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In het buitenland geldt Amsterdam als het toonbeeld van de eerlijke, gelijkheid 
nastrevende stad, maar de inwoners weten dat daar een hoop wensdenken bij zit.
Beter is te accepteren dat de stad nooit eerlijk zal zijn, luidt de boodschap van de
talkshow Stadsleven. tekst tracy metz 

H
et gaat goed met Amsterdam, laten
we dat vooropstellen. De bevolking
groeit, het aantal banen ook en de
economie trekt sneller aan dan in
de rest van het land. 

De huizen worden meer waard,
meer toeristen willen de stad
 bezoeken, het aandeel hoge inko-
mens is de laatste tien jaar flink ge-
stegen, terwijl het aantal mensen
met een laag inkomen stabiel is
 gebleven. Mooi, toch? De stad is

 populair en waar vraag is, stijgen de prijzen. 
Maar je kunt ook zeggen: het wonen wordt onbetaal-

baar, binnen de Ring al helemaal, waardoor de stad juist
de jonge mensen dreigt te verliezen van wie we het straks
moeten hebben. Het centrum wordt al omschreven als
‘een officieus gated community’, en vorige maand kopte
de voorpagina van deze krant ‘Stad wordt domein rijke-
ren’. Dat de salarissen en de vermogens stijgen, is fijn
voor mensen met een baan of een geslaagde start-up of
een erfenis, maar al die zzp’ers dan? 

En dat de armoede niet stijgt, dankjedekoekoek: bij-
na één op de vijf stedelingen moet wel van een laag inko-
men zien rond te komen, terwijl alles duurder wordt. En
die toeristen, het zijn er nu elf per inwoner, je wordt er
toch gek van?

Het schrikbeeld onder de ontwikkelde landen is na-
tuurlijk Amerika, waar de ongelijkheid – inkomensver-
schillen, segregatie van arm en rijk en van blank en ge-
kleurd – véél extremer is dan in Nederland. Tien procent
van de bevolking daar bezit bijna twee derde van het tota-
le vermogen. 

Wat betreft de verdeling van de welvaart blijkt Neder-
land een middenmoter te zijn: zeker niet zo ongelijk als
het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten, maar
minder gelijk dan bijvoorbeeld Denemarken, Duitsland
of België. En de kloof groeit: de rijkste tien procent bezit
ruim zestig procent van het vermogen, de armste tien
procent slechts één procent. En zoals we sinds econoom
Thomas Piketty weten, levert vermogen meer op dan ar-
beid, laat staan dan een uitkering. Vooropgesteld dat er
nog uitkeringen zijn.

Oud-burgemeester Enrique Peñalosa van Bogota,
hoofdstad van Colombia, roemt het egalitaire karakter
van Nederland, waar iedereen, rijk en arm, fietst en naast
elkaar zit in het openbaar vervoer. Laten we elkaar niet de
put inpraten, zegt ook stedenbouwkundige Wouter Veld-
huis: oneerlijk kan ook een kwestie zijn van perceptie. In
een essay over zijn wijk Nieuw-West merkt hij op dat de
Westelijke Tuinsteden ook veertig jaar geleden, toen hij
er op straat speelde, arbeiderswijken waren met veel
laagopgeleiden met lage inkomens. 

‘Ik zie geen verschil tussen een groot katholiek gezin
dat in de jaren vijftig een nieuwe woning in Slotermeer
betrok en een groot islamitisch gezin dat een vijfkamer-
woning betrekt in een vernieuwd deel van Osdorp,’
schrijft Veldhuis. ‘Het enige verschil is onze perceptie:
optimisme versus pessimisme.’

amerikaatje
Oneerlijkheid gaat niet alleen over de verdeling van wel-
vaart, maar minstens evenzeer over de verdeling van
kansen. Tijdens de jaarlijkse presentatie van de Staat van
de stad vorige maand zei Kajsa Ollongren, wethouder
Economische Zaken, dat ‘ongelijkheid niet altijd gelijk
staat aan onrecht’. 

Zij voegde daaraan toe dat wij het voorrecht hebben
‘te wonen en te werken in een stad waar je in vrijheid het
beste uit jezelf kunt halen’. In dezelfde speech zei ze ech-
ter ook dat niet iedereen de kans daartoe krijgt. We ken-
nen allemaal de verhalen van mensen met een Turkse of
Marokkaanse achternaam die pas worden uitgenodigd
voor een sollicitatiegesprek als ze onder een valse ‘blan-
ke’ naam op een vacature schrijven.

Het beste uit jezelf halen – je moet niet alleen de kans
krijgen, maar die ook weten te pakken. Oneerlijkheid is
niet een momentopname, maar een lang proces. We spe-
len veel te veel ‘Amerikaatje’, aldus schrijver Arjen van
Veelen in zijn column voor Stadsleven: ‘Ook bij ons be-
staat de tendens dat maatschappelijk succes meer gaat
afhangen van postcode en papa in plaats van verdienste
of talent.’ 

Kan een stad, of een land, met beleid daar wat aan
doen? Sommigen zeggen dat de overheid niet moet pre-
tenderen alles met beleid te kunnen oplossen. Voor poli-
tici is dat een wat al te moedeloos stemmend geluid; wet-
houder Ollongren zet in op onderwijs en wil bedrijven op
de huid zitten om bijvoorbeeld stageplekken te bieden.
De activistische Engelse ‘inequality professor’ Anthony

‘Laten we elkaar
niet de put
inpraten, oneerlijk
kan ook een
kwestie zijn van
perceptie’

Atkinson gaat veel verder. In zijn nieuwe boek Inequality
doet hij vijftien aanbevelingen om ongelijkheid aan te
pakken, zoals het vervangen van uitkeringen door een
‘participatie-inkomen’ voor iedereen die een bijdrage le-
vert aan de samenleving – door betaald- of vrijwilligers-
werk. Er moet een baangarantie zijn voor iedereen die wil
werken, desnoods in de publieke sector. En bij het berei-
ken van de meerderjarige leeftijd moeten jonge mensen
een bedrag krijgen waarmee ze een start in het leven kun-
nen maken. 

Ook de financieel geograaf Ewald Engelen doet een
aantal aanbevelingen in zijn manifest Zo bouwen we een
eerlijker stad. Zoals: investeer niet in opzichtige architec-
tuur maar in duurzaam transport, drinkwater, afvalver-
werking en breedband. Zijn ideaal is ‘een beschaafde, so-
lidaire stad die fundamentele goederen en diensten bre-
der beschikbaar maakt voor zijn burgers, zonder de privi-
leges van het burgerschap voor te behouden aan een klei-
ne groep’.

Buitengesloten
Econoom Atkinson, die alleen maar radicaler lijkt te wor-
den, doet zijn voorstellen ‘in a spirit of optimism’. Maar
daartegenover staat, bij doorwoekerende oneerlijkheid,
ook dreiging. Op den duur bedreigt een te grote oneerlijk-
heid de stabiliteit van de samenleving – zie de Franse Re-
volutie. Maar allang voordat het zover komt, loopt de eco-
nomie terug, omdat mensen geen aansluiting vinden op
de arbeidsmarkt. Nog fundamenteler is dat mensen die
zich buitengesloten voelen, of weten, afhaken als bur-
gers. 

Het ideaal van gedeeld burgerschap vereist een soe-
pelere, genereuzere opvatting van gelijkheid en gelijk-
waardigheid dan we nu vaak in Nederland zien. We zijn
terecht trots op het egalitaire karakter van onze samenle-
ving, maar dat heeft ook iets dwangmatigs. We trekken
de ander liever naar beneden dan dat we zelf omhoog
schieten – boven het spreekwoordelijke maaiveld is het
immers gevaarlijk. 

We gunnen de ander niet veel, want stel dat we ons-
zelf daarmee tekortdoen. Het Nederlandse egalitarisme is
wel die van de zuinige soort. Daardoor blijven we vaak in
afgunst steken, terwijl we met ambitie veel meer zouden
kunnen bereiken. 

Stadsleven
‘De oneerlijke stad’
Journalist Tracy Metz leidt in
samenwerking met Het Parool en
filminstituut Eye de maandelijkse live
talkshow Stadsleven. De editie van
maandag 29 juni heeft als thema ‘De
oneerlijke stad’. Te gast zijn:
n Burgemeester Eberhard van der Laan.
n Theatermaker Adelheid Roosen vertelt
over haar Wijksafari naar de
Bijlmermeer.

n Sam de Jong van 100% Halal spreekt
over het maken van zijn films over en
met allochtone jongeren. Leo van Hee
van Eye Filminstituut toont een
fragment van een korte film van De
Jong over het leven in wijken als Noord
en Nieuw-West.

n Kim Putters, directeur van het Sociaal
Cultureel Planbureau, beschrijft de
(on)gelijkheid in Nederland aan de
hand van het rapport Verschil in
Nederland.

n Ewald Engelen, financieel geograaf aan
de UvA en columnist, spreekt de
slotcolumn van de avond uit naar
aanleiding van het manifest Zo bouwen
we een eerlijker stad, dat hij met drie
collega-academici schreef. 
locatie: De Balie, leidseplein,
amsterdam, 20.00 uur, toegang € 7,50, 
kaarten via www.debalie.nl 
meer info: www.stadslevenamsterdam.nl


