
Geen vertrouwen in de wijk
Integratie Bij etnische mix kruipen mensen in hun schulp

Ook in Europa neemt in
etnisch gemengde wijken
zowel bij allochtonen als bij
autochtonen het onderling
vertrouwen af, concluderen
Bram Lancee en
Jaap Dronkers.

In Nederlandse buurten waar
de etnische diversiteit toe-
neemt, wordt het vertrouwen

dat mensen in hun buurt hebben
lager. Bovendien hebben etnisch
verschillende buren minder ver-
trouwen in elkaar dan buren van
dezelfde afkomst. Deze uitkom-
sten gaan op voor zowel allochto-
nen als autochtonen. Dit blijkt uit
onderzoek, uitgevoerd aan het Eu-
ropees Universitair Instituut in
Florence. Deze resultaten komen
overeen met die Robert Putnam
vond voor de VS.

Voor het eerst in Nederland (en
ook in Europa) is onderzoek ge-
daan naar de relatie tussen etnici-
teit en vertrouwen in de buurt, ge-
baseerd op een groot aantal wijk-
gegevens van het CBS en het data-
bestand ‘Sociale Positie en Voor-
zieningengebruik Allochtonen’
(SPVA). De analyses in het onder-
zoek zijn gebaseerd op meer dan
5.000 interviews met autochtone
Nederlanders, Turken, Marokka-
nen, Antilianen en Surinamers. Op
het SPVA-databestand is een groot
deel van het Nederlandse integra-
tiebeleid gebaseerd.

In buurten waar veel allochto-
nen van verschillende etnische
groepen wonen, is het vertrouwen

dat mensen in hun buren en in
hun buurt hebben lager. Omge-
keerd houdt dit in dat in buurten
waarin slechts weinig verschillen-
de etnische groepen wonen, het
vertrouwen in buren en buurt ho-
ger is. De resultaten bevestigen het
beeld dat in deze krant van 30 juni
2007 werd geschetst door Robert
Putnam.

In de VS is het vertrouwen la-
ger in buurten waar de etnische
diversiteit groter is. Het onder-
zoek laat zien dat ook in Neder-
land, met zijn uitgebreide sociale
verzekeringsstelsel en geringere
inkomensongelijkheid, een nega-
tief verband tussen etnische di-

versiteit en vertrouwen in de
buurt bestaat. In de woorden van
Putnam: door grote etnische ver-
schillen kruipen mensen in hun
s ch u l p.

Deze relatie wordt niet veroor-
zaakt door individuele kenmerken
als opleidingsniveau, taalvaardig-
heid, inkomen en woningbezit.
Ook niet door buurtkenmerken
als de inkomensongelijkheid, be-
volkingsdichtheid, opleidingsni-
veau, criminaliteit en leeftijdsop-
bouw in de buurt. Dit betekent
dat, zelfs wanneer men in de ana-
lyse rekening houdt met bovenge-
noemde verschillen tussen men-
sen en buurten, er nog steeds een
negatieve relatie bestaat tussen et-
nische diversiteit in de buurt en

het vertrouwen van bewoners.
Ondanks deze negatieve relatie,

lijkt etnische diversiteit geen ra-
cistische sentimenten jegens spe-
cifieke etnische groepen te veroor-
zaken. In meer etnisch diverse
buurten bestaat geen negatievere
houding ten opzichte van alloch-
tonen, ook niet van de autochtone
Nederlanders die in die buurten
wonen. Het hebben van een al-
lochtone buur heeft zelfs een posi-
tief effect op het interetnische ver-
trouwen. Met andere woorden, de
sociale afstand tot andere etnische
groepen is niet lager in etnisch di-
verse wijken.

Wat betekenen deze resultaten?

Als in meer ‘gemengde’ buurten
het vertrouwen in de buurt lager
is, kan beleid dat is gericht op het
mixen van diverse bevolkings-
groepen tot gevolg hebben dat het
vertrouwen van mensen in hun
omgeving daalt. Dat een laag ver-
trouwen in etnisch diverse buur-
ten níet betekent dat men racisti-
sche vooroordelen jegens andere
etnische groepen koestert, toont
bovendien aan dat het fout is om
de verschillende effecten van etni-
sche diversiteit op één hoop te
gooien. In de publieke discussie
worden deze twee zaken te gemak-
kelijk gelijkgesteld.

Een derde conclusie is dat het
negatieve verband tussen etnici-
teit en vertrouwen opgaat voor zo-

wel de autochtone als de allochto-
ne bewoners. Kortom, etnisch ge-
mengde wijken verlagen bij alle et-
nische groepen het onderlinge ver-
trouwen, niet alleen bij de autoch-
tonen. Ook dit laat zien dat weinig
vertrouwen in buurt en buren iets
anders is dan het hebben van racis-
tische opvattingen jegens specifie-
ke etnische groepen.

Dit betekent overigens niet dat
burgers in Europese samenlevin-
gen met meer etnische groepen
minder vertrouwen in de samenle-
ving hebben. Eerder Nederlands
en Belgisch onderzoek laat zien
dat verschillen in vertrouwen van
burgers van verschillende Europe-
se samenlevingen niet verklaard
kunnen worden aan de hand van
de etnische diversiteit van die lan-
den, maar eerder door politieke
factoren, zoals inkomensongelijk-
heid of instroom van asielzoekers.
Sociale processen in wijken kun-
nen dus niet gelijkgesteld worden
met processen op het niveau van
samenlevingen.

Bram Lancee en Jaap Dronkers
zijn verbonden aan het Europees
Universitair Instituut in Florence.
Dit onderzoek presenteren zij 15
mei op een conferentie van de
Belgische Koninklijke Academie
van Wetenschappen in Brussel.

�� Lees het volledige artikel via
de homepage van de eerste
auteur: http://www.eui.eu/
Per sonal/Researcher s/Lan-
cee/trust.pdf

�� Lees het verhaal van
Putman op nrc.nl/opinie

Minder vertrouwen jegens elkaar in etnische
buurten heeft met racisme niets te maken
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