
 

 

 ‘The Other America’i 
Sociaal-, cultureel- en staatskapitaal in sociale woningbouw in Chicago  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bachelorscriptie  
Naam:    Inge van Slooten 
Studentnummer:  4112474 
Opleiding:  Bachelor Geschiedenis - Radboud 

Universiteit Nijmegen 
Begeleider:   Prof. Dr. Jan Kok 
Datum:   15 juni 2015  



 

2 
 

RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN 
 
FACULTEIT GEESTESWETENSCHAPPEN 
 
OPLEIDING GESCHIEDENIS 
 
 
INGE VAN SLOOTEN (4112474) 
 
 
 
ONDERWERP: ‘THE OTHER AMERICA’. SOCIAAL-, CULTURUEEL- EN 
STAATSKAPITAAL IN SOCIALE WONINGBOUW IN CHICAGO. 
 
 
BEGELEIDER: PROF. DR. JAN KOK 

 
 
 
15 JUNI 2015 
 
 

  



 

3 
 

Voorwoord  
 
Januari 2015 werd het begin gemaakt aan dit onderzoek in het kader van de bachelorscriptie 

voor mijn opleiding Geschiedenis aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Het afgelopen 

half jaar heeft geresulteerd in een onderzoek naar de invloed van omgevingsfactoren op 

kansen van mensen in de maatschappij. Ik heb getracht begrippen omtrent deze 

omgevingsfactoren concreet te maken aan de hand van de literatuur en heb vervolgens 

gekeken welke invloed zij hebben op de mogelijkheden van mensen in de maatschappij. Het 

onderzoek is volledig gestoeld op wetenschappelijke theorieën en probeert op een nieuwe 

manier verschillende analyses te verbinden. Helaas was er binnen dit onderzoek geen ruimte 

voor praktijkonderzoek, er is enkel een grondig literatuuronderzoek uitgevoerd. 

 De afgelopen maanden heb ik veel geleerd over het opzetten en uitvoeren van een 

goed onderzoek. Daarom wil ik dan ook graag mijn begeleider prof. dr. Jan Kok – hoogleraar 

Economische-, Sociale- en Demografische Geschiedenis aan de Radboud Universiteit 

Nijmegen – bedanken voor de prettige en waardevolle begeleiding. Daarnaast wil ik ook 

graag mijn vriend bedanken die naast zijn het schrijven van zijn eigen bachelorscriptie iedere 

keer weer de tijd nam om te luisteren, te verbeteren en te brainstormen over de steeds 

terugkerende vraag ‘hoe nu verder?’. Ook wil ik graag mijn ouders bedanken voor alle 

kleine foutjes die ze uit mijn tekst hebben gehaald. Tot slot wil ik ook mijn ‘huistijgers’ 

bedanken voor het meermaals demonstratief plaats nemen op mijn laptop en aantekeningen: 

een teken dat het hoog tijd werd voor een pauze en een knuffel. 
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Hoofdstuk 1: Inleiding  

Amerika ziet zichzelf graag als het land van mogelijkheden en de American Dream, waar je 

met hard werken een succesvol bestaan op kan bouwen. Er is echter ook een andere kant van 

de medaille, het Amerika waar armoede, werkloosheid, criminaliteit en uitzichtloosheid aan 

de orde van de dag zijn. Om dit ‘andere’ Amerika draait dit onderzoek: het Amerika van 

sociale woningbouw, racisme en armoede in haar ergste vorm.  

In 1965 wordt er door de Chicago Daily News – tegenwoordig de Chicago Tribune – een 

serie artikelen gepubliceerd over de Robert Taylor Homes in Chicago.1 De Robert Taylor 

Homes waren het grootste sociale huisvestingsproject in Amerika: drie U-vormige gebouwen 

met bijna 4300 appartementen en 27.000 Afro-Amerikaanse bewoners.2 Van de originele 

plannen waren er bij de oplevering in 1962 al niet veel meer over. Tijdens het bouwproces 

bleek dat er geen geld was voor verf, de aanlegging van parken en speelplaatsen, balkons, 

voldoende liften en water- en elektriciteitsvoorziening. Toch waren de appartementen 

schoon, netjes en ruimtelijk. Vier jaar later waren de Robert Taylor Homes veranderd in 

‘vertical ghettos’. De Homes werden synoniem voor drugs, onveiligheid, vandalisme en 

extreme armoede.3  

 In 1998 eindigt in Chicago het Gautreaux Program I. Dit programma begint als een 

serie rechtszaken tegen de Chicago Housing Authority (CHA) en het U.S. Department of 

Housing and Urban Development (HUD). De initiatiefneemster van de rechtszaak was 

Dorothy Gautreaux, een maatschappelijk werkster en activiste tegen segregatie. Zij 

beschuldigde de CHA en HUD van opzettelijke segregatie van Afro-Amerikaanse families 

door selectieve toewijzing van sociale huisvesting.4 Het Gautreaux programma hield in dat 

segregatie gestopt moest worden door Afro-Amerikaanse families over te plaatsen naar 

andere wijken. In totaal werden 7100 families overgeplaatst naar zowel stedelijke- als semi-

stedelijke wijken – ook wel suburbs genoemd. 

Zowel de Robert Taylor Homes als het Gautreaux programma zijn voorbeelden van 

sociale huisvesting in een poging het leven van de arme – Afro-Amerikaanse – bevolking te 

verbeteren. Waar de Robert Taylor Homes echter gezien worden als één van de grootste 

                                                      
1 Chris Quispel, ‘Toekomst te huur’ Migratie, etniciteit en stigmatisering: de Robert Taylor Homes in 
Chicago en de Bijlmermeer in Amsterdam’, Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 7:1 
(2010), 88-109, alhier 88. 
2 Erik Gellman, ‘Robert Taylor Homes’, encyclopedia of Chicago  
<http://www.encyclopedia.chicagohistory.org/pages/2478.html> [geraadpleegd op 07-01-2015]. 
3 Quispel, ‘Toekomst te huur’, 88. 
4 Paul Fischer, ‘Gautreaux assisted housing program’, encyclopedia of Chicago 
<http://www.encyclopedia.chicagohistory.org/pages/507.html> [geraadpleegd op 07-01-2015]. 

http://www.encyclopedia.chicagohistory.org/pages/2478.html
http://www.encyclopedia.chicagohistory.org/pages/507.html
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mislukkingen op het gebied van sociale huisvesting wordt het Gautreaux programma 

bejubeld vanwege haar grote succes. Aanleiding voor dit onderzoek zijn de recente 

nieuwsberichten over de grote ongelijkheid in Amerika. Deze ongelijkheid is geen onbekend 

fenomeen maar een terugkerend thema in de geschiedenis van de Verenigde Staten. Mijn 

verwondering over deze steeds groter wordende ongelijkheid – in combinatie met een aantal 

colleges tijdens mijn studie over de sociale woningbouw in Amerika en de gespannen relatie 

tussen blanken en Afro-Amerikanen – brachten mij tot dit onderzoek.  

In dit onderzoek vraag ik me af hoe de woonomgeving een bijdrage kan leveren aan 

de kansen in de maatschappij. Kort gezegd, hebben de wijk en het huis waarin je woont 

invloed op je kansen in de samenleving? Deze mogelijkheden en kansen in de samenleving 

worden geformuleerd als kapitaal. In dit onderzoek zal er onderscheid worden gemaakt 

tussen sociaal-, cultureel- en staatskapitaal. Deze zijn gestoeld op de theorieën van 

respectievelijk Robert Putnam, Pierre Bourdieu en Loïc Wacquant.  

De hoofdvraag die bij dit onderzoek luidt als volgt: Welke invloed heeft de 

woonomgeving op het creëren, uitbouwen of afbreken van sociaal-, cultureel- en staatskapitaal ten 

einde vast te stellen welke rol omgevingsfactoren bij het slagen dan wel falen van mensen in de 

maatschappij. Om deze invloed te meten zal er een onderscheid worden gemaakt tussen twee 

verschillende omgevingen waar – grotendeels – dezelfde homogene groep mensen resideert. 

De groep bewoners en hun mogelijkheden tot het creëren van kapitaal zullen worden bezien 

vanuit de Robert Taylor Homes en het Gautreaux programma. De keuze voor beide 

projecten komt voort uit het contrast tussen deze twee projecten. Waar de Homes beroemd 

en berucht zijn vanwege het falen van sociale woningbouw bevindt Gautreaux zich – 

wellicht als eenling – aan de andere kant van het spectrum. Beide projecten zijn een ideaal 

onderzoeksobject in de zoektocht naar effecten van de omgeving op kansen van mensen in 

de maatschappij omdat alleen de omgeving van grotendeels dezelfde homogene groep 

mensen veranderd.  

Dit onderzoek zal een tijdsperiode van grofweg vijftig jaar beslaan (van 1950 tot 2000) 

en is als volgt opgebouwd: in hoofdstuk twee zullen de theorieën besproken worden waarop 

dit onderzoek is gestoeld. Hoofdstuk drie en -vier beschrijven respectievelijk de Robert 

Taylor Homes en het Gautreaux programma waarna de resultaten van dit onderzoek 

worden besproken in de conclusie, hoofdstuk 5.  
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Hoofdstuk 2: Kansen en mogelijkheden 
 
In dit hoofdstuk worden de wetenschappelijke inzichten gepresenteerd waarop dit 

onderzoek is gebaseerd. Allereerst zal worden gekeken naar wetenschappelijke analyses 

over sociale woningbouw, waar de Robert Taylor Homes en het Gautreaux programma 

voorbeelden van zijn. Daarna wordt aandacht geschonken aan het belang van 

omgevingsfactoren op kansen van mensen in de maatschappij. Vervolgens wordt kort het 

domein van dit onderzoek uiteengezet en wordt er ingegaan op het begrip armoede. Tot slot 

worden de theorieën en analyses betreffende kansen en mogelijkheden van mensen in de 

maatschappij uiteengezet in de vorm van sociaal-, cultureel- en staatskapitaal.  Het doel van 

dit hoofdstuk is om inzicht te verkrijgen in de verschillende theorieën over sociale 

woningbouw en vormen van kapitaal om vervolgens een raamwerk te creëren wat toegepast 

kan worden op beide sociale woningbouwprojecten.  

 

2.1 Sociale woningbouw 

Om de situatie van de sociale woningbouw in Chicago te kunnen begrijpen is het van belang 

om deze situatie in de juiste context te kunnen plaatsen. De sociale huisvesting in Amerika 

vindt haar oorsprong ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. Deze begint echter pas in 1937 

serieuze vormen aan te nemen met de Wagner-Steagall Act – en de daarop aansluitende 

Housing Act van 19495. Aanleiding voor de eerstgenoemde wet was de grote depressie en de 

daaruit voortkomende (second) New Deal.6 Twintig jaar later was er veel kritiek op de 

sociale huisvestingsprogramma’s. De bestaande projecten zouden meer kwaad dan goed 

doen en de huiveringwekkende verhalen over het leven in de getto’s in Chicago – 

bijvoorbeeld de Robert Taylor Homes en Cabrini Green – bereikten het nationale nieuws.7 

Het was duidelijk dat er radicale veranderingen in de sociale woningbouw nodig waren; 

toch duurde het nog ruim tien jaar voordat er actie werd ondernomen. 

Op 29 februari 1968 komt het Kerner-rapport uit. Dit rapport was het eindproduct 

van de National Advisory Commission on Civil Disorders (onder leiding van gouverneur 

Otto Kerner) die werd ingesteld op verzoek van president Lyndon B. Johnson na raciale 

onrusten in 1967. De adviescommissie concludeerde dat de raciale onrusten voortkwamen 

                                                      
5 Michael H. Schill, ‘Distressed public housing: where do we go from here?’, Chicago Unbound (1993), 
497-554,  alhier 500. 
6 Lawrence M. Friedman, ‘Public housing and the poor: an overview’, California Law Review 54:2 (1966), 
642-669, alhier 642. 
7 Friedman, ‘Public housing and the poor’, 643. ; Janet Currie en Aaron Yelowitz, ‘Are public housing 
projects good for kids?’, Journal of Public Economics 75 (2000), 99-123, alhier 100. 
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uit het steeds meer ongelijke- en gesegregeerde karakter van  de Amerikaanse samenleving. 

Volgens de commissie kwamen de onrusten voort uit ontevredenheid van de Afro-

Amerikaanse bevolking over de ongelijkheid binnen de Amerikaanse samenleving.  Deze 

ontevredenheid heeft de commissie geclassificeerd op basis van oplopende intensiteit in drie 

verschillende niveaus. Het eerste niveau heeft betrekking op de hoge werkloosheid van de 

Afro-Amerikaanse bevolking en inadequate huisvesting. Het tweede niveau betreft de 

ontevredenheid over inadequate scholing en beperkte recreatiemogelijkheden voor Afro-

Amerikanen. Discriminatie door zowel personen als instellingen en inadequate sociale 

voorzieningen vallen onder het derde niveau van ontevredenheid.8  

Het algemene beeld van de erbarmelijke sociale huisvesting in Amerika is ook toe te 

passen op Chicago. De ontevredenheid weergegeven in het Kerner-rapport is ook terug te 

zien in de Robert Taylor Homes. Werkeloosheid, inadequate huisvesting, -scholing, -sociale 

voorzieningen en -recreatiemogelijkheden waren aan de orde van de dag. Naast de Robert 

Taylor Homes waren er vergelijkbare sociale woningen zoals Cabrini Green en de Henry 

Horner Homes. In de jaren ’90 van de vorige eeuw werd het duidelijk dat de segregatie meer 

nadelen dan voordelen had en werden er desegregatiemaatregelen gestart, waaronder het 

Gautreaux programma.  

 

2.2 Omgevingsfactoren  

Deze paragraaf gaat in op de invloed van omgevingsfactoren op kansen van mensen in de 

maatschappij. Het onderzoek dat gedaan is naar de invloed van omgevingsfactoren komt 

voornamelijk uit de sociologie. Sociologen Douglas S. Massey, Andrew B. Gross en Mitchell 

L. Eggers spreken in hun onderzoek naar segregatie en armoede over de invloed 

omgevingsfactoren op sociale mobiliteit. Zij stellen dat omgevingsfactoren je sociale positie 

in de maatschappij bepalen. Deze sociale positie bepaald vervolgens je toegang tot voordelen 

en mogelijkheden in de maatschappij.9 Vaak wordt aangenomen dat omgevingsfactoren een 

kleiner effect hebben op je sociale positie dan familiaire invloeden – bijvoorbeeld inkomen en 

educatieniveau van de ouders en de daarmee gepaard gaande sociaal-economische status. Er 

zijn echter bewijzen dat gezinnen met de minste mogelijkheden het meest kwetsbaar zijn 

voor beïnvloeding door omgevingsfactoren.10 De kansarme Afro-Amerikanen in de Robert 

                                                      
8 Report of the National Advisory Commission on Civil Disorder, Summary of report, 7.  
9 Douglas S. Massey, Andrew B. Gross en Mitchell L. Eggers, ‘Segregation, the concentration of 
poverty, and the live chances of individuals’, Social Science Research 20 (1991), 397-420,  alhier 398. 
10 Margery A. Turner, ‘Moving out of poverty: expanding mobility and choice through tenant-based 
housing assistance’, Housing Policy Debate 9:2 (1998), 373-394, alhier 375. 
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Taylor Homes behoren tot deze groep. Onderzoek heeft daarnaast uitgewezen dat 

omgevingsfactoren wel degelijk van grote invloed kan zijn op de sociale positie van mensen. 

Een hoge concentratie van armoede, de afwezigheid van hoogopgeleide buren en twee-

ouder gezinnen, hoge werkloosheid en een grote mate van uitkeringsafhankelijkheid zijn 

voorbeelden van deze negatieve omgevingsfactoren.11 Naast alle negatieve invloeden wijst 

onderzoek naar het Gautreaux programma uit dat omgevingsfactoren ook een positieve 

invloed kunnen hebben op de kansarme Afro-Amerikaanse bevolking en dat deze zelfs 

kunnen leiden tot sociaal-economisch succes.12   

 

2.3 Bewoners  

Ondanks dat dit onderzoek een literatuurstudie is en er geen praktijkonderzoek wordt 

gedaan, kan er wel gesproken worden over het domein van dit onderzoek. In deze paragraaf 

wordt een korte schets gegeven van de arme Afro-Amerikaanse bevolking die in dit 

onderzoek centraal staan. Zij vormen het overgrote gedeelte van het domein van dit 

onderzoek, namelijk de mensen uit de Robert Taylor Homes en deelnemers aan het 

Gautreaux programma.   

De bewoners van de sociale woningbouw in Amerika – waaronder de Robert Taylor 

Homes – werden beschouwd als de allerarmsten en behoorden tot de zogenoemde 

‘onderklasse’. In dit onderzoek is geen ruimte voor een volledig analyse van het 

wetenschappelijke debat over armoede en de onderklassetheorie. In het vervolg van deze 

paragraaf zal echter wel gepoogd worden een kort overzicht te geven van het begrip 

armoede en de sociaal-economische situatie van de bewoners van sociale woningbouw. 

 Amerikanen zien hun land graag als het land van mogelijkheden waar je alles kunt 

bereiken als je maar hard genoeg werkt. De misvatting die in de jaren ‘90 van de vorige eeuw 

heerste in de Amerikaanse samenleving  was dat armoede toch vooral een ‘zwart’ probleem 

was. De Amerikaanse onderklasse bestond – volgens de Amerikanen –  voor 50% procent uit 

Afro-Amerikanen die lui waren en zo dus hun eigen armoede in stand hielden.13 De 

negatieve stereotypering van Afro-Amerikanen heeft lange tijd het mediabeeld en de 

politieke besluitvormging omtrent armoede bepaald. Onderzoek uit  1990 wijst echter uit dat 

‘slechts’ 29% van de Amerikaanse onderklasse Afro-Amerikaans was.14 Hoewel het 

                                                      
11 Turner, ‘Moving out of poverty’, 375. 
12 Ibidem, 375-376. 
13 Martin Gilens, ‘Race and poverty in America: public misperceptions and American new media’, The 
Public Opinion Quaterly 60:4 (1996), 515-541, alhier 517-518. 
14 Gilens, ‘Race and poverty in America, 516. 
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percentage verschilt per definitie is het wel duidelijk dat het niet uitsluitend een ‘zwart’ 

probleem is. Dan rest nog wel de vraag wat armoede dan is. Hoe ontstaat armoede en welke 

factoren spelen een rol in de instandhouding ervan?  

Onderzoek van de Amerikaanse econome Hilary Hoynes uit 2006 – waarin armoede 

wordt bestudeerd tussen 1967 en 2003 – laat zien dat armoede afhankelijk is van 

verschillende factoren. Armoede wordt onder meer bepaald door gezinssituatie, etniciteit en 

educatie. Eenpersoonshuishoudens of eenoudergezinnen, Afro- en Latijns-Amerikanen en 

laaggeschoolden hebben de grootse kans om onder de armoedegrens te vallen.15 Deze 

factoren spelen ook een rol bij de instandhouding van de armoede en beïnvloeden dus ook 

de volgende generatie. Kinderen die geboren worden in armoede binnen een Afro-

Amerikaans één oudergezin – met de (meestal laaggeschoolde) moeder als gezinshoofd – 

hebben percentueel gezien de grootste kans om zelf ook onder de armoedegrens te vallen 

wanneer zij volwassen zijn.16  

Daarnaast verdwijnen in de jaren ’70 van de vorige eeuw veel banen uit het centrum 

van de stad. Hiermee vertrekt ook de Afro-Amerikaanse middenklasse uit de stad, wat leidt 

tot een concentratie van arme Afro-Amerikaanse bewoners in het centrum van de stad. Er 

wordt een milieu gecreëerd waarin instituties (staatskapitaal), normen (cultureel kapitaal) en 

rolmodellen (sociaalkapitaal) ontbreken. In een dergelijk milieu worden buitenechtelijke 

kinderen, werkeloosheid en uitkeringsafhankelijkheid de nieuwe norm.17 De problemen van 

slechte educatie, werkloosheid, tienermoeders, daklozen, drugs en geweld versterken elkaar 

en houden de vicieuze cirkel van armoede, ongelijkheid, isolatie en wanhoop in stand.18 

 

2.4 Sociaal-, cultureel- en staatskapitaal 

Nu de context van dit onderzoek is geschetst kunnen de drie vormen van kapitaal uiteen 

worden gezet. In dit onderzoek staan sociaal-, cultureel- en staatskapitaal gelijk aan de 

kansen en mogelijkheden in de maatschappij. Het opbouwen, behouden maar ook de 

afbraak van dit kapitaal wordt beïnvloed door omgevingsfactoren. In deze paragraaf worden 

de drie concepten over kapitaal gepresenteerd en wordt er ingegaan op de relevantie van 

deze begrippen voor dit onderzoek.  

                                                      
15 Hilary W Hoynes., Marianne E. Page en Ann Huff Stevens, ‘Poverty in America: trends and 
explanations’, The Journal of Economic Perspectives 20:1 (2006), 47-68, alhier 49. 
16 Hoynes e.a., ‘Poverty in America’, 51. 
17 Massey e.a., ‘Segregation’, 398-399. 
18 Turner, ‘Moving out of poverty’, 373. 
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De drie vormen van kapitaal die in dit onderzoek gehanteerd worden zijn gangbare 

begrippen in de wetenschappelijke literatuur maar zijn niet de enige vormen van kapitaal. In 

de omvangrijke literatuur worden er verschillende vormen van kapitaal weergegeven. Zo 

spreekt bijvoorbeeld de Franse socioloog Loïc Wacquant van economisch-, cultureel- en 

sociaal kapitaal en weerspreekt het bestaan van symbolisch kapitaal.19 Niet alleen over de 

verschillende vormen maar ook over de toepassing van de verschillende kapitaaltheorieën in 

de praktijk is veel literatuur te vinden. In dit onderzoek is er echter geen ruimte om alle 

verschillende theorieën binnen het wetenschappelijke debat te presenteren. Voor dit 

onderzoek is het van belang dat er een kort overzicht wordt gegeven van het 

wetenschappelijke debat ten einde hanteerbare definities van sociaal-, cultureel- en 

staatskapitaal te vormen. Binnen het wetenschappelijke debat is het werk van de 

Amerikaanse socioloog Robert Putnam een goed startpunt voor sociaal kapitaal. Voor 

cultureel kapitaal zal het werk van de Franse sociologen Pierre Bourdieu en Jean-Claude 

Passeron als uitgangspunt worden gebruikt en het werk van Wacquant dient als leidraad 

voor staatskapitaal. 

 

Sociaal kapitaal 

Het zoeken naar een goede definitie van een controversieel begrip als sociaal kapitaal is geen 

gemakkelijke opgave. In Making Democracy Work en het daarop volgende Bowling Alone 

definieert Robert Putnam sociaal kapitaal als “features of social organization such as networks, 

norms, and social trust that facilitate coordination and cooperation for mutual benefit.” Sociaal 

kapitaal is volgens Putnam dus het netwerk van relaties waarin mogelijkheden worden 

gecreëerd voor sociale mobilisatie. Hoewel Putnam veel kritiek gekregen heeft op zijn werk 

wordt zijn concept nog steeds gebruikt als een vertrekpunt.20 Veel wetenschappers 

bekritiseren Putnam vanwege het gebrek aan aandacht voor sociaal kapitaal tussen 

verschillende etnisch groepen. Putnam beargumenteerd echter dat sociaal kapitaal – en 

vooral het verval ervan – alle etniciteiten beïnvloedt.21  Voor dit onderzoek is het niet 

relevant om dieper in te gaan op het verschil in sociaal kapitaal tussen verschillende etnische 

groepen omdat dit onderzoek zich richt op één etnisch homogene groep met verschillende 

omgevingsfactoren. In de omvangrijke literatuur die ontstaan is na het werk van Putnam is 

                                                      
19 Loïc Wacquant, ‘Negative social capital: state breakdown and social destitution in America’s urban 
core’, Netherlands journal of housing and the built environment 13:1 (1998), 25-40,  alhier 26-27. 
20 Lisa G. Bedolla, ‘Race, social relations, and the study of social capital’ in: James Jennings (red.), Race, 
Neighborhoods and the misuse of social capital’ 7. 
21 Bedolla, ‘Race’, 9. 
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ook het werk van de Cubaans-Amerikaanse socioloog Alejandro Portes te vinden. Portes 

beschrijft sociaal kapitaal als (1) een bron van sociale controle, (2) een bron van familiair 

geregelde voordelen en (3) een bron van mogelijkheden gecreëerd door niet-familiaire 

netwerken.22 Als laatste moet er nog het onderscheid gemaakt worden tussen ‘bonding’- en 

‘bridging’ sociaal kapitaal, uitgelegd door socioloog en politicoloog Michael Woolcock en 

sociologe Deepa Narayan. Bonding sociaal kapitaal zijn de sociale netwerken binnen een 

gemeenschap die er voor zorgen dat iemand ‘rond kan komen’. Bridging sociaal kapitaal 

betreft de netwerken buiten de eigen gemeenschap die er voor zorgen dat iemand ‘verder 

kan komen’.23  

De belangrijkste ideeën en theorieën over sociaal kapitaal zijn hierboven uiteen gezet. 

Vele wetenschappers en theoretici hebben zich gebogen over het concept van sociaal 

kapitaal. Het steeds terugkerende element zijn netwerken die daarmee de basis vormen van 

sociaal kapitaal. Op welke manier deze netwerken zich manifesteren  (economisch, 

individueel, politiek, binnen of buiten de eigen gemeenschap et cetera) is afhankelijk van de 

auteur en zijn of haar werkveld. De definitie van sociaal kapitaal die in dit onderzoek 

gehanteerd zal worden is: de persoonlijke netwerken binnen en buiten de gemeenschap die 

het mogelijk maken om ‘rond’ (bonding) dan wel ‘verder’ (bridging) te komen in de 

samenleving. 

 

Cultureel kapitaal 

Naast sociaal kapitaal zal er in dit onderzoek ook gekeken worden naar de invloed van 

omgevingsfactoren op cultureel kapitaal. Voor het begrip cultureel kapitaal moet in de 

wetenschappelijke literatuur eerst worden gekeken naar het werk van Bourdieu en Passeron, 

de grondleggers van het begrip. Net als bij sociaal kapitaal is er een grote verscheidenheid 

aan ideeën en theorieën over het begrip cultureel kapitaal. Eén van de belangrijkste en 

oorspronkelijke ideeën over cultureel kapitaal van Bourdieu en Passeron is die van 

uitsluiting. Cultureel kapitaal wordt gezien als geïnstitutionaliseerde, alom gedeelde 

culturele signalen (bijvoorbeeld attitudes, voorkeuren, kennis, gedrag, goederen en 

referenties) die gebruikt worden voor sociale en culturele in- en uitsluiting.24 Individueel 

                                                      
22 Alejandro Portes, ‘The two meanings of social capital’, Sociological forum 15:1 (2000), 1-12, alhier 2. 
23 Michael Woolcock en Deepa Narayan, ‘Social capital: implications for development theory, research, 
and policy’, World Bank Research Observer 15:2 (2000), 1-49, alhier 3. 
24 Michele Lamont en Annette Lareau, ‘Cultural capital: allusions, gaps and glissandos in recent 
theoretical developments’, Sociological Theory 6:2 (1988), 153-168, alhier 156. 
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gedrag, toegang tot kennis en individuele mogelijkheden spelen de hoofdrol in cultureel 

kapitaal, waar deze hoofdrol bij sociaal kapitaal is weggelegd voor persoonlijke netwerken.  

Volgens de Amerikaanse econoom David Throsby moet er een onderscheid gemaakt 

worden tussen tastbaar en niet-tastbaar cultureel kapitaal. Tastbaar cultureel kapitaal zijn 

bijvoorbeeld kunstwerken, sculpturen, schilderijen en erfgoed. Niet-tastbaar cultureel 

kapitaal refereert naar tradities, waarden en ideeën van een bepaalde groep.25  In haar 

onderzoek naar cultureel kapitaal van arme Afro-Amerikaanse schoolkinderen in Amerika 

maakt de van Afro-Amerikaanse afkomst sociologe Prudence L. Carter een conceptueel 

onderscheid tussen de dominante- en niet-dominante vorm van cultureel kapitaal. Carter 

beschrijft de dominante vorm als de mogelijkheid om mee te kunnen doen met de  ‘walk the 

walk’ en ‘talk the talk’ van de geaccepteerde omgangsnormen in de maatschappij. Wanneer 

iemand dit kan is sociale mobiliteit en succes in reguliere organisaties en instituties mogelijk. 

De non-dominante vorm belichaamd een reeks voorkeuren, regelingen en appreciaties 

binnen een bepaalde groep die zich uitten in onder andere muziek, taalgebruik en bepaalde 

vormen van interactie. De niet-dominante vorm heeft minder positieve invloed op sociale 

mobiliteit en succes omdat deze vaak beperkt blijft tot een relatief kleinere groep. 26 Deze 

niet-dominante vorm van cultureel kapitaal wordt binnen deze groep wél gezien als sociaal 

geaccepteerd maar buiten deze groep vaak niet. Wanneer iemand zich kan gedragen naar de 

geaccepteerde omgangsvormen – dominant cultureel kapitaal – in de publieke wereld is 

sociale mobiliteit mogelijk. Cultureel kapitaal zal in dit onderzoek gedefinieerd worden als: 

de persoonlijke mogelijkheden (toegang tot kennis, persoonlijke voorkeuren en gedrag) die 

sociale en culturele in- en uitsluiting beïnvloeden.  

 

Staatskapitaal  

Voor de definitie van staatskapitaal zal het werk van Wacquant dienen als basis. Wacquant is 

gespecialiseerd op het gebied van getto’s, armoede en criminaliteit en in zijn onderzoek heeft 

hij een derde vorm van kapitaal geïntroduceerd: staatskapitaal. Staatskapitaal is volgens 

Wacquant de formele vorm van sociaal kapitaal waarbij niet de persoonlijke netwerken en 

relaties – informeel sociaal kapitaal – maar de relatie met formele organisaties invloed 

hebben op sociale mobiliteit.27 De formele organisaties die Wacquant onder sociaal kapitaal 

verstaat zijn de organisaties die publieke goederen en diensten verlenen: 

                                                      
25 David Throsby, ‘Cultural capital’, Journal of cultural economics (1999), 166-169,  alhier 167-168. 
26 Prudence L. Carter, ‘”Black” cultural capital, status positioning, and schooling Conflicts for Low-
Income African American Youth’, Social Problems 50:1 (2003), 136-155, alhier 138. 
27 Wacquant, ‘Negative social capital’ 28. 
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overheidsorganisaties. De definitie van staatskapitaal die in deze scriptie gehanteerd zal 

worden heeft dan ook betrekking op de relatie van de Afro-Amerikaanse bevolking met 

overheidsinstanties. Het ontbreken of niet kunnen vormen van een dergelijke relatie is hierbij 

niet uitgesloten. Voor de definitie van staatskapitaal zal in deze scriptie de definitie van 

Wacquant gehanteerd worden: staatskapitaal is de relatie met formele organisaties. Waar 

Wacquant staatskapitaal echter als een vorm van sociaal kapitaal ziet zal in dit onderzoek 

staatskapitaal gehanteerd worden als een op zichzelf staande entiteit.  

 

2.5 Conclusie 

Dit hoofdstuk heeft een overzicht gegeven van de verschillende theorieën binnen de 

literatuur over de in dit onderzoek gebruikte concepten. Allereerst is de geschiedenis van de 

sociale woningbouw en in het specifiek die van Chicago uiteengezet. Hoewel er aan het 

einde van de 20e eeuw steeds meer inzicht kwam in de effecten van sociale woningbouw op 

de sociale positie van mensen in de maatschappij duurde het nog geruime tijd voordat er 

daadwerkelijk actie werd ondernomen. De omgevingsfactoren hebben een significante 

invloed op iemands sociale positie en daarmee zijn of haar  sociaal-economische status. Het 

opbouwen van sociaal-, cultureel- en staatskapitaal kan worden beïnvloed door deze 

factoren.    

 Het raamwerk wat gecreëerd is waarin kansen en mogelijkheden van mensen in de 

maatschappij gevangen zijn in concepten van sociaal-, cultureel- en staatskapitaal wordt 

toegepast in de volgende hoofdstukken over de Robert Taylor Homes en het Gautreaux 

programma.  
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Hoofdstuk 3: Robert Taylor Homes 
 
De Robert Taylor Homes maakten onderdeel uit van de grootste concentratie sociale 

huisvesting in Amerika, gelegen in de ‘black belt’ van Chicago. Met haar 28 identieke, 16 

verdiepingen tellende flatgebouwen was ze het grootste op zichzelf staande sociale 

huisvestingsprogramma in Amerika. In totaal waren er meer dan 4400 appartementen en op 

het hoogtepunt waren er 27.000 bewoners, waarvan meer dan 20.000 kinderen.28 De Robert 

Taylor Homes openden in 1962 en zijn vernoemd naar de eerste Afro-Amerikaanse 

voorzitter van de Chicago Housing Authority (CHA), Robert Taylor. Taylor trok zich in 1950 

terug uit de CHA omdat zij niet open stonden voor raciaal geïntegreerde huisvesting. Twaalf 

jaar later werd zijn naam – ironisch genoeg – gegeven aan een vorm van sociale huisvesting 

die raciale integratie onmogelijk maakte.29  

 Drie jaar na de opening van de Robert Taylor Homes stonden de Homes synoniem 

voor drugs, geweld en extreme onveiligheid.30 De oorzaken voor het falen van het publieke 

huisvestingsprogramma zijn divers. De gangbare opvatting dat racistische wethouders 

raciale integratie blokkeerden is weliswaar niet incorrect maar wel onvolledig. Socioloog en 

historicus Bradford Hunt zet in zijn artikel Went Wrong with Public Housing in Chicago? A 

History of the Robert Taylor Homes vier factoren uiteen die de kern vormen van de mislukking 

van de Robert Taylor Homes: locatie, ontwerp, huurders en management.31 De factoren 

hebben betrekking op de periode in de aanloop naar de bouw van de Robert Taylor Homes 

waarbij de derde en vierde factor doorlopen naar de periode tijdens het daadwerkelijke 

bestaan en functioneren van de Robert Taylor Homes. In dit hoofdstuk wordt getracht deze 

vier factoren te verbinden aan sociaal-, cultureel- en staatskapitaal en vervolgens zal er 

gekeken worden naar de invloed van omgevingsfactoren op deze vormen van kapitaal. 

 

3.1 Geschiedenis van de Robert Taylor Homes 

Locatie  

 De eerste factor betreft de locatie van de Robert Taylor Homes. Hoewel op het eerste 

gezicht de uiteindelijke keuze van de locatie in de Black Belt van Chicago geen onlogische 

lijkt te zijn is de daadwerkelijke situatie complexer. De keuze voor de bouwlocatie in de 

                                                      
28 Bradford Hunt, ‘What went wrong with public housing in Chicago? A history of the Robert Taylor 
Homes’, Journal of the Illinois State Historical Society 94:1 (2001), 96-123,  alhier 96. 
29 Erik Gellman, ‘Robert Taylor Homes’, encyclopedia of Chicago  
<http://www.encyclopedia.chicagohistory.org/pages/2478.html >[geraadpleegd op 07-01-2015]. 
30 Quispel, ‘Toekomst te huur’, 90. 
31 Hunt, ‘What went wrong?’, 97. 

http://www.encyclopedia.chicagohistory.org/pages/2478.html
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Black Belt ging in tegen de wensen van de CHA. De CHA was van mening dat een 

bouwlocatie voor sociale huisvesting niet gelegen moest zijn tussen een spoorlijn (westen), 

andere sociale huisvesting (noorden) en raciaal gesegregeerde wijken die allen tezamen de 

Black Belt vormden (zuiden en oosten). De Robert Taylor Homes moesten volgens de CHA 

gebouwd worden op braakliggend terrein in overwegend blanke wijken. Dit land was niet 

alleen goedkoper dan grond in de Black Belt maar zou ook raciale integratie bevorderen. De 

bouw van de Homes in overwegend blanke wijken werd tegen gehouden door wethouders 

die zich schaarden achter de protesten van de blanke bevolking. Raciale protesten waren 

echter niet de enige reden waarom er uiteindelijk voor de locatie in de Black Belt gekozen 

werd. De Robert Taylor Homes maakten onderdeel uit van grootschalige naoorlogse plannen 

van de CHA om de sociale huisvesting in Chicago te veranderen. In deze plannen werden 

probleemwijken gemarkeerd die platgegooid zouden worden waarna er nieuwe, grotere en 

betere sociale huisvesting zou verrijzen. Het gebied van de uiteindelijke locatie van de 

Homes was een dergelijke wijk. Niet alleen raciale protesten en grootschalige naoorlogse 

plannen maar ook disputen over kosten met de overkoepelende Public Housing Authority 

(PHA) zorgden voor relocatie op de resten van een oude gesegregeerde wijk binnen de Black 

Belt.32  

De locatie van de Homes zorgde er uiteindelijk voor dat het opbouwen van sociale 

contacten en netwerken met mensen van een andere sociale groep en/of klasse bemoeilijkt 

werd. Nadat de locatie definitief vaststond werd al snel duidelijk dat vanwege de locatie de 

Homes weinig tot geen blanke bewoners zouden hebben.33 De raciale segregatie die – 

opnieuw – door de locatie gecreëerd werd zou het opbouwen van sociaal kapitaal voor de 

bewoners bemoeilijken.  

 

Ontwerp 

Niet alleen de locatie van de Homes maar ook het ontwerp zorgde voor aanvang van de 

bouw voor moeilijkheden. Hoewel vaak wordt verwezen naar architecturale invloeden is het 

vooral de federale obsessie met kostenbesparing geweest die het ontwerp bepaalde.34 

Hoewel in het naoorlogse project van de CHA ‘groter is beter’ de leus bleek te zijn kwam 

men er in de jaren ’50 van de vorige eeuw achter dat groter niet altijd beter was. De CHA 

begon in te zien dat grootschalige hoogbouwprojecten steeds meer nadelen in plaats van 

voordelen met zich meebrachten. De CHA begon dan ook in de jaren 1950 publieke 

                                                      
32 Hunt, ‘What went wrong’, 97-102. 
33 Ibidem, 107. 
34 Ibidem, 103. 
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huisvesting te ontwerpen met laagbouwwoningen in plaats van hoogbouw. Hoewel de 

lobby voor laagbouw op gang kwam werd hoogbouw niet volledig afschreven. Niet alleen 

de CHA maar ook Chicago’s wethouders waren geïnspireerd door de ideeën van de Frans-

Zwitserse architect Le Corbusier. Le Corbusier wilde een extreem geordende samenleving 

creëren waar wonen en werken gescheiden zou worden. De traditionele vormen van de oude 

steden waar alles door elkaar gebeurde moesten doorbroken worden en mensen zouden 

vanuit hun hoogbouwflats neerkijken op fraai aangelegde parken.35 

 Hoewel Le Corbusiers ideeën een rol speelde in de keuze voor hoogbouwflats waren 

de kosten de doorslaggevende factor. De PHA in Washington vond dat laagbouw te veel 

geld zouden gaan kosten en drongen aan op hoogbouwprojecten die een stuk goedkoper 

waren. Door de stugge houding van de wethouders die weigerden goedkopere grond 

beschikbaar te stellen in andere delen van de stad werd de CHA daarnaast gedwongen om te 

bouwen op de duurdere grond van het oude getto. Deze combinatie van zowel lokale als 

nationale druk resulteerde in hoogbouwflats die minder grond in beslag namen maar wel 

een maximum aan woonruimte opleverden.36 Het uiteindelijke ontwerp van de 

hoogbouwflats was ook onderhevig aan discussie. Meermaals werden ontwerpen van de 

CHA afgekeurd door de PHA vanwege de kosten. De vele strubbelingen resulteerden in het 

welbekende eindresultaat van identieke flatgebouwen waar geen geld meer was voor verf, 

balkons, goed functionerende liften en centrale verwarming, parken en grasvelden en de 

beloofde hoeveelheid speeltuinen.37  

 

Huurders 

Hoewel door de locatie duidelijk was geworden dat de Homes bewoond zouden worden 

door de arme Afro-Amerikaanse bevolking was de extreme concentratie van armoede geen 

geplande uitkomst. Interne strubbelingen bij de CHA en externe factoren speelden een rol bij 

de verschuiving van ‘low-income housing’ in de jaren ’60 van de vorige eeuw naar ‘housing 

of last resort’ eind jaren 1970.38  

 De initiële huurders van de Robert Taylor Homes waren de werkende Afro-

Amerikaanse twee ouder gezinnen met lage inkomens – niet de allerarmste verpauperde 

gezinnen. Grofweg de helft van de totale huurders waren twee ouder gezinnen; de helft van 

de huurders behoorde tot de werkende klasse, één-derde was afhankelijk van de bijstand en 

                                                      
35 Quispel, ‘Toekomst te huur’, 89. 
36 Ibidem, 93. ; B. Hunt, ‘What went wrong’, 103-107. 
37 Ibidem, 93. 
38 Hunt, ‘What went wrong’, 107-108. 
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de rest kregen andere vormen van sociale bijstand (bijvoorbeeld het Amerikaanse equivalent 

van de AOW en veteranen bijdrage).39 De samenstelling van de huurders veranderde echter 

aan het einde van de jaren ’60 en begin jaren ‘70 van de vorige eeuw. De sociaal-economische 

status van de huurders veranderde drastisch door economische veranderingen in de 

Amerikaanse samenleving (waarover hieronder meer). Veel twee ouder gezinnen vertrokken 

uit de Homes en werden voornamelijk vervangen door niet-werkende één-ouder gezinnen 

(met de moeder als gezinshoofd) en daarnaast kwamen veel huurders in de bijstand 

terecht.40  

 Externe veranderingen in de Amerikaanse economie en samenleving lagen ten 

grondslag aan de dramatische verandering in sociaal-economische status. Na 1970 begint de 

werkgelegenheid voor de Afro-Amerikaanse bevolking langzaam te verdwijnen. De 

industrie decentraliseert waardoor veel werkgelegenheid naar het buitenland en de suburbs 

verdwijnt. Tegelijkertijd worden de vakbonden van de ‘blue collar’ banen steeds zwakker, de 

sector waarin traditioneel veel zwarte arbeiders werken. Door de afnemende macht van de 

vakbonden komt er steeds meer concurrentie op de arbeidsmarkt voor laaggeschoolde- en 

laagbetaalde banen. Voor de Afro-Amerikaanse bevolking wordt het moeilijker om een baan 

te vinden en krijgen in de concurrentiestrijd om een baan steeds vaker te maken met 

racisme.41 Door de afnemende werkgelegenheid binnen de blue collar banen (de white collar 

banen in de service industrie groeiden wel maar in deze sector werkten traditioneel weinig 

tot geen Afro-Amerikanen) werden steeds meer huurders afhankelijk van de bijstand en 

veranderde hun sociaal-economische status.42 Steeds meer mannelijke huurders raken hun 

baan kwijt en vaak gingen zij weg bij hun gezin omdat in het Amerikaanse systeem 

uitkeringen alleen gegeven werden aan alleenstaande moeders. Samenwonen werd 

financieel dusdanig onaantrekkelijk dat veel mannelijke bewoners besloten te vertrekken uit 

de Robert Taylor Homes, waardoor vrouwen en kinderen oververtegenwoordigd raakten.43  

Niet alleen veranderingen op de arbeidsmarkt maar ook budgettaire problemen en 

bezuinigingen binnen de CHA, veranderingen op de huizenmarkt en gesjoemel met de 

screeningsprocedures voor nieuwe huurders zorgden voor grote veranderingen in de 

huurderssamenstelling. Bezuinigingen en onenigheid over het beschikbare budget voor de 

Robert Taylor Homes binnen de CHA resulteerde in achterstallig onderhoud van de 

                                                      
39 Hunt, ‘What went wrong’, 108. 
40 Ibidem, 109. 
41 Ibidem, 110. ; Loïc J.D. Wacquant en  William J. Wilson, ‘The cost of racial and class exclusion in the 
inner city’, American Academy of Political and Social Science 501 (1989), 8-25, alhier 11-13. 
42 Wacquant en Wilson, ‘The cost of racial and class exclusion’, 13. 
43 Quispel, ‘Toekomst te huur’, 95. 
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flatgebouwen. Dit maakte de Homes nog minder aantrekkelijk om te wonen. De 

verminderende aantrekkingskracht van de Homes gecombineerd met veranderingen op de 

huizenmarkt zorgden ervoor dat de Afro-Amerikaanse middenklasse vaker kon kiezen voor 

een andere woonruimte. In de huizenmarkt van de jaren 1950-1960 was er langzaam een 

einde gekomen aan het huizentekort en kwam er ook meer woongelegenheid voor mensen 

met een laag inkomen. De Robert Taylor Homes werden na deze periode huisvesting voor de 

allerarmsten.44  

 

Management 

De problemen die veroorzaakt werden door de locatie, het bouwontwerp en de veranderde 

positie van de huurders in de samenleving hadden misschien opgevangen kunnen worden 

door goed beleid vanuit de CHA. De CHA bleek echter niet de juiste financiële en 

administratieve middelen te hebben om projecten als Robert Taylor goed te kunnen 

managen. Al tijdens de bouw van de Homes werd duidelijk dat er onvoldoende geld 

beschikbaar was waardoor er een verouderd centraal verwarmingssysteem werd 

geïnstalleerd. Hetzelfde gold voor de vele liften in de flatgebouwen. Ook voor reparaties en 

onderhoud was niet voldoende geld en controle beschikbaar. Vandalisme en criminaliteit 

floreerden omdat de CHA financieel niet in staat was om voldoende politieagenten te 

stationeren bij de Homes. Er werden uiteindelijk 40 politiemensen gestationeerd die 

verantwoordelijk waren voor ruim 20.000 mensen.45 De kenmerkende hekken voor de 

galerijen werden in 1966 geplaatst – na een aantal dodelijke incidenten – om te voorkomen 

dat er nog meer objecten naar beneden werden gegooid.46 Naast inadequate beveiliging en 

bereikbaarheid voor hulpdiensten (bijvoorbeeld door kapotte liften) waren ook de sociale 

voorzieningen ontoereikend. De CHA had niet goed ingeschat hoeveel kinderen er in de 

Homes zouden komen wonen en scholen in de omgeving raakten overvol. Het plan om 

scholen in de Homes te bouwen ging wegens gebrek aan geld personeel niet door. Als 

noodoplossing werden leegstaande appartementen gebruikt als leslokalen waar kinderen 

sporadisch lessen konden volgen. Deze ‘noodoplossing’ bleef tien jaar bestaan. Veel kinderen 

gingen niet naar school als gevolg van gebrek aan controle en omdat het soms simpelweg te 

gevaarlijk was om je appartement te verlaten. Daarnaast waren er te weinig speeltuinen voor 

alle kinderen.47  

                                                      
44 Hunt, ‘What went wrong’, 110-111. 
45 Ibidem, 112. 
46 Ibidem, 113. 
47 Hunt, ‘What went wrong’, 113-114. 
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 Het mismanagement versterkte de negatieve werking van de andere factoren en de 

Robert Taylor Homes vervielen binnen een paar jaar van hoopgevende publieke huisvesting 

naar totale mislukking. Slecht leiderschap, budgettaire problemen en ineffectiviteit van 

verschillende instanties (waaronder de CHA maar ook de Chicago School Board die 

opzettelijk de kansen op scholing voor de kinderen uit de Robert Taylor Homes verkleinden) 

creëerden een negatieve spiraal waarin de Homes steeds verder naar beneden werden 

getrokken.  

 

3.2 Sociaal-, cultureel- en staatskapitaal in de Robert Taylor Homes 

Uit het bovenstaande is duidelijk geworden dat ondanks goede bedoelingen binnen de CHA 

de toekomstige bewoners van de Robert Taylor Homes al een achterstand hadden nog voor 

dat de gebouwen er daadwerkelijk stonden en bewoond werden. De Afro-Amerikaanse 

huurders van de Homes behoorden binnen een paar jaar tot de allerarmsten van niet alleen 

Chicago maar van heel Amerika. Het is hierbij belangrijk om te kijken naar de invloed van de 

omgevingsfactoren op sociaal-, cultureel- en staatskapitaal die op hun beurt weer van 

invloed zijn op kansen in de maatschappij.  

 

Sociaal kapitaal 

Zoals te lezen in paragraaf 2.4 definieert dit onderzoek sociaal kapitaal als volgt: sociaal 

kapitaal zijn de persoonlijke netwerken binnen en buiten de eigen gemeenschap die het 

mogelijk maken om ‘rond’ (bonding) dan wel ‘verder’ (bridging) te komen in de 

samenleving. Bonding sociaal kapitaal werd in de Homes toegepast om te overleven. 

Moeders werkten samen om hun kinderen te beschermen en hielpen elkaar waar ze konden 

met de moeilijkheden die het dagelijks leven in de Homes met zich meebrachten.  

Door de massale migratie van de werkende zwarte middenklasse uit de stad in de 

jaren 1950-1970 werd de sociale structuur van de Afro-Amerikaanse gemeenschap die 

achterbleef in de Homes sterk veranderd. Hierdoor werd het steeds moeilijker om bridging 

sociaal kapitaal (het netwerk van relaties – buiten de eigen gemeenschap – die er voor zorgen 

dat iemand verder kan komen48) op te bouwen en/of in stand te houden. De werkende 

middenklasse die als schakel diende tussen de arme Afro-Amerikaanse bevolking en de 

arbeidsmarkt verdween.49 Hierdoor raakten bewoners geïsoleerd van sociale netwerken die 

cruciaal zijn in het vinden van een baan waardoor zij niet alleen sociaal maar ook 

                                                      
48 Woolcock en Narayan, ‘Social capital’, 3. 
49 Wacquant en Wilson, ‘The Cost of racial and class exclusion’, 10. 
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economisch geïsoleerd raken.50 De sociale banden die de inwoners van de Robert Taylor 

Homes overhouden worden van mindere ‘kwaliteit’: de sociale netwerken zijn overwegend 

met mensen in eenzelfde situatie en minder met mensen die zich in een andere, betere 

situatie bevinden. Een onderzoeksrapport uit 2002 toont aan dat toentertijd 61% van naaste 

familieleden en vrienden ook resideerden in de Robert Taylor Homes (22% van vrienden en 

familie in andere sociale woningbouw en 17% is niet woonachtig is in sociale 

woningbouw).51 De inwoners van de Homes raken sociaal geïsoleerd van de rest van de stad, 

geven aan weinig vrienden te hebben en missen emotionele en materiële support die sociaal 

kapitaal kan bieden.52  

Het opbouwen van sociaal kapitaal in de Robert Taylor Homes wordt bemoeilijkt 

door zowel persoonlijke als omgevingsfactoren. Veranderingen in de economie en sociaal-

economische bewonerssamenstelling van de Homes zorgen ervoor dat sociale netwerken 

verminderen in kwaliteit en komen te vervallen. Het milieu waarbij buitenechtelijke 

kinderen, werkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid gezien worden als de norm 

belemmeren daarnaast de mogelijkheden om te sociaal kapitaal op te bouwen.53 

  

Cultureel kapitaal 

Naast sociaal kapitaal speelt ook cultureel kapitaal een belangrijke rol in de maatschappij. 

Cultureel kapitaal zijn persoonlijke mogelijkheden (toegang tot kennis, persoonlijke 

voorkeuren en gedrag) die sociale en culturele in- en uitsluiting beïnvloeden. Toegang tot 

kennis wordt voor het grootste gedeelte bepaald door je omgeving en door scholing en het 

zijn juist deze twee factoren die een probleem vormen bij de Robert Taylor Homes. Scholing 

voor de kinderen was schaars, de scholen in de omgeving waren niet berekend op zo veel 

kinderen en voor scholen in de Homes was überhaupt geen geld. Er werd geprobeerd om 

kinderen zo veel mogelijk naar school te laten gaan door geïmproviseerde klaslokalen op te 

zetten maar er was geen sprake van – naar de toenmalige normen – goed onderwijs. 

Kinderen in de Homes hadden mede door hun gebrekkige scholing op het moment dat ze 

volwassen werden een achterstand op hun leeftijdsgenoten buiten het getto. Naast het 

beperkte onderwijs waren er ook geen bibliotheken en andere kenniscentra waar kinderen en 

                                                      
50 Massey e.a., ‘Segregation’, 399. 
51 Sudhir Alladi Venkatesh, Isil Celimli en Beauty Turner, ‘The Robert Taylor Homes relocation study’ 
(2002), 1-14, alhier 4. 
52 Wacquant en Wilson, ‘The cost of racial and class exclusion’, 22-23. 
53 Massey e.a., ‘Segregation’, 399. 
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volwassen naar toe konden gaan.54 De beperkte mogelijkheden voor zelfontwikkeling en het 

opbouwen van kennis werden nog eens extra versterkt door de gewelddadige omgeving van 

de Homes. Gangs, drugs en geweld bepaalden het straatbeeld en creëerden voor veel 

kinderen een misvormde kijk op de wereld. De Robert Taylor Homes waren een 

maatschappij op zichzelf die grotendeels anders functioneerde dan de wereld buiten het 

getto. De persoonlijke mogelijkheden van de inwoners om cultureel kapitaal op te bouwen 

waren beperkt. Niet alleen de toegang tot kennis maar ook de mogelijkheid tot deelname aan 

culturele activiteiten bepalen cultureel kapitaal. Ook deze mogelijkheden waren echter 

beperkt in de Homes. Bij het platgooien van het oude getto waren ook de zwarte culturele 

instellingen – kerken, winkelcentra, jazzclubs, bioscopen et cetera - verloren gegaan en deze 

kwamen niet meer terug in het nieuw getto.55 De Robert Taylor Homes waren niets meer dan 

28 identieke flatgebouwen zonder enige vorm van sociale-, medische-, culturele- of 

overheidsinstellingen.  

Naast deze dominante vorm van cultureel kapitaal – die voornamelijk beïnvloed 

wordt door externe mogelijkheden en toegang – is er ook de niet-dominante vorm van 

cultureel kapitaal. Deze vorm belichaamt een reeks voorkeuren, regelingen en appreciaties 

binnen een bepaalde groep die zich uitten in onder andere muziek, taalgebruik en bepaalde 

vormen van interactie.56  De bewoners van de Homes hebben logischerwijs een andere vorm 

van niet-dominant kapitaal dan mensen buiten het getto (andere sociale groep, andere 

normen en waarden et cetera). Waar de mogelijkheid om dominant cultureel kapitaal op te 

bouwen bijna volledig ontbreekt in de Homes is de niet-dominante vorm alom aanwezig. 

Gangleden zijn hier het duidelijkste voorbeeld van met hun eigen regels, normen en 

waarden en vormen van communicatie maar ook de niet-gangleden hebben binnen hun 

eigen persoonlijke netwerk – vrienden, familie – een vorm van niet-dominant cultureel 

kapitaal. De niet-dominante vorm van cultureel kapitaal uit de Robert Taylor Homes 

verschilde van de buiten het getto geaccepteerde vorm van dominant cultureel kapitaal. De 

niet-dominante vorm van cultureel kapitaal binnen de Homes bemoeilijkte vaak sociale 

mobilisatie buiten het getto. Bewoners moesten strategisch navigeren tussen beide vormen in 

een poging cultureel kapitaal op te bouwen (wat sociale mobilisatie bevordert) maar 

tegelijkertijd ook om ervoor te zorgen dat ze niet werden buitengesloten uit hun eigen 

                                                      
54 Hunt, ‘What went wrong’, 113. ; C. Quispel, ‘Toekomst te huur’, 93. 
55 Quispel, ‘Toekomst te huur’, 94. 
56 Carter, ‘”Black” cultural capital’, 138. 
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gemeenschap. De in 2003 negentienjarige Afro-Amerikaanse Loresha Lincoln beschrijft dat 

als volgt: 

 

“If I’m talking to my friend or father, like “Yo, whasup, whatever?” And when I call my job, I 

have a different attitude towards the whole situation, you know. I don’t talk with slang. I make 

sure everything is correct. But I don’t know. Personally, i think …. for a black person to “act 

white” …. like when he arrives [at home] I think he don’t have to do that. But like even if he’s 

in school, he can act like that in school. Maybe it’ll get him somewhere. You know? And when 

he goes out … I don’t know …  don’t have to do that. You can just be yourself. But there is 

going to be times in your life when you are going to have to put on a little act, or a little show 

to get the extra budge, or whatever, you know”.57  

 

De uiting van cultureel kapitaal is afhankelijk van de sociale context en de actoren 

hierbinnen. De manifestatie van cultureel kapitaal verschilt niet alleen bij de interactie tussen 

blank en zwart of binnen en buiten het getto maar ook tussen actoren met dezelfde etnische 

achtergrond. Afro-Amerikaanse leerlingen bejegenen een Afro-Amerikaanse lerares 

bijvoorbeeld heel anders dan dat ze elkaar op school bejegenen.58   

De omstandigheden in de Robert Taylor Homes bemoeilijkten het opbouwen van 

cultureel kapitaal voor de inwoners op meerdere manieren. De achterstand die zij 

opbouwden maakte sociale mobiliteit moeilijk maar niet onmogelijk. De beperkte toegang tot 

scholing – en de onwil van sommigen om gebruik te maken van deze beperkte scholing – 

lijkt het grootste probleem te zijn. Het behalen van een middelbare school diploma is een 

pre-conditie voor toegang tot de arbeidsmarkt voor de arme Afro-Amerikaanse bevolking. 

Daarnaast bemoeilijkte de complexe relatie tussen dominant- en niet-dominant cultureel 

kapitaal het opbouwen van een geaccepteerd cultureel kapitaal. Het gebrek aan scholing en 

sociale relaties met mensen op de arbeidsmarkt zorgden in de Robert Taylor Homes voor een 

situatie waarin sociale mobiliteit – zonder hulp van buitenaf – bijna onmogelijk was.59 

 

Staatskapitaal 

Staatskapitaal is de formele vorm van social capital waarbij niet de persoonlijke netwerken 

en relaties – informeel social capital – maar de relatie met formele organisaties invloed 
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hebben op sociale mobiliteit.60 De relatie van de inwoners van de Robert Taylor Homes met 

formele overheidsorganisaties was geen positieve. De inwoners van het getto waren 

afhankelijk van externe organisaties waarin niet de Afro-Amerikanen maar de blanke 

bevolking oververtegenwoordigd was. Overheidsinstanties, bedrijven, uitkeringsinstanties, 

makelaars, hulpdiensten en alle andere instanties waarmee men in het dagelijks leven te 

maken zou moeten krijgen bevonden zich buiten het getto. Het opbouwen van staatskapitaal 

werd bemoeilijkt door het feit dat de instanties moeilijk te bereiken waren voor de inwoners 

van de Homes en omdat de hulp – als die al geboden werd – inferieur was aan de toentertijd 

geldende normen.61  

Ambulance diensten waren een zeldzaamheid in de Homes. Oud-bewoner van de 

Homes Eddie Leman zegt daarover: “When I was growing up, I never saw ambulances. There was 

so much crime around there, maybe they didn’t come because of their safety.”62 Ook 

politieaanwezigheid was een zeldzaamheid in de Homes. Net als het ziekenhuis was het 

politiestation moeilijk te bereiken voor de bewoners en de politie kwam vaak niet. In de 

woorden van Eddie Leman: “And another thing: if you tell them what floor you’re on, it’s sixteen 

floors in the building, you know? If the elevators ain’t working, then nothing’s moving, including the 

police. They’re not about to walk up all those stairs.”63 

De relatie met de formele organisaties werd niet alleen bemoeilijkt door de 

bereikbaarheid van deze organisaties, de beperkte hulp die geboden werd, de kwaliteit van 

de geboden hulp en de desinteresse vanuit de organisaties om de omstandigheden in de 

Homes te verbeteren. Ook vanuit de bewoners zelf werd deze relatie er niet gemakkelijker 

op.64 Naast informatievoorziening was ook het initiatief van de bewoners om informatie te 

vergaren gebrekkig. Contact met overheidsinstanties en de CHA ging via zogenoemde 

building stakeholders. Zij waren de verbinding van het getto met de buitenwereld maar 

konden niet iedereen bereiken. Daarnaast hadden veel bewoners ook geen behoefte aan 

informatie.65 

 

                                                      
60 Wacquant, ‘Negative social capital’ 28. 
61 Wacquant en Wilson, ‘The Cost of racial and class exclusion’, 15. 
62 Audrey Petty, ‘The trials of life inside Chicago's public housing’ Alternet 
<http://www.alternet.org/books/voice-witness-high-rise-stories-chicago-public-housing-book-
excerpt >[geraadpleegd op 27-05-2015].  
63 Audrey Petty, ‘The trials of life inside Chicago's public housing ‘ Alternet 
<http://www.alternet.org/books/voice-witness-high-rise-stories-chicago-public-housing-book-
excerpt >[geraadpleegd op 27-05-2015].  
64 Alex Kotlowitz, There are no children here. The story of two boys growing up in the other America (New 
York, 1991). 
65 Venkatesh e.a., ‘The Robert Taylor Homes relocation study’, 5. 
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3.3 Conclusie 

Vele factoren spelen een rol in het kunnen opbouwen en behouden van sociaal-, cultureel- en 

staatskapitaal. Nog voor aanvang van de bouw van de Robert Taylor Homes werd het 

opbouwen van kapitaal bemoeilijkt door de keuze voor de locatie in de Black Belt en de – 

gedwongen – keuze voor hoogbouw als uiteindelijk ontwerp. Veranderingen in de economie 

en op de arbeidsmarkt, de massale exodus van de zwarte middenklasse, aselectieve 

screeningsprocedures en ineffectieve bijstand (de uitkeringen gingen niet gelijk op met de 

inflatie en uitkeringen werden alleen verleend aan alleenstaande moeders) zorgden voor een 

ongelijke huurderspopulatie waarin mannelijke rolmodellen ontbraken en gangs de 

overhand konden nemen. Mismanagement, budgettaire problemen en inadequate respons 

op behoeften van de huurders resulteerden in een negatieve spiraal waarin de Homes 

letterlijk vervielen tot bouwvallen en waarin de levenskwaliteit daalde. De woonomgeving 

van de Robert Taylor Homes bemoeilijkte het opbouwen van sociaal-, cultureel- en 

staatskapitaal. Toegang tot de benodigde sociale netwerken voor sociaal kapitaal was 

minimaal evenals de informatievoorziening en adequate scholing voor het opbouwen van 

cultureel kapitaal. Sociale mobiliteit in de samenleving door het opbouwen van kapitaal 

werd niet alleen bemoeilijkt door de omgevingsfactoren maar ook door (het gebrek aan) 

persoonlijke motivatie van de bewoners en de onwil vanuit de lokale, regionale en landelijke 

politiek en overheid. 
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Hoofdstuk 4: Gautreaux programma  
 
In dit hoofdstuk zal de invloed van omgevingsfactoren op sociaal-, cultureel- en 

staatskapitaal binnen het Gautreaux programma besproken worden. De omgevingsfactoren 

verschillen grotendeels met die van de Robert Taylor Homes en geven daardoor nieuwe 

inzichten betreffende de invloed van deze factoren.  

 

4.1 De geschiedenis van het Gautreaux programma 

In 1966 klaagt maatschappelijk werkster Dorothy Gautreaux de CHA en de HUD aan voor 

systematische en illegale segregatie.66 Deze segregatie kon plaatsvinden door selectieve 

keuze van huurders en bouwlocaties.67 Na tien jaar wordt er – in het voordeel van de 

huurders –  een overeenkomst bereikt en worden er desegregatiemaatregelen gestart. Het 

Gautreaux programma was onderdeel van deze maatregelen en maakte het mogelijk voor 

arme Afro-Amerikanen in sociale woningbouw of op de wachtlijst voor sociale woningbouw 

om te verhuizen naar particuliere huizen in betere wijken.68 Binnen een tijdsspanne van 20 

jaar verhuisden ruim 7000 families.69 In dit onderzoek wordt Gautreaux I bedoelt wanneer er 

gesproken wordt over het Gautreaux programma. Het in 2002 gestarte Gautreaux II wordt in 

dit onderzoek achterwege gelaten vanwege  nog ontbrekende onderzoeksresultaten.  

Het oorspronkelijke doel van het programma was om Afro-Amerikaanse gezinnen te 

laten verhuizen naar overwegend blanke wijken – het percentage Afro-Amerikaanse 

gezinnen mocht niet hoger liggen dan 30%70 – om zo (nieuwe) segregatie tegen te gaan. 

Ongeveer de helft van het aantal deelnemers verhuisde naar de stad waar de andere helft in 

de suburbs een nieuwe woning kreeg. Bij de aanvang van het programma bleek echter dat er 

in de stad te weinig wijken waren die voldeden aan de bovenstaande eis waardoor ruim 60% 

                                                      
66 Micere Keels e.a., ‘Fifteen years later: can residential mobility programs provide a long-term escape 
from neighborhood segregation, crime and poverty?’, Demography 42:1 (2005), 51-73, alhier 53. 
67 Paul Fischer, ‘Gautreaux assisted housing program’, encyclopedia of Chicago 
<http://www.encyclopedia.chicagohistory.org/pages/507.html> [geraadpleegd op 05-03-2015].  
68 Micere Keels e.a., ‘Fifteen years later’, 54. ; Rosenbaum 233 ; Susan J. Popkin e.a., ‘The Gautreaux 
Legacy: what might mixed-income and dispersal strategies mean for the poorest public housing 
tenants?’, Housing Policy Debate 11:4 (2000), 911-942, alhier 917. 
69 James E. Rosenbaum en Stefanie Deluca, ‘What kinds of neighborhoods change lives? The Chicago 
Gautreaux housing program and recent mobility programs’, Indiana Law Review 41:653 (2008), 653-662, 
alhier 654. 
70 Keels e.a., ‘Fifteen years later’, 54. ; Rosenbaum en DeLuca, 655. 
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van de gezinnen die een woning kregen in de stad in gesegregeerde – overwegend zwarte – 

wijken terecht kwamen.71 Ter vergelijking: hetzelfde percentage in de suburbs ligt op 4%.72 

Het programma werkte aan de hand van section 8 housing vouchers. Met deze vouchers 

betaalden huurders een vooraf vastgesteld bedrag aan huur zelf en het restant werd 

aangevuld door de HUD.73 Relocatie door middel van section 8 vouchers had vóór het 

programma niet het gewenste effect. Ontvangers van de vouchers – waarmee zij 

huursubsidie ontvingen – werden vaak afgewezen door huisbazen die de vouchers niet 

accepteerden waardoor begeerde woningen buiten bereik bleven. Daarnaast lag de 

uiteindelijke beslissing bij de bewoners zelf die vanwege verschillende redenen toch vaak 

kozen voor vergelijkbare wijken waar vrienden, familie en netwerken zich bevonden.74 

Onder leiding van de Leadership Council for Metropolitan Open Communities – die het 

programma uitvoerde – werden meer woningen bereikbaar met section 8 vouchers. 

Deelname aan het programma was op vrijwillige basis en dat maakt het programma in die 

tijd uniek. Afro-Amerikanen omzeilden met hun deelname de barrières die het voor hen 

toentertijd onmogelijk maakte om te verhuizen naar overwegend blanke wijken.75 Om de 

toekomstige huisbazen te verzekeren van de geschiktheid van de nieuwe huurders, om 

succes te garanderen en om huurachterstanden, overbevolking en schade aan gebouwen te 

voorkomen  werden er drie selectiecriteria vastgesteld waaraan deelnemers moesten voldoen 

om in aanmerking te komen voor een nieuwe woning. Zo werden gezinnen met meer dan 

vier kinderen, (te) hoge schulden en slechte huishouding  uitgesloten van deelname. Deze 

criteria werden niet strikt gehanteerd en het verkleinden het percentage deelnemers met 

minder dan 30% .76 Een woning werd aangewezen op basis van aanmelding en plaats op de 

wachtlijst.77 In theorie mochten deelnemers twee keer een woningaanbod afwijzen maar 

vanwege onzekerheid of er nog wel een volgend aanbod zou komen (de animo voor het 

programma was erg groot) werd in 95% van de gevallen werd het eerst aanbod 
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geaccepteerd.78 De plaatsingsprocedure wordt daarom quasi-random genoemd omdat de 

karakteristieken en voorkeuren van families niet of nauwelijks in ogenschouw werden 

genomen door de organisatie en de bewoners zelf (omdat in 95% van de gevallen het eerste 

aanbod werd geaccepteerd).79   

Het Gautreaux programma leverde hulp bij het zoeken naar een geschikte woning 

aan de hand van section 8 vouchers maar voorzag verder geen hulp in het vinden van een 

goede baan of school voor de kinderen.  Bewoners waren na de verhuizing op zichzelf 

aangewezen en konden niet terug vallen op hulp van de Leadership Council for 

Metropolitan Open Communities. De situatie wordt daarmee vergelijkbaar met die van de 

Robert Taylor Homes – waar de bewoners ook geen hulp hoefden te verwachten – maar het 

grote verschil was de omgeving. Omgevingsfactoren kunnen hierdoor – en door het quasi-

random karakter van het programma – optimaal bestudeerd worden. Daarnaast is het 

karakter van het programma uniek in de Verenigde Staten omdat raciale en economische 

heterogeniteit in één wijk voor het eerst plaatsvond op grote schaal.80   

 

4.2 Sociaal-, cultureel- en staatskapitaal in het Gautreaux programma 

De opbouw van sociaal-, cultureel- en staatskapitaal in het Gautreaux programma verliep – 

logischerwijs – anders dan in de Robert Taylor Homes. Onderscheid moet echter gemaakt 

worden in de opbouw van kapitaal in de stad en in de suburbs. Beiden waren onderdeel van 

het Gautreaux programma maar de omgevingsfactoren zijn verschillend en moeten daarom 

afhankelijk van elkaar bestudeerd worden. Hoewel Gautreaux oorspronkelijk bedoeld was 

als een desegregatie middel creëerde het ook grote verbeteringen in de werkgelegenheid van 

volwassenen en de toekomstperspectieven van kinderen en adolescenten.81 

 

Sociaal kapitaal  

Er zijn verschillende redenen om aan te nemen dat het opbouwen van sociaal kapitaal en 

sociale netwerken die nodig zijn voor het verder komen in de samenleving even moeilijk is 

in de suburbs of de stad als in de sociale woningbouwprojecten. Volwassenen met een laag 

inkomen of uitkering kunnen te maken krijgen met aanpassingsproblemen in hun nieuwe 

wijk. Ook kinderen kunnen te maken krijgen met problemen als zij hun klasgenoten op 

nieuwe scholen niet bij kunnen houden vanwege niveauverschillen. Het raciale en 
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economische verschil tussen de nieuwe bewoners en de buren kan het opbouwen van 

sociaal-kapitaal en netwerkrelaties bemoeilijken.82  

 Het vinden van een baan lijkt op het eerste gezicht geen gemakkelijke opgave voor de 

deelnemers. Ten eerste wordt het opbouwen van een sociaal netwerk bemoeilijkt door 

aanpassingsproblemen maar ook individuele factoren spelen een rol. Na jarenlang geleefd te 

hebben in een omgeving waar werkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid de norm was, is de 

kans groot dat motivatie voor het vinden van baan ontbreekt.83 Onderzoek heeft echter 

uitgewezen dat na de deelname aan het Gautreaux programma het percentage werkenden is 

gestegen. De stijging geldt zowel voor de suburbs als in de stad en niet alleen voor het 

vinden van een baan na een lange periode van werkloosheid maar ook voor het vinden van 

een nieuwe, beter betaalde baan.84 Hoewel de Amerikaanse economie na 1982 begint aan een 

periode van expansie profiteert de arme Afro-Amerikaanse bevolking hier in de beginjaren 

nog maar weinig van.85 De toename van het aantal werkenden onder de deelnemers van het 

Gautreaux programma is dan ook voornamelijk te danken aan de nabijheid van werk en de 

toegang tot dit werk door het kunnen opbouwen van sociale netwerkrelaties. De 

omgevingsfactoren van de suburbs waren hierbij gunstiger dan die van de stad – 

overwegend gesegregeerde zwarte wijken – waardoor bewoners die verhuisden naar de 

suburbs een grotere kans hadden op het verkrijgen van een baan dan die groep bewoners in 

de stad. De bewoners in de suburbs konden een meer divers sociaal netwerk opbouwen.86 

 

Cultureel kapitaal 

Cultureel kapitaal in het Gautreaux programma is een belangrijke factor. Waar de omgeving 

in de Robert Taylor Homes het opbouwen van dominant cultureel kapitaal bemoeilijkte 

veranderde dit na de verhuizing. De kinderen die samen met hun ouders in de suburbs 

komen te wonen gaan naar kwalitatief beter scholen en worden daardoor in het begin sterker 

geconfronteerd met hun leerachterstand dan hun leeftijdsgenoten die wonen en naar school 

gaan in de stad. Het niveau van de stedelijke scholen ligt dichter in de buurt van het niveau 

van de provisorische scholen in de Robert Taylor Homes. Na enkele jaren gewoond te 

hebben in de suburbs kunnen kinderen echter beter meekomen en behalen uiteindelijk een 
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hogere academische graad dan hun leeftijdsgenoten in de stad.87 Een moeder in de suburbs 

die haar dochter tijdelijk naar familie in de stad stuurt verteld daarover het volgende: 

“The move [to the suburbs] affected my child’s education for the better.(..) Over in the city, 

they were doing third grade work; what they were supposed to be doing was fourth grade. The city 

curriculum seemed to be one to three years behind the suburban schools”.88   

Kinderen van gezinnen die naar de suburbs verhuisden voltooiden vaker de middelbare 

school dan diegene die naar wijken in de stad verhuisden. Ook gingen zij vaker een 

vervolgopleiding doen en kregen vaker een baan.89 De omgevingsfactoren in de suburbs 

creëerden een klimaat waarin Afro-Amerikaanse kinderen dominant cultureel kapitaal 

konden opbouwen waardoor sociale mobiliteit mogelijk was. De omgeving in de stad leek 

vaak veel op die van de sociale woningbouw en bood daarom minder kansen voor het 

opbouwen van cultureel kapitaal. Dat er minder mogelijkheden waren betekend echter niet 

dat de situatie hetzelfde was als in de Homes waardoor het wel moeilijker maar niet 

onmogelijk werd voor deelnemers in de stad om te stijgen op de sociale ladder. 

 Niet alleen het dominante culturele kapitaal stijgt door de omgevingsfactoren, ook 

het niet-dominante culturele kapitaal ondergaat een verandering. Logischerwijs krijgen 

deelnemers in de suburbs te maken met een andere vorm van niet-dominante cultureel 

kapitaal (die van de blanke middenklasse) dan de deelnemers in de stad (Afro-Amerikaanse 

middenklasse). Toch geven beide groepen aan zich sociaal geaccepteerd te voelen. 

Omgangsnormen en -vormen veranderen door het contact met andere sociaal-economische 

groepen en hoewel er incidenten zijn van racisme is het merendeel van de deelnemers 

positief over hun veranderende sociale omgeving en eigen gedrag.90  

 

Staatskapitaal  

Hoewel er in de literatuur weinig gesproken wordt over de veranderende toegang tot 

instituties is het niet irreëel om te stellen dat na de verhuizing deelnemers gemakkelijker een 

beroep konden doen op instituties. Niet alleen vanwege praktische voordelen – 

ziekenhuizen, politie en andere overheidsinstanties lagen hoe dan ook dichterbij dan in de 

sociale woningbouwprojecten – maar ook omdat zij verlost waren van het stigma dat sociale 

woningbouw met zich mee bracht. Deelnemers aan het programma moesten – net als in de 

Robert Taylor Homes – zelf actie ondernemen wanneer zij in contact wilden komen met een 

                                                      
87 Rosenbaum, ‘Changing the geography of opportunity’, 240-241. 
88 Ibidem, 241. 
89 Turner, ‘Moving out of poverty’, 376. 
90 Rosenbaum, ‘Changing the geography of opportunity’, 245-249. 
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overheidsinstantie. Door het opbouwen van sociaal- en cultureel kapitaal werd dit echter 

gemakkelijker en kon er ook een betere relatie worden opgebouwd met overheidsinstanties. 

De toegang tot kennis – door middel van scholing en bibliotheken – en het sociale netwerk 

bestaande uit mensen in de middenklasse zorgden ervoor dat oude barrières tot het 

opbouwen van staatskapitaal verdwenen.  

 

4.3 Conclusie 

Het opbouwen van sociaal-, cultureel- en staatskapitaal voor de deelnemers van het 

Gautreaux programma was gemakkelijker dan toen zij nog resideerden in andere sociale 

woningbouwprojecten, waaronder Robert Taylor. Ondanks vooraf verwachte problemen 

integreerden deelnemers gemakkelijker dan verwacht in hun nieuwe woonwijk en werden 

sociale netwerken relatief gemakkelijk opgebouwd. De veranderende omgeving had 

voornamelijk voor de deelnemers in de suburbs een positief effect op hun sociaal kapitaal 

maar ook deelnemers die verhuisden naar de stad zien hun sociaal kapitaal toenemen. Het 

vinden van een baan werd niet alleen gemakkelijker door de aanwezigheid van banen in de 

suburbs en de stad maar ook door het opbouwen van sociale netwerken die toegang 

verschaften tot deze banen. Niet alleen het sociaal kapitaal neemt toe door de nieuwe 

omgeving, ook het opbouwen van cultureel kapitaal wordt vergemakkelijkt door de 

aanwezigheid van kwalitatief goede scholen. Het lesniveau lag hoger in de suburbs dan in 

de stad maar beiden waren een verbetering ten opzichte van de scholen in de Robert Taylor 

Homes. Kinderen konden hun culturele kapitaal vergroten door toegang tot betere educatie; 

volwassenen vergrootten hun culturele kapitaal door de aanwezigheid van kenniscentra – 

zoals bibliotheken – en omdat zij niet meer geïsoleerd waren van de rest van de stad. De 

betere toegang tot overheidsinstellingen vergrootte ook het staatskapitaal.  

 Concluderend kan worden gesteld dat de deelnemers van het Gautreaux programma 

hun sociaal-, cultureel- en staatskapitaal konden vergroten door de veranderende omgeving. 

Gautreaux bood naast het vinden van een nieuwe woning geen extra hulp bij het integreren 

in de nieuwe wijk. De veranderende omgeving had een dergelijk grote invloed dat veel 

deelnemers hun sociaal-economische positie in de maatschappij konden verbeteren. Dit blijkt 

ook uit het feit dat als het in de jaren 1990 het gemakkelijker wordt om zelfstandig te 

verhuizen voor gezinnen met lage inkomens. De deelnemers van Gautreaux verhuizen in 

deze periode voornamelijk naar wijken die vergelijkbaar zijn met de plaatsingswijken en niet 

naar de wijken van herkomst. Ook volwassenen die als kind zijn verhuisd door Gautreaux 
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wonen over het algemeen in betere wijken dan waar zij geboren zijn.91 De veranderende 

omgeving heeft dus een groot effect op het opbouwen van sociaal-, cultureel- en 

staatskapitaal en daarmee de kansen op sociale mobiliteit.  

 
 

  

                                                      
91 Keels e.a., ‘Fifteen years later’, 60-63. 
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Hoofdstuk 5: Conclusie 

Dit onderzoek heeft gepoogd nieuwe inzichten te genereren met betrekking tot de invloed 

van omgevingsfactoren op sociaal-, cultureel- en staatskapitaal. Hierbij is gekeken naar de 

veranderende woonomgeving (via de Robert Taylor Homes en het Gautreaux programma) 

van dezelfde homogene groep mensen. In dit onderzoek zijn verschillende theorieën en 

analyses over sociale woningbouw, omgevingsfactoren en vormen van kapitaal bestudeerd 

en aan elkaar gekoppeld.  

 Dit onderzoek heeft uitgewezen dat omgevingsfactoren op verschillende manieren 

kunnen bijdragen aan kansen en mogelijkheden van mensen in de maatschappij. Allereerst 

kunnen omgevingsfactoren een negatieve bijdrage leveren een sociaal-, cultureel- en 

staatskapitaal. De omgeving van de Robert Taylor Homes zorgde ervoor dat het voor 

bewoners moeilijk was om hun kapitaal op te bouwen. Dit kwam niet alleen voort uit 

praktische obstakels maar ook uit de omgeving van bewoners die hen niet stimuleerde om 

iets aan hun situatie te doen. Het opbouwen of in stand houden van de verschillende 

kapitaalvormen werd bemoeilijkt in een omgeving als de Robert Taylor Homes en 

resulteerde in een sociaal, cultureel en economisch isolement. Dit is uiteraard negatief van 

invloed op kansen van mensen in de maatschappij. 

Naast het negatief beïnvloeden van kansen en mogelijkheden in de maatschappij 

kunnen omgevingsfactoren ook een positieve invloed hebben. Dit blijkt uit de resultaten van 

het Gautreaux programma waar deelnemers vanuit sociale woningbouw een woning krijgen 

aangeboden op de particuliere markt. De nieuwe omgevingsfactoren zorgden ervoor dat 

deelnemers de mogelijkheid kregen om sociaal-, cultureel- en staatskapitaal op te bouwen en 

op deze manier hun kansen in de maatschappij konden vergroten. De omgevingsfactoren 

kunnen dus zowel een afbrekende- als een opbouwende invloed hebben op de verschillende 

vormen van kapitaal. Op de vraag hoe groot de rol van deze omgevingsfactoren precies is op 

het slagen dan wel falen van mensen in de maatschappij kan dit onderzoek geen eenduidig 

antwoord geven. Hiernaar zal verder (praktijk)onderzoek verricht moeten worden. Ook kan 

dit onderzoek geen antwoord geven op de vraag welk van de drie vormen van kapitaal het 

meest van invloed is geweest op sociale mobiliteit. Hiervoor is bij voorkeur kwantitatief 

onderzoek nodig. 

Een kanttekening die bij dit onderzoek kan worden geplaatst heeft betrekking op de 

niet te onderschatten invloed van de economie. Ten tijde van de beginjaren van de Robert 

Taylor Homes (de jaren ’60 en begin jaren ’70 van de vorige eeuw) ging het slechter met de 

Amerikaanse economie dan ten tijde de beginjaren van het Gautreaux programma (eind 
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jaren ’70 en begin jaren ’80 van de vorige eeuw). Mijn vermoeden is dat het de Robert Taylor 

Homes in tijden van economische voorspoed misschien wel veel beter was vergaan. In een 

dergelijk geval zou er wellicht meer geld zijn geweest voor adequate voorzieningen. Het 

Gautreaux programma was daarentegen misschien wel nooit zo succesvol geweest in tijden 

van economische neergang. Om dit vermoeden te bevestigen is echter diepgaand 

kwantitatief onderzoek nodig om eenduidiger de mate van invloed van bepaalde factoren op 

kansen van mensen in de maatschappij te meten.   

Uit dit onderzoek is wél duidelijk gebleken dat omgevingsfactoren belangrijk zijn 

voor de positie in de maatschappij. Deze omgevingsfactoren zijn echter niet de enige 

factoren die van invloed zijn op de sociale positie van mensen in de maatschappij en het 

opbouwen van verschillende vormen van kapitaal. Verder kwalitatief (praktijk)onderzoek is 

nodig om andere mogelijke factoren te bepalen. Wat in dit onderzoek echter kan worden 

geconcludeerd is dat er sprake is van een  Geography of opportunity: de omgeving waar 

iemand woont heeft een significantie invloed op de economische en sociale kansen in de 

maatschappij.92 

  
 
 
 
 
 

 
 
  

                                                      
92 Rosenbaum, ‘Changing the geography of opportunity’, 264. 
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