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De arbeiderswijk in de grote stad 
krijgt in retrospect zowaar een 
warme glans. Dergelijke stads
buurten uit het nabije verleden 
worden nu vaak als hechte ge
meenschappen gezien. In deze wij
ken waren de buurtbewoners nog 
echt met elkaar verbonden, be
stond nog een echte gemeenschap 
waar men wat voor de naaste over 
had. Dit beeld bestond ten tijde 
van de vorming van zulke wijken 
allerminst. ln de ogen van veel 
toenmalige waarnemers waren de 
nieuwe wijken eerder broedplaat
sen van losbandigheid, crimina
liteit en ander maatschappelijk 
deviant gedrag. Nu de arbeiders
wijken vrijwel geen arbeiders in 
traditionele zin meer huisvesten 
deze zijn door deïndustrialisatie 
vrijwel verdwenen- wordt nostal
gisch teruggekeken door de vroe
gere bewoners maar ook door veel 
beleidsmakers. De wereld in en 
om de wijken is een heel andere 
dan die in de jaren dertig of zelfs 
maar die in de jaren zestig van de 
twintigste eeuw. Toch wordt het 
bevorderen van een terugkeer naar 
die vermeende gemeenschap van 
vroeger tegenwoordig vaak als een 
panacee gezien voor die oude ar
beiderswijken. Het zijn juist deze 
wijken waar de gevolgen van ener
zijds processen van economische 
transformatie en anderzijds grens
overschrijdende immigratie zich 
vaak het scherpst manifesteren. 

In haar proefschrift Wat stadsbe
woners bindt houdt de jonge socio
loge Talja Blokland-Potters deze 
noties over gemeenschap kritisch 
tegen het licht. Zij gaat aan de 
hand van uitgebreid veldwerkon
derzoek in zo'n oude arbeiders
wijk, Hillesluis in Rotterdam
Zuid, na wat de relatie tussen 
buurt en gemeenschap is. De 
buurt is dan' een geografisch afge
bakende ruimte die mensen in 
praktische en symbolische zin ge
bruiken'. Gemeenschap blijkt als 
concept veel moeilijker te duiden 
en een groot deel van het boek is 
hiermee gemoeid. 

Blokland-Potters onderscheidt 
verschillende benaderingen van 
het begrip gemeenschap die elk 
weer een eigen interpretatie van 
het centrale begrip veronderstel
len . In de ogen van de invloedrijke 
Chicago School, een groep sociolo
gen die zich in de jaren twintig 
met veranderingsprocessen in met 
name hun eigen werkstad Chicago 
bezighielden, was de band met de 
buurtgemeenschap eigenlijk van
zelfsprekend. Door processen van 
ruimtelijke uitsortering kwamen 
personen met min of meer over
eenkomstige kenmerken (sociaal
economische status, land van her
komst en vaak ook religieuze 
oriëntatie) in een en dezelfde wijk 
terecht. Door het samenvallen van 
plaats van wonen en deze kenmer
ken zouden zich natura! areas vor
men met geprononceerde eigen 
(etnische) identiteiten. 

Deze Amerikaanse theorie gaat 
niet echt op voor de wijk van 
het onderzoek van Blokland-Pot
ters. In Hillesluis was nimmer 
sprake van . een grote homogeni
teit. Toen de wijk nog nieuw was, 
waren de kersverse bewoners met 
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name afkomstig uit Zeeland en 
Brabant. Zij verschilden derhalve 
evident in dialect en religie. Daar
naast was de wijk ook in sociaal
economisch opzicht rtiet homo
geen. De verschillende typen 
woningen in de wijk maakte ook 
een sociale differentiatie moge
lijk. Van een zonder meer samen
vallen van buurt en gemeenschap 
in de zin van de Chicago School kon 
dan ook geen sprake zijn. Ge
meenschappen, voor zover ze 
voorkwamen, moesten ook toen 
langs andere wegen tot stand 
komen . 

Een tweede invalshoek die de 
auteur onder de loep neemt, is die 
van de netwerkbenadering. In 
deze visie is de band tussen buurt 
als geografische eenheid en ge
meenschap veel losser. In plaats 
daarvan worden sociale relaties in 
de vorm van netwerken centraal 
gesteld. Deze benadering blijkt
hoewel evenmin zonder haken en 
ogen - veel vruchtbaarder voor 
het begrijpen van relatiepatronen 
van de bewoners van Hillesluis, 
zowel in het verleden als in het 
heden, dan die van de Chicago 
School. Op basis van haar inter
views en haar observaties weet 
Blokland-Potters een rijk, gediffe
rentieerd beeld te schetsen van de 
sociale Urnwelt van de HiJles luisers 
in heden en verleden. 

Toch is deze netwerkbenade
ring rtiet voldoende om het com
plete spectrum aan significante re
laties en identificaties in Hillesluis 
te begrijpen. Daarom gaat de au
teur te rade bij BenedictAnderson 
en gebruikt ze zijn inmiddels be
roemd geworden begrip imagined 
communities. Dergelijke gemeen
schappen kurmen in principeface
toface overstijgend zijn zoals bij-
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voorbeeld in het geval van naties. 
Zij zijn gefundeerd in een ge
meenschappelijk vocabulaire van 
taal, gebruiken, symbolen en -
heel belangrijk - een gedeelde 
geschiedenis en lotsverbonden
heid. Via bijvoorbeeld de zuilen 
konden zulke imagined communities 
binnen Hillesluis ontstaan. De so
cialistische zuil bijvoorbeeld met 
haar eigen media en symbolen 
schiep het kader (op lokale en op 
hogere niveaus) voor de totstand
koming van deze gemeenschap
pen. In dit boek zijn roerende ver
halen te vinden over het eertijds 
zo warme nest van deze sociaal
democraten. 

Afnemend buurtgebruik 
De relatie tussen de buurt en de 
verschillende lokale gemeen
schappen in Hillesluis is in de loop 
der jaren sterk geërodeerd. Lo
kale gemeenschappen zijn sterk 
afhankelijk van de mate van buurt
gebruik. Neemt dit af dan wordt 
daarmee ook een cruciale pijler 
onder de levensvatbaarheid van 
lokale gemeenschappen aange
tast. Toen telefoon, televisie en 
auto binnen het bereik van de 
grote massa kwamen, werd de 
constroint van de afstand minder 
knellend. De oriëntatie op de 
buurt nam daardoor af. Het pro
ces van de ontzuiling zorgde voor 
het verzwakken van de orgartisato
rische kaders voor de imagined 
communities op lokaal rtiveau. De 
diep ingrijpende economische 
herstructurering in de jaren ze
ventig en tachtig leidde tot een 
fragmentering van sociaal-econo
mische poSities en vaak ook van le
vensstijlen. Dit laatste gold eens te 
meer na de komst van buitenlan
ders en zogeheten rtieuwe stede-

Jingen (jonge één- en tweeper
soons huishoudens). Hun intrede 
werd vergemakkelijkt door de 
grootscheepse stadsverrtieuwing 
die veel oude bewoners deed ver
huizen. 

De banden tussen buurt en op 
verschillende gronden geconstitu
eerde lokale gemeenschappen -
het is al vaker gesignaleerd - zijn 
aldus om meerdere redenen losser 
geworden. Talja Blokland-Potters 
heeft voor Hillesluis een eigen, 
belangwekkende analyse van dit 
fenomeen gegeven. Vooral de his
torische doorkijkjes en uitspraken 
van de huidige bewoners zijn ui
termate boeiend. Een goed beeld 
van een rijkdom aan gemeen
schappen wordt aldus geboden. 
Een probleem is evenwel de lees
baarheid van het gehele boek. 
Deze lijdt onder een (te) hoge de
finitiedichtheid en een overmaat 
aan distincties in combinatie met
hier en daar- een schooljuffrouw
toon. Verbazingwekkend is de be
vinding dat zij geen informele eco
nomische activiteiten heeft kun
nen aantreffen. Ander onderzoek 
wijst doorgaans in een tegenover
gestelde richting. 

Meer inhoudelijk is de aanbeve
ling aan het slot van het boek. Daar 
neemt zij vierkant stelling tegen 
een belangrijk element uit het hui
di ge grotestedenbeleid waarin via 
de bouw van duurdere (koop)wo
rtingen getracht wordt deze buur
ten op te vijzelen. Ik ben het vol
ledig met haar eens dat dit rtiet 
zonder meer zal leiden tot een 
rtieuwe bloei van lokale gemeen
schappen. Daarvoor - en dat geeft 
haar analyse prima aan - is het 
buurtgebruik zeker van hoger op
geleiden doorgaans te gering. De 
ondraaglijke lichtheid van de post-
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industriële gemeenschap is op 
zichzelf inderdaad een te zwakke 
basis voor een effectief groteste
denbeleid. 

Toch is daarmee niet alle grond 
voor een beleid van herstructure
ring weggevallen. Grote steden 
kennen een oververtegenwoordi
ging van sociaal-economisch rela
tief zwakke groeperingen. Dit 
komt vooral duidelijk tot uiting in 
bepaalde wijken. De eind negen
tiende en vroeg twintigste
eeuwse arbeiderswijken (zoals 
Hillesluis), maar in toenemende 
mate ook naoorlogse hoogbouw
wijken kennen (nog altijd) een 
veel hogere werkloosheid, lagere 
inkomens, slechtere onderwijs
scores en vaak ook een hogere cri
minaliteit. Beleid (grotendeels op 
bovenlokaal niveau) dient eerst 
deze achterstanden aan te pakken, 
akkoord. Maar als dit beleid in 
combinatie met een sterke econo
mie succesvol is en als tevens 
grootschalige nieuwbouwprojec-
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ten tot stand komen in de vorm 
van VINEX-locaties, wat zal er dan 
van deze wijken terechtkomen? 
De wijken zullen nog verder op de 
lijst van gewenste woonlocaties 
zakken. De meer succesvolle be
woners zullen deze wijken in gro
ten getale verlaten. De verhuis
mobiliteit stijgt en dat heeft niet 
zozeer nadelige effecten op het 
onderhouden van contacten, als 
wel ten aanzien van de waarde die 
wordt toegekend aan de ge
bouwde omgeving. De verloede
ring slaat toe en aldus wordt de 
neerwaartse spiraal versterkt. 

De al eerder genoemde bouw 
van duurdere koopwoningen kan 
deze spiraal doorbreken. In hoe
verre dit dan leidt tot het herstel 
of de versteviging van lokale ge
meenschappen valt nog te bezien, 
maar de concurrentiepositie van 
omvangrijke wijken in de grote 
steden kan op z'n minst versterkt 
worden waarmee ook de leefbaar
heid en de economische kracht 

van de steden als geheel wordt be
vorderd. Dat geldt eens te meer 
nu de scheiding tussen wonen en 
werken op woningniveau aan ver
andering onderhevig is en meer 
mensen thuis werken als werkne
mer of als ondernemer. Juist nu de 
Nederlandse economie beter 
draait en ook de keuzemogelijkhe
den van de bewoners van deze wij
ken toenemen, is het daarom zaak 
om deze wijken aan te passen door 
ook te bouwen in het duurdere 
segment. Het experiment in de 
Haagse achterstandswijk Trans
vaal, waar koopwoningen snel van 
de hand zijn gegaan (grotendeels 
aan al in de buurt woonachtige mi
granten) lijkthet gelijk van de her
structureerders te bevestigen. 
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