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Echt geen
tweedeling in
Amsterdam
Dat gepraat over ‘tweedeling’ in
stad en land, zorgt juist voor
tweedeling, waarschuwen Frans
Verhagen en Marieke Berkers.

 Marieke Berkers & Frans Verhagen

 27 februari 2014

Communiceren in duidelijke en eenvoudige
termen is aantrekkelijk, zeker als er
verkiezingen op til zijn. Dat moet een van de
redenen zijn dat het gebruik van de term
‘tweedeling’ steeds populairder lijkt te
worden. Er zou zowel in Amsterdam als in
het land sprake zijn van dit verschijnsel.

Dat is de reden dat het Amsterdams college
afgelopen najaar aan Stad-Forum en de
Adviesraad voor Diversiteit en Integratie,

Vandaag verschijnt
het rapport Divers
en ongedeeld.
Waarom
Amsterdam zich niet zomaar laat tweedelen. In
opdracht van het college van burgemeester en
wethouders, door Stad-Forum en de Adviesraad
voor Diversiteit en Integratie. Frans Verhagen
schrij! namens de Adviesraad en Marieke
Berkers namens Stad-Forum.
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twee ona!ankelijke adviesorganen, vroeg te
onderzoeken of er in Amsterdam sprake is
van sociaal-economische en/of sociaal-
culturele tweedeling. Vandaag is dit advies
aan het college aangeboden.

Onze belangrijkste conclusie werd vrijwel
unaniem gedeeld: er zijn verschillen in
Amsterdam, soms grote verschillen en soms
ongewenste verschillen, maar het valt niet
met cijfers hard te maken dat substantiële
groepen Amsterdammers of substantiële
delen van Amsterdam structureel zijn
afgescheiden van de rest van de stad.

Advertentie

Er is ongelijkheid, zeker, maar dat is nog geen
tweedeling. Het is altijd lastig te bewijzen dat
iets er niet is, maar wij vonden degenen die
claimen deze ontwikkeling wél te zien niet
overtuigend, noch in hun argumentatie, noch
in hun cijfers. Het simpele feit dát er
verschillen zijn binnen een grote stad, hogere
en lagere inkomens, dure en goedkope
huizen, hogere en lagere Citotoetsen, wil nog
niet zeggen dat zij in tweeën is gedeeld.

Een variant is ‘de ring’, waarmee
verondersteld wordt dat het leven ‘binnen de
ring’, de A10, in alle opzichten beter is dan
het leven ‘buiten de ring’. We stellen vast dat
deze kunstmatige scheidslijn niet deugt. Niet
alleen is hij feitelijk onzinnig omdat het altijd
gaat over Nieuw-West en vaak over Zuidoost,
ook de cijfers ondermijnen de geijkte clichés.
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Zo verschillen de percentages lage inkomens
in de stadsdelen minder van elkaar en van
het stadsgemiddelde dan vaak wordt
gedacht. In Zuid, dat voor welgesteld
doorgaat, is het percentage lage inkomens
zelfs hóger dan in het veronderstelde arme
Nieuw-West.

Ook suggereert ‘de ring’ als onwrikbare
barrière een statische situatie die geen recht
doet aan de dynamiek van Amsterdam. De
ring verdeelt helemaal niets, maar wordt
dagelijks gepasseerd door allerlei
Amsterdammers. Wel zijn wij bang dat dit
soort woordgebruik kan werken als een self
fulfilling prophecy: praat over delen van de
stad in deze termen en bewoners gaan
zichzelf zo voelen.

We zijn niet blind voor risico’s en trends die
de samenhang van de stad bedreigen, maar
het is niet nuttig en kan zelfs averechts
werken om de stad te analyseren in termen
van tweedeling. Het geeft elk voorstel, elk
besluit een partijpolitiek kleurtje.
Amsterdam is daar niet mee gebaat.

Laten we beleid op zijn merites bepleiten en,
eenmaal aangenomen, zakelijk verdedigen.
Bestrijd armoede, verruim de arbeidsmarkt,
zorg voor goede woningen, verbeter het
onderwijs en doe dat omdat dit inherent
belangrijke en breed gedeelde doelstellingen
zijn.

We weten dat het onderwijs in Amsterdam al
te vaak kansarme kinderen tekort doet en
niet of niet voldoende in staat stelt gebruik te
maken van de sociale mobiliteit die
Nederland gelukkig kenmerkt. Zonder

“Voor inkomens in de
middenklasse zijn heel goed
koophuizen te vinden in
Zuidoost ”
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interventie neigen Amsterdamse scholen
naar een uitsortering die de sociaal-
economische en culturele verschillen,
gebaseerd op opleiding van de ouders,
bestendigt en kinderen kansen ontneemt.
Dat is strijdig met een gevoel van
rechtvaardigheid dat alle Amsterdammers
delen.

Het woningbestand in Amsterdam biedt veel
meer mogelijkheden dan vaak verkondigd,
zowel voor Amsterdammers zelf als voor
potentiële nieuwkomers. Het is dan wel
noodzakelijk om de stad in zijn hele omvang
te zien.

Kort door de bocht: voor middenklasse-
inkomens zijn in Zuidoost heel goed
koopwoningen te vinden. Klagers over
ontoegankelijkheid moeten weten dat het
geen inherent recht is om in Amsterdam in
welke buurt dan ook te kunnen wonen.
Evenzo is de verdeling sociale huurwoningen
tegenover de rest van de woningmarkt niet in
beton gegoten. Je kunt erover van mening
verschillen maar dan wel op termen die debat
toelaten.

Een belangrijke uitdaging is het vasthouden
van Amsterdammers wier inkomen stijgt in
de wijken waarin ze tot dan hebben
gewoond. Dat houdt wijken gemengd en het
houdt mensen in de wijken waar ze zich huis
voelen. Alweer een reden om onzorgvuldige
karakterisering te vermijden: oppervlakkige
kennis of continue miskenning kan delen van
de stad een onterecht slechte reputatie
opleveren en doorstroming en diversiteit
ondermijnen.

Ook op andere terreinen kan en moet de
gemeente een actieve rol spelen. Het meest
gehoorde advies was om keuzes te maken.
Keuzes om iets wél te doen, maar ook om iets
niet te doen. En wees flexibel. Maakbaarheid,
zowel door de overheid als door de markt, is
een illusie. De praktijk is weerbarstig.

Bovenal concluderen we dat beleid, welk
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beleid dan ook, verdedigd en
beargumenteerd moet worden op zijn eigen
doelstellingen, methodes en voorgestelde
uitvoering. Voer het debat op die termen en
niet met gemakkelijke, simplificerende
termen die geen recht doen aan de complexe
werkelijkheid van Amsterdam. Schei uit over
tweedeling.
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