds. Goede architectuur zie je in
zorg, liefde en aandacht, in de details en de kwaliteit
van het materiaal.’
Opvattingen over schoonheid veranderen door
de tijd, zegt ook René Scherpenisse. De naoorlogse hoogbouw was een eenvormig product
voor iedereen, van arbeiders tot kantoormensen.
Tegenwoordig is wonen meer een uitdrukking van
individualiteit; het onderstreept net als het merk
auto waarin je rijdt, wie je bent. Daardoor zijn er
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minder grootschalige projecten en tegenstrijdige
bouwtrends: huizen die teruggrijpen op de jaren
dertig, de retrostijl waar architecten over het algemeen een hekel aan hebben én moderne, vernieuwende architectuur. Tel daarbij op de marktwerking
en er ontstaat veel meer individualiteit, ook in de
wijk. Maar daar, zegt Scherpenisse, betalen we wel
een prijs voor. ‘Er is geen harmonie meer. Kijk bijvoorbeeld naar de wijk Kattenbroek in Amersfoort,
beroemd om de experimenten in architectuur.
Geslaagd als experiment, maar er is geen eenheid.
Als je het overlaat aan individuele preferenties en de
markt, is er geen harmonie, zoals dat wel ooit in het
Rotterdamse Vreewijk is gerealiseerd.’

stadscentrum’, zegt hij. Vuyk vindt het belangrijk
dat aan schoonheid een randje zit. ‘Dat het niet
helemaal af is, dat je nog verrast kon raken.’ Hij
beaamt dat dit wellicht een elitaire benadering
van schoonheid is, waar niet iedere hardwerkende
burger op zit te wachten als hij de deur uit stapt.
‘Maar alleen harmonie is nog geen esthetiek.
Schoonheid is juist ook wrijving, ruimte en openheid.’ Volgens Vuyk is de geslotenheid van de stad
een groot probleem geworden. Ook hij wijst op toenemende segregatie, de op slot zittende woningmarkt en de concentratie van problemen in kwetsbare wijken.

Ideaal
Openheid
Volgens Kees Vuyk, die in zijn recent bekroonde
boek Oude en nieuwe ongelijkheid (2017) aandacht
vraagt voor de hardheid van de nieuwe ongelijkheid, is een mooie stad niet hetzelfde als een
aangename stad en is schoonheid niet hetzelfde
als harmonie. Eerder schreef hij over schoonheid
(Vuyk 1992). We wandelen met hem langs de Leidse
singels en het statige Rapenburg in het historische
en monumentale centrum van Leiden. Vuyk is van
mening dat schoonheid juist ook kan staan voor
tegenstellingen en wrijving, voor meer rauwheid.
‘Als het te aangeharkt is, is het te veel gericht op
het harmoniemodel. Dan krijgt de zoektocht naar
esthetiek een betuttelende lading: iedereen moet
zich conformeren, dan krijg je van de gemeente een
brief dat je je huis moet opknappen.’ Hij wijst erop
dat onze historische binnensteden, die nu vaak als
maatstaf van schoonheid naar voren geschoven
worden, lange tijd ernstig waren verkrot. Vuyk ging
als kind met zijn ouders vanuit Boskoop naar Leiden
voor de grote aankopen, zoals een winterjas. In die
tijd was er in de binnenstad niets te doen of te zien.
Na de Tweede Wereldoorlog waren alle binnensteden vervallen. Pas veel later zijn steden aantrekkelijker geworden. Hij vertelt dat zijn generatie (hij is
geboren in 1953) de stad zag opknappen en daarvan
heeft geprofiteerd. Destijds trokken ze naar de stad
voor de vrijheid, voor ruimte en nieuwe mogelijkheden. Zij wonen nu comfortabel in de binnenstad,
maar mensen die het niet meer kunnen betalen,
zijn er uitgewerkt; anderen hebben niet eens meer
de kans om in het centrum van steden te wonen.
Hij woont zelf in het centrum van Amsterdam. Eerst
was het te rauw, hij was blij met de opknapbeurt
die er zoveel jaren geleden kwam, maar nu is de
ziel eruit verdwenen. Alles is functioneel, er is geen
lege vrije ruimte meer. In het verleden was er meer
ruimte voor andersdenkenden. Kunstenaars en
startende ondernemers kunnen nu nauwelijks meer
betaalbare ruimte krijgen.
Ook René Scherpenisse ziet dat de binnensteden
aangeharkt worden. De criteria ‘schoon, heel, veilig’
worden soms wat overdreven. ‘Ze lijken meer op de
criteria van een badkamer dan van een gemiddeld

Alle drie geïnterviewden houden een vurig maar
niet naïef pleidooi voor menging van verschillende
bewoners in buurten. ‘Natuurlijk is het niet zo dat
als iemand met een middenklassenachtergrond
naast iemand met multiproblematiek gaat wonen
zijn problemen als sneeuw voor de zon verdwijnen,
zegt ook Scherpenisse. Van Alkemade: ‘Het gaat
niet om simpele social engeneering. Het is lastig als
in één gebouw diverse bewoners wonen, een flat
mag best homogeen zijn. Maar in de wijk moeten
verschillende mensen elkaar wel tegenkomen.’
Volgens Vuyk is het voordeel van menging vooral de
verdunning van de sociale problematiek en is het
daarnaast beter mogelijk voor sociale professionals
om hulp te bieden. Er zijn twee routes om segregatie
tegen te gaan. De opstand van de kwetsbaren zelf,
maar daar ziet Vuyk nog weinig indicaties van, of
meer bewustzijn van de middenklasse dat het eigen
gedrag bijdraagt aan verdere marginalisering van
kwetsbare groepen.
De mooie stad is dus nog steeds een nastrevenswaardig ideaal. Maar dan wel als het gekoppeld is
aan politieke idealen van verheffing, emancipatie,
lokale democratie en gemeenschapsvorming.
Schoonheid maak je samen, je moet het vooral
weten te verbinden met de levens van de mensen
die er wonen. Schoonheid is vooral geen sociale
blindheid en laat zich niet als betuttelende smaaknorm voorschrijven. Componenten als historisch
bewustzijn, gelaagdheid, verfijning, harmonie en
openheid maken er deel van uit. Ook buiten de
historische binnenstad in gewone woonwijken kan
en moet je het mooier maken.

Na de
oorlog
was het
politiek in
zwang om
modern te
zijn – ook
als reactie
op de nazi’s
die Blut
und Boden,
ambacht
en oude
tradities
propageerden
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Nieuw
wijkenbeleid
vraagt inzet
op drie sporen
NA VIER STADSBEZOEKEN

FOTO’S Robert Lagendijk		

Volkshuisvesting en wijkenbeleid zijn weer alive
and kicking, zie het volkshuisvestingsfonds van
450 miljoen euro dat het kabinet recent inrichtte om
armere wijken op te knappen en energiezuinig te
maken. Het is alweer tien jaar geleden dat er beleidsmatig afscheid is genomen van de achterstandswijken. Van de laatste minister van wijkenbeleid
(Eberhard van der Laan 2008-2010), van het ministerie van Wonen, Wijken en Integratie (WWI) én van
het departement waar WWI onderdak had gekregen:
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). Nu slaat de beleidspendule terug.
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p basis van de vier stadsreportages die
we maakten voor het Tijdschrift voor
Sociale Vraagstukken – over de superdiverse, de religieuze, de attente én de
mooie stad – zien we dat het nieuwe
wijkenbeleid moet inzetten op drie
sporen. Daarbij is het cruciaal om de verworven kennis
en ervaring uit het verleden mee te nemen.

Steeds kwetsbaarder
De coronacrisis heeft geholpen de wijk op de kaart te
zetten. Waar voorheen de wijk het natuurlijke territorium
was voor ouderen die moeilijk ter been zijn en voor gezinnen met jonge kinderen, verblijven we er nu allemaal.
We werken thuis of we zitten thuis omdat we geen werk
meer hebben. Voor iedereen is de directe woonomgeving
belangrijker geworden.
Maar de verschillen in leefbaarheid tussen wijken is de
afgelopen tien jaar groter geworden. Dat zagen we in het
buurtje de Pierik in Zwolle en in de vroeg-naoorlogse wijk
Stokhasselt in Tilburg-Noord. Dit zijn de wijken met veel
sociale huurwoningen, een hoge concentratie aan mensen
met schulden en weinig baankansen, eenzaamheid en
laaggeletterdheid. Hier treffen we relatief veel mensen met
psychische problemen en een verstandelijke beperking
aan, zo ook met dementie. Een groot aantal van hen woont

vaak noodgedwongen thuis. Vaak zijn het ook superdiverse
wijken, wat het samenleven door gebrek aan herkenning en
hoog verloop onder druk kan zetten. Door het huisvestingsbeleid van de achterliggende jaren, of beter: het ontbreken
daarvan, zijn deze wijken en buurten ontstaan. Elders
wonen de hogeropgeleiden die de leefbaarheid van hun
wijk de afgelopen tien jaar met sprongen vooruit hebben
zien gaan, beter verdienen, vaker werk hebben en de
waarde van hun koophuizen in waarde hebben zien stijgen.
Nu wijkenbeleid na tien jaar weer geagendeerd wordt in
een situatie van verharde sociale scheidslijnen en opgaven
rond samenleven, is het belangrijk er direct op te wijzen
dat op het schaalniveau van de wijk niet alles opgelost
kan worden. Het organiseren van werk vindt vooral
buiten de wijk plaats, zo ook de aanpak van internationale
drugscriminaliteit en ondermijning, leren we uit de populaire Netflix-serie Undercover. Op het schaalniveau van de
camping van Ferry ga je het niet oplossen, soms moet je op
de wijk uitzoomen, soms inzoomen. In de wijk vind je de
problemen, maar de oplossingen liggen er ook buiten.
Wat te doen, nu een nieuw wijkenbeleid zich aankondigt?
Onze vier stedelijke ontdekkingsreizen, en de vele stadspublicaties, hebben ons geleerd dat het wegvallen van de
wijkaanpak en alle bezuinigingen op de sociale infrastructuur grote schade hebben aangericht aan de leefbaarheid
en de maatschappelijke kansen van veel wijkbewoners. Een
gedurfd en ambitieus wijkenbeleid is dan ook nodig, in het
bijzonder diepte-investeringen van lange adem in drie met
elkaar samenhangende sporen.

Spoor 1: zorg voor subtiele sociale menging en
ontmoeting
Het is een evergreen in discussies over wijkenaanpak:
menging, waarbij sociale wetenschappers al decennialang
gretig vraagtekens plaatsen bij de veronderstelde heilzame
werking ervan. We weten: het is geen ultimum remedium
voor alle sociale problemen en leefbaarheidstekorten in
kwetsbare wijken. De middenklasse gaat de buurt niet
redden. Als iemand met ggz-problemen een hogeropgeleide
buurman naast zich krijgt wonen, verdwijnen zijn zorgen
niet als sneeuw voor de zon.
Maar één ding wil niemand: kwetsbare bewoners apart
zetten in uitkeringswijken. Sociale problematiek is beter
behapbaar als concentraties van bewoners met problemen worden tegengegaan én verhoogt het draagvlak voor
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(commerciële) voorzieningen. En draai het ook eens om:
mensen met goede banen en opleidingen zouden ook
burgers in een kwetsbare positie moeten ontmoeten. Dat
draagt bij aan inlevingsvermogen en empathie. Er zijn
dus ook goede redenen om vast te houden aan subtiele
sociale menging. Rijksbouwmeester Floris van Alkemade:
‘Het gaat niet om simpele social engineering. Het is lastig
als in één gebouw diverse bewoners wonen, een flat mag
best homogeen zijn, maar in de wijk moeten verschillende
mensen elkaar wel tegenkomen.’
Krachtige overheidssturing en nudging
Om dit te bereiken, is krachtige overheidssturing nodig
die breekt met het geliberaliseerde woonbeleid en de
marktgestuurde stadsontwikkeling van de achterliggende
jaren. Het impliceert dat woningcorporaties meer moeten
bouwen voor de middengroepen in wijken die nu kwetsbaar zijn, en óók dat in gegoede wijken meer huisvesting
zou moeten komen voor mensen met een smalle beurs,
beperkingen of gezondheidsproblemen. En natuurlijk
hoeft niet elke buurt te worden opgetrokken naar het
stedelijk gemiddelde. Stedelijke dynamiek is gebaat bij
arrival-wijken waar nieuwkomers met weinig geld relatief
goedkope huisvesting en bedrijfslocaties kunnen vinden,
om zich vervolgens een weg omhoog te vechten, maar het
blijft zaak om te voorkomen dat deze wijken verworden tot
armoede-eilanden.1
Maar ook in gemengde wijken gaat ontmoeten niet vanzelf.
Zelfs al zeggen mensen dat ze dat graag willen. En ook
al weten we dat als mensen elkaar ontmoeten ze zich in
de regel beter voelen en de leefbaarheid van de wijk erop
vooruitgaat, zeker in superdiverse wijken waar mensen
zich niet altijd in elkaar herkennen. Bedenk ook dat
mensen met een licht verstandelijke beperking, psychische
problemen of die moeilijk ter been zijn, zich vaak eenzaam
voelen. Lichte contacten, een groet of een vraag ‘hoe gaat
het?’ zijn voor hen heel belangrijk. Daarom zijn er vormen
van ‘nudging’ en subtiele regie nodig, waarbij we zeker niet
krampachtig moeten vasthouden aan het idee dat iedereen
altijd met iedereen moet omgaan. Totale inclusie is een
illusie.
Veilige wijk
Voorwaarde voor deze alledaagse attentheid is dat de wijk
veilig is. Onderzoeker Dirk Geldof vertelt hoe de Mechelse
burgemeester de stad van iedereen wil maken. Dat doet hij
door in te zetten op veiligheid – de harde hand en handhaving – én door diversiteit te koesteren. Samen leven kán
heus wel, vooral als het gemeenschappelijk belang wordt
benadrukt. Zo namen de winkeliers in het Antwerpse 2060
het heft in handen om de drugsdealers de wijk uit te zetten;

mensen met een migratie-achtergrond hebben in een wijk
net zo goed last van vuil, verval en criminaliteit.
Gemeenschappelijke ruimten
De fysieke omgeving kan een belangrijke bijdrage leveren
aan het bevorderen van contacten. Rijksbouwmeester
Floris van Alkemade verbaast zich over het gebrek aan
creativiteit in het aanbod van woonvormen in Nederland.
Hij wijst op het woonideaal dat de populaire sitcom Friends
vertegenwoordigt. Ieder zijn eigen appartement en toch
omringd door vrienden. Waarom worden er dan nog
zoveel eengezinswoningen gebouwd, terwijl het aantal
eenpersoonshuishoudens spectaculair blijft groeien, zo
ook het verlangen naar gemeenschappelijkheid? Ook
architect Olivier Thill zegt dat er in Nederland vooral de
eigen woning is, vervolgens publieke ruimten en daarna
haast niks – geen gemeenschappelijke voorzieningen in
wooncomplexen. In Duitsland hebben mensen gemeenschappelijke binnentuinen. Daar komen ze elkaar tegen,
daar spelen hun kinderen.
Ook publieke ruimten kunnen een belangrijke rol vervullen
in het stimuleren van ontmoeting, door ze adequaat in te
richten voor verschillende groepen gebruikers. We leerden
ook dat er ‘nieuwe paleizen voor de mensen’ zijn, zoals
Eric Klinenberg dat noemt.2 Dat hoeft in een toekomstige
wijkenaanpak niet altijd het klassieke buurthuis of het
bibliotheekfiliaal te zijn; het kunnen ook kerken, kringloopwinkels of koffiecorners van supermarkten zijn.
Burgers willen vaak liever ergens als consument zijn dan
als persoon die naar ontmoeting hongert. De Belgische
taalkundig antropoloog Jan Blommaert roemt de ondernemers als ‘sociale motoren’ van de Antwerpse wijk
Oud-Berchem. De superdiverse wijk komt elkaar tegen bij
de bakker, de groenteboer en de barbier.
Verbindingsofficieren
In kwetsbare wijken wonen steeds meer mensen met
allerhande problematiek. Daar zijn maar weinig sterke
schouders die de zwakke kunnen helpen, en de onderlinge
relaties zijn ook ingewikkeld omdat levens zo uiteenlopen.
Zo vertelde ervaringsdeskundige Rutger Scholte ter Horst
ons in de Pierik in Zwolle: ‘Mensen uit de middenklasse,
die “normaal” zijn, hebben het over vakantie, de nieuwe
auto en kinderen. Wij niet. Wij hebben het over “hoe kom
je de dag door”. Ze bellen ook nooit als het echt slecht gaat
om te vragen “zullen we even een stukje met de hond
wandelen?”’ Mensen in deze wijken zijn meer aangewezen
op het alternatief van onderlinge steun: ‘de lamme’ helpt
‘de blinde’. Maar juist hier is professionele ondersteuning
belangrijk om dit onderlinge contact vast te houden, bijvoorbeeld professionals die helpen bij het organiseren van

Te veel mensen lijden onder groeiende ongelijkheid, zijn
afhankelijk van een uitkering en hebben een moeizaam,
eenzaam en perspectief-arm bestaan
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Een gedurfd
en ambitieus
wijkenbeleid
is nodig

buurtcirkels en lotgenotengroepen en die ook in staat zijn
tot vormen van coaching bij het samen organiseren van
activiteiten.
In een nieuwe wijkenaanpak zijn verbindingsofficieren
nodig die zich richten op het stimuleren van ontmoetingen
tussen verschillende groepen, soms om slechts te zorgen
dat mensen contact met elkaar krijgen, maar soms is langduriger aandacht en steun nodig.

Spoor 2: sociale stijging: ‘Geef mensen in de
wijk een zetje’
Een ambitieus wijkenbeleid heeft voorts oog voor sociale
stijging. Waar je wieg staat, doet er nog steeds toe, maakte
een recente studie van Bastian Ravesteijn duidelijk.3 Wie
arm is in Groningen heeft veel slechtere vooruitzichten dan
wie opgroeit in het westen of zuiden. Ook stadskinderen
blijken op achterstand te staan, terwijl bij kinderen van
migranten veel stijgingspotentieel aanwezig is. Er waren
altijd al verschillen in kansen, maar de verschillen worden
de laatste jaren groter.4 Kinderen en jongeren uit kwetsbare
wijken beginnen vaak met 1-0-achterstand, door onderadvisering bij schoolkeuze, vooroordelen en het ontbreken
van netwerken die hen omhoogtrekken.
Een actueel wijkenbeleid sluit opnieuw aan bij het oude
pleidooi van de VROM-raad, Stad en stijging (2006), om niet
alleen buurten fysiek te verbeteren, maar ook te zorgen dat

bewoners vooruitkomen. Alleen: hier is nationaal beleid
voor nodig, zoals het Nationaal Programma
Rotterdam-Zuid, dat twintig jaar de tijd krijgt om onderwijsachterstanden weg te werken en de arbeidsmarktintegratie te verbeteren. Toch is de rol van gemeenten en
daarbinnen van wijken niet zonder betekenis. Gemeenten
kunnen met additionele programma’s het landelijke
onderwijsbeleid versterken en de schoolkeuze van ouders
beperken tot scholen in bepaalde postcodegebieden. Zo
wordt voorkomen dat kinderen van goed opgeleide ouders
‘wegvluchten’ naar scholen ver buiten de buurt en dat
zelfs in sociaal gemêleerde buurten achterstandsscholen
ontstaan. Ook kunnen er sociaal-culturele activiteiten
aangeboden worden in het kader van het verlengen en
versterken van de schooldag.
Werklocaties
Wat kan er nog meer in de wijk? In alle voorafgaande
generaties wijkenbeleid is de wijk-economische invalshoek
nooit van de grond gekomen. Dat was ook de conclusie
van de visitatiecommissie van de laatste wijkaanpak (aandachtswijken, Vogelaarwijken) in 2011.5 Die
concludeerde dat het ‘gaspedaal’ van de wijkeconomie
nooit voldoende is ingetrapt. Tijd om dat wel te doen. Er
wordt meer thuis en steeds meer in kleinschalige locaties in
de omgeving van de eigen woning gewerkt.
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De coronapandemie heeft deze ontwikkeling nog verder
versneld. Ook als er straks een vaccin is, zullen mensen
vaker thuiswerken en gebruikmaken van bijvoorbeeld
commerciële werkplekken en ontmoetingsplaatsen om
te kunnen werken, netwerken of vergaderen. Dan is het
belangrijk dat er in de wijk ook goedkope werklocaties
en bedrijfsruimten beschikbaar zijn. Rijksbouwmeester
Floris van Alkemade wees in dit verband op de plinten van
flats en de garageboxen van de eengezinswoningen in het
Tilburgse Stokhasselt.
Wijkbasisbaan
En de tijd is rijp voor de wijkbasisbaan. Niet voor iedereen is
er een plek op de hedendaagse arbeidsmarkt met haar vele
eisen. Waarom niet een deel van de uitkeringen uitkeren
als salaris voor mensen die lange tijd aan de kant staan?
Dergelijke basisbanen zouden heel goed wijkbasisbanen
kunnen zijn, zoals de gemeente Groningen al laat zien.
Buurtbewoners zouden inspraak kunnen krijgen in de
inzet van deze banen: willen ze een conciërge bij de moestuin of liever wijkbanen bij het bestrijden van eenzaamheid
onder jongeren?

Spoor 3: inzet op professionele steun en sociale
basis
De reguliere zorg en hulp schieten in de wijk nog tekort,
terwijl de wijk juist een vindplaats is van veel problemen.
Hoewel de wijk vaker sociale stijging mag faciliteren,
moeten we eveneens erkennen dat het al heel mooi is als
het leven van veel mensen stabieler kan worden. Hier is
hulp bij zich staande houden en voorkomen van terugval
de opgave. De meeste gemeenten werken met sociale wijkteams, en daardoor is al veel vooruitgang geboekt. Maar we
hoorden ook dat ze soms de ggz-expertise ontbeerden om
cliënten goed en op tijd bij te staan en individuele hulpverlening niet weten te koppelen aan samenlevingsopbouw.
Ook de relatie met betaald werk wordt door het sociaal werk
vaak niet gelegd, terwijl veel kwetsbare wijken uitkeringswijken zijn. Dat kan beter.
Aanwezig
Door de bezuinigingen die gepaard gingen met de decentralisaties zijn veel mensen door het vangnet gevallen.
Zie de groeiende rol van religieuze organisaties in het
sociale domein. Zij laten feilloos zien waar de reguliere
zorg tekortschiet, namelijk een gebrek aan continuïteit,
aanwezigheid en informaliteit. De pastor uit Almere zegt:
‘Wij geven tijd, liefde en aandacht, wij lopen die extra
meters die nodig zijn. Ook op vrijdagmiddag om half vier
maken mensen zich zorgen over de brief van de overheid
die ze niet kunnen lezen. Wij zijn er 24/7.’ De publieke
zorg- en hulpverlening wordt soms als verkokerd, bureaucratisch en liefdeloos ervaren. Het beeld doemt op van een
verzorgingsstaat die alleen open is tijdens werktijden en de
vriendelijkheid mist om haar burgers te helpen.

sociaal werk Dirk Geldof stelt vast dat de hulpverlening
en het sociaal werk nog te wit is. Hij mist tweetaligheid
en het ‘streetwise’ zijn in de frontlinie van het werk. Veel
sociaal werkers zouden wel een wakkere collega met een
migratie-achtergrond naast zich kunnen gebruiken. Zo
ook zouden sociaal werkers meer oog moeten hebben voor
relevante informele verbanden van mensen, bijvoorbeeld
door de betekenis te onderkennen van de aanwezige
commerciële en religieuze infrastructuur in wijken. Denk
aan de moskee die verstopt zit in oude gebouwen of winkelpanden, of aan de rol van een aardige winkelier in de wijk.
Vindbaar
En misschien wel het belangrijkste: waar kunnen burgers
deze gekwalificeerde sociaal werkers vinden? Wijkteams
zijn vaak niet toegankelijk voor burgers; je komt er soms
alleen terecht via een doorverwijzing. Wie een inbreker
treft of inbraak wil voorkomen, meldt zich op het politiebureau. Voor brand is er de brandweer. Wie erg ziek is,
meldt zich in het ziekenhuis. Maar waar ga je naartoe in de
wijk als je eenzaam bent of een vergeetachtige buurman
hebt? Er is wel een meldpunt zorg en overlast, maar daar
ga je alleen naartoe als het echt hommeles is, als het uit
de hand is gelopen. Je wilt niet meteen dat de GGD bij je
buurman aanbelt. Er is grote behoefte aan een toegankelijk
fysiek punt in de wijk waar je terechtkunt voor alledaagse
sociale problemen die onlosmakelijk verbonden zijn aan
het leven in een grote stad te midden van zeer uiteenlopende wijkbewoners.

Gaspedaal
Vijftien burgemeesters van grote steden deden onlangs een
oproep om te investeren in de meest kwetsbare gebieden in
Nederland. Te veel mensen lijden onder groeiende ongelijkheid, zijn afhankelijk van een uitkering en hebben een
moeizaam, eenzaam en perspectief-arm bestaan. Ze geven
de juiste lijn aan. Trap het gaspedaal in van de nieuwe
wijkaanpak. Pak het stuur van de volkshuisvesting terug,
neem afscheid van het geliberaliseerde woonbeleid,
organiseer banen in de buurt en investeer in de professionaliteit van de frontlinie, om mensen echt te steunen en om
te zorgen dat mensen elkaar ontmoeten. Want vanzelf gaat
het niet.
Noten
1 Zie ook Uyterlinde, Matthijs & Radboud Engbersen, Zijn vitale
wijken maakbaar? Essay Kenniswerkplaats leefbare wijken Rotterdam.
Den Haag: Platform31, 2018.
2 Klinenberg, Eric, Palaces for the people. How social infrastructure can
help fight inequality, polarization, and the decline of civic life. New York:
Crown, 2018.
3 Zie Tiemans, J. & J. Witteman, Bepaalt waar je bent geboren echt
je kansen in het leven? de Volkskrant, 10 oktober 2020.
4 Zie bijvoorbeeld De Staat van het Onderwijs (april 2016) van de
Inspectie van het Onderwijs en speciaal het voorwoord van
inspecteur-generaal van het Onderwijs Monique Vogelzang.
5 Visitatiecommissie wijkenaanpak, Doorzetten en loslaten. Toekomst
van de wijkenaanpak. Den Haag: Visitatiecommissie wijkenaanpak,
2011.

Tweetaligheid
In kwetsbare wijken horen de beste krachten te werken, die
aansluiting weten te vinden bij de bevolkingssamenstelling
van de wijk. De Antwerpse oud-wethouder en docent
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Corona heeft de wijk weer op de kaart gezet. Opeens waren we
afgelopen jaar allemaal aan de buurt gekluisterd. Dat hadden Radboud
Engbersen en Monique Kremer natuurlijk niet voorzien toen ze in
de winter van 2018 voor het eerst op verkenning gingen naar de vele
nieuwe gedaanten van de stad. Wel was toen al duidelijk dat de stad
weer hot was, en vele adjectieven opgeplakt kreeg, van de inclusieve
tot de rechtvaardige stad, van de gezonde tot de lerende stad.
Engbersen en Kremer namen er vier onder de loep: de superdiverse,
de religieuze, de attente en de mooie stad. De reportages die ze
maakten zijn in deze extra editie van het tijdschrift gebundeld.
Het is deze twee vaste auteurs van het Tijdschrift voor Sociale
Vraagstukken wel toevertrouwd om al kijkend, lezend en interviewend
verrassende inzichten op te sporen. En niet onbelangrijk: ze kunnen
schrijven, en hebben ook nog eens een goede intuïtie voor actuele
sociale vraagstukken. Wie dan ook mee wil in de urgentie van een
nieuw wijkenbeleid zal niet alleen veel plezier beleven aan de reportages in dit extra magazine, maar tot slot drie toegankelijke sporen
vinden voor een verstandige aanpak.
Marcel Ham, hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Sociale
Vraagstukken.

