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Voorwoord  
 

Deze scriptie is het laatste onderdeel van de Masterspecialisatie ‘Migration, 

Globalisation and Development’, onderdeel van de studie Sociale Geografie. In het kader 

van deze scriptie heb ik vijf maanden stage gelopen en onderzoek gedaan bij Gemeente 

Amsterdam, Stadsdeel Oost. Mijn eerste ervaring met een ‘echte probleemwijk’.  

 De eerste dag dat ik op mijn fiets eens een kijkje ging nemen op het plein dat een 

grote rol zou gaan spelen tijdens mijn stage en onderzoek, was ik voorbereid op veel, 

maar niet op wat ik zag: Een gezellige, drukke, volop in gebruik zijnde plek, vol groene 

bomen, gras en winkeltjes. Was dit dan een ‘echte’ probleemwijk, met een enorme 

leefbaarheidsproblematiek, een concentratie van overlastgevende groepen en een groot 

gebrek aan ‘sociale cohesie’? Echter, na intensief verblijf op en rond het Makassarplein, 

werd mij al snel duidelijk dat lang niet alle problematiek altijd duidelijk zichtbaar is, 

maar vooral ook, dat lang niet alle ‘problemen’ zoals door de overheid benoemd, door 

bewoners zelf als problematisch worden ervaren.  

 Tijdens de stageperiode in Amsterdam Oost heb ik, dankzij het ontmoeten van 

vele bewoners en de mogelijkheid hun verhaal te mogen horen, een goed beeld gekregen 

van het reilen en zeilen van het Makassarplein. Hoe de mensen er wonen, en hoe het 

dagelijks leven eruit ziet. Hierdoor heb ik een gedetailleerd verhaal op kunnen tekenen 

van het Makassarplein, haar bewoners en andere betrokkenen. Dat had ik echter niet 

voor elkaar gekregen zonder de hulp van een groot aantal mensen, die ik graag wil 

bedanken: De bewoners en andere geïnterviewden voor hun openhartigheid en hun 

verhalen, waardoor mijn scriptie echt is gaan leven. Zonder hen was  deze scriptie, het 

verhaal van het Makassarplein, niet volledig geweest. Ook de medewerkers van 

Stadsdeel Oost wil ik bedanken voor het delen van hun kennis en ervaringen en voor de 

gezelligheid tijdens en na het dagelijkse werk. In het bijzonder Winnie, zonder wie het  

überhaupt onmogelijk was geweest aan de stage te kunnen beginnen en Nienke, voor 

haar geduldige uitleg, gezelligheid en alle hulp bij het wegwijs worden in de ‘wondere 

wereld van de overheid’.  

 Jackie van de Walle, mijn scriptiebegeleider, voor de inspiratie en begeleiding 

tijdens deze academische zoektocht. Maar ook Bas, voor het meelezen en -denken, de 

kritische blik, de aanmoediging en al het kook-vermaak. En uiteraard ook mijn ouders, 

zonder hen was ik niet zover gekomen als waar ik nu sta. Voor de vrijheid en de 
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mogelijkheden om mijn eigen keuzes te maken en het vertrouwen om van al deze keuzes 

wat te maken. Ook mijn vrienden en vriendinnen, voor het inspreken van moed  en het 

bieden van de nodige afleiding…met jullie was het goed studeren, borrelen en dineren. 

En tenslotte ook Felix, mijn vriend. Voor het niet aflatende vertrouwen in mijn kunnen, 

je geduld, hulp en je –danig op de proef gestelde- luisterend oor.   
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1. Inleiding   
 

Het Makassarplein ligt in de Indische Buurt, Amsterdam Oost (zie afbeelding 2, p. 37). 

Het is een groen, groot plein, waar overdag veel kinderen spelen met hun moeders op de 

bankjes en dat ’s avonds vaak wordt bevolkt door jongeren. Op een hoek van het plein 

zijn een buurtwinkel, een café, een pizzeria en een in de regio populaire coffeeshop 

gevestigd. Hierdoor zijn er zowel overdag als in de avonden veel mensen en auto’s rond 

het plein aanwezig. Dit wordt vooral veroorzaakt door de loketfunctie van de 

coffeeshop. Er is veel roering op straat en op het eerste gezicht vormt het Makassarplein 

een fijn woonplein voor omwonenden. Toch staat het Makassarplein er niet goed voor. 

Het plein scoort slecht op de leefbaarheids- en veiligheidsindex uit de jaarlijkse enquête 

van het stadsdeel, en in de omliggende buurt is er sprake van een concentratie van een 

veelheid aan sociale problematiek (De Staat van de Makassarpleinbuurt, 2011). Ook 

staat de buurt bekend om de aanwezigheid van veel maatschappelijke instellingen 

waaronder meerdere locaties voor daklozenopvang, een psychiatrische instelling en een 

inloophuis voor mensen met verslavingsproblematiek: Zoals een van de ondernemers 

aan het plein stelde: “Er zijn veel van die gebeuren voor jongens die niet willen werken, zal 

ik het dan maar even noemen” (anoniem, 08-06-2011). Deze gegevens vormen een aantal 

kenmerken die de uit de enquête gebleken slechte staat van de wijk bevestigen.  

 

Sociale cohesie  

Wat in de enquête van de gemeente het meest in het oog springt, is de zeer gering 

gevoelde sociale cohesie bij de bewoners van de Makassarpleinbuurt.  Veel van de sociale 

problematiek lijkt daaruit voort te komen. Sociale cohesie is een term die tegenwoordig 

steeds vaker valt in relatie tot “krachtwijken” zoals de Makassarpleinbuurt, en 

überhaupt in relatie tot maatschappelijke vraagstukken. Zelfs Koningin Beatrix  gebruikt 

het in haar redevoeringen regelmatig om (zorgelijke) uitspraken te doen over 

samenhang in de nationale samenleving (zie troonrede 16-09-2003). Maar wat houdt 

sociale cohesie eigenlijk in? En hoe vertaalt het zich naar de problematiek van wijken 

zoals die bij het Makassarplein? 

Boven alles, is sociale cohesie een complex begrip. Het wordt, ook in de literatuur, 

veelvuldig en in verschillende contexten gebruikt. Het wordt daarbij veelal gezien als 
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een bindend element, zoals tussen sociale systemen (zie o.a. Harbers & Koenis, 1999), of 

als onderdeel van normatieve opvattingen. Zo omschrijft Cliteur het als volgt:   

 

“we [spreken] van sociale cohesie in een normatieve of ideële betekenis wanneer het 

gaat om saamhorigheid op basis van een (zoveel mogelijk) vrijwillige aanhankelijkheid 

aan bepaalde zedelijk verantwoorde idealen voor en door alle, althans zoveel mogelijk, 

burgers” (Cliteur, 1998 p. 72).   

 

 Voor sommigen vormt het begrip sociale cohesie een mogelijkheid en noodzaak om 

vorm te geven aan een ordelijke samenleving (zie bijvoorbeeld Komter, Burgers & 

Engbersen, 2000); weer anderen denken bij sociale cohesie met name aan het vermogen 

om met tegenspraken en conflict om te gaan (zie van Gunsteren, 1998).   

Opvallend is, dat in discussies over het nut en de conceptualisering van sociale 

cohesie vaak voorbij wordt gegaan aan twee zeer belangrijke dimensies van het begrip 

(zie ook Forrest & Kearns, 2001). Dit betreft allereerst het belang van plaats. Plaats 

(bijvoorbeeld een bepaalde stad of in dit geval, het Makassarplein) heeft namelijk 

invloed op (de gevoelens van) sociale cohesie. Bewoners en hun identiteit zijn op 

verschillende manier verbonden met hun (woon)plaats (Zie ook Massey, 1991). Maar 

wat is de precieze relatie tussen sociale cohesie en de leefomgeving en plaats?  

 Een tweede aspect dat veelal over het hoofd wordt gezien, is de relatie van het 

begrip sociale cohesie tot de wensen, verhalen en identiteiten van de bewoners die in 

hun dagelijks leven met sociale cohesie worden geconfronteerd. In de literatuur wordt 

vaak gewezen op de wenselijkheid en het effect van sociale cohesie, maar dit gebeurt 

vaak vanuit een abstract en top-down perspectief, zoals bijvoorbeeld Steyaert het stelt: 

“De cohesie is nu meer ‘maakbaar’” (2001). Wat zijn de wensen en ideeën over sociale 

cohesie van de burger zelf? Hoe verhouden deze verhalen van bewoners zich tot de 

dominante ideeën over sociale cohesie? Wat zijn de verschillen en overeenkomsten in 

perceptie tussen de bewoners van het Makassarplein, en Stadsdeel Amsterdam Oost?  

 

Hoofdvraag en deelvragen  

Deze kwesties roepen verschillende belangrijke vragen op die aan de basis liggen van dit 

onderzoek.  Het doel van dit onderzoek is om weer te geven wat het concept sociale 

cohesie betekent in de context van de achterstandswijk Makassarpleinbuurt. De 
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hoofdvraag van het onderzoek luidt dan ook: Wat is de betekenis van het concept sociale 

cohesie in de specifieke context van de achterstandswijk Makassarpleinbuurt? Om deze 

vraag te beantwoorden, zijn twee deelvragen opgesteld, te weten (1) In hoeverre wordt 

de sociale cohesie in de Makassarpleinbuurt bepaald door de bindingen van bewoners met 

en in de buurt? En (2) In hoeverre sluiten de op sociale cohesie gerichte maatregelen van 

de wijkaanpak aan op de wensen en ideeën van bewoners van de Makassarpleinbuurt?  

 

Polyvocality  

Om deze deelvragen en de hoofdvraag te beantwoorden, zal in deze studie gebruik 

worden gemaakt van de methode polyvocality. Dit is een onderzoeksmethode die ernaar 

streeft de verhalen van meerdere (groepen) betrokkenen te betrekken bij het verhaal. In 

een polyvocaal onderzoek, wordt niet één bepaalde groep als belangrijkste stem gezien 

(zoals bijvoorbeeld de wetenschappers of beleidsmakers), maar worden alle stemmen 

gelijkgesteld. Zo betrek ik onder andere bewoners van het Makassarplein, politie, 

maatschappelijk werkers en beleidsmedewerkers van Stadsdeel Oost in het verhaal over 

de buurt. In het methode-hoofdstuk zal ik verder ingaan op deze benadering.  

 

Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie 

Dit onderzoek is maatschappelijk relevant omdat het meer inzicht biedt in de 

verschillende aspecten van sociale cohesie in een actuele en specifieke achterstandswijk. 

De Amsterdamse casus waar dit onderzoek zich op baseert is onderdeel van het 

beleidsplan ‘Wijkaanpak Amsterdam’.  Voor de bestuurders en beleidsmakers die dit 

beleidsplan hebben opgesteld is het bewerkstelligen van ‘sociale cohesie’ een 

belangrijke doelstelling. De wijken die onderdeel zijn van de Amsterdamse wijkaanpak, 

hebben veel te maken met leefbaarheidsproblemen. Eén van de kerngedachten binnen 

het beleidsplan is dat het verbeteren van de ‘sociale cohesie’ bij zal dragen aan de 

vergroting van de leefbaarheid in die wijken. Omdat sociale cohesie een multi-

interpretabel begrip is dat vele dimensies en bovendien sterk contextafhankelijk is, 

zoomt dit onderzoek in op één van de pleinen van een specifieke achterstandswijk. 

Zodoende wordt er een beter beeld gegeven van de problematiek rondom leefbaarheid 

en sociale cohesie in één specifieke casus. Deze inzichten zouden als basis kunnen 

dienen voor het ontwikkelen van verder beleid op het gebied van sociale cohesie, maar 

ook op de Amsterdamse Wijkaanpak als geheel. 
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Deze studie levert tevens een bijdrage aan de (wetenschappelijke) kennis en 

literatuur over sociale cohesie. In de literatuur is geen eenduidig beeld over wat het 

begrip sociale cohesie precies inhoud. Veel auteurs beperken zich tot met name de 

relaties en interacties tussen mensen an sich. Anderen zijn inclusiever en voegen 

culturele, sociaal kapitaal, identiteits- en ruimtelijke aspecten toe (zie bijvoorbeeld 

Forrest en Kearns, 2000). Voortbouwend op deze studies wordt in dit onderzoek meer 

aandacht besteed aan het ruimtelijke aspect van sociale cohesie. Als uitbreiding op het 

werk van (o.a.) Forrest en Kearns wordt een specifiekere koppeling gemaakt tussen het 

begrip plaats en sociale cohesie.  Deze koppeling wordt zowel theoretisch als empirisch 

gemaakt. Theoretisch door meer aandacht te besteden aan hoe begrippen als plaats, 

geografie  en identiteit verbonden zijn aan vraagstukken over sociale cohesie. Empirisch 

wordt dit, via een uitgebreide casestudie, gedaan door te onderzoeken wat sociale 

cohesie betekent voor bewoners van een specifieke buurt, in dit geval de 

Makassarpleinbuurt in Amsterdam Oost. 

Daarnaast levert het onderzoek een bijdrage aan de manier waarop sociale 

cohesie in kaart kan worden gebracht. Door een koppeling te maken tussen de literatuur 

over sociale cohesie en polivocality wordt een beter beeld gegeven over hoe sociale 

cohesie in ruimtelijk afgebakende domeinen (zoals een achterstandswijk) begrepen 

moet worden.  

 

Opbouw   

De opbouw van de scriptie is als volgt. Allereerst zal in het volgende hoofdstuk, 

hoofdstuk 2, de discussie over sociale cohesie behandeld worden zoals deze gevoerd 

wordt in de wetenschappelijke literatuur. Het bevat een discussie over de verschillende 

en uiteenlopende definities van het begrip, waarbij beargumenteerd wordt welke  visie 

op sociale cohesie in dit onderzoek zal worden gehanteerd. In hoofdstuk 3, wordt 

besproken welke rol polyvocality, de onderzoeksmethode die is toegepast bij dit 

onderzoek, kan spelen bij een beter begrip van het concept sociale cohesie. Tot slot 

worden andere toegepaste methoden, zoals participerende observatie, toegelicht en de 

verschillende geïnterviewden geïntroduceerd.  

In hoofdstuk 4 volgt een uitgebreide achtergrondbeschrijving van het 

Makassarplein, de locatie-context van dit onderzoek. Concreet betreft dit de 

geschiedenis van deze “probleemwijk tot krachtwijk” en een beschrijving van de fysieke, 
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stedenbouwkundige ontwikkeling van de buurt. In hoofdstuk 5 en 6 bespreek ik de 

empirische resultaten van mijn onderzoek. In het eerste deel ligt de focus op de 

betrokkenheid bij de buurt, een belangrijke ruimtelijke dimensie van sociale cohesie, om 

in het tweede deel verder in te gaan op de wensen en ideeën van betrokkenen over het 

Makassarplein en omgeving. In hoofdstuk 7, tenslotte, volgen de conclusies uit het 

onderzoek.  
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2. Theoretisch kader  
 

2.1 Sociale cohesie   

“Sociale cohesie” is een actueel en veelvuldig terugkerend begrip binnen de sociale 

geografie. Het speelt onder andere een belangrijke rol in discussies rondom urbane 

transformatieprocessen (zie o.a. Brenner, 2000 en Mayer, 2003), vraagstukken omtrent 

stedelijke identiteit (zie o.a. Kearns & Forrest, 2000 en Uzzell & Poll, 2002) en politiek en 

beleid voor de omgeving (zie o.a. Fainstein, 2001). Ook in het maatschappelijk debat 

komt het concept regelmatig naar voren als onderwerp van discussie. Het versterken of 

vergroten van de sociale cohesie vormt daarnaast inzet van veel beleidsprocessen in 

Nederlandse steden en wijken (zie o.a. Van Marissing, 2008). Als begrip is het echter niet 

nieuw en kent het een lange geschiedenis van betekenis- en relevantieverlening. Zo 

sprak Durkheim (1947) reeds over sociale cohesie, toen hij nieuwe vormen van sociale 

integratie en samenhang in de samenleving trachtte te duiden.  

 

Definitie 

Ondanks deze lange geschiedenis van betekenisverlening, kent het begrip nog altijd geen 

eenduidige definitie. In algemene zin wordt sociale cohesie opgevat als een concept dat 

verwijst naar de banden en samenhang tussen verschillende mensen. Hoe sterker de 

sociale cohesie, hoe sterker de banden tussen mensen. Aan de aard en het belang van 

deze banden worden echter uiteenlopende  betekenissen toegekend.  

Inmiddels is sociale cohesie volgens Lupi, stadssociologe, zelfs tot een 

“containerbegrip” verworden: “Of het nu gaat om werkloosheid, sociale ongelijkheid of 

woningnood, vrijwel alle sociale problemen van vandaag worden herleid tot vraagstukken 

van sociale cohesie” (Lupi in Schoonen 2006, p. 1). Een gevolg van het gebruik van sociale 

cohesie als ‘containerbegrip’ is dat het vaak wordt ingezet op een zeer algemene manier, 

waarbij de precieze betekenis onduidelijk blijft. Zo wordt de indruk gewekt dat iedereen 

weet waar het begrip naar verwijst, totdat men gevraagd wordt het uit te leggen (zie 

Kearns & Forrest, 2000).  

Ook is sociale cohesie een begrip waar  zowel positieve als negatieve elementen aan 

worden gehecht. In veel gevallen wordt de positieve kant van de aanwezigheid van 

sociale cohesie benadrukt. Een probleem vormt zich wanneer dit positieve element van 
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de samenleving onder druk komt te staan.  Dit is bijvoorbeeld het geval in de discussie 

over de mogelijke gevaren voor sociale cohesie door de toename van immigranten en 

etnische diversiteit in Westerse samenlevingen (Zie Cheong, Edwards, Goulbourne en 

Solomos, 2007).  

Anderen belichten ook de negatieve aspecten van sociale cohesie (zie o.a. Philps, 

2006). Waar mensen worden toegelaten tot bepaalde groepen, worden op datzelfde 

moment ook mensen uitgesloten (Komter, Burgers & Engbersen, 2000). Ook kan sociale 

cohesie een uiteindelijk verstikkende werking hebben: “niemand mag afwijken van de 

groepsnormen, of niemand mag boven het maaiveld uitsteken” (ibid, p. 8). Eveneens is het 

van belang te kijken naar de tegenstrijdigheid die kan ontstaan bij het streven naar 

sociale cohesie; wanneer gewerkt wordt aan sociale cohesie in een bepaalde wijk of 

buurt, kan dit ingaan tegen het streven naar sociale cohesie in een andere buurt, 

waardoor het in dat geval bijdraagt aan een gefragmenteerde stad.  

Ook binnen het overheidsbeleid wordt geen eenduidige definitie van sociale 

cohesie gehanteerd. In de verschillende documenten die als leidraad voor het beleid 

worden gebruikt, kunnen meerdere visies op, en definities van sociale cohesie worden 

aangetroffen. Definities lopen bijvoorbeeld uiteen van “een netwerk van verbanden 

tussen mensen met verschillende achtergronden […]” (Denktank Sociale Cohesie 2010, p. 

8) tot “de mate waarin mensen in gedrag en beleving uitdrukking geven aan hun 

betrokkenheid bij maatschappelijke verbanden in hun persoonlijke leven, als burger in de 

maatschappij en als lid van de samenleving” (Sociaal Cultureel Planbureau, 2008 p. 14).  

De indruk ontstaat dat in het populaire discours over sociale cohesie – met name 

in het overheidsbeleid – vooral wordt geredeneerd vanuit de ‘maakbaarheidsgedachte’: 

het idee dat er van bovenaf of buitenaf door middel van katalyserende interventies 

invloed kan worden uitgeoefend op (het niveau van) sociale cohesie. Hierbij kan 

bijvoorbeeld worden gedacht aan het instellen van cameratoezicht in buurten. Daarbij 

verwordt sociale cohesie tot een begrip waarvan de toe- of afname met een eenduidige 

maatstaf kan worden gemeten (zie Komter, Burgers & Engbersen, 2000). Bij deze 

manier van denken kunnen echter vraagtekens worden geplaatst. Botterman, Hooghe en 

Reeskens (2011) betogen bijvoorbeeld dat sociale cohesie niet kan worden samengevat 

in één enkele index, maar dat rekenschap dient te worden gegeven van de verschillende 

dimensies die met het begrip samenhangen.  
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Er wordt echter vaak voorbij gegaan aan de veelheid aan dimensies dat het 

begrip sociale cohesie rijk is. Zo wordt het concept veelvuldig ingezet in onderzoeken 

naar de leefbaarheid van buurten waar verschillende etnische groepen samenleven, met 

een focus op de contacten tussen deze groepen. Daar wordt hoofdzakelijk gekeken naar 

sociale cohesie vanuit de dimensies ‘sociaal kapitaal’ en ‘relaties tussen groepen’. Een 

voorbeeld hiervan is te vinden in het werk van Laurence (2011). In zijn onderzoek naar 

sociaal kapitaal en interetnische relaties in Britse wijken, stelt hij: “Social cohesion is 

measured by examining two of its core aspects: social capital and interethnic relations.” (p. 

75).  

Ook Amin stelt dat sociale cohesie tussen etnische groepen op buurtniveau draait 

om de interacties tussen bewoners en gaat met name in op de vraag in hoeverre zij in 

harmonie samenleven met een gevoel van verbondenheid (2002). Cheong et al. (2007) 

wijzen uitsluitend op de basis waarop hun benadering van sociale cohesie gestoeld is: 

dat is voor hen met name gericht is op contacten en relaties tussen betrokkenen. 

Tenslotte geven ook Tolsma, van der Meer en Gesthuizen (2009) een definitie van 

sociale cohesie die met name is gebaseerd op contacten tussen mensen: “Social cohesion 

is the social harmony that enhances the quality of public and civic life by feelings of 

commitment and trust and participation in networks and civic organizations” (p. 286).  

 

Lokaal perspectief  

Bovenstaande voorbeelden geven aan dat er in de literatuur een sterke nadruk wordt 

gelegd op contacten en samenhang tussen mensen. Daarbij blijven, eveneens 

belangrijke, dimensies vaak onderbelicht (zie ook Forrest & Kearns, 2001). Behalve 

vanuit macroperspectief (bijvoorbeeld een samenleving of stad), dient het begrip 

namelijk in het bijzonder ook vanuit lokaal perspectief te worden bezien: wat betekent 

sociale cohesie voor bewoners van een specifieke wijk, of zelfs van een specifiek plein? 

Met andere woorden, wat is de betekenis van het concept sociale cohesie in de context 

van een specifieke plaats? Plaats en ruimte hebben beide invloed op hoe mensen sociale 

cohesie ervaren en vormen een belangrijk aspect van het concept. Gebondenheid aan 

plaats is één van de dimensies van sociale cohesie, en het is daarom van belang te laten 

zien op welke manieren deze dimensie invloed heeft op hoe sociale cohesie wordt 

ervaren in een lokale context.  Het doel van dit hoofdstuk is dan ook om de termen 

plaats en ruimte te betrekken bij het wetenschappelijk debat over sociale cohesie. Het 



In de buurt van sociale cohesie 

 

9 
 

concept biedt mijns inziens op dit moment nog onvoldoende handvatten om te bekijken 

wat de term betekent voor bewoners op een kleinschalig lokaal niveau. Het is daarbij 

belangrijk de term niet alleen ‘van bovenaf’, maar ook ‘van onderop’ te beschouwen.  

 

Meerdere dimensies  

Het is van belang, zoals gezegd, alle facetten van sociale cohesie te betrekken bij een 

onderzoek naar sociale cohesie. Het is niet zozeer de vraag in hoeverre er sociale 

cohesie aanwezig of afwezig is in een buurt, maar het begrip kent verschillende 

domeinen die in meer of mindere mate van toepassing kunnen zijn op een specifieke 

plaats. De aanwezigheid van een dimensie sluit de afwezigheid van een andere dimensie 

bijvoorbeeld niet bij voorbaat uit.  Sociale cohesie in deze vorm is een ‘gelaagd’ begrip, 

waarbij het minder van belang is te onderzoeken in hoeverre er sociale cohesie 

aanwezig is, maar veel meer van belang is, wat sociale cohesie precies betekent voor de 

lokale bewoners van een plaats. Er is niet één definitie of uitleg van sociale cohesie van 

toepassing op alle samenlevingen. Het is zelfs goed mogelijk, dat ieder individu 

afzonderlijk een ander perceptie van sociale cohesie kan hebben, afhankelijk van de 

plaats (zie ook Botterman, Hooghe en Reeskens 2011).  

Om sociale cohesie beter te kunnen begrijpen binnen de specifieke context van 

een achterstandswijk, zal ik in het vervolg van dit hoofdstuk de verschillende dimensies 

bespreken zoals die kunnen worden afgeleid van Kearns en Forrest (2000). Ik acht hun 

omschrijving van sociale cohesie het meest compleet, in tegenstelling tot bovenstaande 

definities die zich focussen op slechts een of enkele domeinen van het concept.   

De auteurs geven vijf dimensies van sociale cohesie, te weten: (1) 

gemeenschappelijke waarden en civic culture, (2) sociale controle en orde, (3) sociale 

solidariteit en afname in welvaartsongelijkheid, (4) sociale netwerken en sociaal 

kapitaal en ten slotte (5) gehechtheid aan plaats en identiteit. Aan het eind van het 

hoofdstuk ga ik tot slot nog wat dieper in op specifiek de termen plaats en ruimte in 

relatie tot sociale cohesie. 

De door Kearns en Forrest onderscheiden dimensies vormen binnen mijn 

onderzoek het kader waarbinnen ik het concept sociale cohesie heb geplaatst, vanuit het 

oogpunt van de bewoners en andere directbetrokkenen van het Makassarplein in de 

Indische Buurt, Amsterdam Oost. Op deze manier krijgen de verschillende verhalen en 

thema’s die tijdens het onderzoek verzameld zijn een plek, om op die manier bij te 
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dragen aan een meer volledig begrip van het concept sociale cohesie, wanneer dit wordt 

bezien vanuit de context van een specifieke plaats en door de ogen van bewoners en 

andere directbetrokkenen. Hun verhalen vormen het onderwerp van de empirische 

hoofdstukken 5 en 6. 

 

2.2  De vijf dimensies van sociale cohesie  

 

Dimensie 1: Gemeenschappelijke waarden en civic culture  

De eerste dimensie van sociale cohesie die Kearns en Forrest onderscheiden houdt 

verband met gemeenschappelijke waarden en, wat zij noemen, civic culture. Volgens de 

auteurs is er sprake van samenhang in een samenleving, wanneer haar leden 

gemeenschappelijke waarden en normen delen. Dit betreft concreet de percepties van 

gewenst en ongewenst gedrag van buurtbewoners ten aanzien van de wijze waarop men 

met elkaar omgaat in het dagelijks leven (Van Marissing, 2008). In sociale 

vernieuwingsprogramma’s van achterstandswijken wordt veel aandacht besteed aan het 

verantwoordelijkheidsgevoel van mensen: “social renewal programmes built around 

citizenship tend to promote the recognition of one’s responsibility to participate in society 

[…]” (Kearns & Forrest 2000, p. 997). Wanneer men betrokken is, zich verantwoordelijk 

voelt bij hun omgeving en hierover een gemeenschappelijke visie deelt, bevordert dit de 

sociale cohesie. Van Marissing (2008) stelt wel dat civic culture in deze vorm, zich “niet 

zozeer op het niveau van de buurt, maar veel meer op bovenstedelijke niveaus” (p. 43) 

manifesteert. In het geval van dit onderzoek, gaat het echter juist om het kleinschalige, 

lokale buurtniveau en welke rol gevoelens van verantwoordelijkheid voor de lokale 

buurt spelen, niet zozeer de samenleving in haar totaliteit. In de wijze waarop Kearns en 

Forrest  uitleg geven aan deze dimensie, blijft dat aspect onduidelijk. De betrokkenheid 

bij de buurt sluit op dit niveau dan ook meer aan bij de nog volgende dimensie vijf van 

het begrip; gehechtheid aan plaats en identiteit  

 

Dimensie 2: Sociale controle en orde  

De tweede dimensie van een samenleving waarin sociale cohesie aanwezig is, is sociale 

controle en orde. Deze dimensie houdt nauw verband met de eerste, met het verschil dat 

het in dit geval gaat om in hoeverre bewoners ook daadwerkelijk actie ondernemen om 

te controleren of anderen wel naar de gestelde normen en waarden leven. Een 
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samenleving waarin samenhang bestaat, is een samenleving waar het gevaar voor 

aantasting van de bestaande orde en ‘het systeem’ afwezig is. Zoals hierboven 

beschreven wordt in sociale vernieuwingsprogramma’s veel aandacht besteed aan het 

vergroten van verantwoordelijkheidsgevoel van mensen bij de buurt. De reden hiervoor 

ligt niet alleen in het belang dat wordt gehecht aan gedeelde waarden en normen, maar 

ook in de veronderstelde waarde van de aanwezigheid van sociale controle in een 

samenleving. Het wordt van belang geacht dat de leden van een gemeenschap zich met 

die gemeenschap verbonden voelen: “[…] individuals and families should feel that they 

have a place and a stake in the social system; that there is interdependence […]” (Kearns & 

Forrest, 2000 p. 997).  

In sommige gevallen, bijvoorbeeld in sterk autoritair geleide samenlevingen, kan 

sociale cohesie zelfs via sociale controle worden afgedwongen: “[…] coercion can serve as 

a powerful instrument to establish social cohesion” (Botterman et al., 2011 p. 2). Terwijl 

sociale controle dus kan leiden tot sociale cohesie, is daarmee ook de vraag naar de 

wijze waarop die sociale controle dient te worden gestimuleerd relevant. Het 

overheidsbeleid gaat daarbij veelal uit van dezelfde ‘top-down’-benadering, zij het dat er 

minder sprake is van dwang. Deze benadering staat tegenover een ‘bottom-up’-

benadering, waarbij getracht wordt buurtbewoners zelf sociale controle te laten 

organiseren. 

Hoewel Kearns en Forrest in hun beschrijving van deze dimensie sociale controle 

en orde samen nemen, is volgens van Marissing sociale orde veeleer een resultaat dan 

een oorzaak van sociale cohesie, en dus van sociale controle: “In de criminologische 

literatuur worden dergelijke verschijnselen [problemen] verklaard vanuit een gebrekkig 

functioneren van de sociale controle in de wijk. Zo beschouwd is sociale orde niet zozeer 

een dimensie van sociale cohesie, maar een resultante daarvan” (van Marissing, 2008 p. 

45). 

 

Dimensie 3: Sociale solidariteit en welvaarstongelijkheid   

Een derde dimensie, of onderdeel, van sociale cohesie is de aanwezigheid van sociale 

solidariteit en afwezigheid van grote welvaartsongelijkheid. Wanneer mensen zich 

verbonden met elkaar voelen en er dus samenhang bestaat in een gemeenschap of 

samenleving, zorgt dit voor zowel collectief als individueel welzijn. 

Inkomensongelijkheid heeft volgens Kearns en Forrest een negatieve invloed op de 
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sociale cohesie: “income inequality brings about a breakdown in social cohesion through 

the stress, frustration and family disruption they cause, in turn leading to problems of 

crime and violence” (Kearns en Forrest 2000, p. 999).  

Een afname in welvaartsongelijkheid is echter niet eenvoudig te bereiken, ook in 

tijden van globalisering en economische groei. Het is volgens Ranci (2011) van belang 

rekening te houden met een negatieve relatie tussen economische groei en sociale 

cohesie. De schrijver toont aan dat de relatie tussen sociale cohesie en economische 

groei voornamelijk als positief wordt ervaren. Toch zijn er volgens Ranci wel degelijk 

empirische bewijzen te vinden dat dit niet in alle gevallen geldt. Economische groei 

brengt ook vaak sociale polarisatie met zich mee, als gevolg van de groei van de 

laagbetaalde en laaggekwalificeerde industrie: “the overall effects at city scale are a 

growing polarisation in the earnings and work conditions of the population and a greater 

segmentation of the social structure due to the concentration of the urban middle class” (p. 

2791).  

Sociale solidariteit uit zich met name in de mate waarin verschillende sociale 

lagen van de bevolking toegang hebben tot bijvoorbeeld uitkeringen en de mate waarin 

kansen voor ontwikkeling en ondersteuning daarin verdeeld worden over de 

verschillende ‘regio’s’ in een samenleving. Barry (1989) stelt dat wanneer er samenhang 

bestaat in een samenleving, mensen eerder solidair zijn: “human beings are much more 

likely to accept sacrifices to benefit those with whom they interact and share common 

institutions than to do so for others” (in Kearns & Forrest, 2000 p. 999). Gelijke toegang 

en kansen, verwijzend naar de inkomensgelijkheid van mensen, zijn volgens hen 

fundamentele waarden voor collectieve solidariteit (zie ook Ranci, 2011).   

Kearns & Forrest (2001) bezien solidariteit, evenals sociale controle en orde, 

voornamelijk vanuit het oogpunt van welvaartsverschillen op macroniveau, en niet 

vanuit die verschillen die bestaan op microniveau, zoals op het niveau van een buurt.  

Echter, wanneer solidariteit wordt opgevat als de bereidheid om iets voor een ander te 

willen doen zonder daarvoor per se een tegenprestatie te verwachten, is dit begrip wel 

degelijk ook onderdeel van sociale cohesie in de context van de buurt. Dit is terug te zien 

in het dagelijks leven in een buurt; iemand helpen met boodschappen dragen, een 

buurman wegbrengen of even op de kinderen van de buurt passen zijn voorbeelden 

hiervan (zie van Marissing, 2008). 
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Dimensie 4: Sociale netwerken en sociaal kapitaal  

De vierde dimensie van sociale cohesie omvat de begrippen sociale netwerken en sociaal 

kapitaal. Sociale netwerken en sociaal kapitaal hebben een bepaalde waarde voor 

mensen. Zo kunnen in een samenleving waar samenhang bestaat, problemen en 

dilemma’s eenvoudiger worden opgelost door collectieve actie. Wanneer mensen 

contacten hebben en elkaar spreken, kan de omgeving van een bewoner helpen bij een 

probleem, omdat zij gezamenlijk bij kunnen dragen aan een oplossing. Deze oplossingen 

zijn beter en sneller voorhanden wanneer het individu onderdeel is van een sociaal 

netwerk, dat het individu kan faciliteren en ondersteunen in het vinden van die 

oplossingen.  

Putnam, politicoloog, stelt dat sociale contacten invloed hebben op netwerken: 

“[…] social contacts affect the productivity of individuals and groups” (2000, p. 19). Deze 

‘productiviteit’ van mensen en sociale netwerken komt ook terug in het argument van 

Kearns en Forrest, wanneer zij stellen dat sociale netwerken belangrijk zijn omdat: 

“together with networks of civic engagement (associational activity in neighbourhood and 

community organisations), they are constitutive of and producers of social capital” (2000, 

p. 1000). Sociale netwerken produceren volgens deze wetenschappers ‘sociaal kapitaal’ 

en hierop is sociale cohesie gebaseerd.  

Volgens Putnam verwijst sociaal kapitaal naar de connecties tussen individuen; 

naar de sociale netwerken en de normen en waarden die daaruit voortkomen (zie 

Putnam 2000, p. 19). Putnam gaat binnen deze categorie nog een stap verder, door een 

onderscheid te maken tussen enerzijds ‘bonding social capital’, voortkomend uit 

exclusieve banden tussen leden van homogene, gedefinieerde groepen. Deze vorm van 

sociaal kapitaal is voornamelijk naar binnen gericht en zorgt voor het versterken van de 

exclusieve identiteit van een groep (Putnam, 2000). Anderzijds is er ‘bridging social 

capital’, voortkomend uit contact tussen mensen uit verschillende sociale lagen binnen 

open, heterogene groepsverbanden. Deze vorm van sociaal kapitaal richt zich naar 

buiten en omvat verschillende mensen uit verschillende, open groepen (ibid). De 

laatstgenoemde banden, volgens hem de ‘weak ties’, zijn volgens Putnam nuttiger dan de 

eerstgenoemde, de sterke banden: “Bonding social capital is, […] good for ‘getting by’, but 

bridging social capital is crucial for ‘getting ahead” (ibid, p. 23). De reden dat de weak ties 

sterker zijn dan de strong ties kan bijvoorbeeld worden geweid aan de verwachting dat 
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minderheidsgroepen in een samenleving onder elkaar in zoverre verbonden raken, dat 

dat ten koste gaat van de integratie in de samenleving als geheel (zie Cheong et al. 2007).  

Ook Kearns en Forrest (2000) maken een onderscheid tussen deze beide vormen 

van ‘banden’. Echter, zij menen dat juist  de sterke banden, de ‘strong ties’, op lokaal 

niveau het belangrijkst zijn in de onderlinge ondersteuning van buurtbewoners. Deze 

sterke banden bestaan binnen het hechte, veelal uit familie bestaande netwerk van 

bewoners, waardoor dit de mensen zijn die dicht bij de mensen staan die de 

ondersteuning nodig hebben. De zwakkere banden bestaan uit de losse contacten tussen 

de bewoners in de buurt of daarbuiten en staan dus verder van de problematiek af. De 

auteurs stellen tegelijkertijd ook, dat is aangetoond dat zwakkere banden, ofwel 

Putnams ‘bridging social capital’, “outnumber strong ties and provide a sense of identity, 

security and feeling of home” (Kearns & Forrest, 2000, p. 1000). De zwakkere banden in 

de samenleving, of in dit geval de buurt, spelen daarmee wel degelijk een belangrijke rol 

in de sociale problematiek van een buurt.  

 

Dimensie 5: Gehechtheid aan plaats en identiteit  

Ten slotte, noemen Forrest en Kearns (2001) de gehechtheid aan plaats en identiteit als 

een vijfde en laatste onderdeel van sociale cohesie. Buurtbinding is van belang, omdat de 

beleving van een plaats ook de (gevoelens van) sociale cohesie beïnvloedt. De buurt is 

een bepalend onderdeel van onze identiteit, maar tegelijkertijd verandert de rol van de 

buurt ook. Vroeger was de buurt vooral een plek voor de ‘uitbreiding’ van 

huishoudelijke activiteiten, zoals winkelen, kleding wassen in de wasserette, etcetera. 

Deze primaire functie is inmiddels verdrongen nu deze activiteiten in het huis zelf of 

helemaal buiten de buurt kunnen plaatsvinden, vanwege de toenemende mobiliteit van 

mensen.  

 

De rol van de buurt  

De buurt wordt nu een steeds belangrijker plek in relatie tot recreatie en vrije tijd. In 

zekere zin vormt de buurt een uitbreiding van thuis en wordt deze erg belangrijk voor 

sociale doeleinden en identificatie; de buurt wordt onderdeel van onze identiteit 

(Forrest en Kearns, 2001 p. 2130). In achterstandswijken blijkt volgens de schrijvers 

vaak dat de identiteit van een buurt bepalend is voor het omgaan met de 

onaantrekkelijke omgeving: “it may be the quality of neighbouring which is an important 
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element in people’s ability to cope with a decaying and unattractive physical environment” 

(ibid). In betere wijken is juist het omgekeerde het geval: “people may ‘buy into’ 

neighbourhoods as physical environments rather than necessarily anticipate or practice a 

great degree of social interaction” (ibid). Eerstgenoemde geldt met name voor de oudere 

en armere bevolking; voor deze mensen zijn de buren en buurtbinding het meest 

belangrijk. Omdat het overgrote deel van de populatie van het Makassarplein in deze 

groep valt (zie Makassarbuurt in beeld, 2010) is dit gegeven van wezenlijk belang 

binnen dit onderzoek. 

Wel dient rekening te worden gehouden met het feit dat de dimensie plaats als 

onderdeel van sociale cohesie niet in alle gevallen van invloed is; hierbij kan 

bijvoorbeeld gedacht worden aan de sterke samenhang die er bestaat onder en binnen 

migrantennetwerken (zie Portes, 2000). Binnen deze netwerken speelt plaats geen rol, 

maar is de samenhang tussen de verschillende groepen toch heel sterk. 

Bovenstaande vijf dimensies vormen mijns inziens gezamenlijk de meest 

inclusieve bestaande definitie van sociale cohesie. De praktijk is echter weerbarstiger, 

en laat zich soms moeilijk vatten binnen het kader van Forrest en Kearns. Wel is dit in 

tegenstelling tot een aantal eerder besproken, eenzijdige definities een visie op sociale 

cohesie waarbij rekening wordt gehouden met alle domeinen van het concept. Wanneer 

sociale cohesie wordt bezien vanuit het perspectief van de bewoners zelf, zal blijken dat 

niet alle dimensies altijd even eenduidig zijn. Zoals eerder gezegd bestaat er niet één 

definitie of uitleg van sociale cohesie die van toepassing is op alle samenlevingen. Van 

belang is juist de vraag wat sociale cohesie in een specifieke context zoals een buurt, 

betekent, waarbij de verschillende dimensies de revue passeren om voor elke plaats, of 

zelfs individu, een visie op het begrip te vormen.  

Plaats en ruimte zijn dus een uiterste belangrijke factor wanneer het gaat om 

sociale cohesie. Forrest en Kearns werken mijns inziens dit punt nog onvoldoende uit, 

en daarom ga ik hierop nu verder in. Om het concept sociale cohesie daadwerkelijk te 

kunnen begrijpen, is het van belang te bespreken hoe plaats en ruimte in relatie staan 

tot sociale cohesie.  
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2.3 Plaats en ruimte binnen sociale cohesie  

 

De belangrijkste reden die maakt dat plaats en ruimte twee belangrijke begrippen 

binnen sociale cohesie zijn is dat een wijk, een buurt of een bepaalde omgeving nooit los 

kan worden gezien van de bredere samenleving en bredere ontwikkelingen in deze 

samenleving en dit geldt ook voor de bewoners van zo’n specifieke omgeving: “This also 

means that people are not only “local”; we are indissolubly linked to both local and 

extralocal places through what might be called networks […]” (Escobar 2001, p. 143).  Dit 

stopt niet bij het lokale niveau; processen als globalisering zorgen voor de 

herdefiniëring van de begrippen plaats en ruimte, ook op lokaal niveau, mede als gevolg 

van ‘space-time compression’. Dit is een term, geïntroduceerd door David Harvey (1990), 

die verwijst naar processen die de betekenis van afstanden en tijd doen afnemen:  

“Space-time compression refers to the movement and communication across space, to the 

geographical stretching-out of social relations, and to our experiences of all this” (Massey, 

1994 p. 2).                

Deze globaliseringprocessen leiden tot verschillende gevolgen voor de wijze 

waarop plaats lokaal wordt ervaren en leiden ook onder wetenschappers en 

beleidsmakers tot verschillende en veranderende visies op plaats en ruimte. Wat 

bedoelen we met ‘plaats’ en hoe identificeren wij ons er mee? Steden en gemeentes 

vragen zich daarbij af hoe, in een periode van voortdurende beweging, verplaatsing en 

contact, wij toch het gevoel van lokaliteit en eigenheid kunnen behouden (Massey, 

1994). 

 

Verschillende standpunten over het begrip plaats  

Eén standpunt over de term plaats is dat het  wordt beschouwd als iets essentieels, als 

een stabiel en begrensd concept. Volgens wetenschappers die dit standpunt innemen, 

zoals Heidegger, heeft plaats een enkele identiteit, het wordt gekarakteriseerd als ‘being’ 

(Massey, 1993). Dit als reactie op de onzekerheid die de globaliseringprocessen volgens 

Heidegger brengen: “in the middle of all these flux, people desperately need a bit of peace 

and quiet” (Heidegger in Massey, 1994, p. 4).  

Doreen Massey daarentegen, beschrijft plaats juist als ‘becoming’: “[place] may 

have a character of its own, it is absolutely not a seamless, coherent identity, a single sense 

of place which everyone shares” (1993, p. 66). Zij benadert plaats als een 
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‘ontmoetingsplek’, een notie van plaats waar specificiteit voortkomt uit de ‘unieke’ mix 

van invloeden, die exact op die plek samenkomen (Massey, 1999): “What gives a place its 

specificity is not some long internalized history but the fact that it is constructed out of a 

particular constellation of relations, articulated together at a particular locus” (Massey, 

1993 p. 66).   

Escobar heeft een zelfde soort ‘heterogene’ opvatting over plaats: “[…] place 

continues to be important in the lives of many people, perhaps most, if we understand by 

place the experience of a particular location with some measures of groundedness 

(however, unstable), sense of boundaries (however, permeable), and connection to 

everyday life, even if its identity is constructed, traversed by power, and never fixed”  (2001 

p. 140).  

Een andere tegenstelling die terug te vinden is binnen de wetenschap betreffende 

de begrippen plaats en ruimte is de discussie of het belang van plaats en ruimte in een 

lokale context kleiner wordt, als gevolg van de space-time compression.  Zo stelt 

Escobar: “The transnational flows of people, media and commodities characteristic of 

global capitalism mean that culture and place become increasingly deterritorialized” (ibid, 

p. 146). Dit komt ook terug bij Marcuse, die van mening is dat de samenleving 

gefragmenteerd raakt als gevolg van space-time compression (Marcuse, in Kearns & 

Forrest 2000): “At the level of the city itself, space and society are becoming more 

fragmented and chaotic, with divisions both of solidarity and exclusion demarcated by real 

and symbolic walls” (p. 996). Volgens Escobar is plaats eveneens steeds minder 

belangrijk geworden: “Place has dropped out of sight in the “globalization craze” of recent 

years, and this erasure of place has profound consequences for our understanding of 

culture, knowledge, nature and economy” (ibid, p. 141). Deze wetenschappers stellen dan 

ook dat plaats en ruimte voor sociale cohesie van steeds minder belang zijn. De hechting 

aan een specifieke plaats wordt minder, doordat bijvoorbeeld netwerken steeds minder 

plaatsgebonden zijn.  

Andere auteurs beweren daarentegen juist dat plaats steeds belangrijker wordt, 

juist door die vervagende netwerken. Hoewel mensen steeds minder uitsluitend 

gefocust zijn op hun naaste omgeving en steeds meer de beschikking hebben over een 

uitgebreid netwerk, ook buiten hun directe woonomgeving, betekent dit niet dat deze 

omgeving onbelangrijk is geworden (zie van Marissing et al. 2006). Zo kunnen mensen 

externe en globale situaties juist inzetten om het lokale te ‘bewaken’ (Zie Escobar, 
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2001). Er zijn daarnaast ook groepen aan wie de eerder genoemde 

globaliseringsprocessen goeddeels voorbijgaan.  Tot slot blijkt uit onderzoek dat met 

name voor huishoudens met een laag inkomen, de buurt nog altijd een grote rol speelt in 

de sociale netwerken van deze groep. Een reden hiervoor zou bijvoorbeeld kunnen zijn 

dat de financiële situatie hen beperkt in bewegingsruimte (ibid).   

Ook Sassen (2009) duidt juist op het belang van specifieke plaatsen, in het kader 

van economieën en ‘global cities’. Wanneer volgens haar gekeken wordt vanuit het 

perspectief van een van de globale steden binnen een netwerk, kan men opmerken dat 

er een enorme diversiteit en specificiteit bestaat tussen de verschillende plaatsen 

binnen een globaal netwerk. Het gaat binnen de globale netwerken niet zozeer om de 

steden zelf, maar meer om de eigenschappen en mogelijkheden van iedere stad 

afzonderlijk. Zij gaat dan ook duidelijk in tegen de opvatting dat economieën in 

verschillende landen gehomogeniseerd raken door globalisering (zie Sassen 2009), en 

daarmee ook tegen de stelling dat plaats, zowel als concept als ruimtelijk object, steeds 

minder belangrijk wordt.  Alleen de rol die plaats inneemt in sociale cohesie, verandert.  

 

Belang van plaats en ruimte  

Bovenstaande duidt op het belang van de begrippen plaats en ruimte binnen sociale 

cohesie. Plaats kan niet los worden gezien van het begrip sociale cohesie, omdat de wijze 

waarop een plaats of omgeving wordt ervaren, invloed heeft op de (gevoelens van) 

sociale cohesie. Ook Urry, socioloog, duidt op de relatie tussen plaats en activiteiten die 

verbonden zijn met het begrip sociale cohesie: “social practices are spatially patterned” 

(1995, p.64). Deze ruimtelijke patronen beïnvloeden de sociale relaties, en het is 

belangrijk te kijken naar het belang van de ruimtelijke aspecten van de sociale relaties: 

“Belonging, […], is often expressed in terms of attachment to locality” (Escobar, 2001 p. 

149). Verbondenheid met de samenleving (op een bepaalde plek), heeft dus veel te 

maken met de lokale context. Dit sluit aan bij de vijfde dimensie van sociale cohesie, 

zoals hierboven beschreven; gehechtheid aan plaats (en identiteit).   

In de praktijk blijkt het begrip sociale cohesie echter, zoals gezegd, weerbarstig. 

Zoals eerder besproken kent het concept vele verschillende interpretaties en vullen veel 

mensen het op een andere manier in. In de volgende hoofdstukken wordt aangegeven 

wat het begrip in de lokale context van een Amsterdamse achterstandswijk, de 

Makassarpleinbuurt betekent. In de verschillende interviews en gesprekken met 
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bewoners en andere direct betrokkenen zijn thema’s naar voren gekomen, die worden 

gekoppeld aan de vijf dimensies zoals hierboven besproken: (1) gemeenschappelijke 

waarden en civic culture, (2) sociale controle en orde, (3) sociale solidariteit en 

afwezigheid van grote welvaartsongelijkheid, (4) sociale netwerken en sociaal kapitaal 

en (5) gehechtheid aan plaats en identiteit, waarbij ik in het bijzonder aandacht schenk 

aan deze laatste dimensie.  

Door het maken van deze koppeling van de thema’s uit de verhalen aan de 

verschillende dimensies, tracht ik duidelijk te maken welke visie op sociale cohesie 

aanwezig is onder de bewoners en andere betrokkenen van het Makassarplein. De vijf 

dimensies vormen op die manier een kader waardoor duidelijk wordt welke dimensies 

in meer of mindere mate van toepassing zijn voor de manier waarop sociale cohesie 

begrepen moet worden in de context van het Makassarplein. Ten slotte geef ik aan of, en 

zo ja in hoeverre, de bevindingen uit mijn onderzoek aanleiding geven tot een 

heroverweging van het concept sociale cohesie.  
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3. Methoden  
 

In dit hoofdstuk zullen de onderzoeksmethode polyvocality en de andere verschillende 

methodes van onderzoek die ik heb toegepast in mijn onderzoek besproken worden. De 

polyvocale benadering kent een uitgebreide theoretische inslag, waar naar verwezen zal 

worden. Vervolgens zullen de context, de onderzoekspopulatie en de locatiecontext 

besproken worden. Tenslotte reflecteer ik op het onderzoek.  

 

3.1 Onderzoeksmethodologie: een polyvocale benadering  

 

In dit onderzoek heb ik een polyvocale benadering toegepast. Deze methode komt voort 

uit de ideeën over ‘nieuwe etnografieën’ (zie Dormans, 2008), waarbij de aandacht werd 

gevestigd op het reflecteren op de relatie tussen de stem van de onderzoeker en de 

andere aanwezige stemmen in het onderzoeksproces (ibid). Deze methode kwam onder 

de aandacht in de jaren ’80, toen voornamelijk bij cultureel antropologen, om op de 

relatie tussen de antropoloog en zijn of haar ‘studieobject’ te kunnen reflecteren (zie 

Crang, 1992).        

Volgens Crang gaat het binnen de sociale geografie voornamelijk over de 

discussie rondom de tekstuele strategie die de polyvocale benadering inhoudt, omdat 

het van belang is te realiseren dat men bij het schrijven niet alleen uitsluitend een 

verhaal presenteert, maar onvermijdelijk ook en vooral representeert: “in the creative 

work of inscription we inevitably represent, rather than just present, the nontextual realms 

of discourse and everyday social life, simply because we textualize them” (1992, p. 528).   

Een polyvocale benadering gaat om het representeren van de verhalen van een 

specifieke plaats omdat, in navolging van Massey (2005), een plaats kan worden gezien 

als een verzameling van verhalen: “a simultaneity of stories-so-far” (p. 9). Volgens 

Duncan en Barnes (1992) is het van belang de uitdaging aan te gaan ook andere 

stemmen dan uitsluitend die van de onderzoeker serieus te nemen in het 

onderzoeksproces, en bij deze visie sluit Crang zich aan. Zo kan het betekenen dat de 

geïnterviewden ‘co-auteurs’ worden van het onderzoek: “to incorporate the voices of 

those being studied along with the author’s own” (1992, p. 527).  
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In mijn onderzoek staat deze methode voornamelijk in het teken van de 

verschillende invullingen die verschillende mensen geven aan een concept, op 

verschillende plaatsen.  Juist in tijden van snelle veranderingen, zoals ook besproken in 

het theoretisch kader, is het van groot belang aandacht te besteden aan al deze 

verschillende perspectieven (Dormans, 2008). In navolging van Doreen Massey, die stelt 

dat plaats moet worden gezien als een ‘ontmoetingsplek’, waar verschillende sociale 

relaties samen komen (1999), beschouw ik in mijn onderzoek de Makassarpleinbuurt 

als een verzameling van allemaal even belangrijke, maar onafhankelijke verhalen (zie 

ook Crang, 1992).   

Om een meer genuanceerd beeld te krijgen van de Makassarpleinbuurt, dan 

alleen het dominante perspectief van de gemeente en de verhalen van de medewerkers, 

heb ik een polyvocale benadering toegepast. Daarbij is het met name gericht geweest op 

het verzamelen van zoveel mogelijk verschillende verhalen van betrokkenen. Ieder 

verhaal brengt een nieuwe visie op het onderwerp en op deze manier ontstaat een 

‘mozaïek’ aan verhalen. Elk individueel verhaal wordt beschouwd als een op zichzelf 

staand perspectief, maar wordt ook geplaatst binnen het kader, wat zoals eerder 

besproken bestaat uit de vijf dimensies van sociale cohesie.  

Deze methode hecht belang aan, naast de stem van de onderzoeker, alle andere 

stemmen van betrokkenen, gedurende het gehele onderzoeksproces. In mijn onderzoek 

betekent dit dus dat naast de visie van medewerkers van de gemeente die 

verantwoordelijk zijn voor de Makassarpleinbuurt, ook de verhalen van de politie, van 

maatschappelijk werkers, van ondernemers en uiteraard, ook de bewoners betrokken 

zijn. Eveneens betekent het dat al deze verschillende visies gelijk worden behandeld, en 

dat niet een perspectief dominant wordt geacht. Op deze manier vormt deze scriptie een 

collectie van alle verschillende verhalen, geplaatst binnen één hoofdverhaal. 

Door de toepassing van polyvocality worden de verschillende visies naast elkaar 

geplaatst en op die manier kan worden geanalyseerd op, en op welke manier deze 

verhalen te maken hebben met het hoofdverhaal; de situatie op het Makassarplein. Door 

de verschillende verhalen samen een genuanceerd beeld te laten vormen, wordt 

getracht de complexiteit en diversiteit van deze situatie duidelijk te maken. Het gaat er 

niet om deze verhalen tegenover elkaar te zetten en zo dichotomieën te veroorzaken, 

maar om de verschillende verhalen uit het veld te representeren op een andere manier, 
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waardoor een nieuw perspectief kan worden gevormd op het tot nu toe dominante 

verhaal van de plaats (zie Finnigan, 1998).  

Bijzonder is, dat door een polyvocale benadering toe te passen, de werkelijkheid 

op een andere manier ‘herschreven’ wordt: “Another ‘re-crafting of reality’ of a polyvocal 

study is the fact that it includes voices that are often excluded […]” (Dormans, 2008 p. 33). 

In het geval van het Makassarplein betekent dit dat er veel aandacht gevestigd is op de 

verhalen en visies van de verschillende bewoners van het plein, vaak een groep mensen 

die niet of nauwelijks de gelegenheid krijgt uitgebreid hun verhaal te doen.  

De verschillende verhalen zijn verzameld door middel van verschillende 

kwalitatieve methoden, waar ik in hoofdstuk 3.2 dieper op in zal gaan. De verzamelde 

data draagt bij aan het hoofdverhaal, die de verschillende visies reflecteert met 

betrekking tot de sociale cohesie in de Makassarpleinbuurt. Op deze manier geeft deze 

scriptie een uitgebreid beeld van het Makassarplein, voornamelijk vanuit de bewoners.  

 

3.2 Stemmen uit het veld  

 

Om een zo integraal mogelijk beeld te kunnen schetsen van de situatie in de 

Makassarpleinbuurt, heb ik verschillende methoden van onderzoek toegepast. In 

onderstaand gedeelte zullen de drie gebruikte methoden, te weten literatuurstudie, 

diepte-interviews en participerende observatie worden besproken.  

 

   3.2.1 Literatuurstudie  

De eerste stap in dit onderzoek was het uitvoeren van een literatuurstudie. Deze 

literatuurstudie was tweeledig: enerzijds een onderzoek om inzicht te krijgen in wat er 

al bekend is over sociale cohesie, zowel in de wetenschap als binnen de 

beleidsdocumenten van de overheid en de gemeente Amsterdam specifiek. Er is 

bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar literatuur over sociale cohesie (de verschillende 

visies op het concept) en literatuur over achterstandswijken Dit heeft uiteindelijk mede 

geleid tot een theoretisch kader waarbinnen de resultaten van mijn onderzoek geplaatst 

zullen worden (zie hoofdstuk twee). 

Anderzijds heeft er een literatuurstudie plaatsgevonden naar specifieke 

documenten over de onderzoekslocatie, de Makassarpleinbuurt. Er is gekeken naar 
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cijfers en gegevens uit de buurtmonitor en factsheets over de Indische Buurt, waar het 

Makassarplein onderdeel van is. Deze gegevens hebben gezorgd voor de 

achtergrondinformatie en een algemeen beeld geschetst van de situatie. Ook is deze 

informatie gebruikt om naast de verschillende persoonlijke verhalen van mensen te 

leggen. Niet zozeer om ze tegenover elkaar te zetten, zoals eerder besproken, maar om 

ze naast elkaar te zetten en zo een genuanceerd beeld te schetsen van de situatie, vanuit 

alle betrokkenen.  

 Van belang is rekening te houden met het feit dat binnen dit onderzoek de focus 

heeft gelegen op de persoonlijke verhalen van betrokkenen, en niet op de 

literatuurstudie. Deze laatste wordt dus met alle andere verhalen gelijk geschaard, en 

heeft geen dominante rol in de bevindingen.  

 

   3.2.2 Diepte-interviews: semi-gestructureerd 

Naast een literatuurstudie, heb ik diepte-interviews en gesprekken gehouden en 

gevoerd, die het grootste gedeelte van de data voor mijn onderzoek beslaan. De diepte-

interviews zijn één op een gesprekken geweest, waarbij gevraagd werd naar het verhaal 

van de mensen sinds zij op het Makassarplein zijn komen wonen. Daarnaast zijn er 

tijdens het onderzoek ook vele gesprekken gevoerd, bijvoorbeeld tijdens bijeenkomsten 

in de buurt of op straat, wanneer ik bewoners ontmoette. Er wordt in deze scriptie om 

die reden een onderscheid gemaakt tussen diepte-interviews en gesprekken.  

De semi-gestructureerde interviews en gesprekken hebben bijgedragen aan het 

opstellen van de verschillende verhalen en visies van de vele verschillende direct-

betrokken personen bij het Makassarplein. Deze interviews en gesprekken hebben de 

bewoners en professionals de gelegenheid gegeven om zijn of haar visie over de situatie 

en de persoonlijke perceptie van sociale cohesie te delen. Ook kwamen er tijdens deze 

momenten andere persoonlijke verhalen aan bod die meer informatie kunnen bieden 

over de situatie en bijvoorbeeld normen en waarden.  

 Bij de diepte-interviews kan de interviewer controle houden over wat hij of zij uit 

een interview wil halen, maar is er wel de vrijheid om te volgen wat de geïnterviewde 

vertelt. Omdat dit onderzoek zich heeft gericht op de perspectieven van verschillende 

mensen, is deze vorm van interviewen het meest van toepassing. Op deze manier kan 

gewaarborgd worden dat alle onderwerpen besproken worden bij iedere geïnterviewde, 
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maar dat tegelijkertijd de specifieke verhalen gevolgd kunnen worden, die zeer 

verschillend kunnen zijn.   

 Binnen dit onderzoek is een onderscheid gemaakt tussen interviews en 

gesprekken. De interviews zijn gehouden met mensen die toestemming hebben gegeven 

en waar ik per persoon enkele uren mee heb gesproken. Daarnaast heb ik tijdens de 

onderzoeken ook veel (soms korte) gesprekken gevoerd met verschillende mensen. 

Deze gesprekken vonden bijvoorbeeld plaats op een bijeenkomst of wanneer ik iemand 

tegen kwam op straat. Ik heb bij deze gesprekken niet altijd de mogelijkheid gehad 

verder te vragen, uit te nodigen tot een interview of contactgegevens te achterhalen, 

maar in veel gevallen zijn de gesprekken wel degelijk meegenomen in de 

onderzoeksresultaten. 

De diepte-interviews, waarvan de topic-lijst terug te vinden is in bijlage 2 (p. 

123), zijn gehouden met allereerst vier bewoners (Mevrouw Machs, Joost, Hans en 

Huibert), die allen al minstens 5 jaar woonachtig zijn aan het Makassarplein. Daarnaast 

hebben ook Saskia, de directrice van een stichting gevestigd aan het Makassarplein en 

werkzaam voor de mensen uit de buurt die schuldhulpverlening of andere 

ondersteuning nodig hebben en de buurtregisseur van de politie meegewerkt aan een 

interview. Deze bewoners en andere directbetrokkenen, worden geïntroduceerd in 

hoofdstuk 3.3.  

 De soms korte en informele gesprekken die ik heb gevoerd, vonden voornamelijk 

plaats met bewoners, maatschappelijk werkers, ondernemers en andere betrokkenen. 

Deze gesprekken zijn vaak ook gevoerd in het kader van mijn stageperiode, die ik heb 

gedaan bij Stadsdeel Oost in gemeente Amsterdam. Hier heb de gehele periode van mijn 

stage vijf dagen per week gewerkt. Drie dagen per week kon ik besteden aan mijn 

onderzoek, maar daarnaast heb ik twee dagen per week  taken uitgevoerd op de afdeling 

Buurtregie & Participatie, een afdeling gericht op de buurtgerichte uitvoering van de 

Wijkaanpak Amsterdam. De korte gesprekken variëren van gesprekjes op het plein met 

een aanwezige bewoner of de wijkbeheerder van een woningcorporatie tot gesprekken 

op het stadsdeel met medewerkers en tijdens georganiseerde bijeenkomsten, 

bijvoorbeeld van de Makassarplein Community, of van een woningcorporatie. Ook heb ik 

gesprekken gevoerd met een aantal cliënten van Saskia, de directrice van Stichting MOI 

(Maatschappelijk Ontwikkeling en Integratie), een stichting die ondersteuning biedt aan 

kwetsbare bewoners van de Makassarpleinbuurt. Tenslotte heb ik gesproken met 
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mensen waar ik samen met Johan, de buurtregisseur van de politie, op huisbezoek was. 

Veel van deze mensen wilden uiteindelijk niet meewerken aan een uitgebreid diepte-

interview of ik heb de mogelijkheid niet gehad ze hiervoor te vragen. Toch zijn deze 

gesprekken essentieel geweest in het onderzoek, voor een breder beeld van de situatie 

op het Makassarplein. Door het dagelijkse contact met bewoners en andere 

betrokkenen, werd duidelijk welke onderwerpen er leefden op en om het plein. Voor 

specifieke thema’s waren deze gesprekken bijvoorbeeld een illustratie bij de 

uitgebreidere verhalen van de geïnterviewden.  

 

   3.2.3 Participerende observatie  

De derde en laatste methode die ik heb toegepast in mijn onderzoek, is participerende 

observatie. Met behulp van deze methode is het mogelijk om directe waarnemingen te 

doen, want de onderzoeker neemt op bepaalde momenten letterlijk deel aan het 

(sociale) leven van de betrokkenen (zie ’t Hart, Boeije & Hox, 2005). Het begrip 

participerende observatie is een verzamelnaam voor verschillende methoden. Zo kan 

het gaan om meelopen met personen, maar ook deelnemen aan bezigheden, gesprekjes 

voeren en aanwezig zijn bij bijeenkomsten vallen onder deze noemer (ibid). In het geval 

van mijn onderzoek, gaat het om de volgende momenten:  

Op 13 juli 2011 heb ik een werkdag meegelopen met de buurtregisseur van de 

politie, verantwoordelijk voor de Makassarpleinbuurt, Johan. Deze agent draagt zorg 

voor de meldingen in de buurt en houdt contact met de bewoners en ondernemers in de 

wijk. Naast zijn dagelijkse werkzaamheden als agent, werkt hij ook mee aan de plannen 

voor de Integrale aanpak Makassarplein en is hij veelvuldig aanwezig bij bijeenkomsten 

voor en door de buurt. Tijdens de meeloopdag heb ik samen met de agent een 

uitgebreide ronde gemaakt door de buurt, waarbij wij verschillende huisbezoeken 

hebben afgelegd. Daarnaast is er in portieken en op daken gekeken van bepaalde 

woningblokken, is er gesproken met mensen op straat en met ondernemers in de buurt. 

Buurtregisseur Johan heeft deze dag de gelegenheid gekregen om mij zijn visie op de 

buurt te laten zien, waarbij wij de voor hem belangrijke personen en plaatsen in de 

buurt hebben bezocht.  

Een aantal ochtenden ben ik aanwezig geweest bij de inloopspreekuren van 

Saskia, directrice van Stichting MOI. Saskia houdt met haar stichting kantoor aan het 
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Makassarplein. Zij heeft deze stichting enkele jaren geleden opgezet, om op die manier 

in de gelegenheid te zijn op vrijwillige basis gezinnen en individuen ondersteuning en 

hulp te bieden. Naast schuldhulpverlening, een belangrijk deel van haar werk, 

organiseert Saskia inmiddels verschillende activiteiten in de buurt: zo verzorgt ze taal- 

en integratielessen en organiseert de stichting, die naast Saskia ook bestaat uit haar zus, 

haar ouders en af en toe een extra vrijwilliger, uitstapjes en kookclubs. Zij werkt zes 

dagen in de week waarbij mensen op afspraak lang kunnen komen met vragen en 

problemen. Eén dag in de week houdt ze een inloop-ochtend, om zo de drempel voor 

mensen die ondersteuning nodig hebben, te verlagen. Tijdens drie van deze ochtenden 

mocht ik bij de gesprekken zijn die zij voerden met haar (potentiële) cliënten. Tijdens 

deze ochtenden heb ik niet alleen veel informatie gekregen over de buurt en haar 

bewoners, maar heb ik ook mevrouw Machs ontmoet, die ik later heb geïnterviewd.  

Naast de verschillende momenten dat ik mee heb kunnen lopen met de 

werkzaamheden van Johan, de buurtregisseur van de Makassarpleinbuurt en Saskia, 

directrice van Stichting MOI, ben ik ook in het kader van mijn stage veel aanwezig 

geweest op het plein. Naast de vele afspraken die ik daar heb gehad met mensen voor 

werkzaamheden die ik vervulde, was ik vanaf april 2011 tot en met september 2011 ook 

een dag per week samen met een of twee collega’s, aanwezig op het plein.  

In het kader van de integrale aanpak Makassarplein en de ambitie van het 

stadsdeel om beter zichtbaar en aanwezig te zijn in de verschillende wijken, werd er 

besloten iedere woensdagochtend aanwezig te zijn met een aantal ambtenaren. Er werd 

tijdens deze ochtenden gebruik gemaakt van het pand van Stichting MOI, van Saskia.  

Afspraken met externen en interne collega’s werden hier gemaakt, en ook stond het 

buurtbewoners vrij binnen te lopen met vragen. Vanuit dit pand was er zicht op het 

plein en daarnaast heb ik regelmatig buurtbewoners gesproken die langsliepen. Op deze 

manier heb ik op regelmatige tijden kunnen zien wat er gebeurde op het plein en in de 

buurt, in hoeverre er gebruik werd gemaakt van het plein, en heb ik de mogelijkheid 

gehad korte gesprekken te voeren met aanwezigen op het plein.  

Van belang is rekening te houden met het feit dat deze observaties geen inzicht 

geven in motieven van mensen en dat daarvoor dus veel interpretatie van de 

onderzoeker nodig is. Ik heb er in dit onderzoek voor gekozen om de gegevens en de 

interpretatie ervan zo gescheiden mogelijk te houden (Zie ’t Hart, Boeije & Hox, 2005).  

Op die manier wordt duidelijk wat eigen interpretatie is, en wat de gegevens zijn.  
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 Naast deze vaste dag in de week, ben ik regelmatig aanwezig geweest bij het 

‘Buurtbeheeroverleg’ van het stadsdeel. Tijdens dit buurtbeheeroverleg komen 

medewerkers van woningcorporaties, politie, gemeente en groenwerkers bijeen om 

recente ontwikkelingen te bespreken. Tijdens deze overleggen heb ik informatie 

verkregen over de fysieke staat van de Makassarpleinbuurt, de verloedering, omgang 

met openbare ruimte, enzovoort; achtergrondinformatie over de situatie op het 

Makassarplein.  

 Tenslotte ben ik regelmatig aanwezig geweest als toeschouwer bij verschillende 

bijeenkomsten voor bewoners van de Indische Buurt. Zo vond op 25 mei 2011 een 

bewonersavond plaats, georganiseerd door een woningcorporatie. Deze avond werd 

georganiseerd voor de bewoners van een woonblok aan het Makassarplein, dat 

gerenoveerd en gesloopt zal gaan worden. Tijdens deze avond werden bewoners 

geïnformeerd over de plannen en de gang van zaken met betrekking tot de procedure 

die in gang wordt gezet. Omdat dit de eerste bijeenkomst was voor bewoners, stond 

deze bijeenkomst voornamelijk in het teken van de toekomstige wensen van de 

bewoners en hun vragen over de procedure. De bewoners werd gevraagd de wensen en 

verbeterpunten te bespreken aan verschillende tafels, over de woningen, maar ook over 

de buurt. De gegevens van deze avond heb ik kunnen gebruiken voor mijn onderzoek en 

ik heb de mogelijkheid gehad met enkele bewoners gesprekken te voeren. Hier heb ik 

bijvoorbeeld bewoner Hans ontmoet, die ik later heb kunnen interviewen.   

 Een andere bijeenkomst die ik heb bijgewoond was de eerste openbare 

bijeenkomst van de Makassarplein Community. De community, zoals eerder besproken 

opgericht door een aantal bewoners en professionals, bestaat sinds de zomer van 2010. 

Zij hebben zich gepresenteerd tijdens een buurtbijeenkomst waarbij de bezoekers over 

verschillende thema’s in gesprek gingen en hun mening mochten geven over de buurt. 

Ook tijdens deze bijeenkomst heb ik de mogelijkheid gehad gesprekken te voeren met 

mensen.  

 

   3.2.3 Analyse  

 

Deze bovenstaande onderzoeksmethoden hebben de basis gevormd van het onderzoek. 

De gegevens die ik uit de literatuur heb verkregen, tezamen met de informatie uit de 
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interviews, de gesprekken en de momenten van participerende observatie, heb ik 

gezamenlijk geanalyseerd.  

 De consequentie van de polyvocale methode, waarbij zoals gezegd de 

geïnterviewden co-auteurs worden van het onderzoek, is dat de interpretatieve 

mogelijkheden van de onderzoeker afnemen (zie Dormans, 2008). Omdat de nadruk ligt 

op de persoonlijke verhalen van betrokkenen en hun visie, is het minder eenvoudig 

gegevens te interpreteren. Om die reden heb ik de interviews dan ook niet gericht op het 

achterhalen van de definitie van sociale cohesie van alle betrokkenen afzonderlijk, maar 

heb ik ervoor gekozen de thema’s die in verhalen over de buurt naar voren komen, later 

te koppelen aan de vijf eerder besproken dimensies van sociale cohesie. De interviews, 

gegevens uit de participerende observaties en de informatie uit korte gesprekken zijn 

geanalyseerd op gezamenlijke thema’s. Op die manier blijven de verhalen zoals de 

betrokkenen ze hebben weer gegeven in stand, maar kunnen ze wel worden geplaatst in 

het kader van dit onderzoek. Er is voor gekozen de thema’s uit de verhalen van 

betrokkenen zijn centraal te stellen in het onderzoek, zodat de focus ligt op de 

verschillende visies van de personen. Er zijn uit het onderzoek acht thema’s naar voren 

gekomen, die in hoofdstuk 5 en 6 zullen worden besproken: De eigen woning en privé-

situatie, Sociale activiteiten, Sociale contacten, Coffeeshop(s), Sfeer in de buurt, Rumah 

Kami (het wijkgebouw), Veiligheid en Hangjongeren. Vervolgens zijn bij de analyse deze 

thema’s gekoppeld aan de vijf dimensies zoals uiteen gezet in het theoretisch kader. 

Deze koppeling vormt de basis van de analyse, zoals beschreven in hoofdstuk 5 en 6.  

 

3.3  Onderzoekscontext: onderzoekspopulatie, locatiekeuze 

en locatie context 

 

In onderstaand gedeelte licht ik de onderzoekspopulatie toe, alsmede de methode van 

het vinden van deze populatie. Vervolgens ga ik verder in  op de keuze van de locatie van 

mijn onderzoek. Tenslotte wordt de specifieke locatiecontext besproken.  
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   3.3.1 Onderzoekspopulatie  

 

In dit onderzoek heb ik de sneeuwbal-methode toegepast om zo de verschillende 

onderzoeksgroepen, in dit geval de verschillende verhalen over het Makassarplein, te 

vinden. Deze methode houdt onder andere in dat men begint bij een aantal 

‘sleutelfiguren’, die na afloop gevraagd worden om andere mensen aan te dragen voor 

interviews (zie ’t Hart, Boeije & Hox, 2005). Het netwerk van de geïnterviewden wordt 

dus aangesproken, en op deze manier krijgt de onderzoeker ook indirect inzicht in de 

sociale contacten in de buurt van de bewoners. Deze methode van sampling is toegepast 

in mijn onderzoek, om zo alle doelgroepen te bereiken: in de eerste plaats bewoners, en 

daarnaast beleidsmedewerkers van het stadsdeel, de buurtregisseur van de politie, 

ondernemers in de buurt, een maatschappelijk werkster en leden van de Makassarplein 

community.  

In het geval van mijn onderzoek ben ik bijvoorbeeld begonnen bij Saskia, de 

directrice van Stichting MOI. Saskia kent inmiddels door haar  grote ‘klantenbestand’, 

van inmiddels zo’n 500 cliënten, enorm veel bewoners van de buurt. Naast de 

mogelijkheid om tijdens de bijgewoonde inloop-uren te luisteren naar veel 

(persoonlijke) verhalen uit de buurt, was het op deze manier mogelijk bewoners te 

benaderen voor een interview.  

Tevens ben ik aanwezig geweest bij de al eerder besproken bewonersavond van 

een woonblok aan het plein, die binnen een aantal jaren gerenoveerd en/of gesloopt 

gaat worden. Op deze avond heb ik een aantal mensen ontmoet die ik in een later 

stadium geïnterviewd heb. 

Deze methode resulteerde in de interviews met in de eerste plaats vier bewoners: 

(1) Mevrouw Machs, (2) Joost, (3) Hans en (4) Huibert. Mevrouw Machs woont sinds 

2006 met haar gezin, bestaande uit haar, haar man en twee kinderen, een zoon en een 

dochter in een sociale huurwoning aan het Makassarplein. De dochter van mevrouw 

Machs is gehandicapt en werkt bij een sociale werkplaats. Haar zoon gaat naar de 

basisschool. Mevrouw Machs en haar man hebben beiden geen baan; om medische 

redenen kunnen zij niet werken.  Vanwege problemen met de financiële situatie, krijgt 

zij schuldhulpverlening van Stichting MOI. Deze stichting organiseert naast hulp ook 

allerlei activiteiten. Mevrouw Machs is bijvoorbeeld lid van een cursusgroepje waar 

Nederlandse les wordt gegeven, maar ook hulp wordt gegeven bij de administratie.  
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Bewoner Joost woont sinds 1994 aan het Makassarplein en is alleenstaand. Sinds 

begin 2011 is hij werkloos, vanwege een conflict op het werk. Sinds mei 2011 is hij lid 

van de bewonerscommissie van het gebouw waarin hij een sociale huurwoning huurt. Er 

zijn namelijk plannen van de woningcorporatie om het gebouw waarin hij woont te 

slopen, waarbij de bewoners de keuze krijgen om permanent te verhuizen naar een 

andere woning, of tijdelijk te verhuizen naar een wisselwoning, waarna ze later 

terugverhuizen in een nieuwe woning in hun oude gebouw. Om dit proces goed te laten 

verlopen, wordt er een commissie aangesteld bestaande uit een aantal bewoners, die 

namens alle bewoners afspraken maken met de woningcorporatie.  

 Bewoner Hans is eveneens alleenstaand en woont sinds 1992 aan het 

Makassarplein in een sociale huurwoning. Hij is officieel werkloos, maar op dit moment 

verricht hij vrijwilligerswerk voor een stichting, die ook gevestigd is in Stadsdeel Oost, 

dus vlakbij zijn huis.  

 Bewoner Huibert woont sinds 2004 samen met zijn partner aan het 

Makassarplein in een particulier gehuurde woning. Hij heeft hiervoor gekozen omdat hij 

pas recentelijk een eigen bedrijfje is begonnen, waardoor het onmogelijk is een 

hypotheek te krijgen bij de bank. Huibert is ontwerper en zet zich, mede met inzet van 

zijn beroep in voor de Makassarplein Community, een initiatief van professionals en 

buurtbewoners dat in 2010 is opgericht om te ‘werken aan leefbaarheid en sociale 

cohesie in de wijk’ (www.makassarpleincommunity.nl).  

 Naast bewoners heb ik interviews gehouden met twee andere directbetrokkenen 

van het Makassarplein. Allereerst Saskia, van stichting MOI. Haar werk is voor het 

overgrote deel vrijwillig, waarbij zij financieel wordt ondersteund door haar ouders. 

Naast dat ik een aantal dagen bij haar inloopspreekuren aanwezig mocht zijn, om 

bewoners te spreken en te ontmoeten voor interviews, heb ik ook een interview met 

haarzelf gehad.  

 De tweede directbetrokkene is Johan, de buurtregisseur van de politie, werkt 

sinds 2008 in de Makassarpleinbuurt. Op 13 juli 2011 heb ik de mogelijkheid gehad om 

Johan een hele dag te volgen tijdens zijn werkzaamheden. Naast dat hij mij in de praktijk 

zijn visie op de buurt heeft laten zien, heb ik ook uitgebreid met hem gesproken over zijn 

eigen persoonlijke verhaal over de buurt. 

 Naast de interviews heb ik zoals eerder aangegeven regelmatig (korte) 

gesprekken gevoerd met bewoner en andere betrokkenen Zo heb ik op straat gesproken 
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met de verkeersregelaar van coffeeshop de Stud. Deze medewerker ziet er dagelijks in 

de middag en avond op toe dat de grote stroom auto’s die de coffeeshop aantrekt, niet 

teveel overlast veroorzaakt. Hij wijst de bezoekers er op dat ze moeten parkeren en niet 

met draaiende motoren en harde muziek voor de deur mogen staan. Daarnaast houdt hij 

ook de omgeving van de coffeeshop in de gaten; hij praat met de voorbijgangers en 

omwonenden.  

 Via mijn stage heb ik vaak medewerkers van wooncorporaties gesproken, die 

werkzaam zijn in de Makassarpleinbuurt. Een van deze medewerkers is bijvoorbeeld 

Janet, een woonbegeleidster. Deze baan houdt in dat zij bewoners van een specifiek 

woonblok dat gesloopt of gerenoveerd gaat worden, begeleidt naar een wisselwoning of 

een definitieve nieuwe woning.  

 Tenslotte heb ik een aantal keer gesproken met een andere ondernemer aan het 

plein, meneer Barts. Deze ondernemer heeft al jaren een eigen bedrijf gevestigd aan het 

plein, maar is eveneens bewoner. Omdat hij in die zin iedere dag op het plein aanwezig 

is, overdag voor zijn werk en ’s avonds thuis, heeft hij vanuit die positie zijn verhaal 

kunnen doen.  

 Tijdens de periode van mijn stage heb ik eveneens de mogelijkheid gehad te 

spreken met medewerkers van Stadsdeel Oost. In deze periode heb ik mij met name 

geconcentreerd op mensen die werkzaam zijn in de Indische buurt, waar het 

Makassarplein onderdeel van uitmaakt, maar ook heb ik gesprekken gevoerd over 

algemene zaken als stadsplanning, onderzoeksonderwerpen en de achtergrond van heel 

Stadsdeel Oost. Van alle medewerkers die ik in de onderzoeksperiode heb gesproken, 

kan ik er mijns inziens zo’n vijf beschouwen als sleutelfiguren, omdat ze veel van de 

Indische Buurt en het Makassarplein weten, er veel werkervaring mee hebben of er zelf 

tijdens mijn stage intensief bij betrokken waren. Daarnaast heb ik veel informatie 

opgehaald uit verschillende besprekingen en vergaderingen; met name over de 

werkwijze en achtergrondinformatie over de Makassarpleinbuurt. 

 Tenslotte heb ik ook gesprekken gehad met leden van de Makassarplein 

community. Naast het diepte-interview met Huibert, die ook bewoner is van het 

Makassarplein, heb ik ook tijdens bijeenkomsten en andere momenten gesproken met 

andere leden, bijvoorbeeld een medewerkster van een woningcorporatie en de 

participatiemakelaar van Stadsdeel Oost. Bij de gemeente worden de leden van deze 

groep veelal als ‘sleutelfiguren’ benoemd, en mede daardoor gaan zij ook een grote rol 
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spelen in de plannen van de Integrale aanpak Makassarplein die in 2012 zullen starten.  

Deze personen zijn persoonlijk betrokken omdat zij allen bewoner zijn in de 

Makassarpleinbuurt, maar velen hebben ook een professionele link; de community 

bestaat uit docenten van de Hogeschool van Amsterdam, onderzoekers, ontwerpers, 

medewerkers van een woningcorporatie, enzovoort.  

 

   3.3.2  De Makassarpleinbuurt: Locatiekeuze  

 

De keuze voor een onderzoek naar het Makassarplein is gemaakt in overleg met 

stadsdeel Oost. Bij de start van mijn stageperiode (waarbij ik naast mijn eigen 

onderzoek ook twee dagen per week dagelijkse werkzaamheden uitvoerde) werd ik 

betrokken bij de Integrale Aanpak Makassarpleinbuurt, die al werd gestart in 2010. 

Sinds deze start is er veel aandacht voor het Makassarplein bij stadsdeel Oost, maar ook 

bij het centrale bestuur van Amsterdam. De problematiek die er werd gesignaleerd past 

bij het beeld van een achterstandswijk, en was zeer herkenbaar. Door de 

werkzaamheden was ik zeer betrokken bij de buurt en alle bijeenkomsten die rondom 

de geplande interventies werden georganiseerd. De keuze voor de locatie is op deze 

aspecten gebaseerd. Het specifieke projectteam waarvoor ik stage heb gelopen heet het 

‘Team Vernieuwing Indische Buurt” en bestaat uit vier ambtenaren die verantwoordelijk 

zijn gesteld voor de wijkaanpak-plannen van Stadsdeel Oost binnen de Indische Buurt. 

Mede door mijn deelname aan dit project en het team, was het Makassarplein een 

logische en interessante locatie voor mijn onderzoek.  

 

 

Enkelvoudige casestudie 

Het onderzoek naar de sociale cohesie in de Makassarpleinbuurt heeft de vorm van een 

enkelvoudige casestudie. Er is één onderzoekseenheid, het plein, bestudeerd. Hierbij 

gaat het onderzoek minder in de breedte, maar meer in de diepte (zie Verschuren & 

Doorewaard, 2007). Deze diepgang wordt bereikt door verschillende, zoals hierboven 

beschreven, methoden van onderzoek toe te passen: methodentriangulatie. Daarnaast 

wordt ook gewerkt met meerdere bronnen: bronnentriangulatie (ibid, p. 184).   

 Een nadeel van een enkelvoudige casestudie is dat het moeilijk is de bevindingen 

te generaliseren. Niet elke wijk is gelijk, zelfs niet wanneer alleen gekeken wordt binnen 
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stadsdeel Oost: “de externe geldigheid staat soms onder druk” (Verschuren & Doorewaard 

2007, p. 191). De bevindingen uit mijn onderzoek zijn dus specifiek gericht op het 

Makassarplein en kunnen niet zomaar worden toegepast op andere situaties.  

 Echter, de resultaten kunnen wel degelijk gebruikt worden als uitgangspunt bij 

andere onderzoeken naar sociale cohesie en leefbaarheid in buurten. En een casestudie 

heeft meer voordelen: Juist omdat de onderzoekslocatie beperkt is, is het mogelijk om 

meer de diepte in te gaan en een genuanceerd en integraal beeld genereren. Daarnaast is 

het een voordeel dat het onderzoek dicht bij de het onderwerp van onderzoek staat: de 

case wordt in zijn natuurlijke omgeving bestudeerd (zie Verschuren & Doorewaard, 

2007). De onderzoeker begeeft zich echt in het veld en bestudeert de case van dichtbij, 

in plaats van op afstand. Door deze afstand klein te houden, krijgen de bevindingen meer 

waarde; de onderzoeker was er immers zelf (vaak) bij: “[…] zijn de gebruikte methoden 

en de soort gegevens die een casestudy oplevert meer alledaags van karakter […]. 

Daardoor kunnen de resultaten herkenbaarder zijn en beter geaccepteerd worden […]” 

(zie Verschuren & Doorewaard, 2007 p. 191).  

Hoewel deze betrokkenheid ook kan leiden tot bijvoorbeeld beïnvloeding (als de 

onderzoeksgroep de onderzoeker kent en andersom gaat men zich anders gedragen), is 

er in dit onderzoek toch gekozen voor een intensieve relatie met de buurt en haar 

bewoners. Deze betrokkenheid is namelijk van belang in een onderzoek waarin 

belevingen en persoonlijke verhalen van bewoners en andere betrokkenen centraal 

staan.  

 

3.4 Reflectie  

 

Een beperking van het houden van diepte-interviews en deze centraal te stellen bij het 

schrijven van de scriptie is dat het vanwege het tijdslimiet niet mogelijk is alle bewoners 

te interviewen. Naast dat daar niet genoeg tijd voor is, heb ik ook ervaren dat het erg 

lastig was respondenten te vinden die hun medewerking wilde verlenen aan het 

onderzoek. Om te voorkomen dat er ‘bias’ ontstaat, is het belangrijk ervoor te zorgen dat 

de spreiding wat betreft nationaliteit, leeftijd en bijvoorbeeld woonduur goed is, zodat 

de selectie van geïnterviewden een goede afspiegeling van het Makassarplein is.  

 In mijn onderzoek heb ik er echter niet voor een focus op een neutrale 

afspiegeling van respondenten gekozen, maar heb ik mij met name gericht op het 
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verkrijgen van zoveel mogelijk verschillende ‘stemmen’. De moeilijkheid bij deze 

methode is, dat  het vaak voorkomt dat personen niet mee willen werken aan diepte-

interviews. Alle bewoners die wel hebben aangegeven mee te willen werken aan een 

interview, zijn geïnterviewd. Dit zijn zowel mannen als vrouwen, van verschillende 

gezinssamenstellingen en leeftijden. De data uit deze interviews kunnen worden 

gebruikt als indicatie en om dieper in te gaan op de verschillende thema’s, maar kunnen, 

omdat ze niet objectief representatief zijn, niet gegeneraliseerd worden.  

Ondanks deze beperking vormt het resultaat, mede dankzij het grote aantal 

gesprekken en de observatie-momenten naast alle diepte-interviews, een solide basis 

voor een compleet verhaal over het Makassarplein en een goede aanleiding voor verder 

onderzoek naar het concept sociale cohesie. Dit ook, omdat ik persoonlijk vaak aanwezig 

ben geweest op het plein, intern bij Stadsdeel Oost van gemeente Amsterdam veel 

informatie heb opgedaan over de stand van zaken wat betreft het beleid van de 

gemeente en tenslotte heb ik gedurende mijn stageperiode veel bijeenkomsten 

bijgewoond met bewoners van het Makassarplein, momenten die hebben bijgedragen 

aan het uiteindelijke resultaat van het onderzoek.  
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4. Locatiecontext: Makassarplein 

 
Het Makassarplein vormt de fysieke context voor dit onderzoek. In dit hoofdstuk zal ik 

kort ingaan op de geschiedenis van het plein en de omgeving, de Indische Buurt waar de 

Makassarpleinbuurt onderdeel van is.  

 

 

Afbeelding 1:  Makassarplein vanuit Zuid-Oost Hoek (Gorontalostraat – Niasstraat) (Stadsdeel 

Oost)  

 

4.1 De Indische Buurt in Stadsdeel Oost 

 

In mei 2007 werd er door toenmalig minister van Wonen, Wijken en Integratie Ella 

Vogelaar een lijst gepubliceerd van 40 ‘probleemwijken’, waar een opeenstapeling 

ontstond van sociale, economische en fysieke problematiek (Actieplan Krachtwijken, 

2007). Deze wijken werden aangeduid als ‘Krachtwijken’, en later werd voornamelijk de 

term ‘Aandachtswijken’ bekend. Tijdens het kabinet Balkenende IV zijn er extra 

investeringen gedaan in deze wijken, waarbij het de bedoeling was dat alle instanties en 

betreffende overheden samen werken om de wijken te verbeteren.   
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Er werden tien verschillende indicatoren opgesteld om vast te stellen in hoeverre 

een buurt tot de aandachtswijken gerekend kon worden, te weten: (1) cito-score 

basisscholen, (2) Percentage jongeren dat een startkwalificatie behaald, (3) sociale 

cohesie, (4) Percentage jongeren opgroeiend in een minima-gezin, (5) 

werkloosheidscijfers, (6) bedrijvigheid, (7) Percentage sociale huurwoningen, (8) 

Rapportcijfer dat bewoners geven aan hun buurt, (9) Cijfers objectieve veiligheid 

(politie) en (10) cijfers subjectieve veiligheid. Op basis van deze indicatoren werd de 

lijst van 40 wijken vastgesteld, waarvan de Indische Buurt onderdeel werd.  

 In de praktijk betekende dit dat er een charter werd opgesteld per gemeente, 

waarin afspraken werden genoteerd waarbij zowel het Rijk als de lokale overheid – 

ieder vanuit het eigen domein – een beleidsinspanning levert (zie Actieplan 

Krachtwijken, 2007). De Indische Buurt werd onderdeel van deze charter van de 

Gemeente Amsterdam en dus zijn er sinds 2007 extra financiële middelen beschikbaar 

voor integrale plannen in de Indische Buurt. In 2010 hebben er een aantal grootschalige 

renovatieprojecten plaatsgevonden in de wijken, met name op het Timorplein en het 

Javaplein. Deze renovaties hebben een duidelijk effect op de buurt; wonen in stadsdeel 

Oost wordt bijvoorbeeld steeds populairder.  

 Echter, het effect is ook dat een aantal buurten waar (nog) maar weinig 

verbeteringen zijn te bemerken, ernstig achterblijft op de rest. In het geval van de 

Indische Buurt gaat het dan met name om Indische Buurt Oost, de oostkant van de 

buurt. De Indische Buurt is opgedeeld in vier kwadranten, te weten de Timorpleinbuurt, 

de Ambonpleinbuurt, de Sumatrabuurt en de Makassarpleinbuurt. De Sumatrabuurt en 

de Makassarpleinbuurt zijn de twee buurten aan de oostkant. Omdat in de 

Timorpleinbuurt, gelegen aan de westkant, enorme renovaties zijn verwezenlijkt, is het 

goed te merken dat met name de Makassarpleinbuurt en de Sumatraplantsoenbuurt 

sterk achterblijven; er wordt gesproken van het ‘waterbedeffect’ (zie Slob, Bolt & van 

Kempen, 2008). Dit betekent dat na aanpak van een bepaalde omgeving, de 

problematiek niet verdwijnt, maar verschuift: hangjongeren verplaatsen zich naar een 

ander, naastgelegen, plein, kandidaten voor sociale woningbouw krijgen woningen 

toegewezen in een andere, naastgelegen wijk, enzovoort.  

 Voor de Makassarpleinbuurt betekende dit een toename van criminaliteit en ook 

bleek uit verschillende gemeentelijke enquêtes dat de bewoners de wijk minder leefbaar 

vonden worden en een onveilig gevoel hadden in de buurt (zie onder andere De Staat 
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van de Stad Amsterdam, 2011). Als reactie daarop is er begin 2010 gestart met de 

‘Integrale aanpak Makassarplein’ (Stadsdeel Oost, 2010). Een project speciaal gericht op 

de Makassarpleinbuurt, met aandacht voor zowel de buurteconomie en de fysieke 

omgeving als voor een sociaal programma en de aanpak van jongerenoverlast.  

Deze integrale aanpak bracht veel aandacht met zich mee, ook vanuit de Diensten 

van de Gemeente Amsterdam en het Stadsdeel Centrale Stad (waar de wethouders en 

Burgemeester Eberhard van der Laan onderdeel van uit maken). Omdat deze 

ontwikkelingen vrij nieuw zijn op het gebied van de Wijkaanpak in Amsterdam is er in 

April 2011 besloten dat het Makassarplein geschikt zou zijn als interessante casus voor 

een onderzoek naar sociale cohesie.  

 

4.2 De Staat van de Makassarpleinbuurt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Afbeelding 2: Makassarpleinbuurt (Google Maps)  

Inwoners  

De Makassarpleinbuurt ligt in de Indische Buurt tussen de Zeeburgerdijk, 

Molukkenstraat, Insulindeweg en het Flevopark (Zie afbeelding 2, p. 36). De buurt is 115 



In de buurt van sociale cohesie 

 

38 
 

ha groot, en er wonen 6.618 inwoners, verdeeld over 3.188 woningen (De Staat van de 

Makassarpleinbuurt, 2011). Van deze bewoners is een kwart jonger dan 23 jaar, en de 

grootste groep behoort tot de leeftijdscategorieën 23-40 jaar en 40-65 jaar (beiden 32 

%). Dit komt overeen met het stedelijke cijfer; de categorieën 20-34 jaar en 35-49 jaar 

zijn het sterkst vertegenwoordigd (Kerncijfers Amsterdam, 2010). De 

Makassarpleinbuurt is etnisch gezien zeer divers: Het aandeel niet-westerse allochtonen 

ligt op 54% en is daarmee de grootste groep en dit aandeel ligt ook veel hoger dan het 

stedelijk gemiddelde (35 %). Het aandeel westerse allochtonen is 11 % en 35 % is 

Nederlands. De grootste groep inwoners woont alleen: 56 %, en dit komt overeen met 

het stedelijke cijfer: 54,1 % van de inwoners van Amsterdam woont alleen. Deze groep 

wordt in de Makassarpleinbuurt gevolgd door de stellen zonder kinderen (17 %), stellen 

met kinderen (16 %) en eenoudergezinnen (9 %) (ibid).  

 

Woningvoorraad  

Wat betreft woningen bestaat het grootste aantal uit sociale huurwoningen in het bezit 

van woningcorporaties, bijna driekwart (73 %). Het aandeel koopwoningen is gestegen 

naar 16 %, wat nog steeds lager is dan het stedelijk gemiddelde; dit ligt op 27%.  11 % 

van de woningen in de Makassarpleinbuurt wordt particulier verhuurd, tegenover het 

stedelijk gemiddelde van 24 %. De Makassarpleinbuurt is voornamelijk een woonbuurt 

en staat ook bekend om de vele in de buurt aanwezige maatschappelijke voorzieningen: 

Een bejaardentehuis, meerdere vormen van daklozenopvang, een psychiatrische 

instelling (De Staat van de Makassarpleinbuurt, 2011).  

 

Werk en Inkomen  

De werkloosheid in de Makassarpleinbuurt neemt toe, en was in 2010 11 %. Dit is hoger 

dan het gemiddelde in Amsterdam, dat op 7,5 % ligt. Ook het aantal langdurig werklozen 

stijgt, inmiddels ligt dat op 160 mensen. De Makassarpleinbuurt behoort met twee 

andere buurten tot de buurten met de hoogste werkloosheid van Stadsdeel Oost. (De 

Staat van de Makassarpleinbuurt, 2011).  

 Wanneer gekeken wordt naar het gemiddelde inkomen van Nederland, wat op 

100 wordt gezet, is het gemiddelde van de Makassarpleinbuurt laag met 76. Dit is ook 

lager dan het stedelijk gemiddelde, wat 97,9 is. Het aantal huishoudens met een 

minimuminkomen ligt eveneens laag in de Makassarpleinbuurt. Het minimuminkomen 
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voor alleenstaanden in Nederland is € 11.915, en 16,5 % van de Amsterdamse 

huishoudens heeft een minimum inkomen. In de Makassarpleinbuurt ligt dit percentage 

nog hoger, op 27,9 %. (De Staat van de Makassarpleinbuurt, 2011).  

 

Welzijnsvoorzieningen 

Zoals eerder gezegd, staat de Makassarpleinbuurt bekend om de vele zorg- en 

welzijnsinstellingen in de buurt. Dit is terug te zien in de cijfers. Er wordt door de 

gemeente een onderscheidt gemaakt tussen eerstelijnsvoorzieningen en 

tweedelijnsvoorzieningen. Eerstelijnsvoorzieningen zijn voorzieningen waar men 

zonder een doktersverwijzing naar toe kan, waarbij gedacht kan worden aan 

apothekers, maatschappelijk werk en huisartsen. Het aantal eerstelijnsvoorzieningen is 

sinds 2005 verdubbeld tot 32. Het aantal tweedelijnsvoorzieningen (ziekenhuizen, 

instellingen voor geestelijke gezondheidszorg) is eveneens opgelopen, van 2 naar 5. (De 

Staat van de Makassarpleinbuurt, 2011).  

 Tenslotte is er ook een groot aantal welzijnsvoorzieningen aanwezig in de 

Makassarpleinbuurt. Voorbeelden hiervan zijn thuiszorg en sociaal en cultureel werk. 

Het aantal voorzieningen in deze categorie is eveneens verdubbeld sinds 2005, van 7 

naar 14.  

 

4.3 Het Makassarplein  

 

Het Makassarplein ligt midden in een woonwijk, verscholen tussen gebouwen en niet 

langs doorgaande routes. Hierdoor trekt het plein overdag weinig bezoekers van 

buitenaf, uitgezonderd de bezoekers van de bekende coffeeshop ‘De Stud’. Het 

Makassarplein is overdag vooral een plein voor omwonenden, voornamelijk voor 

kinderen die soms vergezeld worden door hun moeders. Overdag zijn er ook wel 

jongeren aanwezig, maar met name ’s avonds en ’s nachts zijn zij samen met de klanten 

van de verschillende ondernemingen (2 coffeeshops, avondwinkel, 2 cafés) aan het plein 

dominant aanwezig op en rondom het plein.  

 Het ontwerp van het plein, gemaakt in 1996, is specifiek gericht op kinderen, 

zoals de architecten van het plein toelichten:  
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“Het plein is diagonaal ontsloten met een slingerend looppad langs de grasheuvel. 

Daar staan de speeltoestellen in een speelcircuit opgesteld, zodat de kinderen al 

spelend het plein oversteken. Over stapstenen, een hangbrug en wiebelplateaus 

komen ze door de kruiptunnels bij de apekooi. Zo hebben ze het zelf bedacht. Vanaf 

dit uitkijkpunt gaan ze verder via de glijstangen naar de zonnewijzer van 

levensgrote staande stenen. Aan het eind van het circuit wordt er op de muur met 

mozaïekpatronen druk gebalanceerd en gekwebbeld. Skaters, fietsers en ook 

kleuters vermaken zich op de hellende driehoeken van de ‘piramides’.” 

(www.syboltmeindertsma.nl, 20-01-2012).  

Deze uitleg toont aan dat het plein ingericht is als een grote speelplek voor de jongere 

kinderen in de buurt. Zo wordt het plein ook zeker gebruikt, maar niet het volledige 

plein wordt benut. Zo is overdag duidelijk te zien dat alleen bij de voetbalkooi aan de 

Zuidkant van het plein en bij de ‘apenkooi’ kinderen aan het spelen zijn, maar dat de rest 

van het plein vaak onbenut blijft. 

 Opvallend is ook de staat waarin veel objecten op het plein verkeren; het 

waterfonteintje is al sinds enkele jaren defect en is sindsdien niet meer gerepareerd. Het 

muurtje bekleed met een mozaïek van tegeltjes is eveneens verloederd en grotendeels 

kapot. Twee jaar lang heeft het met hekken afgeschermd op het plein gestaan, waarna er 

sinds vorig jaar een schildering overheen gemaakt is. De oorspronkelijke tegeltjes zijn 

niet meer teruggeplaatst. Op het plein en in de omgeving is veel graffiti te vinden en in 

de straten wordt vaak grof vuil op de stoepen geplaatst, en niet op de daarvoor bedoelde 

dagen.  

 Aan het plein zijn twee coffeeshops gevestigd, waarvan een in de wijde omtrek 

bekend is en daardoor een hoog aantal bezoekers ontvangt; bij een meting in 2011 zijn 

er 1800 op één dag geteld (Samenvatting onderzoek Makassarplein, 2012). Dit zorgt 

voor een hoge verkeersdruk in de straat langs het plein, en eveneens zijn er veel mensen 

aanwezig op straat en op de stoep voor de coffeeshop en het woonblok waarin deze 

shop gevestigd is.  

 Naast de twee coffeeshops zijn er ook een slager, een drukkerij, een Surinaamse 

avondwinkel, een pizzeria, een café, een buurtsupermarkt en een kantoortje van een 

welzijnsinstelling aan het plein gevestigd. Al deze ondernemingen, met name het café, de 

pizzeria, de coffeeshops en de avondwinkel dragen bij aan drukte op het plein ’s avonds, 

voornamelijk omdat zij dicht bij elkaar op een hoek van het plein gevestigd zijn.  

http://www.syboltmeindertsma.nl/
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 Midden op het plein staat sinds 1996 een wijkgebouwtje, geopend als 

vrouwenactiviteitencentrum voor de buurtbewoners. Dit gebouwtje is in gebruik door 

verschillende organisaties, waaronder een welzijnsinstelling en enkele 

migrantenorganisaties. Het gebouwtje kent echter geen vaste programmering, waarover 

onduidelijkheid bestaat. Sinds de zomer van 2011 werkt de gemeente samen  met de 

welzijnsorganisatie die de officiële beheerder is van het gebouwtje, in het kader van de 

integrale aanpak, om het gebouw beschikbaar te maken voor iedereen uit de buurt. Voor 

mannen en voor vrouwen, voor kinderen en volwassenen. 

 Kortom, het Makassarplein is groot, groen en wordt benut door de beoogde 

doelgroep, maar is groter dan de stukken waarop de kinderen spelen. Duidelijk is te 

zien, dat het plein beter benut zou kunnen worden en ook zijn enkele objecten aan 

vervanging of onderhoud toe.  
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5. Het verhaal van de betrokkenen 
 

5.1 Inleiding  

 

In de volgende hoofdstukken worden de resultaten van het onderzoek besproken. Het 

doel van dit onderzoek is weer te geven wat de betekenis is van het concept sociale 

cohesie in de context van de achterstandswijk Makassarpleinbuurt. Welke lokale 

perceptie van het begrip hebben bewoners, politie, lokale ondernemers, 

beleidsmedewerkers van de gemeente en maatschappelijk werkers in de buurt?   

Sociale cohesie is een zeer abstract begrip waar niet direct naar kan worden 

gerefereerd in interviews. Om die reden is er voor gekozen de verhalen van mensen te 

bespreken naar thema. Uit het onderzoek zijn de volgende acht thema’s naar voren 

gekomen: Eigen woning en privé-situatie, Sociale activiteiten, Sociale contacten, 

Coffeeshop(s), Sfeer in de buurt, Rumah Kami (het wijkgebouw), Veiligheid en 

Hangjongeren. Deze thema’s, voortgekomen uit de interviews, gesprekken en 

meeloopdagen, worden in de komende hoofdstukken gekoppeld aan de eerder 

besproken vijf dimensies van sociale cohesie zoals besproken in het theoretisch kader: 

(1) Gemeenschappelijke waarden en civic culture, (2) Sociale controle en orde, (3) 

Sociale solidariteit en afwezigheid van welvaartsongelijkheid, (4) Sociale netwerken en 

sociaal kapitaal en (5) gehechtheid aan plaats en identiteit (zie Forrest & Kearns, 2000).  

Na analyse van de verschillende verhalen is gebleken dat er veel verschillende en 

contrasterende meningen zijn over het begrip sociale cohesie. Maar er is niet alleen 

verschil, er zijn ook meningen die overeen komen met elkaar. Om het doel van dit 

onderzoek te bereiken, zijn er twee deelvragen geformuleerd: (1) In hoeverre wordt de 

sociale cohesie in de Makassarpleinbuurt bepaald door de bindingen van bewoners met en 

in de buurt? En (2) In hoeverre sluiten de op sociale cohesie gerichte maatregelen van de 

wijkaanpak aan op de wensen en ideeën van bewoners van de Makassarpleinbuurt? Door 

in te gaan op de verschillende domeinen komen via de interviews en verhalen van 

bewoners en andere betrokkenen de antwoorden op de deelvragen aan bod, te beginnen 

met deelvraag een, over de betrokkenheid in de buurt. In hoofdstuk zes worden 

vervolgens de wensen van de bewoners besproken en daarnaast wordt daar ook de 

stem van stadsdeel Oost in meegenomen. Deze verhalen worden in dit deel naast elkaar 
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geplaatst, om zo inzicht te geven in de verschillen en overeenkomsten in het beleid en de 

ervaringen en wensen van bewoners.  

Omdat dit onderzoek voornamelijk draaide om verschillende meningen en visies 

op verschillende onderwerpen, zijn de antwoorden op de twee deelvragen 

onderverdeeld naar de acht bovengenoemde thema’s. Hieraan zijn vervolgens de vijf 

dimensies van sociale cohesie gekoppeld. Daarnaast is ervoor gekozen de informanten 

zoveel mogelijk direct te citeren, om hun stemmen zoveel mogelijk te laten ‘spreken’ en 

om de leesbaarheid van de analyse te vergroten.  

 

5.2 Betrokkenheid bij de buurt  

 

In deze eerste paragraaf wordt ingegaan op de buurtbinding van de bewoners van het 

Makassarplein. Deze buurtbinding wordt besproken aan de hand van de verhalen van de 

bewoners, maar ook de verhalen van andere direct betrokkenen, zoals een medewerker 

van een woningcorporatie en een ondernemer op het plein.   

 Voor dit onderzoek is er onder andere gesproken met een aantal bewoners van 

het plein, welke in het methode-hoofdstuk al uitgebreider zijn geïntroduceerd. Het gaat 

hierbij om Joost, mevrouw Machs, Hans en Huibert. Wat betreft ondernemers aan het 

plein, komen in deze paragraaf twee mensen specifiek naar voren; Ten eerste is dat 

Saskia, directrice van Stichting MOI. Een andere ondernemer, maar ook bewoner, is 

meneer Barts. Deze onderneming is al vele jaren aan het Makassarplein gevestigd en 

vanuit zijn positie heeft hij zijn verhaal verteld over het plein en de buurt.  

 Een andere persoon die zijn verhaal heeft verteld is de buurtregisseur van de 

Makassarpleinbuurt (van de politie), Johan. Met deze agent heb ik een dag mee mogen 

lopen om zelf te kunnen bekijken wat er zich zoal afspeelt in de buurt en daarnaast heb 

ik tijdens deze dag zijn eigen visie kunnen horen op de buurt.  

Tenslotte heb ik ook met een aantal bewoners gesproken, op straat, of tijdens 

bijeenkomsten voor mijn stage. Van deze mensen heb ik vaak geen naam of verdere 

informatie kunnen vragen of gekregen. Toch laat ik ook hun uitspraken voorbij komen, 

omdat ook hun aandeel, hoe klein ook, in het verhaal van belang is.  
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   5.2.1 Buurtbinding  

 

De visie van stadsdeel Oost 

De bewoners van het Makassarplein, een woonplein gelegen in de Makassarpleinbuurt 

en onderdeel van de Indische Buurt in Amsterdam Oost, laten in het jaarlijkse onderzoek 

van de Gemeente Amsterdam blijken dat de ‘sociale cohesie’ zeer gering is. De 

Makassarpleinbuurt scoort ver onder het gemiddelde wat betreft de sociale cohesie, en 

ook  het cijfer dat de bewoners aan wonen in hun buurt geven is een 6,6. Vergeleken met 

het gemiddelde in Amsterdam (7,3) ligt dit een stuk lager (De Staat van de 

Makassarpleinbuurt, 2011). 

 De definitie van sociale cohesie zoals gebruikt in de jaarlijkse enquête, komt voor 

Stadsdeel Oost voort uit het verslag van een samengestelde ‘Denktank Sociale Cohesie’. 

Zij hebben de volgende definitie opgesteld, en deze wordt binnen de afdeling Buurtregie 

& Participatie als standaard gehanteerd: “een nieuwe vorm van cohesie wordt gekenmerkt 

door een netwerk van verbanden tussen mensen met verschillende achtergronden. Hierin 

weten mensen zoveel van elkaar, dat ze familiair met elkaar zijn en gevoeligheden van 

elkaar kennen. Zo ontstaat een gezamenlijke sociale infrastructuur. […] netwerkgerichte 

interpretatie van sociale cohesie […]” (denktank sociale cohesie, 2010 p. 8). 

 De definitie is meetbaar gemaakt in de jaarlijkse enquête ‘Wonen in Amsterdam’, 

door middel van het opstellen van vier stellingen. Voor de vragenlijst van 2011 waren 

dit de volgende stellingen, die beantwoord konden worden door het aankruisen van zes 

categorieën, lopende van helemaal mee eens tot en met helemaal niet mee eens: (1) De 

mensen kennen elkaar in deze buurt nauwelijks,  (2) De mensen in deze buurt gaan 

prettig met elkaar om, (3) Ik woon in een gezellige buurt, waar veel saamhorigheid is en 

(4) Ik voel me thuis bij de mensen die in deze buurt wonen.  

 De eerste stelling wordt door 36 % van de respondenten uit de 

Makassarpleinbuurt beantwoord met ‘(helemaal) mee oneens’. De tweede stelling, of de 

mensen in de buurt prettig met elkaar omgaan, wordt door 53% van de respondenten 

beantwoord met ‘(helemaal) mee eens’. De derde stelling, ‘Ik woon in een gezellige buurt 

waar veel saamhorigheid is’, wordt door 33% van de respondenten beantwoord met 

‘(helemaal) mee eens’. De vierde en laatste stelling, of mensen zich thuis voelen bij de 

mensen die in de buurt wonen, wordt door 45% van de respondenten bevestigd door 

het invullen van ‘(helemaal) mee eens’. Opvallend om te zien is, dat de 
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Makassarpleinbuurt bij iedere vraag op de derde plaats komt van de vier wijken van de 

Indische Buurt. Ook kan uit deze scores worden geconcludeerd, dat ze lager zijn dan het 

gemiddelde van Stadsdeel Oost en Amsterdam in zijn geheel (Rapport Bewoners over 

hun buurt in Oost, 2010/2011, juli 2011).  

De definitie die Stadsdeel Oost hanteert, richt zich met name op de vierde 

dimensie van sociale cohesie zoals in dit onderzoek vanuit wordt gegaan, te weten 

sociale netwerken en sociaal kapitaal. De definitie en daarbij behorende stellingen gaan 

met name in op de mate van contact tussen de bewoners. Opvallend is dat een ander 

belangrijk aspect, betrokkenheid bij de buurt zelf, hierin niet wordt meegenomen.  

 Deze betrokkenheid bij de buurt, wat ook te maken heeft met buurtbinding, sluit 

aan bij de vijfde dimensie van sociale cohesie, zoals uiteengezet in het theoretisch kader; 

de gehechtheid aan plaats en identiteit. Daar werd al geconcludeerd dat de beleving van 

een buurt invloed heeft op de (gevoelens van) sociale cohesie. Zoals eerder besproken 

wordt de buurt langzaam een verlenging van thuis, bijvoorbeeld voor sociale 

doeleinden. Hierdoor wordt de buurt ook een onderdeel van de identiteit. In dit kader is 

de betrokkenheid bij de buurt een bepalend onderdeel van sociale cohesie.  

De gehechtheid aan de plaats speelt met name een grote rol voor de armere en 

oudere bevolking; zij zijn meer plaatsgebonden en ontlenen in die zin eventueel meer 

waarde aan de woonomgeving, omdat in het geval van deze groepen het sociale leven 

voornamelijk afspeelt in de woonomgeving. In het geval van het Makassarplein vallen de 

bewoners voor een groot deel in deze categorie, dus het valt het verwachten dat er voor 

hun gevoel van en visie op sociale cohesie veel afhangt van de buurtbinding.  

 

Eigen woning versus woonomgeving  

Een eerste belangrijke constatering die kan worden gedaan naar aanleiding van de 

verhalen van betrokkenen, is dat de woonomgeving voor deze mensen niet centraal 

staat. De geïnterviewden gaven aan vooral veel belang te hechten aan het eigen huis en 

de privé-situatie. Dit werd voornamelijk duidelijk in de interviews met bewoner Joost en 

bewoonster mevr. Mach, twee bewoners van een huurwoning in een woonblok in het 

bezit van een woningcorporatie dat op de planning staat om gesloopt en gerenoveerd te 

worden.  

 De bewoners van deze woonblokken krijgen tijdens deze procedure de keus om 

naar een tijdelijke ‘wisselwoning’ te verhuizen, om later weer terug te keren in hun 
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oude, maar vernieuwde woningblok (maar niet perse in dezelfde woning, omdat veel 

woningen aangepast worden). Een andere optie is om meteen op zoek te gaan naar een 

nieuwe woning, en dus niet meer terug te keren in het oude woonblok. Deze procedure 

wordt begeleidt door een ‘woonbegeleider’, een medewerker van de betrokken 

woningcorporatie die de bewoners begeleidt naar nieuwe- of wisselwoningen. Deze 

nieuwe woningen kunnen overal gesitueerd zijn, en de bewoners hebben de 

mogelijkheid voorkeuren hierover uit te spreken. Janet, woonbegeleidster bij een 

wooncorporatie, geeft aan dat in de voorkeurslijst nauwelijks wordt gevraagd om een 

plek in dezelfde buurt of wijk:  

 

“De mensen hoeven niet perse terug in de buurt. Als het kan vinden ze dat wel fijn, 

maar het gaat veel meer om meteen een goede woning vinden. Als ze meteen een 

passende woning kunnen vinden, die voldoet aan hun wensen en bijvoorbeeld de 

medische vereisten, willen ze dat liever dan eerst naar een wisselwoning. Meteen 

zekerheid. Je weet niet hoe de nieuwe woningen worden, dus ze willen liever meteen 

goed zitten” (Gesprek Janet, 27-10-2011). 

 

De zekerheid die mensen willen, die mevrouw Temmink van de woningcorporatie 

hierboven beschrijft, wordt deels verklaard door bewoonster mevrouw Mach. Zij heeft 

duidelijk haar twijfels over de plannen van de woningcorporatie:   

 

“Ja, in 2008 was er ook zo’n bewonersavond in de Openbare Bibliotheek. Toen werd 

er al gezegd dat in 2009 of begin 2010 alles gesloopt gaat worden. Dus…daarom ik 

vertrouw het niet meer. Het is gewoon hetzelfde spelletje als in 2008. Ik maak me 

dus niet zo druk over dat het snel gebeurd” (interview mevr. Mach, 24-07-2011).  

 

Deze onzekerheid komt voort uit het feit dat het gezin al sinds hun verhuizing naar de 

huidige woning in 2006 berichten krijgt van hun woningcorporatie over een aanstaande 

renovatie. Ook bewoner Hans heeft zijn twijfels over de uitvoering van de sloop of 

renovatie van zijn woning. Net als mevrouw Machs krijgt hij al erg lang bericht over de 

werkzaamheden: 
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“Ik woon er sinds ’92. Na drie weken kwam er een briefje in de bus van een of ander 

comité, van: “pas op, binnenkort wordt uw huis gerenoveerd, of misschien zelfs wel 

gesloopt”. Dat was twintig jaar geleden. […] En nu zijn ze eindelijk zover dat het 

concreet wordt” (Interview bewoner Hans, 05-08-2011). 

 

Een van de nadelen van deze lange periode van onzekerheid en uitstel is dat de 

woningcorporatie de plannen volgens mevrouw Machs gebruikt als reden om geen groot 

onderhoud meer uit te voeren aan de woningen:  

  

“Als ik bel naar de woningcorporatie? Ze doen niets. Ze komen niet kijken. Ze zeggen 

dat het in handen van de gemeente is, wanneer ze een peildatum afgeven, dan 

kunnen ze aan de slag. Maar de vloer komen ze niet maken” (Interview mevr. 

Machs, 26-07-2011).   

 

Dat er geen onderhoud meer gepleegd wordt, omdat het gebouw ‘toch al’ op de planning 

staat gesloopt te worden, heeft in ieder geval in het geval van mevrouw Machs en haar 

gezin vervelende gevolgen:  

 

“Alleen de woning vind ik niet ok. Ik ben bang om in de kamers te gaan, omdat het 

zo instort. Want als je loopt, dan voel je de vloer zo naar beneden gaan. Ik ben bang, 

ik slaap in de woonkamer met mijn man en mijn kinderen. […] Ja, allemaal, we 

slapen al sinds 2006 in de woonkamer. Ik durf niet in de kamer te slapen” 

(interview mevr. Machs, 24-07-2011). 

 

Bewoner Hans kan over deze situatie meepraten:  

 

“Veel mensen kunnen de ramen niet meer open zetten, dan vallen ze er gewoon uit. 

Al die dingen zijn rot, die hele kozijnen zijn rot. […] Bij mij zijn er twee vervangen, 

die derde gebruik ik gewoon nooit. Die zijn niet te vervangen dus daar kom ik niet 

meer aan. […] Dat weet (…) ook. Ze doen er niets aan, nee, of het moet eruit vallen, 

dan slaan ze er een stuk hout tegenaan. Nee ze doen verder heel weinig” (Interview 

bewoner Hans, 5-08-2011). 
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Ook bewoner Joost uit zijn zorgen over de slechte staat van zijn woning en hoe de 

betreffende woningcorporatie daarmee omgaat:  

 

“Het dubbele is dat het merendeel gewoon, zoiets als het dak en slechte 

vensterbanken en allerlei zaken, noem maar op…een gebrek aan onderhoud zijn. Ik 

bedoel als je het elk jaar, vanuit…20 jaar geleden als het bijgehouden was, was het 

nu niet nodig geweest. Ik bedoel, dat daklek. Als het dan eindeloos duurt voor het 

een beetje gerepareerd wordt, en eens een laag nieuwe pannen erop ofzo…er liggen 

nu pannen van 30 of 40 jaar oud bij wijze van…dat is gewoon….En dan heb je zoiets 

van zit daar iets bewusts achter, want waarschijnlijk is het goedkoper om het niet of 

slecht te onderhouden….dan in een keer de hele boel te doen af en toe. Dat geeft een 

nare smaak aan het geheel…want jij krijgt het wel op je dak op een gegeven 

moment” (interview bewoner Joost, 24-08-2011).  

 

Persoonlijke situatie versus woonomgeving  

Uit deze verhalen blijkt, dat men veel belang hecht aan de eigen woning. Daarnaast is 

ook de privé-situatie van mensen een prioriteit; zo vertelt mevr. Machs over de 

medische en financiële situatie van haar gezin en wordt duidelijk dat dit veel tijd en 

energie vraagt van haar en haar gezin. Zo is haar dochter astmatisch en is dit door de 

slechte staat van hun woning de afgelopen jaren ook erger geworden. Ook zitten 

inmiddels zowel zijzelf als haar man in de ziektewet thuis. Ze kunnen door de slechte 

lichamelijke conditie nauwelijks reizen met het openbaar vervoer, maar de financiële 

middelen voor het bezitten van een auto zijn niet voldoende. Mevrouw Machs geeft aan 

regelmatig geld te moeten lenen via Stichting MOI van Saskia, de onderneemster die 

later in het hoofdstuk ook aan bod komt.  

Het feit dat de staat van de woning en de privé-situatie van bewoners ‘achter de 

voordeur’ centraal staat in hun dagelijkse leven, wordt op een andere manier ook 

bevestigd door het verhaal van bewoner Huibert. In vergelijking met de andere 

bewoners heeft hij weinig zorgen over zijn woning en privé-situatie; Huibert heeft sinds 

een jaar een eigen bedrijf en woont enkel op het Makassarplein in een huurwoning 

omdat de bank niet direct een zelfstandige zonder personeel (ZZP’er) een hypotheek 

verstrekt. Wel geeft hij aan zich om die reden aangesloten te hebben bij de 

Makassarplein-community;  
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“Dat was dan ook wel een reden om me hier mee te gaan bemoeien. Van, nou, ok, als 

ik dan niet kan verhuizen binnenkort, dan ga ik maar kijken of ik wat aan de 

omgeving kan verbeteren” (interview bewoner Huibert, 7-9-2011). 

 

Het feit dat Huibert hoogopgeleid is en voornamelijk ook vanuit zijn professionele 

achtergrond bij de community zit, geldt ook voor veel andere leden. De community 

bestaat namelijk voornamelijk uit medewerkers van woningcorporaties, het stadsdeel, 

zelfstandigen, etcetera. Dit houdt in dat wanneer de samenstelling van deze community 

vergeleken wordt met de cijfers over de achtergrond van bewoners van de 

Makassarpleinbuurt, geconcludeerd kan worden dat de community geen afspiegeling is 

van de bevolking van het plein en de buurt.  

Daarnaast vertelt bewoner Huibert ook over de contacten met het stadsdeel; zijn 

ervaring sluit aan bij de constatering dat mensen zich ten eerste bezig houden met de 

eigen woon- en privé situatie. Pas wanneer dat op orde is, zoals in het geval van 

bewoner Huibert, hebben mensen behoefte om wat meer te kijken naar de 

woonomgeving; en vooral, om zich daar dan ook voor in te zetten;  

 

“De stad richt zich liever op wat is zichtbaar en wat kunnen we snel…voor elkaar 

krijgen. En de mensen zijn bezig met hun eerste levensbehoeften. En dan zit je aan 

de top van de piramide, als je vanalles gaat onplooien enzo. Maar deze mensen 

zitten in een heel andere categorie, die willen eerst hun eigen leven, huis en inkomen 

op orde hebben. […] Met een mooi pleintje los je de problemen van mensen niet op” 

(Interview bewoner Huibert, 7-9-2011). 

 

Ook bewoner Joost haalt aan dat de privé- en woonsituatie van mensen voorop staat. 

Wanneer de eigen situatie ‘achter de voordeur’ niet op orde is, zoals voor veel bewoners 

van het Makassarplein geldt op het gebied van bijvoorbeeld slechte woning, slechte 

gezondheid, schulden en weinig inkomen, wordt er minder energie besteed aan wat er 

zich in de woonomgeving afspeelt.  

De bewoners van het Makassarplein, die voor een groot deel behoren tot de 

categorie bewoners met bijvoorbeeld een laag inkomen en wonend in een (oude) sociale 

huurwoning, maken zich in het dagelijks leven veel zorgen over de woon- en privé-
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situatie.  En in het geval van bovenstaande bewoners, betekent het ook grote 

onzekerheid over de toekomstige woning; zal deze wel aan de eisen voldoen? De buurt 

als geheel valt in dit geval logischerwijs ‘buiten de aandacht’, zoals bewoner Joost 

vertelt:  

 

“[…] ik denk vooral dat de meeste mensen wat ik zal zei, hun wensen zullen een 

beetje liggen in waar ze mee bezig zijn, hoe ze samengesteld zijn. Ik durf te wedden 

dat dat voor het meerendeel toch woonmensen zijn. Dat een heleboel mensen de 

pest hebben dat ze toch weer moeten verhuizen. Maar aan de andere kant een 

slechte woning hebben waar ze ook de pest in hebben. Maar daar is nooit iets aan 

gebeurd. En nouja, weet je wel, dat soort…en dat daardoor zo’n plein ook een beetje 

voor dit blok…beetje uit de aandacht valt…Het houdt mij in ieder geval minder 

bezig dan mijn woning” (Interview bewoner Joost, 24-08-2011). 

 

Zijn persoonlijke wens is dan ook: “We willen een prettig huis hebben, fijne buren, geen 

dak lekkages” (ibid). Hij verwacht dat mensen zich pas echt zorgen gaan maken over het 

plein, als er iets veranderd dat direct met hen te maken heeft en erg rigoureus is:  

 

“Ik denk dat de meeste mensen hun huis wel belangrijk vinden, misschien over het 

plein van ‘het zou leuk zijn als dit er was of dat er was’, maar ze zullen er niet gauw 

van wakker liggen. Het is het moment, wat ik zeg, het moment dat je zegt: “We gaan 

het hier volbouwen”. Dus echt rigoureus, het plein weg. Of we zetten hier een 

nachtclub neer met een hoop herrie. Dat soort dingen. Kijk, ik neem aan, dat als je 

iets voor de buurt wil doen, dan kan je niet opeens iets extreems doen. Want dan doe 

je het niet voor de buurt. […] Kijk, als er gezegd wordt “we halen alle speeltoestellen 

weg”, dan zullen de mensen met kinderen wel waarschijnlijk zeggen van ‘hé, hé 

moet dat nou?’. Maar het moet wel vrij direct zijn, dat is het” (interview bewoner 

Joost 24-08-2011).  

 

Bewoner Joost vertelt ook over zijn eigen betrokkenheid bij de buurt. Zijn binding met 

de buurt wordt volgens hem duidelijk als hij verteld over zijn zoektocht naar een 

geschikte woning. Hij heeft zelf nooit uitsluitend gezocht naar een woning in de Indische 
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Buurt, maar kwam alleen op deze plek terecht omdat deze woning ter beschikking 

kwam en hij moest zijn vorige woning met enige haast verlaten:  

 

“Dus ik heb me helemaal niet verdiept in de buurt, ik ben ook niet zo buurtgevoelig. 

Wat ik zal zei, ik ben alleen, ik heb geen kinderen. Ik woon ook niet samen. Dan heb 

je alleen maar zelf met de buurt te maken…. En ondanks dat ik hier binnen zit, of op 

m’n werk, ja wat krijg je dan eigenlijk mee van de buurt? Ja..dat ik hoop dat mijn 

buren de boel niet in de fik steken of dat er ingebroken wordt, maar dat zijn 

allemaal van die negatieve opties hè” (Interview Bewoner Joost, 24-08-2011). 

 

Betrokkenheid bij de buurt?  

Uit deze verhalen blijkt ook dat het voor mensen niet het grootste belang is om weer in 

dezelfde buurt terecht te komen binnen de stad, zoals mevrouw Temmink, 

woonbegeleidster, ook aangaf, maar dat het hen voornamelijk om een geschikte woning 

te doen is (onafhankelijk van de plaats waar deze woning zich bevindt). Dit heeft deels te 

maken met (gezien de kritiek die in de verhalen naar voren komt over de woningen) de 

woningcorporatie die in het bezit is van de woningen. Volgens de bewoners, met name 

door bewoner Joost en mevr. Machs, is deze communicatie gebrekkig en laat het hen in 

onzekerheid. Bewoners ontvangen soms jarenlang bericht over plannen om de 

woningen te renoveren of te vernieuwen, maar er gebeurt in hun ogen niets: “Ja, van dat 

gaat gerenoveerd worden, sinds 2006 hoor ik het liedje. We zitten nu al bijna in 2012, dus 

al zes jaar. Bijna zes jaar” (Interview mevr. Machs, 26-7-2011).  

Een andere aanwijzing voor mindere betrokkenheid bij de buurt, maar een grote 

betrokkenheid bij de woningen, is te zien aan de opkomst op bewonersavonden. De 

woningcorporatie van de bewoners in dit onderzoek organiseerde een bewonersavond 

om mensen te spreken en informeren over de aanstaande plannen. Op deze avond was 

er gelegenheid te praten over de woningen, maar ook over de buurt eromheen. De 

opkomst voor deze avond was groot; er waren zo’n 70 tot 80 bewoners aanwezig.  

Ook het Stadsdeel organiseert regelmatig bewonersavonden, om te praten en 

klachten en ideeën op te halen uit de buurt. Deze bijeenkomsten gaan dan niet in de 

eerste plaats over de woningen in de buurt, maar met name over groen, openbare 

ruimte en veiligheid. Deze bijeenkomsten worden echter duidelijk veel minder goed 

bezocht.  
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 Toch geeft mevr. Machs wel degelijk de wens aan, dat ze graag in de Indische 

Buurt wil blijven: “Ik wil in de buurt blijven. […] Ja, ja zeker. Ik wil in de buurt blijven!” 

(ibid). Mevr. Machs is pas naar Nederland gekomen toen ze al twintig jaar oud was. Ze 

kwam op dat moment in de Indische Buurt terecht en is daarna ook nooit meer verhuisd. 

Ook bewoner Hans, die in hetzelfde gebouw woont en eveneens op zoek moet naar een 

andere woning, geeft aan graag in de Indische Buurt te willen blijven wonen: “Ja, de 

buurt daar wil ik wel blijven. Ik zou nergens anders naartoe willen!” (interview 05-08-

2011). Voor Hans is de buurt ideaal, omdat alles wat hij nodig heeft, zich dicht in de 

buurt bevindt: de supermarkt, terrasjes en zijn werk.  

 Eveneens is uit onderzoek gebleken, zoals besproken in het theoretisch kader, dat 

voornamelijk voor lage-inkomens huishoudens geldt, dat de buurt een grote rol speelt 

(zie van Marissing et al., 2006). Duidelijk wordt, dat de woning en privé-situatie voor 

veel mensen de hoogste prioriteit heeft. Echter, kijkend naar de dimensies van sociale 

cohesie, sluit de betrokkenheid bij de Makassarpleinbuurt wel degelijk aan bij 

‘gehechtheid aan plaats’, dimensie vier. Omdat veel huishoudens te maken hebben met 

slechte woningen en/of een slechte privé-situatie, komt daardoor de omgeving op 

minimaal een tweede plek. Dit betekent echter niet, dat mensen niet tevreden zijn met 

de buurt zelf. In de jaarlijkse enquête worden geen vragen gesteld, zoals in de inleiding 

van dit hoofdstuk beschreven, over de specifieke tevredenheid met de buurt, als het gaat 

over de sociale cohesie in de Makassarpleinbuurt. Dit is echter wel degelijk een 

bepalende dimensie van het begrip, omdat bewoners duidelijk aangeven tevreden te zijn 

en er graag te blijven of weer terug te willen, wanneer dat mogelijk is.  

 De wijkbeheerder van een van de actieve woningcorporaties in de buurt, vat zijn 

visie op de buurt dan ook samen als: “Het motto hier? Leven en laten leven, dan gaat het 

goed. Men moet zich vooral niet teveel met elkaar bemoeien” (gesprek wijkbeheerder 

Paul, 20-03-2011). Betrokkenheid met de buurt zelf is er dus wel degelijk, maar richt 

zich met name op de buurt zelf en komt niet naar voren tussen de mensen onderling.  

   5.2.2 (Sociale) activiteiten  

De hierboven beschreven betrokkenheid bij de buurt is een belangrijk thema dat uit de 

verhalen van de geïnterviewden naar voren kwam. Maar ondanks dat een sterke binding 

met de buurt niet heel duidelijk naar voren komt uit de verhalen, blijkt uit veel verhalen 
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dat de activiteiten van de bewoners van het Makassarplein wel degelijk beperkt blijven 

tot de directe woonomgeving.  

 In het theoretisch kader werd ingegaan op het belang van de gehechtheid aan de 

buurt als belangrijk onderdeel van de identiteit, dimensie vijf. Forrest en Kearns (2001) 

zijn van mening dat de gehechtheid aan plaats afneemt, omdat de rol van de buurt 

verandert. Zo is de buurt niet perse meer een verlenging van thuis, omdat men door 

toenemende mogelijkheden voor mobiliteit niet meer voor alles afhankelijk is van de 

buurt.  

 Dit komt gedeeltelijk terug in de verhalen van de bewoners en andere 

betrokkenen, maar er zijn enkele opvallende verschillen. Zo blijven de mensen voor de 

dagelijkse activiteiten wel in de buurt zelf, zoals de boodschappen: “De boodschappen? 

Ja, hiernaast [de spar op het plein zelf], of bij de Albert Heijn of op de Javastraat, ik hoef 

eigenlijk het centrum niet uit. [centrum staat voor het winkelgedeelte in de buurt]. En ik 

ga naar de markt voor kleding, de Dappermarkt.”  (Interview mevrouw Machs, 26-7-

2011).  

Dat mevrouw Machs ook voor andere activiteiten in de buurt blijft, bijvoorbeeld 

voor het kopen van kleding, heeft ook te maken met de beperkte mogelijkheden voor 

mobiliteit. Waar Forrest en Kearns ervan uitgaan dat de mogelijkheden tot mobiliteit 

toenemen, geldt dat in het geval van deze bewoners niet altijd; door bijvoorbeeld 

medische of financiële omstandigheden hebben veel mensen weinig mogelijkheden om 

te reizen:  

 

“Nee, nee, ik kan niet met de bus. […] het is niet meer te herstellen. Ik moet nu mijn 

hele leven lang zo blijven. Met pijnstillers lopen. […] En ik heb ook geen auto en geen 

parkeervergunning voor een gehandicaptenparkeerauto” (interview mevr. Machs, 

26-07-2011).  

 

Inge, medewerkster bij een welzijnsorganisatie en werkzaam voor de huishoudens op en 

rond het Makassarplein merkt ook de beperkte mobiliteit van mensen op. Zij geeft aan 

dat mensen het liefst in hun eigen kleine stukje van de buurt blijven:  

 

“De mensen waar ik contact mee heb, dus die echt flinke problemen hebben, die 

hebben een ontzettend kleine leefwereld. Mensen komen de Indische Buurt niet uit, 
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en zelfs binnen de Indische Buurt blijven de meesten ook het liefst in hun eigen 

buurtje” (gesprek, 28-11-2011).  

 

De randen van het Makassarplein, aan de ene kant de Molukkenstraat en aan de andere 

kant de Insulindeweg (zie afbeelding 2, p. 36 ) zijn volgens haar letterlijk drempels waar 

de bewoners nauwelijks overheen gaan. Deze bevindingen sluiten dus meer aan bij het 

onderzoek van van Marissing et al. (2006), waarin zij beweren dat de buurt, met name in 

het geval van lage-inkomens huishoudens, nog altijd een erg belangrijke rol speelt. Dit 

komt volgens van Marissing voornamelijk door de beperkte financiële middelen om 

mobiel te zijn, zoals besproken in het theoretisch kader.  

Voor overige activiteiten, anders dan het doen van boodschappen, is het erg 

afhankelijk van het hebben van werk of niet en waar dit werk zich bevindt, of mensen 

beperkt blijven tot de buurt. Zo werkt bewoner Hans in de buurt zelf, en komt hij 

daardoor letterlijk nauwelijks in andere delen van Amsterdam:  

 

“Nee, op dit moment zit ik hier prima. Mijn kantoortje is net hier om de hoek, bij het 

Muiderpoortstation. […] Ja, de boodschappen, Je hebt hier alles, ik fiets alleen af en 

toe naar de winkel van onze stichting in het centrum om spullen te brengen. Voor de 

rest ben ik gewoon hier” (Interview 05-08-2011).  

 

Bewoner Joost werkte tot voor kort buiten de buurt, aan de andere kant van de stad. 

Maar sinds ruim een jaar is hij werkloos, en dat heeft wel impact:  

 

En nogmaals, ik was natuurlijk tot 20 januari [2011], toen ben ik op non-actief 

gesteld, was ik gewoon de hele dag weg. Dus eh, ja van half 8, en dan kwam ik om 

een uur of half 6, 6 uur terug. En dan had ik het ook wel weer even gehad, dan had 

ik natuurlijk ook weer de hele dag tussen de mensen gezeten. Dus, ik heb in feite 

meer contact met oud- en huidige collega’s, dan met de buurt. (Interview, 24-08-

2011) 

 

Huibert, die naast bewoner van het plein ook lid is van de Makassarplein community, 

ervaart het juist andersom; Zijn kantoor was altijd in de Indische Buurt, maar sinds een 
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aantal maanden is zijn kantoor gevestigd buiten de wijk. Dat is volgens hem wel degelijk 

een verschil:  

 

“Ja, wat dat betreft is dat echt een wereld waar ik me helemaal niet tussen 

bevind…ook al woon ik aan het plein, weet je wel. En ik ging dan voorheen naar het 

Timorplein. En nu ga ik hier heen dus dan ben ik ook de buurt uit overdag. Dus daar 

kom ik weinig mee in aanraking. Dat mis ik eigenlijk een beetje.” (interview, 7-9-

2011).  

 

   5.2.3 Sociale contacten  

 

Wat betreft de sociale contacten, waar bewoner Joost hierboven ook al enigszins naar 

refereert, lopen de verhalen uiteen. De verschillende vormen van sociaal contact sluiten 

aan bij de vierde dimensie van sociale cohesie; sociale netwerken en sociaal kapitaal.  

 De eventuele bestaande sociale netwerken in een buurt hebben een bepaalde 

waarde voor mensen, onder andere omdat collectieve actie ervoor zorgt dat dilemma’s 

en problemen sneller kunnen worden opgelost. Sociale netwerken ‘faciliteren’ en 

ondersteunen de actie die nodig is voor oplossingen. Deze sociale netwerken 

‘produceren’ sociaal kapitaal; de banden tussen mensen en de normen en waarden die 

er tussen hen ontstaan (zie Putnam, 2000).   

 

‘Bonding’ sociaal kapitaal en ‘bridging’ sociaal kapitaal 

Er wordt door Putnam (2000) binnen de term sociaal kapitaal een onderscheidt 

gemaakt tussen ‘bonding’ sociaal kapitaal en ‘bridging’ sociaal kapitaal.  De eerste gaat 

vooral om exclusief contact binnen homogene groepen, terwijl de laatste, ‘bridging’ wijst 

op contact tussen open groepen en mensen van verschillende lagen. In het geval van de 

Makassarpleinbuurt kan men eerder spreken van bonding sociaal kapitaal. De meeste 

geïnterviewden wijzen op sterk gesegregeerde groepen, zoals bijvoorbeeld bewoner 

Hans: “Nee, het zijn allemaal dezelfde Marokkanen dus. Antillianen heb je ook, en dan 

zitten de Surinamers bij die bank, en de Antillianen bij die bank. Nee totaal gesegregeerd 

ook” (Interview 05-08-2011).   
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 Dat deze ‘bonding’ sociaal kapitaal ook echt een negatieve uitwerking kan 

hebben, illustreert mevrouw Machs, wanneer ze vertelt over de activiteiten in het 

wijkgebouw ‘Rumah Kami’:  

 

“Nou…de Marokkanen zijn aardig tegen de Marokkanen en de Turken zijn aardig 

tegen de Turken. Zo zie ik het. […] En in Rumah Kami, daar zijn alleen maar 

Marokkaanse vrouwen daar, daar ben ik ook één keertje geweest. Maar als ze de 

hele tijd Marokkaans praten, dan heb ik er ook geen zin in, ik versta het niet en dan 

heb ik geen zin om er heen te gaan. […] Je verstaat niet wat ze praten. En dan voel je 

je ook buitengesloten. […] Het is zo dat je je er niet welkom voelt. Dat je er niet bij 

hoort. Ze zeggen het niet. Maar ze praten daar wel in een taal die je niet verstaat. Ze 

sluiten je buiten. Je gaat je gewoon buiten voelen, van, ik hoor er niet bij” (interview 

26-07-2011). 

 

Maar de positieve kant ervan, ook beschreven door Forrest en Kearns (2001), is dat de 

categorie ‘bonding’ sociaal kapitaal wel de meeste sociale ondersteuning biedt aan 

medebewoners. Dit geldt eveneens in het geval van mevrouw Machs. In haar situatie 

heeft ze namelijk erg veel aan haar contact met Saskia van Stichting MOI. Saskia helpt 

haar namelijk niet alleen met de financiën en de schulden, maar ook kan ze door dit 

contact soms wat geld lenen en doet ze mee aan een kookclubje en Nederlandse les. 

 In het theoretisch kader werd besproken dat Putnam (2000), meer waarde hecht 

aan bridging sociaal kapitaal, omdat deze cruciaal is om verder te komen. Bonding 

sociaal kapitaal is volgens hem daarentegen alleen om ‘mee te komen’. Maar van deze 

zwakkere sociale contacten, de ‘bridging’ of ‘weak ties’ (tussen verschillende mensen 

zoals buren en buurtbewoners) zoals in het theoretisch kader besproken, lijkt er onder 

de bewoners van het Makassarplein weinig sprake:  

 

“Met Tony heb ik wel eens contact. Een keer de plantjes gedaan. En die jongen van 

één hoog hier ook wel eens. Maar nee, ik weet eigenlijk nauwelijks wie er naast me 

woont. Ik weet één oudere meneer, maar die spreekt geen Nederlands…maar we 

zeggen elkaar vriendelijk gedag. En verder weet ik het eigenlijk niet” (Interview 

bewoner Joost, 24-08-2011).   
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Toch geeft bewoner Hans aan wel erg goed contact te hebben met de directe buren: “Ja, 

ja met mijn buren ga ik heel goed om. Ik ben met mijn buurvrouw samen naar die eerste 

vergadering gegaan.” Toch blijft in dit geval de vraag hoe goed het contact is:  

 

“De buurvrouw is in september overleden, en die kende ik ook. […] Maar die had 

bijvoorbeeld drugsproblemen. […] Maar die kende ik heel goed, die kwam altijd bij 

mij als ze klachten had, of problemen. Dan kwam ze bij mij even langs. Op een 

gegeven moment lag ze dood. […] Ik had het niet gemerkt hoor, want soms was ze er 

een week niet en ze heeft ook wel eens een week in het ziekenhuis gelegen. Ik dacht 

dat ze gearresteerd was” (interview 05-08-2011).   

 

Vervolgens wijst hij namelijk ook op de andere bewoners om hem heen, die hij duidelijk 

minder goed kent: “Nee, aan die kant ken ik ze niet, aan die kant ken ik ze niet. Ja, van 

zien. […] Dus ik ken ze wel van zien maar verder.. ik heb er geen contact mee”(ibid).  

Opvallend is ook dat hij de mensen die lid zijn geworden van de 

bewonerscommissie van het woonblok waarin hij woont, nauwelijks kende:  

 

“Want toen op de vergadering met die bewonerscommissie… Dat waren allemaal 

mensen van nummer 37. Die had ik alle drie nog nooit gezien. Ik vind dat ook zo 

vreemd. En die wonen er ook al jaren, en dat is dan de bewonerscommissie. […] Het 

is echt heel anoniem” (interview bewoner Hans, 05-08-2011).  

 

Ook bewoner Huibert, die voornamelijk contacten probeert te leggen in verband met de 

community, kan hierover meepraten:  

 

“Ja, dus dan maak je zo’n krant, en die deel je dan rond, en dan ben je er nog niet 

natuurlijk. Dus het blijft lastig om bewoners erbij te betrekken, je kunt ze ook niet 

dwingen natuurlijk. Je kunt hooguit laten zien wat je doet. […] er zitten ook wel 

gewoon veel mensen in de buurt die komen dan wel op zo’n eerste bijeenkomst, 

maar die lopen dan vrij snel stuk op het taalgebruik, of op het feit dat iedereen 

verwijst naar websites waar je dingen kunt vinden. [..] zo’n community heeft 

natuurlijk ook en zo’n gemeente vooral en die instanties, die hebben ook hun eigen 

taalgebruik. En ja, dat snapt niet iedereen, of in ieder geval, daar kan niet iedereen 
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over meepraten. Dus het is misschien niet laagdrempelig genoeg” (Interview 07-09-

2011). 

 

Voor wat hemzelf betreft en zijn contacten met andere buurtbewoners, kan hij 

meepraten met bewoner Joost:  

 

“En dan nog een paar buren en de Turkse pizza man en dan heb je het wel gehad. Ja, 

de mensen uit de portiek. En dan de mensen van de community. Links en rechts 

wonen mensen, maar dat kun je nauwelijks contact noemen, dat is meer hallo en tot 

ziens” (ibid).   

 

Uit deze bevindingen blijkt dat de activiteiten die de mensen uit de buurt ondernemen, 

zich voornamelijk beperken tot de buurt zelf. Hierbij gaat het met name om dagelijkse 

boodschappen en werk. Wat betreft de sociale contacten van mensen, lijkt het zeer 

beperkt. Mensen komen niet veel buiten en kennen zelfs de naaste buren nauwelijks. Het 

contact dat er is, wordt als redelijk goed ervaren, maar blijft over het algemeen erg 

oppervlakkig. Sommigen geven aan de buren goed te kennen, maar met name van 

gezicht, en anderen weten helemaal niet naast wie ze wonen in de buurt.  

 

   5.2.4 Sociale controle  

 

Wanneer gekeken wordt naar de besproken sociale contacten van de bewoners van het 

Makassarplein, lijkt er weinig sociale controle te bestaan. Dit thema sluit aan bij de 

tweede dimensie van sociale cohesie: sociale orde en controle. Hierbij gaat het over in 

hoeverre bewoners actie ondernemen om te controleren of andere bewoners de 

gestelde normen en waarden naleven. Er is echter wel degelijk iets te bemerken van 

sociale controle, wat vooral te bemerken is door de aanwezigheid van een populaire 

coffeeshop op het plein, en wat deze aanwezigheid met zich meebrengt.   

 

Aanwezigheid coffeeshop  

Een regelmatig terugkerend thema tijdens de gesprekken is de verkeerswachter van de 

coffeeshop. Binnen het stadsdeel wordt er regelmatig gesproken over de overlast die 

coffeeshop veroorzaakt, met name door de vele bezoekers die zij per dag krijgen. Tijdens 
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een onderzoek naar de bezoekende auto’s, zijn er op één dag 1800 auto’s geteld 

(Samenvatting onderzoek Makassarplein, 2012). De redenen voor dit hoge 

bezoekersaantal die genoemd worden zijn de relatief lage kosten van de producten, 

maar ook de gunstige ligging ten opzicht van de steden rondom Amsterdam, zoals 

Almere. Deze aspecten worden vaak wel genoemd door de bewoners en andere 

betrokkenen, maar het wordt niet als overlast ervaren: “Ik ben het er mee eens. Ik ga niet 

zeuren over overlast of lawaai, of dit of dat.. Ik heb er helemaal geen last van” (Interview 

bewoner Hans, 05-08-2011). En bewoner mevrouw Machs noemt de vele auto’s wel, 

maar zegt ook er geen last van te hebben (interview, 26-07-2011). Ook bewoner Joost 

deelt die mening:  

 

“Er zit hier een bekende dealer, (…), een goeie. Dus die trekt nogal wat publiek. 

Maarja.. en er staat een verkeersregelaar vaak, maar.. ik vind het wel meevallen. Ik 

ben een fietser, ik kan niet eens autorijden. Maar ik heb er niet zo’n last van hoor” 

(Interview 24-08-2011).  

 

Uiteraard zijn er ook negatieve geluiden te horen over de coffeeshop, zoals van bewoner 

Huibert. Hij maakt zich vooral zorgen over de effecten die een goed lopende coffeeshop 

met zich meebrengt:  

 

“Maar die coffeeshops, die trekken natuurlijk ook een soort van criminaliteit aan. 

Uiteindelijk.. Ik bedoel je kan daar legaal spul kopen, maar alles wat er door de 

achterdeur naar binnen gaat is natuurlijk weel illegaal. Dus dat is natuurlijk een 

beetje het gedoogbeleid ook. Dus je hebt daar ook illegaliteit. Ik bedoel, die 

coffeeshops moeten natuurlijk voorzien worden in hun spul, en ze mogen natuurlijk 

maar heel, ik weet niet hoeveel, maar heel weinig in hun voorraad hebben. Dus als 

het goed loopt, moeten ze vijf keer per dag worden bevoorraad. En dan heb je dus 

vijf keer per dag een crimineel op een scooter in je straat. Die dat spul komt 

brengen, en die daar ook nog heel veel geld mee verdient” (Interview 07-09-2011).  

 

Uit de gesprekken komt naar voren, dat de mensen over het algemeen niet erg zitten 

met de aanwezigheid van de coffeeshop. Ook een andere ondernemer aan het plein, de 

slager gevestigd op de Niasstraat, vind het allemaal niet zo erg:  
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“Ze moeten niet die coffeeshop weghalen omdat mensen dubbel parkeren, dat is 

omdraaien van het probleem. Zij zitten daar legaal toch? Als ik klanten krijg die 

enige overlast veroorzaken, maar ik zit er gewoon legaal met mijn zaak, ja, dan is 

het niet helemaal mijn zaak, dan moet de politie ook opletten. Ik verdedig de 

coffeeshop in zoverre, dat ik blij ben met de reuring op straat.”  

 

Ook bewoner Joost maakt zich geen al te grote zorgen over de coffeeshop:  

 

“Ik zit vlakbij die coffeeshop en ik heb er geen last van hoor. […] Kijk het trekt 

natuurlijk mensen en ook niet  altijd de beste mensen maar of dat nou zo…ja, ik heb, 

ik kan niet voor andere spreken maar ik heb er geen problemen mee” (interview 

24-08-2011).  

 

Volgens de bewoners en andere betrokkenen werkt de betreffende coffeeshop zelfs erg 

mee om de overlast die er is op straat, te verminderen; sinds enkele jaren is er een 

verkeerswachter aanwezig die de bestuurders van auto’s aanspreekt op het parkeer- en 

rijgedrag. Naast deze werkzaamheden wordt er op gewezen, ook door hemzelf, dat zijn 

rol in de buurt veel groter is. Veel mensen wijzen op het feit dat hij zorgt voor sociale 

controle in de buurt:  “Ik denk ook dat er meer controle juist is omdat de coffeeshops er 

zijn. […] Als ze weggaan is er ineens veel minder controle” (interview mevrouw Machs, 24-

07-2011). En: “Er is hier een beveiliger, als je in je auto zit te blowen dan gaat hij je 

wegsturen. […] Als je hier buiten staat of je staat verkeerd geparkeerd dan gaat hij je 

gewoon wegsturen” (ibid).  

 

“De sociale controle is groot, de coffeeshop, als er iets gebeurt weet je, die willen 

geen rommel, die willen niets voor hun deur. Als er iets gebeurt ja, de politie en de 

coffeeshop samen, dat werkt heel goed” (Interview bewoner Hans, 05-08-2011).  

 

Bewoner Hans vertelt zelfs dat het voelt alsof er persoonlijke beveiliging aanwezig is 

wanneer Klaas aan het werk is:  

 



In de buurt van sociale cohesie 

 

61 
 

“De controleur van de coffeeshop. Die houdt alles in de gaten, die kent iedereen. […] 

Ja en als er echt problemen zijn dan gaat hij nog bemiddelen ook. […] Die man van 

de coffeeshop staat de hele avond voor de deur, van 15.00 uur tot 22.00 uur. Dus 

dan gaat er niemand inbreken. […] Hij zegt altijd; Als je problemen hebt, laat even 

weten. […] Dus het heeft alleen maar voordelen!” (interview 05-08-2011).  

 

Naast de dagelijkse werkzaamheden als auto’s wegsturen en mensen aanspreken, laten 

veel mensen merken dat zijn rol meer is dan een parkeerwachter:  

 

“Maar Klaas, ja die kent iedereen. En iedereen kent hem. Toen met die buurvrouw 

die dood op bed lag, nou toen heeft hij, die werd een beetje bezorgd en toen is ie 

naar boven gegaan met iemand anders en toen lag ze daar dood op bed” (interview 

bewoner Hans, 05-08-2011).  

 

Mevrouw Machs is ook tevreden over de coffeeshop, zeker in vergelijking met de andere 

coffeeshop, op de hoek van de Molukkenstraat: 

 

 “Eentje kan weg, eentje kan blijven, want twee is teveel. Ik heb eigenlijk geen 

probleem met geen van ze, maar deze [de betreffende coffeeshop] zit al heel lang 

hierzo. Ik vind dit een nette coffeeshop. Daarzo op de hoek [de andere coffeeshop] 

hangen ze voor de deur. Er is vaak ruzie, daar komt heel vaak politie. Maar 

hiernaast heb je nooit iets, nooit. Ze praten met je, ze mogen niet buiten staan. Er is 

hier een beveiliger en als je in je auto zit te blowen dan gaat hij he wegsturen, ik heb 

het al een paar keer meegmaakt. Hij houdt de buurt ook in contact. Ze houden 

contact met de buurtbewoners, dat is aardig van ze. Deze hier, is altijd heel aardig.” 

(interview, 26-07-2011).  

 

Ook Klaas zelf voelt meer verantwoordelijkheid voor de mensen: “Ik werk al 4,5 jaar nu 

voor (…). Iedereen maakt een praatje, komt met zijn problemen bij me aan. Ik ben een 

sociaal werker hoor” (gesprek parkeerwacht Klaas, 18-05-2011). Inmiddels heeft Klaas 

al drie keer meegemaakt dat hij een bewoner een paar dagen niet gezien had op straat 

en de politie had ingelicht. In alle drie de gevallen, zo ook het voorval dat bewoner Hans 

eerder aanstipt met zijn buurvrouw, bleek inderdaad dat de mensen dood in hun huis 
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werden aangetroffen. Hij kent veel mensen uit de buurt en weet precies wie er iedere 

dag een rondje maakt over het plein. Regelmatig geeft hij opvallendheden door aan 

Johan, de buurtregisseur van de politie.  

 

De visie van de buurtregisseur  

Deze buurtregisseur heeft een dag lang laten zien wat zijn beeld is van het 

Makassarplein, de buurt en zijn bewoners. Zijn voornaamste punt van aandacht is de 

meldingsbereidheid van mensen: “Mensen zijn meldingsmoe. Ze melden helemaal niets 

meer. Als we meldingen nodig hebben voor een bepaalde zaak gaan we gewoon de deuren 

langs” (gesprek 13-07-2011).  

 Tijdens deze dag bekijken Johan en ik onder andere de staat van een aantal 

woningblokken. We betreden een portiek in een woningblok aan de rand van het 

Makassarplein, en via de trap kunnen we rechtstreeks het dak op. Omdat eenmaal op het 

dak blijkt dat in nog maar weinig ramen in het hele gebouw ook daadwerkelijk glas zit, 

betreden we eenvoudig weer een ander trappenhuis aan de andere kant. Eenmaal 

binnen lopen we via de trap weer richting de portiekdeur, waarbij we een aantal 

voordeuren passeren. Er komt echter geen enkele reactie vanuit de woningen op het feit 

dat er twee onbekende personen plotseling vanaf de zolder het trappenhuis betreden: 

“Dit is nu de sociale controle”, illustreert Johan dit voorval.   

 Ook vertelt hij over de overlast dat een stel veroorzaakte omdat zij voortdurend 

ruzie maken waar ook geweld aan te pas komt:  

 

“Dit is al vanaf november 2009 bezig. Dan wordt hij, en dan wordt zij weer eens 

opgepakt. […] We zijn op een gegeven moment werkelijk alle huizen in het blok 

afgeweest, met gesprekken en we hebben brieven gestuurd. We kunnen namelijk 

niets met een zaak, zoals een huisuitzetting, als er geen meldingen zijn. Dat hebben 

we de andere bewoners proberen uit te leggen. Maar het heeft nul, niets opgeleverd” 

(gesprek Johan 13-07-2011).  

 

Dat is veelzeggend over de sociale controle in de buurt. Hij vertelt dat het stel echt 

enorm veel lawaai maakt, omdat er soms ook ramen en zelfs deuren sneuvelen tijdens 

de ruzies. Het is dus erg opvallend dat van alle omwonenden, en dat zijn er erg veel in de 

krappe woonblokken waar veel grote gezinnen in zijn gehuisvest, niemand een melding 
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maakt van huiselijk geweld, of zelfs maar van lawaai. Hoe het gesteld is met de sociale 

cohesie en in het bijzonder de sociale controle in de buurt, weet hij ook maar moeilijk 

een antwoord op te geven: 

 

 “Met die vraag worstel ik ook al vijf en een half jaar. Zo lang als ik hier werk. De 

mensen hebben geen contact met elkaar, ze willen het allemaal niet weten en 

klagen en melden nooit. Maar toch weten ze alles, ook van elkaar. Ze houden elkaar 

dus wel degelijk in de gaten. Zo’n initiatief als het postzegelparkje, een initiatief van 

een aantal bewoners en een stichting, waar mensen elkaar ontmoeten en dat stukje 

straat in de gaten houden, werkt wel. Maar het is lastig te bevatten hoe het precies 

werkt.” (interview, 13-07-2011).  

 

De standaard in deze buurt is volgens hem anders in vergelijking met andere buurten. 

Op deze manier wordt duidelijk hoe weinig buurten en gebieden op elkaar lijken, 

ondanks het feit dat ze vlakbij elkaar liggen: “Op Ijburg bellen ze al als er ergens een deur 

te hard wordt dichtgeslagen, hier kun je gewoon een fiets jatten op klaarlichte dag, daar 

kijkt niemand meer van op. Kan gewoon” (ibid).  

Duidelijk wordt, dat de visie op de mate van sociale controle verschilt. Onder de 

mensen persoonlijk bestaat het nauwelijks, ook in combinatie met het geringe aantal 

sociale contacten van bewoners in de buurt, zoals eerder besproken. Activiteiten en 

initiatieven die de sociale controle stimuleren, zoals een buurtmoestuintje of een 

postzegelparkje, waar bewoners ‘eigenaar’ van zijn, werken redelijk, de bewoners geven 

aan daar voor open te staan, maar zijn behoudend en vinden het vooral iets voor andere 

bewoners.  

 Ook wat betreft de coffeeshop is de visie van de betrokkenen verdeeld; het 

stadsdeel en bijvoorbeeld bewoner en lid van de community Huibert zien met name de 

negatieve effecten van de aanwezigheid ervan; de verkeersdrukte en de overlast. 

Anderen, zoals mevrouw Machs en bewoners Joost en Hans, zien met name de 

voordelen; de sociale controle op straat door de beveiliging en de reuring op straat.  

 

Binding met het Makassarplein 

De deelvraag die centraal stond in dit hoofdstuk, is wat maakt dat bewoners zich wel of 

niet betrokken voelen bij hun buurt, een achterstandswijk. In het geval van het 
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Makassarplein blijkt, dat de betrokkenheid bij de buurt, aansluitend op dimensie vijf van 

sociale cohesie, niet eenduidig is.  

Allereerst blijkt dat de woonomgeving niet de prioriteit heeft voor de bewoners, 

maar dat de woning en de persoonlijke situatie meer van belang worden geacht. Toch 

wordt duidelijk dat alle betrokkenen aangeven fijn te wonen in de buurt en er graag 

willen blijven of eventueel terugkeren. Dit wordt ondersteund door het feit dat de 

meeste activiteiten van mensen zich ook beperken tot de buurt.  

 Ten tweede blijkt dat de sociale contacten van de meeste personen, aansluitend 

bij dimensie vier van sociale cohesie, zeer gering zijn en dat de behoefte daar aan ook 

niet zeer groot is. Het draait in de Makassarpleinbuurt voornamelijk om ‘bonding’ 

sociaal kapitaal, de sterkere banden tussen homogene groepen in tegenstelling tot 

‘bridging’ sociaal kapitaal; contacten tussen open groepen van mensen van verschillende 

lagen.  

 Tenslotte blijkt ook dat er een vorm van sociale controle, dimensie twee van 

sociale cohesie, vast te stellen is. Deze is echter niet te vinden onder de bewoners en 

betrokkenen zelf, wat bijvoorbeeld naar voren komt uit het verhaal van de 

buurtregisseur, maar komt van ‘buitenaf’; de effecten van de aanwezigheid van de 

coffeeshop.  

 Deze bovenstaande thema’s geven aan, dat de betrokkenheid bij het 

Makassarplein vooral veroorzaakt wordt door de binding met de buurt zelf, en dat de 

contacten met andere bewoners van minder groot belang zijn.  
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6. De wensen van betrokkenen 
 

6.1 Inleiding 

 

Sinds de ‘Wijkaanpak Amsterdam’ in 2007 heeft gezorgd voor de extra financiering van 

de rijksoverheid, worden er ook extra inspanningen gepleegd in de Indische Buurt in 

Amsterdam Oost, zowel op fysiek als sociaal gebied. De Indische Buurt is zoals eerder 

besproken een van de veertig wijken die in 2007 geselecteerd zijn door toenmalig 

minister van wonen, wijken en integratie Ella Vogelaar. Volgens vele betrokkenen is de 

aanpak tot nu toe een redelijk groot succes, bijvoorbeeld door het zichtbare resultaat 

van de renovatieprojecten in het Westelijke deel van de Indische Buurt; het Timorplein 

en de Javastraat. Deze zijn opgeknapt, en inmiddels hebben zich er ook een aantal 

horecagelegenheden gevestigd die ook mensen van buiten de buurt zelf aantrekken. 

Hierbij gaat het onder andere om club/bioscoop Studio K, internationaal bekend hostel 

StayOkay en een vestiging van de Coffeecompany. 

 Echter, deze opknapbeurt heeft zich voornamelijk beperkt tot het westelijke 

gedeelte van de Indische Buurt, en het is duidelijk te zien dat het oostelijke gedeelte van 

het gebied zich nog niet op datzelfde niveau bevindt. Er zijn nog altijd veel woonblokken 

aan renovatie of soms zelfs sloop toe, er bevinden zich weinig nieuwkomers voor wat 

betreft winkels en horeca en ook het groen en de pleinen zijn sterk verouderd. Ook op 

sociaal gebied, als bijvoorbeeld gekeken wordt naar gegevens over de jeugdoverlast 

(intimiderend gedrag op straat, vandalisme) is duidelijk dat het oostelijke deel van de 

Indische Buurt, waar het Makassarplein deel van uit maakt, nog niet zover is als het 

westelijke gedeelte.  

Het Stadsdeel is wel al een hele tijd bezig ook het oostelijk gedeelte van de 

Indische Buurt mee te laten liften met het succes van het westelijke deel. Zo zijn er 

bijvoorbeeld in samenwerking met de woningcorporaties een aantal projecten in gang 

gezet voor het renoveren van panden waarbij tegelijkertijd ook de openbare ruimte 

rondom de woningen een opknapbeurt krijgt. Deze integrale programma’s heten ‘Huisje 

Klaar, Straatje klaar’; hierbij werkt de gemeente samen met een woningcorporatie om zo 

de kosten te besparen. Tijdens de (ver)bouw werkzaamheden wordt ook de straat (en in 

sommige gevallen het plein) tegelijkertijd opgeknapt, zodat de straat die bij de 
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werkzaamheden vaak toch open ligt of kapot gaat doe de werkzaamheden, meteen ook 

kan worden opgeknapt (zie Hoofdlijnenakkoord Indische Buurt 2010-2014, p. 5).  

  

Interventies op sociaal gebied 

Naast deze fysieke aanpassingen waar aan wordt gewerkt door Stadsdeel Oost en de 

woningcorporaties, worden er ook plannen en projecten in gang gezet met aandacht 

voor het sociale gedeelte van de Indische Buurt. Zoals in inleiding en locatiecontext 

beschreven, staat de Indische buurt bekend om de vele sociale huurwoningen en hoge 

concentratie van instanties, waardoor ook veel bewoners cliënt zijn bij deze instanties. 

Dit brengt ook met zich mee dat veel problematiek in de buurt niet alleen te maken heeft 

met de slechte staat van de huizen en de openbare ruimte, maar ook met de privésfeer 

van veel huishoudens. In het kader van deze problematiek is de ‘Achter de voordeur’-

aanpak ontworpen. Deze aanpak houdt in dat in samenwerking met de gemeente één 

regisseur per gezin wordt aan gewezen, die alle hulpverlening coördineert 

(www.rijksoverheid.nl). Hierdoor zijn er niet meer meerdere verschillende 

hulpverleners bij een gezin betrokken, vaak multi-probleemgezinnen waarbij de hulp uit 

meerdere hoeken moet komen, maar staat er één persoon aan het hoofd van de 

hulptrajecten. Vaak zijn in de gezinnen zowel jeugdhulp als psychische hulp en 

schuldhulpverlening betrokken, en wanneer er één plan door één ‘regisseur wordt 

opgezet, is het de bedoeling dat er meer rust en orde ontstaat in een gezin.  

 

Makassarplein: een integrale aanpak  

 Voor het Makassarplein is er begin 2011 een integraal plan opgesteld, waarin 

gericht wordt op zowel de fysieke als de sociale kant van het plein. Dit was een vrij 

nieuwe vorm van werken, omdat deze projecten in de meeste gevallen los van elkaar 

werden behandeld. Maar deze keer is er sprake van een ‘integrale aanpak 

Makassarplein’, waarbij zowel geld is gereserveerd voor een fysieke aanpassing van het 

plein als een ingreep op sociaal gebied. In de verhalen van betrokkenen komt dit 

onderwerp naar voren in de eventuele wensen die mensen hebben voor hun toekomst 

en die van de buurt. Wat zouden zij graag zien en hoe moet het anders, wanneer het aan 

de orde is? Daarnaast is ook gesproken over de huidige gang van zaken; de 

verwachtingen van bewoners en hun visie op mogelijke oplossingen voor de huidige 

problematiek, zijn daarin meegenomen.  
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 In hoofdstuk vijf is uitgebreid ingegaan op de factoren die zorgen voor 

betrokkenheid bij de buurt en hoe de betrokkenen de buurt en het plein ervaren. In dit 

hoofdstuk wordt de visie van de bewoners op de huidige situatie besproken en de 

wensen voor de toekomst, zowel op sociaal als fysiek gebied. Deze verhalen worden ook 

naast de ‘stem’ van het stadsdeel geplaatst, om zo te laten zien waar de verschillen en 

overeenkomsten liggen. Wat willen de bewoners het liefste, wat zouden zij graag zien. 

En hoe ziet het stadsdeel het gebied ontwikkelen, wat is hun visie op de toekomst van 

het Makassarplein? Er wordt een antwoord gegeven op de tweede deelvraag: In 

hoeverre sluiten de op sociale cohesie gerichte maatregelen aan bij de visie van 

bewoners en andere direct betrokkenen?  

 

 

                                                           Afbeelding 3: Makassarplein (Bron: Stadsdeel Oost)  

 

6.2 Sociale aanpak rondom het plein  

 

Het Makassarplein is voornamelijk een woonplein. Er zijn wat speeltoestellen, een 

voetbalveldje, bankjes en wat groen. Ook is op het plein het wijkgebouwtje Rumah Kami 

gevestigd. Een gebouw dat moet dienen als een buurtcentrum, waar bewoners achter de 

computer kunnen en activiteiten kunnen organiseren. Het is een groot plein, vergeleken 

met andere bekende pleinen in Amsterdam. Het gebruik ervan is echter beperkt, 
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dagelijks spelen er kleine kinderen en ook zijn er regelmatig groepen hangjongeren te 

vinden. Wat betreft activiteiten blijft het veelal beperkt bij het gebruik maken van de 

speeltuin en voetballen op het speciaal daarvoor bedoelde voetbalveldje, aan de 

zuidzijde van het plein.  

Uit de gesprekken wordt duidelijk, zoals al eerder besproken in hoofdstuk vijf, 

dat het plein voor veel mensen niet de eerste prioriteit heeft. Uit de verhalen van de 

betrokken blijkt dat er niet erg veel gebeurt op het plein en men weet in eerste instantie 

ook niet goed wat zij erover zouden moeten zeggen. Ook de vraag wat er anders zou 

kunnen, is lastig om te beantwoorden. De meeste bewoners en betrokkenen zijn 

voornamelijk bezig met gebeurtenissen in de privésfeer, de gebeurtenissen ‘achter de 

voordeur’. Paul, medewerker van een wooncorporatie en vanuit die positie betrokken 

bij het plein, geeft zijn mening over wat te doen in en om het plein kort maar krachtig 

aan:  

 

“Leven en laten leven. De mensen zijn vriendelijk hoor, maar men moet zich vooral 

niet teveel met elkaar bemoeien. De mensen zijn een beetje in afwachting van het 

stadsdeel. Ze horen steeds dingen maar er gebeurt niks. En nu is het de bedoeling 

dat mensen het zelf gaan doen. Het Stadsdeel heeft voor hun gevoel jaren niets 

gedaan en nu moeten ze het ineens zelf doen? Dat snappen ze niet hè, en dat snap 

ik” (gesprek 20-03-2011).  

 

De zorgen die hij uit namens de mensen over het ineens ‘zelf iets doen’, komen in de 

verhalen vaker terug. Het houdt mensen niet erg bezig wat er buiten hun huis gaat 

gebeuren, en duidelijk wordt dat ook niet iedereen erg enthousiast is om zelf dingen te 

ondernemen. Mevrouw Machs zou ook niet zo goed weten hoe dat dan zou moeten: 

“Moet ik dat gaan doen? Nee…naar wie moet ik gaan? Nee, dat is van de gemeente, dat 

moet door de gemeente gedaan worden, niet daar zelf” (interview 26-07-2011).    

  

Participatie  

Vanuit de gemeente Amsterdam en Stadsdeel Oost in het bijzonder, is een duidelijke 

richting merkbaar naar participatie. Versterking van de participatie is bijvoorbeeld als 

een van de speerpunten opgenomen in het programma van Stadsdeel Oost voor de 

komende jaren. Eind 2010 en begin 2011 is er aandacht besteed aan het schrijven van 
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een nieuw visie-document, gezamenlijk met actieve bewoners en andere stakeholders 

van het stadsdeel; Kracht van Oost. Hierin wordt duidelijk gericht op de verandering van 

‘zorgen voor naar zorgen dat’:  

 

“Het stadsdeel ondersteunt mensen die actief zijn en stimuleert anderen ook actief 

te worden. Er zijn nog veel mensen die niet mee doen en denken in de buurt, terwijl 

zij wel een nuttige inbreng kunnen hebben. […] Bewoners zijn zelf eerste 

verantwoordelijke voor het pakken van kansen. Het stadsdeel zorgt ervoor dat de 

basis op orde is en springt bij waar mensen het zelf niet redden.” (Kracht van Oost, 

2011 p. 4)  

 

Dit initiatief nemen, waar onder bewoners naar gestreefd wordt door het stadsdeel, is 

minder merkbaar tijdens gesprekken met bewoners en andere betrokkenen. 

Bijvoorbeeld Saskia, eigenaresse van de Stichting MOI, herkent deze houding totaal niet:  

 

“Het beeld hier is…er zijn zoveel problemen achter de voordeur. Dat is het. Hier, dit 

blok heeft enorm veel problemen met hun huis, dat ziet er echt niet uit. En daar 

hebben weer meer mensen last van de eigen schulden, of andere problematiek. Het 

ligt dan niet aan de schulden. Het zijn dan vooral persoonlijke problemen, ruzie, 

tussen ouders, kinderen die enorm veel problemen veroorzaken, ouders die wel 

werken maar…ik weet niet hoe je dat moet zeggen: ze blijven op hun eigen regels 

zitten. Zoals, ze zeggen dat hun kind dokter kan worden, maar dat gaat helemaal 

niet. En gokverslaafden, en drugsverslaafden” (interview 11-07-2011).  

  

Duidelijk wordt dat de meeste omwonenden voornamelijk bezig zijn met de privé-

situatie, waar al hun aandacht naar uit gaat. Volgens Saskia zijn veel bewoners dagelijks 

bezig om letterlijk of figuurlijk ‘op de been te blijven’ (interview, 11-07-2011). Iedere dag 

langs instanties en zorginstellingen voor afspraken en hulp. Veel mensen lukt het niet 

geschikt werk te vinden, maar vaak ook zijn bewoners niet in staat te werken. 

 

Welzijnsinstellingen in de buurt  

Bewoner Huibert wijst bijvoorbeeld op de concentratie aan instellingen in de buurt, 

waardoor veel cliënten hier bij elkaar wonen, dicht in de buurt van deze instellingen:  
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“Ja, je hebt onder andere HVO-Querido, en dat is een instelling, die zorgt voor 

huisvesting van re-integratie, van mensen die uit een re-integratietraject komen. 

Dus die komen dan uit de verslavingszorg, of uit een ander psychisch hulptraject. 

[…] En die gaan in de Makassarpleinbuurt, kregen ze vaak een woning toegewezen. 

En dus werd het hier een beetje geconcentreerd ook, dat soort mensen” (Interview 

07-09-2011).  

 

En die concentratie heeft veel effect op de buurt, noemen veel bewoners en andere 

betrokkenen in hun verhaal. Er zijn veel alcoholisten in de buurt, veel drugsgebruikers 

en veel psychiatrische patiënten, ook door de nabijheid van een psychiatrische instelling 

in de Makassarpleinbuurt. Deze mensen zijn vaak niet in staat om actief te participeren 

in de samenleving, ook niet op buurtniveau. En dat concludeert ook medewerker Paul, 

zoals hierboven beschreven.  

 Stadsdeel Oost besteedt eveneens aandacht aan beschrijft ook in de toekomstige 

plannen dat er concreet aandacht gaat naar overlast gevende en problematische 

groepen. De overlast van de groepen zoals verslaafden, dealers en mensen met 

psychiatrische aandoeningen blijft beperkt volgens de meeste betrokkenen; zij 

benoemen slechts het feit dat ze er zijn en op straat te zien zijn en spreken niet over 

daadwerkelijk (persoonlijke) overlast.  

 

Sfeer in de buurt  

Voor wat betreft de sfeer in de buurt en op het plein, lopen de meningen uiteen, zowel 

over de sfeer op dit moment, maar ook wanneer gekeken wordt naar de verandering in 

sfeer de afgelopen jaren, waarin de wijkaanpak werd gestart: “Als je het hebt over het 

plein, dan zijn er ook wel dingen verbeterd. Er is minder geweld, het is veiliger geworden. 

[…] Maar verder is er nog heel veel te doen” (interview bewoner Huibert, 07-09-2011). 

Mevrouw Machs daarentegen, heeft weinig verandering opgemerkt, zij ziet geen verschil 

met vroeger (interview 26-07-2011). 

Dit aspect van sociale cohesie sluit nauw aan bij dimensie twee van het begrip; 

sociale controle. Maar ook de derde dimensie, sociale solidariteit en afwezigheid van 

welvaartsongelijkheid, is van toepassing in dit aspect. De welvaartsongelijkheid heeft 

echter geen rol gespeeld in de gesprekken en verhalen. Ook blijkt uit de cijfers over de 
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Makassarpleinbuurt dat de bewoners op welvaartsniveau niet wezenlijk van elkaar 

verschillen (zie hoofdstuk 4 en De Staat van de Makassarpleinbuurt, 2011).  

Wanneer er sociale solidariteit is in een samenleving, of in dit geval een buurt, 

zorgt dat voor collectief welzijn. Men voelt zich verbonden met elkaar en het uit zich dan 

met name in de  mate waarin verschillende lagen van de bevolking toegang hebben tot 

bepaalde voorzieningen (zie Forrest en Kearns, 2000). Volgens Barry (1989) is men 

eerder solidair in een samenleving wanneer men samenhang ervaart.  

Deze samenhang tussen bewoners op buurtniveau is echter niet erg duidelijk 

aanwezig, in het geval van het Makassarplein. In het vorige hoofdstuk werd al duidelijk 

dat de meeste bewoners niet veel direct contact hebben met de andere bewoners, en dat 

de groepen vrij gesegregeerd leven volgens de bewoners. 

 Tekenend voor de verschillende ervaringen wat betreft de sfeer is ook het bezoek 

dat is afgelegd aan een bewoner samen met Johan, de buurtregisseur van de politie. De 

betreffende bewoner wordt ernstig lastiggevallen door vooral jongeren uit de buurt. Zijn 

huis is de avond voor het huisbezoek bekogeld met verf en daardoor is er ook een ruit 

kapot. Blijkbaar zijn er al vaker dingen gebeurd, en de reden voor de ‘pesterijen’ is de  

homoseksuele geaardheid van de man: 

 

“Marokkaanse jongens altijd. Ja. Ik ben in 2003 in elkaar geslagen hier op het plein. 

En nou begint het weer. Vorig jaar is hier voor mijn huis nog iemand opgepakt, 

omdat de politie toen postte voor mijn huis. Toen was het een tijd rustig, en nou 

begint het weer. Ik kom niet meer op het plein. Nee echt niet, nooit. Ik durf niet 

meer. Ik loop altijd zo [legt route uit, om plein heen]” (gesprek 13-07-2011).  

 

Veel betrokkenen geven aan dat aanspreken op gedrag van mensen niet snel gedaan 

wordt. Ook mevrouw Machs geeft aan dat het iets is wat ze niet snel doet, wanneer ze 

vertelt over de hekel die ze heeft aan hondenpoep op het plein:  

 

“Ik zag haar daar met honden lopen. Ik zat toevallig op mijn balkon. Maar wie ga je 

allemaal verbieden he, je kunt niet iedereen gaan verbieden. En als je er wat van 

zegt dan zeggen ze; “Wie ben je?” en “Wat, dat mag ik niet?!” Ze hebben altijd grote 

mond.” (Interview 26-07-2011) 
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Bewoner Hans heeft eveneens geen ervaring met het aanspreken van mensen op hun 

gedrag:  

 

“Je kunt niet gauw dingen doen en optreden, weet je ik ben ook maar alleen. En dan 

krijg je een hele familie van een man of twintig tegen je. Ik ben geen held. Ik ben ook 

geen lafaard maar ik heb ook niets te verdedigen. Als ze steeds je fietsbanden leeg 

laten lopen, er kan van alles gebeuren. Of ze gaan dingen op je deur sprayen of ze 

proberen dingen in de fik te steken. Er komt geen einde aan wat er allemaal kan 

gebeuren, als je vetes begint” (interview, 05-08-2011). 

 

Buurtregisseur Johan herkent dit: “Er wordt veel ingebroken hier. En als mensen hier voor 

de deur iemand op hun fiets zien zitten en ze zeggen er wat van: Als ze terugkomen, is hun 

fiets dubbelgevouwen.” (meeloopdag 13-07-2011). De angst om anderen aan te spreken 

is mede bepalend voor de sfeer op het plein en om de buurt.  

 Tenslotte vertelt ook Rob, medewerker van Stadsdeel Oost vanuit eigen ervaring, 

hoe het gaat met de sfeer in en om het plein. We bezochten gezamenlijk een voorstelling 

van kinderen die in de Makassarpleinbuurt deelnemen aan een project waarbij 

professionele acteurs gekoppeld worden aan buurtkinderen, waarna zij samen een 

toneelstuk(je) schrijven en deze opvoeren. 

 

“Er zijn een aantal onderwerpen in de buurt die écht gevoelig liggen. Enkele 

kinderen zijn uit het programma gehaald, omdat de Marokkaanse ouders erachter 

kwamen dat sommige van de acteurs homoseksueel waren. Ja, zo gaat dat. Er is een 

erg gesloten groep hier in de buurt, ik denk wel zo’n 40 % van de allochtonen. Die 

leven echt heel afzijdig van de Nederlandse samenleving. Vrouwen hebben 

bijvoorbeeld geen beheer over een eigen budget, ze moeten alles vragen aan hun 

man. Dat is ook de reden dat er veel dingen worden georganiseerd onder schooltijd 

en met gratis toegang. Ze hoeven dan geen toestemming te vragen aan hun man 

over geld èn ze kunnen zeggen dat het voor de school van hun kinderen is” (gesprek 

10-05-2011).  

 

Duidelijk wordt dat de sfeer op het plein en de buurt niet erg veranderd is in de 

afgelopen jaren. Nog altijd zijn er veel hangjongeren aanwezig, is het druk in de straat 
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door de aanloop naar de coffeeshops en de avondwinkel, en vinden er weinig activiteiten 

plaats op het plein. Toch geven de meeste bewoners en andere betrokkenen niet de 

indruk erg ontevreden te zijn over het plein. De mensen maken zelf weinig gebruik van 

het plein zelf, ze zijn er niet veel te vinden. De aanpassingen die mensen noemen 

bevinden zich dan ook voornamelijk op fysiek gebied; Dit komt verder aan bod in 

paragraaf 6.3. De aanwezigheid van de jongeren, die regelmatig vrij intimiderend gedrag 

vertonen, is op sociaal gebied de meest bepalende factor. Toch hebben mensen in eerste 

instantie niets op of aan te merken aan het plein. Opvallend is dat ook de coffeeshop, die 

bij de gemeente aangeduid is als een van de grootste overlast gevende factoren, niet tot 

nauwelijks genoemd wordt door de bewoners. Hier wordt in paragraaf 6.3.1 verder op 

ingegaan.  

 

   6.2.1 Rumah Kami  

 

Opvallend is, dat het wijkgebouwtje dat op het plein gevestigd is, voor de meeste 

mensen vrijwel onbekend is. Het gebouwtje is gebouwd in 1998, en moet dienen als 

wijkcentrum, waar bewoners binnen kunnen lopen voor vragen, maar ook zelf dingen 

kunnen organiseren. Naast het feit dat die mogelijkheden voor de meeste betrokkenen 

onbekend zijn en velen niet weten wat er zich binnen afspeelt, is ook het uiterlijk van het 

gebouwtje niet erg uitnodigend volgens velen. Een faciliteit op het plein dat dus 

enigszins zou kunnen bijdragen aan de sociale contacten en sociale controle, wordt dus 

niet benut.  

 

“En dan staat er ook nog zo’n gebouw op. Wat ook niet zo geweldig is. […] Ja, nou 

het gebouwtje misschien niet maar er is een vrouwenclub die dat allemaal bedenkt, 

heb ik begrepen. Maar…ja, misschien is dat de behoefte van de buurt maar niet mijn 

behoefte. Nee” (Interview bewoner Joost, 24-08-2011).  

 

Rumah Kami? Oh, dat huisje hier tegenover bedoel je? Dat was ooit een opvang voor  

kinderen. […] Was altijd druk en nu…Ik weet eigenlijk niet wat er gebeurd. […] Ja, 

heel veel Marokkanen en Turken zie je. Misschien dat ze er Moskeelessen geven, of 

Koran lessen dat weet ik dus niet. Maar het is in ieder geval niet voor oudere 

Nederlanders van een jaar of 60” (Interview bewoner Hans, 05-08-2011). 
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Tijdens mijn stageperiode heb ik, samen met enkele collega’s van stadsdeel Oost, een 

aantal dagen doorgebracht in een kantoorruimte aan het plein. Gedurende een jaar is het 

de bedoeling dat een dag per week een aantal medewerkers van Stadsdeel Oost werken 

in een pandje aan het plein, en hun afspraken daar plannen. Dit met de bedoeling om 

wat meer contact te krijgen met het plein, de buurt en zijn bewoners. Tijdens deze 

periode ben ik zelf een aantal keer binnengelopen bij het gebouwtje en opvallend was 

dat het eigenlijk voortdurend leeg was. Een enkele keer ben ik binnen gelopen bij een 

aantal Marokkaanse vrouwen die aan het naaien waren. Ik heb met geen van hen een 

gesprek kunnen voeren, omdat niemand van de aanwezige vrouwen Nederlands sprak. 

Bij navraag bij de aanwezige beheerder van Rumah Kami bleek dit de dagelijkse ‘druk 

bezochte naailes’ te zijn. De deelneemsters kwamen allen niet uit de Indische Buurt zelf, 

en de keren dat ik er was, waren er ook maximaal vier vrouwen. Dit terwijl er genoeg 

ruimte en materiaal in het gebouw is voor minimaal 10 cursisten.   

Eveneens is de buitenkant van het gebouwtje vol gehangen met programma’s en 

aankondigen van de verschillende stichtingen en organisaties die verbonden zijn aan het 

gebouw. Veel van deze programma’s waren echter van lang geleden, sommigen 

dateerden zelfs van 2009. Duidelijk is geworden, dat de beeldvorming over dit gebouw 

en de invulling van de programmering veel vragen oproept bij de bewoners en andere 

betrokkenen:  

 

“Er zijn daar alleen maar Marokkaanse vrouwen. […] He is gewoon een 

Marokkaanse club daar, echt waar. Niet dat ik een racist ben, of ik heb er wat tegen, 

nee. […] Maar je voelt je dan buitengesloten. Ik ben daar één keer geweest. Ik 

schrok! Ik dacht wat is dit…nou dat was de eerste en de laatste keer. Ik weet niet 

wat er georganiseerd wordt” (interview mevrouw Machs, 26-07-2011).  

 

“Sinds de Oasis game [februari 2011] weet ik dat dat gebouwtje Rumah Kami heet, 

dat weet ik ook pas sinds een jaar. […] Nu is het een gesloten iets. Ik weet niet wat er 

gebeurd, ik geloof dat ze ook nog gesubsidieerd Arabische les geven. Waarvan je je 

afvraagt, moet dat van overheidsgeld? Vooral nu vragen mensen zich dat af” 

(Interview bewoner Huibert, 07-09-2011).  
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Duidelijk blijkt uit de verhalen, dat een faciliteit als deze, mede mogelijk gemaakt door 

het Stadsdeel, niet (voldoende) wordt benut. Hoewel het de bedoeling is dat het een 

buurtgebouwtje is voor iedereen, gebeurt het toch dat veel mensen niet geneigd zijn er 

gebruik van te maken en ook niet goed op de hoogte zijn van wat er zich afspeelt. Wel 

geven een aantal bewoners aan wel degelijk interesse te hebben:  

 

“Ja, als er dingen georganiseerd zouden worden. Ja, leuke dingen. Multiculturele 

dingen. Dan is het wel leuk voor de buurt. Je hebt veel vrouwen in de buurt die wel 

wat zouden willen doen. Maar weet je, als er alleen maar Marokkaanse vrouwen 

zijn en je snapt niet wat ze zeggen, je begrijpt niet wat ze doen, dan weet je ook niet 

wat je moet doen” (interview mevrouw Machs, 26-07-2011).  

 

Bewoner Hans is van mening dat het misschien niet meer zo bij zijn leeftijd hoort, maar 

ondanks dat vindt hij het best leuk:  

 

“Nee, ik ben 60. Ik ben een beetje een oude man. Als ik 30 zou zijn ofzo, en dan..nee, 

ik denk het niet. Als er bijvoorbeeld een filmvoorstelling zou zijn dan zou ik er wel 

gaan kijken. Paar jaar geleden waren er nog wel eens voetbaldingen en daar ging ik 

dan wel kijken. Maar verder, nee. Ja en dan moet je ook weer dingen hè, dan moet je 

actief zijn, dan moet je ook naar de vergaderingen gaan” (interview 05-08-2011). 

 

Het Stadsdeel is eveneens van mening dat het gebouwtje, geplaatst in 1996, onbenut 

blijft. Momenteel is het een buurtcentrum speciaal voor vrouwen, maar dat moet 

volgens het stadsdeel gaan veranderen; “Doel: Rumah Kami krijgt een nieuwe functie als 

levend en open centrum van het Makassarplein” (Uitvoeringsplan Vernieuwing Indische 

Buurt 2012, p. 18). Daarnaast wordt er bekeken of er ook aanpassingen mogelijk zijn 

aan het gebouw zelf, om de uitstraling ervan te verbeteren.  

 Het is opvallend dat een faciliteit als Rumah Kami vrijwel volledig onbekend is. 

Het is er geplaatst met de bedoeling om mensen een plek te geven waar zij elkaar 

kunnen ontmoeten en activiteiten kunnen ondernemen, maar dit lijkt tot nu toe niet 

geslaagd. De meeste bewoners geven aan niet (goed) te weten wat er zich afspeelt en 

hoe ze daar zelf eventueel iets aan zouden kunnen doen. Uiteraard hangt dit ook samen 

met het feit, zoals boven beschreven, dat de interesse om zelf iets te organiseren ook 
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niet erg groot is. Dit kan om verschillende redenen het geval zijn; er de mogelijkheid niet 

voor hebben, of geen interesse hebben. Toch geven de meeste bewoners wel aan het 

leuk te vinden voor andere buurtbewoners, zo stelt bijvoorbeeld mevrouw Machs voor 

het gebouwtje te ‘geven’ aan Stichting MOI, omdat ze daar prettige ervaringen mee heeft. 

De  ambitie van stadsdeel Oost om Rumah Kami aan te passen, wordt dus zeker gedeeld 

door de bewoners van het Makassarplein.  

  

6.3 Fysieke aanpak rondom het plein  

 

De fysieke gesteldheid en het uiterlijk van het plein is een onderwerp dat bij de 

interviews en gesprekken met bewoners en andere betrokkenen niet erg opvallend naar 

voren komt. De bewoners hebben er naast wat kleine opmerkingen niet veel op aan te 

merken. Ook de plannen voor het plein vanuit het stadsdeel zijn onbekend; de meeste 

betrokkenen geven wel aan er wat van af te weten, vaak ook omdat er regelmatig 

ambtenaren en ‘mannen in pak’ (medewerker Paul, gesprek 20-03-2011)  over het plein 

lopen en het bespreken. Details over de plannen zijn echter niet bekend, en de 

informatie die mensen hebben gaat voornamelijk over de plannen met hun woning, 

waarover ze brieven ontvangen van de corporatie. De bevindingen in hoofdstuk vijf en 

deze constatering maken duidelijk dat de prioriteit voor de meeste bewoners ligt bij hun 

eigen huis en privéleven en niet bij het plein.   

Wanneer er in de  gesprekken naar voren komt wat mensen graag anders zouden 

willen zien op het Makassarplein en in de buurt, wordt duidelijk dat de meeste mensen 

daar niet echt een duidelijk idee over hebben, behalve wat kleinere aanpassingen:  

 

“Het plein is groot, er kunnen meer speelbenodigdheden voor kinderen zijn. Voor 

kleinere kindjes. Je ziet amper iets voor kleine kinderen hier. […] En dat er iemand 

altijd oplet op wat er gebeurt op het plein. […] En een roti-shop! Er is geen 

Surinaams eethuis in de buurt, dat ontbreekt!” (interview mevrouw Machs, 36-07-

2011).  

 

Viezigheid op het plein  

De opmerkingen die er zijn over het plein, gaan vooral over details; zo vindt mevrouw 

Machs het behoorlijk vies op en rond het plein, hangjongeren en drugsgebruikers 
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spugen veel op de grond, bijvoorbeeld zonnepitjes die er massaal worden gegeten. Ook 

ergert ze zich aan mensen die de hondenpoep van hun hond laten liggen. Ze vindt het 

erg vervelend dat er ook kinderen moeten spelen die daar dan last van zouden kunnen 

hebben.  

 Het stadsdeel herkent deze problematiek en heeft in de plannen opgenomen dat 

er meer aandacht besteed wordt aan het schoon houden van het plein:  

 

“Met bestaande en nieuwe programma’s vanuit Openbare Ruimte – Schoon en de 

civil society wordt gezorgd dat het plein er schoon bij ligt. Vanuit de 

Herinvesteringsmiddelen is budget beschikbaar om beheer en onderhoud op poten 

te zetten” (Uitvoeringsplan Vernieuwing Indische Buurt 2012, p. 17).  

 

Hieruit blijkt dat het stadsdeel de viezigheid op het plein ook van belang vindt. Net als in 

veel andere gebieden in Amsterdam zijn er in de buurt rondom het plein problemen met 

ratten en duivenoverlast, iets waar de gemeente steeds meer aandacht aan besteed. Grof 

vuil wordt in veel straten gewoon op de stoep gezet, vaak niet op de daarvoor bedoelde 

dagen en plekken. Bewustwording van de gevolgen van deze acties is dan ook een 

belangrijk speerpunt.   

 

 

   Afbeelding 4: Grofvuil op het Makassarplein (Bron: Stadsdeel Oost) 

  

Voor wat betreft het uiterlijk van plein, wordt er ook gewezen op de staat waarin de 

objecten die bij het plein horen verkeren. Zo is bewoner Joost van mening dat het zonde 
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is dat veel dingen niet meer functioneren of kapot zijn. Als voorbeeld noemt hij het nog 

niet lang geleden beschilderde muurtje:  

 

“Ik verbaas me over de lelijke beschildering van het muurtje, ja dat vind ik wel iets 

dat me een beetje dwars zit. Er zat dus ooit een mooi mozaïek op, hè. En dat was erg 

fraai dat mozaïek. Zag er uit als een beetje een Gaudi-park. Maar dus, ja eerlijk is 

eerlijk, een flink deel wordt vernield hier. Eindeloos lang hebben er toen een stel 

hekken omheen gestaan, misschien wel meer dan twee jaar. En toen opeens was er 

dit. En dan denk ik nouja, ik vind dat dat er dus wel heel goedkoop uitziet allemaal. 

Zo shabby. Ook die door de buurtkinderen geschilderde deuren. Ja ik geloof, die 

muur ook hè, dat is dan een buurt actie. En dat levert dat dan op. Maar ik vind het 

juist ontzettend shabby en armoedig staan. Deuren die gewoon goed in de verf 

staan, dat ziet er naar mijn idee gewoon veel mooier uit. Ik had graag dat mozaïek 

terug gezien. Repareer het dan maar. En zorg ervoor dat het wat minder makkelijk 

kapot gaat. Nee, nu is het volstrekt ‘idiot-proof’. En alles eigenlijk wel hier, dat is 

precies wat ik bedoel” (interview 24-08-2011).  

 

En ook bewoner Hans vindt het zonde dat alles zo snel kapot gaat:  

 

“Je hebt bijvoorbeeld zo’n muurtje met allemaal mooie steentjes, die kleuren 

allemaal. Het is nu geverfd maar eerst waren het allemaal steentjes. Maar binnen 

een paar weken was dat kapot gerost. Ja, ze steken alles in de fik wat ze zien. […] Ik 

zou niet weten hoe je het zou moeten veranderen” (interview 05-08-2011).  

 

Bewoner Joost is van mening dat juist iets dat er beter uit ziet, mensen trotser en 

zuiniger maakt op de omgeving. Het geeft juist wat meer uitstraling aan een buurt, in 

plaats van bij alle voorwerpen zorgen dat het in ieder geval niet kapot kan:  

 

“Ja ik vind, nouja, ik vind dat je, ook al is het kapot, je moet het maar opknappen. 

Dat duurt dan misschien wel lang, maar ik vind het wel een beter signaal geven. En 

dat geldt voor het hele plein” (interview, 24-08-2011).  
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                   Afbeelding 5: De muurtjes op het Makassarplein (Bron: Stadsdeel Oost)  

 

Kari, een stedenbouwkundige bij stadsdeel Oost is het in deze met bewoner Joost eens. 

Ook hij is van mening dat de geschilderde deuren een leuk idee zijn vanuit de buurtactie 

om samen de buurt mooier te maken, maar de uitstraling van het plein is beter als het 

gewoon goede, stevige deuren zijn die in de huizen zitten: “Een fysieke verandering kan 

als katalysator gebruikt worden” (gesprek 19-03-2011). Het fysieke gedeelte verandert 

het gedrag van mensen, en daarmee verandert in dat geval ook het sociale gedeelte. Een 

mooi plein zou dus wat meer gezinnen aantrekken en niet alleen zoals op dit moment 

vooral hangjongeren. De ‘rotzooi’ wordt minder, want het plein wordt ‘netter’ (ibid). 

 Vanuit het stadsdeel is er dan ook vooral aandacht voor fysieke aanpassingen van 

het plein. Inmiddels is tijdens het schrijven van deze scriptie gestart met het opzetten 

van een aantal ‘ontwerpsessies’, waarbij bewoners uitgenodigd zijn om mee te denken 

over een nieuw ontwerp voor het plein. Dit is de eerste actie die daadwerkelijk zichtbaar 

plaatsvindt voor de bewoners en andere betrokkenen van het plein, en is uitsluitend 

gericht op de fysieke kant van het plein. 

                

   6.3.1 Coffeeshops 

 

De aanwezigheid van de twee coffeeshops op het plein, en dan met name de coffeeshop 

die erg centraal aan het plein ligt en erg veel bezoekers trekt, is voor stadsdeel Oost een 

belangrijk speerpunt: “De veiligheid in de Makassarpleinbuurt is lager dan gemiddeld. De 
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buurt heeft relatief veel last van overlast, geweld en inbraken. Er is overlast van 

jeugdgroepen, van de coffeeshops (…) en andere ondernemingen met avondopenstelling” 

(Concept uitvoeringsplan integrale aanpak Makassarplein, september 2011 p. 12).  

 

 

                                 Afbeelding 6: Coffeeshop (Bron: Stadsdeel Oost)  

 

Uit gesprekken en documenten blijkt dan ook, dat het stadsdeel mogelijkheden 

onderzoekt om de coffeeshop, die de meeste overlast veroorzaakt volgens deze 

documenten, te verplaatsen. Dit is echter een moeilijk proces, omdat er enorm veel 

regels en voorwaarden aan verbonden zijn.  

 Een opvallende constatering uit het onderzoek is dat het belang dat het stadsdeel 

hecht aan dit speerpunt – het verwijderen van deze bron van overlast – niet terugkomt 

in de visie van de bewoners en andere betrokkenen van het plein. Al in hoofdstuk vijf is 

te lezen dat de bewoners bijvoorbeeld zelfs blij zijn met de verkeersregelaar die zorgt 

voor sociale controle in de buurt. Ook de aanloop naar de coffeeshop, die zorgt voor flink 

veel verkeersdrukte in de straat wordt door de bewoners niet als hinderlijk ervaren: 

 

“Je ziet ze wel veel hier hè, auto’s. Maar het maakt mij niet uit. […] Die muziek hoor 

ik ook niet. Als ik thuis ben is het dicht dus dan hoor ik het niet hoor. […] Maar ik 

denk niet dat het rustiger wordt. Het is een heel drukke straat hier. Sowieso. [..] 

Omdat je hier ook zo’n bejaardentehuis hebt, dat is ook een bereikpunt zeg maar. 
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[…] Ze houden hier ook vaak controle, de politie. Dat is wel rustgevend.” (interview 

mevrouw Machs, 26-07-2011)  

 

Alleen bewoner Huibert is de coffeeshop het liefste kwijt aan de het plein, en geeft aan 

dat de Makassarplein community, waar hij deel van uit maakt, ook berichten krijgt dat 

iedereen dat graag ziet gebeuren: “Dus die coffeeshops, dat is ook een punt van aandacht 

geworden, want eigenlijk vind iedereen in de buurt wel, dat die wegmoeten. […] Daar ben 

ik het zeker mee eens” (interview, 07-09-2011).  

 Het lijkt er op dat ook in het geval van de coffeeshop de bewoners geen prioriteit 

stellen aan het verwijderen ervan. De mensen zijn er niet zo mee bezig, en pas als er in 

de gesprekken gevraagd wordt naar de drukte op straat, geven mensen aan dat het wel 

opvalt, maar dat ze er geen overlast van ervaren. Veel mensen lijken in dit geval de 

houding te hebben die medewerker Paul al eerder in dit onderzoek zo treffend 

omschrijft: ‘Leven en laten leven’. Bewoner Hans legt zijn visie bijvoorbeeld als volgt uit:  

 

“Ja…je hebt altijd zo’n spanningsveld, waar je ook woont. Ik was in Limburg en dan 

zeggen mensen: ‘Ja, dan komen er mensen uit de stad, die komen hier dan wonen en dan 

gaan ze klagen over de reuk van koeienmest ofzo’...maarja dan moet je er niet gaan 

wonen, want dat is hun beroep!’ En als ze dan daar wonen gaan ze klagen dat ze dan te 

lang buiten zitten, maarja, weet je, er is altijd wat, altijd een spanningsveld” (interview 

05-08-2011).  

 

   6.3.2 Hangjongeren  

 

De eventuele overlast van groepen hangjongeren is al jaren ook landelijk een 

veelbesproken onderwerp. Dat is in de Makassarpleinbuurt niet anders; vrijwel iedereen 

noemt de problematiek rondom de jeugd in de buurt als een belangrijk aandachtspunt. 

Toch zeggen de meeste bewoners er zelf nooit vervelende ervaringen mee te hebben 

gehad, maar vinden zij het vooral vervelend voor anderen:  

 

“[…] maar ik moet zeggen, ik heb er nooit last van gehad. Ze riepen wel eens wat, maar 

ik ben ook niet iemand die zegt van, nou die zich opwind daarover, nee ik ben daar niet 

zo van. […] Nouja, ik kan me voorstellen dat het op een gegeven moment, vooral ja, het 



In de buurt van sociale cohesie 

 

82 
 

varieert, maar dat het wel eens intimiderend kan overkomen hoor, van die mannetjes 

die daar van alles zitten te roepen” (interview bewoner Joost, 24-08-2011).  

 

En ook mevrouw Machs heeft zelf weinig last, maar weet wel dat het wel eens vervelend 

kan zijn, wat de groepen jongeren op het plein doen:  

 

“Ja je hebt ze wel met heel grote groepen, heel grote. Dat je er niet eens langs kan in 

het speeltuintje, ze gaan niet opschuiven voor je hoor, ze blijven gewoon zitten. […] 

Nee ze doen niet vervelend, ze spugen heel erg veel, dat vind ik zo vies […] meestal 

jonge meisjes wel, dan vallen ze lastig. Dan gaan ze roepen ‘kom mee!’ en dit en dat. 

Maarja. Als ze iets stuk maken ofzo, dat heb ik nooit gemerkt” (interview. 26-07-

2011).  

 

Enkele bewoners dragen ook oplossingen aan; bewoner Huibert denkt bijvoorbeeld dat 

de overlast met name komt omdat jongeren op dit moment weinig te doen hebben in de 

buurt: “Jongeren die niks te doen hebben daar. Daar is nog weinig aan veranderd. Die 

jongeren hebben natuurlijk een alternatief nodig voor rondhangen en blowen.” (interview 

07-09-2011). Ook de coffeeshop helpt niet aan deze oplossing mee, volgens hem:  

 

“Dus als het goed loopt, dan moet je vijf keer per dag worden bevoorraad. En dan heb je 

dus vijf keer per dag een crimineel op een scooter in je straat. […] En dan lopen er 

jongeren op straat die dat zien, en die denken, hé wat handig…dat is een leuke carrière. 

Dus dat lijkt me niet zo’n goed voorbeeld (ibid).  

 

Ook Reda, adviseur jongerenwerkloosheid bij Stadsdeel Oost, herkent deze 

ontwikkeling. Hij legt uit dat er in de Makassarpleinbuurt en in heel Amsterdam Oost al 

zoiets bestaat als een ‘alternatief carrierepad’:  

 

Veel jongens van 16 jaar en ouder hebben een plaatje. ‘Hoe kan ik een zo goed 

mogelijke crimineel worden’, in plaats van ‘ik maak mijn school af en ga aan het 

werk’. Er is duidelijk een carrière te zien in het criminele circuit: Vanaf 12 jaar gaan 

de jongeren fietsen stelen, vanaf 16 jaar mogen ze meehelpen in het dealen van 

softdrugs en vanaf 21 jaar dealen ze harddrugs.” (gesprek, 17-5-2011).  
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Mevrouw Machs is ook enigszins bang voor de toekomst van haar eigen zoon, en laat 

hem om die reden vaak niet op het plein spelen:  

 

“Mijn zoon, hij voetbalt wel. Maar meestal is hij voor de deur bij mij, want dan heb je 

meer van die grote jongens daar. […] Die jongens zijn meestal bij de poort hier, of op 

het plein daar. Dan drinken ze hun biertje gewoon daar en dat vind ik niet leuk voor 

kinderen. Dan trekt het aan, en als die kinderen dan later groot worden dan gaan ze 

dat ook doen. Daarom wil ik ook niet dat mijn zoon meestal die kant op gaat” 

(interview, 26-07-2011).  

Uit de bovenstaande bevindingen blijkt, dat de aanwezigheid van hangjongeren voor 

veel mensen geen ernstige zorgen of overlast met zich mee brengt. Iedereen weet wel 

enkele negatieve effecten ervan te benoemen, maar heeft persoonlijk nooit echt overlast 

ondervonden. Wel komt dit onderwerp het duidelijkste naar voren in de verhalen van 

mensen, wat betekent dat het wel degelijk een punt van aandacht is.  

 

   6.3.3 Afsluiting  

 

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de onderwerpen die bewoners en andere 

directbetrokkenen van het plein naar voren laten komen in de interviews en 

gesprekken, herkend worden door het stadsdeel. In de plannen en 

uitvoeringsdocumenten komen eigenlijk alle thema’s terug, maar opvallend is dat de 

visie van beide partijen, de bewoners tegenover het stadsdeel, niet altijd overeen komen.  

 Het Stadsdeel is bijvoorbeeld intensief bezig met de fysieke aanpak van het plein. 

Dit is ook onder de bewoners en andere betrokkenen een onderwerp van gesprek, maar 

staat, zoals uit de resultaten blijkt, niet bovenaan de lijst met aandachtspunten.  

Een voorbeeld hier van is dat het stadsdeel enorm veel waarde hecht aan het 

verwijderen van de coffeeshop; het lijkt een doel op zich te zijn de coffeeshop weg te 

halen. De coffeeshops zijn ook bij de bewoners onderwerp van gesprek, maar op een 

andere manier. Soms zelfs in positieve zin, wanneer de waardering wordt uitgesproken 

voor de bijdrage die parkeerwacht Klaas levert aan de sociale controle in de buurt.  
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 Een ander verschil is het belang dat wordt gehecht aan het concept participatie. 

Het is duidelijk geworden dat het beleid van de gemeente steeds meer op dit concept 

wordt gericht, met name door het gebruik van slogans als ‘van zorgen voor naar zorgen 

dat’. Het overgrote deel van de bewoners en ook andere betrokkenen laten echter 

blijken, dat het participeren voor veel mensen geen optie is. In sommige gevallen geldt 

dat men veel tijd kwijt is aan de privé-situatie en is het moeilijk om tijd te vinden om 

daarnaast ook nog actief te zijn voor de buurt. In andere gevallen is het geen optie door 

medische oorzaken, of de taal die zorgt dat er niet tot nauwelijks aansluiting is met de 

buurt.  De tweede en derde dimensie van sociale cohesie; sociale controle en orde en 

sociale solidariteit (en afwezigheid van welvaartsongelijkheid) die hier op aansluiten, is 

dan ook niet duidelijk terug te vinden in de verhalen van de bewoners.   

 De thema’s die naar voren komen uit de verhalen van bewoners en andere 

betrokkenen komen duidelijk overeen met de thema’s die stadsdeel Oost van belang 

acht.  Het blijkt dat het stadsdeel de juiste signalen opvangt over prioriteiten die spelen 

in de Makassarpleinbuurt.  Echter, de acties die op deze onderwerpen volgen, komen op 

dit moment lang niet altijd overeen met de verwachtingen en wensen van de bewoners 

zelf. De prioriteiten liggen anders, wat bijvoorbeeld blijkt uit het feit dat de gemeente de 

aanwezige coffeeshop beschouwt als een grote bron van overlast, terwijl de bewoners 

meer de positieve effecten van de aanwezigheid benadrukken. Ook de oplossingen 

verschillen op een aantal gebieden, zoals wederom blijkt in het geval van de coffeeshop: 

het stadsdeel ziet een oplossing in het verwijderen ervan, terwijl bewoners (en 

ondernemers) dat niet ondersteunen.  
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7. Conclusies  
 

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten uit de hoofdstukken vijf en zes, worden in 

dit hoofdstuk de conclusies uit het onderzoek besproken. Het doel van dit onderzoek 

was om te achterhalen wat de betekenis van het concept sociale cohesie is, in de 

specifieke context van de achterstandswijk de Makassarpleinbuurt. Om deze hoofdvraag 

te kunnen beantwoorden, zijn er twee deelvragen opgesteld: (1) In hoeverre wordt de 

sociale cohesie in de Makassarpleinbuurt bepaald door de bindingen van bewoners met en 

in de buurt? En (2) In hoeverre sluiten de op sociale cohesie gerichte maatregelen van de 

wijkaanpak in Amsterdam aan bij de wensen van bewoners van de Makassarpleinbuurt? In 

onderstaand hoofdstuk wordt kort antwoord gegeven op deze beide deelvragen en ten 

slotte op de hoofdvraag uit het onderzoek.  

 

7.1 In hoeverre wordt de sociale cohesie in de 

Makassarpleinbuurt bepaald door de bindingen van 

bewoners met en in de buurt?  
 

Sociale cohesie wordt, zo werd duidelijk in hoofdstuk vijf, door het stadsdeel 

voornamelijk geïnterpreteerd als de mate van contact tussen de bewoners onderling. De 

stellingen die het begrip meetbaar maken in de jaarlijkse enquête, gaan dan ook allen 

over het contact tussen de bewoners (De Staat van de Stad Amsterdam VI, 2011). Dit 

aspect sluit echter uitsluitend aan bij één dimensie van sociale cohesie; sociale 

netwerken en sociaal kapitaal. Sociale cohesie bestaat echter, zoals vastgesteld in het 

theoretisch kader, uit meerdere dimensies; waaronder een belangrijke die in discussies 

rondom het concept vaak niet wordt meegenomen: gehechtheid aan plaats (en 

identiteit). Deze vijfde dimensie van sociale cohesie geeft weer dat de beleving van een 

buurt invloed heeft op gevoelens van sociale cohesie. Dit onderzoek laat zien dat ten 

aanzien van deze dimensie een aantal conclusies kunnen worden getrokken.  

 

Andere prioriteiten  

Allereerst kan worden gesteld dat in het geval van het Makassarplein, de omgeving niet 

centraal staat voor de bewoners. De prioriteiten liggen meer bij de persoonlijke situatie; 

de staat van de woning, het inkomen, en de medische gezondheid. Wel zijn de meeste 
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bewoners tevreden over hun buurt, een aantal mensen dat hun huis uit moet wegens 

verbouwing of sloop van de woning, geeft aan graag een woning te willen in de buurt, of 

terug te keren in een andere, nieuwe woning in het huidige gebouw.  

Hieruit blijkt een verschil in interpretatie van betrokkenheid bij de buurt; de 

binding met de buurt is wel degelijk aanwezig, alleen de binding met de andere mensen 

in de buurt, waar het stadsdeel voornamelijk naar kijkt, is juist zeer gering.  

 

Sociale contacten en activiteiten 

Deze binding is ten eerste terug te zien in de (sociale) activiteiten en sociale contacten 

van mensen, een van de acht thema’s. De activiteiten van mensen blijven voor het 

grootste deel beperkt tot de buurt. Zeker de bewoners die momenteel niet werken, 

geven aan vrijwel nooit de buurt te verlaten en dit wordt ook bevestigd door Saskia, 

directrice van stichting MOI en Inge, maatschappelijk werkster. Hieruit blijkt dat de 

leefwereld van veel mensen beperkt blijft tot de buurt. 

De sociale contacten van mensen in de buurt zijn zeer gering. Uit de meeste 

verhalen blijkt dat bewoners weinig mensen kennen. Daarnaast geven de mensen ook 

aan, niet erg veel behoefte te hebben aan intensief contact. Men zegt het fijn te vinden te 

weten wie de buren zijn en het is gezellig als men elkaar gedag zegt, maar verder dan dat 

gaat het niet. Maar hoewel er weinig contact is, geeft geen enkele bewoner aan op dit 

vlak iets te missen, men lijkt tevreden te zijn met het niveau van contact tussen de 

bewoners.  

 

Sociale controle  

Een laatste factor die van belang kan zijn in het bepalen van de binding van bewoners 

met de buurt is sociale controle, aansluitend bij dimensie twee van sociale cohesie. De 

sociale controle is zeer laag in de Makassarpleinbuurt. Het misdaadcijfer is erg hoog, 

terwijl nauwelijks meldingen worden gedaan bij de politie, waaruit zij concludeert dat 

de sociale controle tussen bewoners onderling, zeer laag is. Een kanttekening die hierbij 

geplaatst moet worden, is dat buurtregisseur Johan in zijn dagelijks werk wel 

ondervindt, dat bewoners veel weten over elkaar. Hij heeft de indruk dat bewoners 

elkaar dus wel degelijk in de gaten houden, maar dit niet naar elkaar of in dit geval naar 

de politie, uiten.  
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Het stadsdeel sluit zich aan bij het standpunt dat er weinig sociale controle is in 

de buurt, en dus is in de plannen opgenomen dat er ontmoetingsplekken en sociale 

activiteiten worden georganiseerd, om op die manier de sociale controle te doen stijgen.  

Echter, de bewoners geven aan dat er wel degelijk iets van sociale controle is in 

de buurt, maar niet tussen bewoners onderling. Zo komt meerdere malen in de verhalen 

terug, dat de aanwezigheid van de parkeermedewerker van de coffeeshop gevestigd aan 

het plein, zeer gewaardeerd wordt. Het voelt voor sommige bewoners zelfs als 

persoonlijke beveiliging. De sociale controle die de bewoners waarderen, komt in dit 

geval dus niet van de bewoners onderling, maar is extern.  

Uit bovenstaande factoren blijkt, dat de betrokkenheid bij de buurt in het geval 

van het Makassarplein dus in meerdere mate wordt bepaald door de binding met de 

buurt zelf, en in mindere mate door de binding met medebewoners van de buurt.  

 

7.2 In hoeverre sluiten de op sociale cohesie gerichte 

maatregelen van de wijkaanpak aan bij de wensen van 

bewoners van de Makassarpleinbuurt?  
 

Uit de onderzoeksresultaten is gebleken dat de acht thema’s die in de gesprekken met 

bewoners en andere direct betrokkenen naar voren zijn gekomen, veelal overeenkomen 

met de thema’s die stadsdeel Oost ook heeft opgenomen in beleidsdocumenten. Echter, 

er zijn wel een aantal opmerkelijke verschillen per thema vast te stellen, zowel in de 

interpretatie van het onderwerp, maar ook in de keuzes voor een geschikte oplossing 

voor de problematiek die wordt benoemd.  

 

Dimensie 4: Sociale netwerken en sociaal kapitaal  

Ten eerste kan gesteld worden, dat het stadsdeel met name focust op dimensie vier van 

het begrip, te weten sociale netwerken en sociaal kapitaal. Zij zet voornamelijk in op het 

vergroten van de participatie van mensen en het zelf initiatief tonen. De bewoners van 

de wijk worden geacht zelf meer verantwoordelijk te worden voor hun deelname aan de 

samenleving en de buurt, waarbij de overheid voornamelijk een faciliterende rol 

aanneemt. Dit komt bijvoorbeeld naar voren in de slogans als ‘van zorgen voor naar 

zorgen dat’. 
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In de verhalen van bewoners en andere betrokkenen wordt echter duidelijk, dat 

deze focus niet door de buurtbewoners gedeeld wordt. Uit de resultaten in hoofdstuk 

vijf blijkt dat sociale netwerken en het sociaal kapitaal nauwelijks een rol spelen in de 

buurt, en ook de behoefte eraan blijkt niet groot. De bewoners ondernemen weinig 

sociale activiteiten en hebben ook weinig sociale contacten. Het beeld is met name dat 

veel bewoners niet alleen de behoefte niet hebben, maar met name ook niet in staat zijn 

zelf actief te worden, onder andere door medische of financiële redenen.  

 

Aanwezigheid van de coffeeshop 

Een thema waarop  het stadsdeel duidelijk een andere visie heeft dan de bewoners en 

andere betrokkenen, is de aanwezigheid van de coffeeshop. Voor het stadsdeel is het in 

het uitvoeringsplan een doel op zich om ervoor te zorgen dat de coffeeshop kan worden 

verwijderd of verplaatst. In de documenten van het stadsdeel is te lezen dat de 

coffeeshop die het meest centraal aan het plein gelegen is, De Stud, als een bron van veel 

problematiek op het plein wordt beschouwd.  

Dit komt niet overeen met de verhalen van bewoners; zij geven allen aan geen 

last te hebben van de coffeeshop of de drukte en aanloop die de onderneming 

veroorzaakt. In sommige gevallen wordt zelfs gewezen op het voordeel van de 

coffeeshop; de reuring op straat en de sociale controle door de parkeerwacht die het 

plein en de bezoekers in de gaten houdt en waar nodig terecht wijst. Hoewel het een 

gezamenlijk thema is voor zowel bewoners als het stadsdeel, wordt uit de gekozen 

oplossing (verwijderen of ermee omgaan) duidelijk dat er een verschil bestaat in de 

perceptie over dit thema tussen het stadsdeel en de bewoners.  

 

Sociale controle  

Ook de visie op sociale controle, dimensie twee van sociale cohesie, verschilt tussen de 

betrokkenen uit de buurt en het stadsdeel. Het stadsdeel ziet deze sociale controle graag 

voortkomen uit de mensen zelf. Zo moet bijvoorbeeld de meldingsbereidheid die op dit 

moment zeer laag is, omhoog. Bewoners moeten vanuit het oogpunt van het stadsdeel 

elkaar meer gaan ontmoeten en zichzelf organiseren, om zo zelf verantwoordelijk te 

kunnen zijn voor hun buurt.  

De sociale controle is ook vanuit de bewoners en andere direct betrokkenen een 

belangrijk punt; de meeste bewoners geven bijvoorbeeld aan niet snel mensen aan te 
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spreken op hun gedrag. Toch zien zij sociale controle vooral als iets dat andere 

organiseren; zo is men erg blij met de aanwezigheid van de parkeerwacht, ingehuurd 

door de coffeeshop aan het plein. Het geluid wat veel gehoord wordt is dan ook dat men 

vooral focust op de positieve effecten van de aanwezigheid van de coffeeshop en enkele 

bewoners vrezen zelfs dat de veiligheid afneemt wanneer de coffeeshop er niet meer is; 

er wordt nu namelijk intensief gecontroleerd in de buurt, zowel door de coffeeshop zelf, 

als door de politie.  

 

Overlast gevende groepen  

Een ander thema waarin een verschil blijkt te zijn over wat een wenselijke situatie zou 

zijn naar aanleiding van de problematiek, draait om ‘overlast gevende groepen’. De sfeer 

in de buurt, zo wordt door de bewoners verteld, is anders door de aanwezigheid van 

deze groepen. Er is ook een duidelijke ‘angst’ merkbaar voor wat ze doen, en of de eigen 

nu nog kleine kinderen van de bewoners dit niet als een voorbeeld zien en dus ook de 

verkeerde kant op dreigen te gaan.  

Het stadsdeel vermeldt echter vooral het onderdeel ‘overlast’ wat de aanwezige 

groepen in de buurt geven, terwijl de bewoners met name praten over alleen de 

aanwezigheid ervan. De oplossingen die zij aandragen richten zich voornamelijk op het 

realiseren van een plek waar de jongeren zich kunnen vermaken. Het stadsdeel spreekt 

juist met name over oplossingen voor de overlast die de groepen veroorzaken, door 

bijvoorbeeld in te gaan op plannen om de toewijzing van woningen te veranderen, zodat 

er zich geen concentratie van bijvoorbeeld psychische patiënten meer kan vormen in de 

buurt.  

 

Rumah Kami   

Een derde voorbeeld waaruit blijkt dat er soms een verschil is in de benadering van een 

gezamenlijk thema, is het buurthuis Rumah Kami. In hoofdstuk zes bleek dat geen 

enkele bewoner zicht had op wat er georganiseerd wordt op de locatie en voor wie het 

bedoeld is. De faciliteit wordt duidelijk onvoldoende benut. Het stadsdeel focust zich in 

de plannen op een uitgebreidere programmering van het gebouw; meer sociale 

activiteiten voor meer verschillende groepen.  

De bewoners geven daarentegen aan, dat zij meer denken aan mogelijkheden als 

een laagdrempelige ontmoetingsplek; aan echte groepsactiviteiten is minder behoefte, 
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wat aansluit bij de mindere behoefte aan sociale contacten, zoals eerder besproken. De 

bewoners geven aan zich niet aangesproken te voelen om deel te nemen aan sociale 

activiteiten. 

 

Fysieke aanpak van het plein  

Een vierde thema dat gemeenschappelijk is in alle verhalen, is de fysieke aanpak van het 

plein. Echter, er is een duidelijk verschil merkbaar in het belang wat alle betrokkenen 

hieraan hechten. Het is duidelijk geworden dat voor het stadsdeel de fysieke aanpak van 

het plein de prioriteit heeft. Er zijn ontwerpsessies georganiseerd waarbij bewoners de 

mogelijkheid kregen om mee te denken over een nieuw ontwerp voor het plein en ook 

wordt er onderzoek gedaan naar mogelijkheden om het gebouw Rumah Kami te 

verbouwen. 

 Het belang van een fysieke aanpak is echter voor bewoners veel minder groot. 

Zoals al hierboven weer gegeven, gaan de prioriteiten van de directbetrokkenen uit naar 

het sociale gedeelte, en niet naar het fysieke. De concrete aanpassingen die door het 

stadsdeel zijn voorgenomen komen dus in principe overeen met de wensen die 

bewoners uiten, maar opvallend is dat het belang van deze aanpassingen niet hoog op de 

prioriteitenlijst staan voor de bewoners. Dit in tegenstelling tot het stadsdeel, dat de 

fysieke aanpassingen als een van de belangrijkste interventies beschouwt.  

 

Afsluiting   

Uit bovenstaande conclusies blijkt, dat de op sociale cohesie gerichte interventies van 

het stadsdeel wat betreft thema overeen komen met de thema’s die terugkomen in de 

verhalen van bewoners. Echter, er zijn, zo blijkt, veel verschillen vast te stellen in 

interpretatie per thema, alsmede in de wenselijke situatie ten opzichte van die thema’s. 

 

7.3 Polyvocality  

 

Op basis van bovenstaande conclusies kan een antwoord worden gegeven op de 

hoofdvraag van dit onderzoek: Wat is de betekenis van het concept sociale cohesie in de 

specifieke context van de achterstandswijk de Makassarpleinbuurt?  

 Naar aanleiding van de analyse uit het onderzoek, kan gesteld worden dat het 

voor een zo compleet mogelijk begrip van sociale cohesie, van belang is uitgebreid 
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aandacht te besteden aan de verhalen uit de buurt, in het bijzonder van de bewoners 

zelf. De methode die in dit onderzoek is toegepast, te weten polyvocality, maakt duidelijk 

dat de invulling van sociale cohesie op iedere plaats en zelfs voor ieder individu anders 

kan zijn en dat deze dimensie van het concept dus een belangrijk aandeel heeft, in 

tegenstelling tot de dimensie die uitsluitend ingaat op sociale netwerken en sociaal 

kapitaal.  

 Het is belangrijk het begrip niet te benaderen als meetbaar, maar te benaderen 

als een concept dat lokaal overal en altijd een andere betekenis heeft, om die betekenis 

te kunnen achterhalen.  Deze betekenis kan achterhaald worden door het toepassen van 

polyvocality, zodat alle dimensies van sociale cohesie betrokken kunnen worden bij het 

onderzoek en er daadwerkelijk wordt gekeken vanuit de bewoners van een specifieke 

plek, de mensen die dagelijks worden geconfronteerd met beleid voor sociale cohesie. 

Op die manier ontstaat er een completer en genuanceerder beeld van de huidige situatie 

en hoe deze beleefd wordt door de bewoners en andere betrokkenen, maar ook van de 

wensen en plannen. Dit beeld kan voor bijvoorbeeld de beleidsmedewerkers van de 

wijkaanpak dienen als een uitgangspunt, alvorens te starten met interventies op het 

gebied van sociale cohesie.  
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Bijlagen  
  

Bijlage I  - Overzicht interviews  

 

Bewoners 

Mevrouw Machs (26 juli 2011, 13.15 uur).  

Mevrouw Machs woont samen met haar man en twee kinderen in een sociale 

huurwoning in de Makassarstraat en heeft vanuit haar huis uitzicht op het 

Makassarplein. Ze woont sinds 2006 aan het Makassarplein door middel van een 

woningruil via de wooncorporatie. Door medische omstandigheden kunnen zowel zij als 

haar man niet werken, en eveneens hebben zij financiële problemen. Ze is cliënt bij 

Stichting MOI (Maatschappelijke Ondersteuning en Integratie) en krijgt daar financiële 

begeleiding, maar ook neemt ze af en toe deel aan de activiteiten die de stichting 

organiseert.  

 

Hans (05 augustus 2011, 14.00 uur).  

Hans woont alleen in een sociale huurwoning aan de Makassarstraat. Hij woont sinds 

1992 helemaal bovenin het woonblok en heeft daardoor uitzicht over het hele 

Makassarplein. Hans doet vrijwilligerswerk bij een stichting die aandacht vraagt voor de 

situatie in Tibet. Hans was aanwezig bij een bewonersavond van een woningcorporatie, 

en zo heb ik hem kunnen uitnodigen voor een interview.  

 

Joost (24 augustus 2011, 14.00 uur).  

Hans woont alleen in een sociale huurwoning aan het Makassarplein sinds 1997. Door 

een conflict met zijn werk is hij sinds een half jaar werkloos. Joost is lid geworden van de 

bewonerscommissie van zijn woonblok, dat ten tijde van het interview op de planning 

stond om gesloopt te worden.  

 

Huibert (07 september 2011, 16.00 uur).  

Huibert is zelfstandig ondernemer en woont samen met zijn vrouw sinds 2004 in een 

particuliere huurwoning aan het Makassarplein. Hij is lid van de Makassarplein 
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Community, een groep bewoners en professionals die zich heeft georganiseerd om op 

verschillende vlakken de buurt te verbeteren.  

 

Ondernemers 

Saskia (directrice Stichting MOI) (11 juli 2011).  

Saskia heeft sinds een aantal jaar een stichting die mensen helpt met hun financiën en 

problemen rondom de integratie, zoals taal en administratie. Ze doet dit voornamelijk 

op een vrijwillige basis, omdat haar cliënten geen geld hebben om haar te betalen. Zes 

dagen per week werkt zij in haar kantoortje aan het Makassarplein, en mensen kunnen 

bij haar binnen lopen met vragen en voor informatie. Inmiddels heeft zij zo’n 500 

cliënten in haar bestand, die ze ondersteunt door middel van het geven van 

voornamelijk ondersteuning bij de financiën. Ze wijst mensen op bestaande regelingen, 

vraagt extra budget aan in sommige gevallen en zorgt soms ook voor het beheer van het 

budget van een gezin. Naast dat ik haar uitgebreid heb gesproken over haar visie op de 

Makassarpleinbuurt, heb ik ook een aantal dagen met haar meegelopen tijdens 

inloopspreekuren: Op 11  juli, 22 augustus  en 5 september.  

 

Slager (08 juni 2011).  

Deze meneer heeft een familiebedrijf gevestigd aan het Makassarplein en kwam zelf 

binnenlopen tijdens een van de dagen dat ik met andere collega’s van het stadsdeel een 

dag kantoor hielden aan het plein. Hij wilde graag wat meer weten van de reden dat 

stadsdeel Oost regelmatig op het plein aanwezig is en tegelijkertijd heb ik uitgebreid 

met hem kunnen spreken over zijn visie op de buurt.  

 

Politie  

Johan buurtregisseur Makassarpleinbuurt (13 juli 2011). 

Een dag lang heb ik mee mogen lopen met deze buurtregisseur, waarbij ik niet alleen 

zijn persoonlijke verhaal over de Indische Buurt heb kunnen horen, maar ook kon ik op 

deze manier een beeld krijgen van zijn dagelijkse werkzaamheden in de buurt. Ik mocht 

mee op huisbezoeken en naar verschillende overleggen. De meeloop dag duurde een 

gehele dagdienst.  
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Bijlage II – Voorbeeld interviewguide  

 

Interviewguide bewoner Hans  

Datum: 24-08-2011, 14.00 uur  

Locatie: Studio-K, terras  

 

Man, Nederlands, alleenstaand.  

Woont sinds 1992 aan het Makassarplein  

 

Introductie:  

Allereerst erg bedankt dat u mee wilt werken aan een interview. Ik wil graag meer te 

weten komen over het Makassarplein en hoe u het hier vindt om te wonen. Alles wat u 

denkt dat van belang is om hierover te vertellen, hoor ik heel graag!  

 

Topiclijst:  

- Vanaf wanneer woont u hier? 

- Hoe bent u hier terecht gekomen? 

- woning 

- de buurt? (Verschil toen en nu?) 

- de mensen? (Kent u mensen, wie?) 

- Met wie is er contact?  

- Wat is er voor contact?  

- Waar doet u boodschappen? 

- Werk (heeft u een baan/waar?)  

- Activiteiten? (Worden die georganiseerd, en doet u daar aan mee?) 

- Plein 

- Plein toekomst  (wat zou u willen veranderen)  

 

Afsluiting:  

Heel erg bedankt voor uw verhaal en alle informatie, zijn er nog dingen die ik nog meer 

moet weten over het Makassarplein volgens u?  
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Bijlage III – Overzicht korte gesprekken  

Tijdens de onderzoeksperiode heb ik naast de diepte-interviews ook veel korte 
gesprekken gevoerd met bewoners, medewerkers van stadsdeel Oost of 
wooncorporaties. Tijdens deze gesprekken heb ik in veel gevallen niet kunnen vragen 
om namen of meer informatie, maar hier volgt een selectie van de gesprekken.  
 
1. 27-10-2011:  Janet, woonbegeleider bij wooncorporatie. Begeleidt bewoners van 
een woonblok naar nieuwe of wisselwoningen.  Gesproken tijdens de Netwerk 
bijeenkomst Indische Buurt, op 27 oktober 2011. Ze gaf een rondleiding in een van de 
woningen van een inmiddels leegstaand blok aan het Makassarplein. De sloop en 
renovatie ging vlak daarna van start. Ze vertelde over de gang van zaken bij het proces 
van het verhuizen van alle bewoners, van de eerste brief tot het echte verhuizen. Er 
wonen door de gezinshereniging in de jaren ’70 en ’80 veel grote gezinnen in (te) kleine 
huizen. Eerst woonden er veel mannen alleen, nu wonen in dezelfde woningen hele 
gezinnen.  
 
2. 28-11-2011: Maatschappelijk werkster Inge. In het kader van een nieuw project 
van Stadsdeel Oost een afspraak met Inge gemaakt. Tijdens deze afspraak gesproken 
over de Indische Buurt en de indruk die zij ervan heeft.  
 
3. 21-04-2011 Mehdi van MOC (Marokkaans Ouderen Centrum). In het kader van 
mijn stage een bezoek gebracht aan het MOC, waarbij ik even met Mehdi, de voorzitter, 
heb kunnen spreken. Hij vertelt veel over hoe de Marokkaanse ouderen in het leven 
staan en hoe hij te werk gaat. “De mensen zeuren over homo’s, christenen, joden, etc. en 
vinden/verwachten dat zij op latere leeftijd verzorgd worden door hun kinderen. Dat is 
hun verwachting. Echter, in Nederland werkt het anders.” Hij laat af en toe voorlichting 
geven over verschillende onderwerpen; veiligheid in de buurt, gezondheidszorg in NL, 
over de kerk, de synagoge en hij heeft ze al eens meegenomen naar de Felvoflat 
(bejaardentehuis), om te laten zien hoe het in NL gaat.  
 
4. 27-04-2011: Jan en Jolanda, onderzoekers stadsdeel Oost. Gesprek ter introductie 
van mijn onderzoeksonderwerp. Informatie over de werkwijze van de gemeente mbt 
sociale cohesie; Sociale cohesie wordt in A’dam gemeten aan de hand van 4 vragen in de 
jaarlijkse enquête. Op basis van die antwoorden wordt een beeld geschetst van de 
sociale cohesie in de buurten. Zij vinden het interessant te achterhalen wat sociale 
cohesie nu écht voor mensen betekent.  
 
5. 10-05-2011: Rob, participatiemakelaar stadsdeel Oost. Gesprek n.a.v. het bezoek 
aan een voorstelling van studio 52nd. Een initiatief waarbij kinderen van de lokale 
basisscholen worden gekoppeld aan professionele acteurs en zo gezamenlijk 
voorstellingen maken. Deze voorstellingen worden opgevoerd in het Tropentheater, 
onderdeel van het Tropenmuseum in stadsdeel Oost.   
Er zijn een aantal onderwerpen die echt gevoelig liggen. Enkele kinderen zijn uit het 
programma gehaald door hun ouders omdat zij erachter kwamen dat enkele acteurs die 
aan het programma meewerkten homoseksueel waren. “Er is een erg gesloten groep, zo’n 
40 % van de allochtonen in de Indische Buurt, die echt heel afzijdig van de Nederlandse 
samenleving leeft. Vrouwen hebben geen beheer over eigen budget, dus veel dingen die er 
worden georganiseerd zijn onder schooltijd (= excuus) en gratis (dan hoeven ze het niet te 
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vragen aan man)”. Het moet via de vrouwen en de meisjes gaan gebeuren. Niet via de 
mannen. De vrouwen vinden het leuk andere vrouwen te ontmoeten ook van andere 
culturen.  
 
6. Paul, medewerker wooncorporatie. 

Paul heb ik meerdere malen kort gesproken. Hij is veel in de Makassarpleinbuurt te 
vinden, want werkt voornamelijk met de bewoners rondom het plein. Heeft een 
duidelijk beeld van de verschillende soorten bewoners en komt veel bij mensen thuis. 
Vindt de buurt leuk en legt regelmatig uit hoe de bewoners naar de gemeente kijken en 
vice versa.  
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Summary  
 

Social cohesion has been at the core of the Dutch community development programmes 

developed under the so-called ‘Wijkaanpak’, an initiative started in the 00’s to improve 

deprived neighbourhoods across The Netherlands. In 2007, Ella Vogelaar, minister of 

Housing and Integration at the time, presented a list that identified forty areas in the big 

cities that needed extra financial means and attention to improve, inter alia, social 

cohesion. In response, the different municipalities responsible for these 

neighbourhoods, which included the ‘Indische Buurt’ in Amsterdam, devised their own 

programmes which are, albeit in a slightly different format, still being implemented 

today.  

Despite it being widely used, however, social cohesion is a concept that still lacks 

an uniform definition. It is most often referred to by academics in research on the 

concepts of social capital and ‘livability’ and, in particular, in relation to the bonds 

describing the different types of relationships between residents. Although the emphasis 

in this regard has clearly been placed on social contacts between people, this research 

shows that there is more to the concept of social cohesion than solely that. Following 

Forrest and Kearns (2000), this research takes as its starting point that social cohesion 

revolves around five dimensions: (1) common values and a civic culture, (2) social order 

and social control, (3) social solidarity and reductions in wealth disparities, (4) social 

networks and social capital and (4) place attachment and identity.  

The Makassarplein, a square situated in Amsterdam East, served as the case 

study for this research. Early 2011, the municipality of Amsterdam East launched a 

community building programme that included interventions in both the physical and 

social environment of the Makassarplein. One of the spearheads of this programme was 

the promotion of the social cohesion. However, it was unknown to the municipality what 

this concept actually meant to the residents and other people involved in and around the 

square. In this research, therefore, I focussed on the concept of social cohesion and its 

definition from the perspective of the residents and others concerned with the 

Makassarplein area.  

The main research question of this research reads as follows: What is the 

definition of the concept of social cohesion in the specific context of the 

Makassarpleinbuurt, a deprived area? In order to answer this question, two subquestions 
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were posed: (1) To what extent is social cohesion among residents of the Makassarplein 

area determined by the ties between residents themselves and the ties between 

residents and their neighbourhood? And (2), To what extent are the measures aimed at 

improving social cohesion of the neighbourhood approach consistent with the needs and 

desires of the residents of the Makassarplein area?  

 

Conclusions  

First and foremost, it can be concluded from this research that the concept of social 

cohesion is closely linked to the concept of place. Locality and the attachment to a 

certain place can be seen as the fifth dimension of social cohesion and might be 

considered as one of the most important ones. Not only does social cohesion have a 

different meaning for every single individual, but its meaning also varies from place to 

place. The place where people live determines to a large extent their feelings of social 

cohesion.  

In answering the first sub question, it became clear that for the Makassarplein 

area the mutual ties between residents are of much lesser importance than the 

residents’ ties with their neighbourhood. Mutual social ties between residents hardly 

exist at all; ties between residents and their neighbourhood, however, are clearly 

present. Social cohesion in the Makassarplein area is therefore mainly determined by 

the attachment residents feel and share with the neighbourhood they live in, instead of 

by the mutual ties between residents per se.  

From the second sub question, that looked at the similarities and differences 

between the interventions planned by the municipality and the desires of residents, it 

becomes clear that the themes identified in the interviews that have been conducted 

with residents are in line with the themes set out by the municipality in its community 

programme. However, it is noticeable, that the approach towards certain themes and the 

vision on the best solution for certain problems do not always correspond. For instance, 

residents tend to concentrate more on the benefits of the local coffeeshop, like social 

control, while the municipality has made the removal of that same coffeeshop one of its 

top priorities.   

Lastly, this research demonstrates that it is of importance not to approach social 

cohesion as a phenomenon that can be measured and quantified, but to approach it in a 

different, more content-orientated and contextual fashion. In order to be effective, it is 
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necessary to find out what social cohesion means for local people first, and to devise 

policies accordingly. This thesis aimed to show that policies should not start from the 

question to what extent social cohesion is present, but should instead focus on both 

what is means to residents and what they expect from it.   

 

Polyvocality  

Regarding the analysis from the research, it could be stated that, for the most complete 

notion of social cohesion, it is of great importance to pay extensive attention to the 

stories from the neighbourhood, in particular of residents themselves. The method of 

research which is applied in this research is called polyvocality, which aims to represent 

the different stories regarding a specific place.  

 The definition of the concept of social cohesion can be find out by the use of 

polyvocality, because in this method, all dimensions of the concept get involved, and it is 

actually viewed from the residents of  a specific place, the people who are daily faced 

with the policies regarding social cohesion. In so doing, a more coherent and nuanced 

image of the current situation emerges. It sheds light upon how residents and other 

people experience this situation and focuses on their wishes and plans for the future.  

  


