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WonOngb zitvergroot
socia e ongelij < ei
Sociaal geograaf Rowan Arundel rekent af met 'de mythe van
massaal woningbezit'. Nu steeds meer huizen gekocht worden
om te kunnen verhuren, neemt de sociaal-economische kloof toe.
oor her wonmg"
bezit te stimule
ren, vergr ten
overheden de ver
ma ensongellJk
beid In Europese
samenlevinge n.
Vermogende huj·
zenbezillers worden steeds rijkeT
door re beleggen in woningen die in
waarde stijgen, terwiJl vooral jonge
mensen nietku n n n kopen en aange
wezen zijn op dure h u urwoningen. In
de meeste lan en wordtdieongelijk·
heid voorlopig aJleen maar grorer,
condud een sociaal geograaf R.owan
Arundel. Vrijdag promoveerde h ij aan
de Unlversiteit van Amsterdam op
een onderzo k naa r het 'massale wo
ningbezit' In Eu ropa.
In d e tweede hel ftva n d e20ste
eeuw venni nderde het stijgende hui·
zenbezitaanvankellJk ju' Lde onge
lijkheid tussen rm en rilk doordat
mensen mer lage inkomem tegen
I ge prijzen hui ze konde n kopen d ie
daarn snel in waarde tegen Maar Ln
de onderzoeke d ie dataantoonden
is onvold oende gekeken naar w ter
gebeu rt m et de groepen die het niel
lukteeen huis aan te schaffen, telt
Arundel. Hi j deêd dat wel. En Wa t
bleek: voor die 'achterblijvers ' pakte
h t stlmulerendewonlng markt·
beleid een stuk minder gu nstig Ul t.

u zegt dat u de 'mythe van mas
saal woningbezit' doorprikt. Wat

bedoelt u daarmee?
'Veel Europese over.heden huldigde n
in de a fgelop n decennia de 'eigen·
wonlngideologie'.Ze wilden zoveel
mogelijk burgers aan een eigen huis

helpen. Die burgers zouden daardoor
welvarenderenzelfredzaroer wor·
den. VoorVEcl nieuwe huizenbezit
ters isdat ookzo uitgepakt, maar voor
de groep die het n iet lukte een eigen
huis te bemachtIgen, eindigde hel
verhaal in de meeste landen een stuk
inder ositief.
'Oe andere kant van de medaille is
namelijk dat overJleden het toegeno
DIen woningbezit hebben gebruikt
om onderdelen van de welvaartsstaat
te verschralen. Als iedereen een eigen
huis heeft, en daarmee een groot Ver·
mogen, kan de pensioenvoornemng
ook w I at soberder, is de redene
ring. Ook in Nederland, met zijn hoge
hypotheken, heeJe bijna niemand bo·
ven de pensioenJeeftijd nog een hypo
theekd ieeven boogofbogeris d an
de wOllin gwaarde.
'Bovendif'TI is het d oor de toene
m ende on zekerh id op de arbeids
markt de laatstet intigjaarvoor
grote groepen steeds m inder g emak·
kelijkgeworden om ee n hypotheek te
kri jge .Voor de crisis werd dat een
beelje gemaskeerd door steeds soepe
lere Il!enregels, maarnu ~ien we de
gevolgelL Er zij n steed s meer 'boeme
rangki nderen' die na hun stud ie eer
bij h un ouders-gaan wonen en zzp'ers
die d u re huurwoningen d elen.'

In uw proefschrift noemt u Groot
Brlttann ë vaak als negatief voor
beeJd.
'Ja , daar heeft de overheid si nds de
iaren tachtig sterk gepropageerd dat
iedereen zijn eigen huis zoumoeten
bezitten. Erwas zelfs een 'righ t to buy'
voorsodale huurwoningen; h uur·
der5haddenbetre hthun h uurh uis

tekopen.NuzieJedateen te dsgro
rdeel van de hulzen in het bezit is
van een steeds kleiner deel van de
bevollung. Veel van de woningen die
vcrkochrworden, komen In handen
van mensen die al ee n huis hebben
Zi l gebruiken hel als belegging en
verhuren helaan mensen die zich
geen koophuis kunnen v roorloven.
Die huuTder<> zijn vervolgens zoveel
geld kwijt aan woonlastendatzenlet
genoeg kunnen sparen om zelf een
huls te kunnen kopen. Er zijn signa·
len daedezeontwikkellngzich nu ook
inAmsrerdam voordoet.'

tekening van zijn personag B
ande lag
mulders die zich verkneukelt. Hij zit m oeder·
ziel alleen mer een kop koffie aan een laJelrje met een
vaas bloemen en legt met engrijns: Hm m ...het begint
all . Zo is Ben. Bert heeftgenoe aan zichzelf.
Voorde meeste van ons is gezelligheid ui [ZO eenvou
dIg. C,czelltghcid laat zich niet afdwingen. Hoe mee
streSl>om hel gezellig te maken, des te groter de l<a11s op
een nuslukking. Dat je eell feestje organiseertwaarde
gesprekken blijven hangen in 'En wal doe lij nou.. ?' n
\ aar zich geen groepje indekeukell vormt dat met
gierende lachsalvo'!, dl! sfeer ror in d kamerweel te ver
llligen.lo'n feestje is voor mij de hel.Als gast. maar ze
kerookah gastheer Daarom bhjftk liev rthuis als Ie
mand mIj voor zo'n bijeenkomst u!tnodlgten peins ik
ernie over zelf een pa ·jtjetegeven.
Kijk. als je nu van tevoren zekerwisl dat het gezellig
ging worden. Dan struindei deene partynadeandere
af en werden mijn eigen soirees vermaard tot ver bulten
de ~tadsgrenzen. Een mooie droom maaronrealistisch.
GezeJligheidsgarantle wordt nu eenmaal nierverstrekt.
:nacht ik Tor lkde oIlgezouren cashewnoten van
Jumbo ontdekte. Diezjjo '100 %gez.eUig' en,ja hoorl ,
'metgezelli heidsgarantie'[ Dat iS niet alleen fen revo
lutie in hetnotenwezen, maar een rev lutie in, nou ja
alles eigenlijk. Drugs doen beloften overoll toekom
stlge gevoelsleven , maar niet zo verregaand en stellig
als de ongezouten cas·
hewnoo
Ik probeerde hem Niet
in een feestsetting met
grote partycrowd maar.ll·
[een,zoals Bert. Eerst op je·
zelf resten ooTdar je allde·
ren eraan blootstelt, ze i
een bt!('()emd man ooit.
Nergens vrnd ik vaonvaar
den voor de gezelligheids·
gara tie. Die geldt onder
alle omstandigheden,A1
lijd. Van begrafenissen tot
TunFun: 100 %gezellig! Ik
nam een noo t en nog één
en nog één en her werd
Itietgez Ilig.Hethele ak
dan maar. Niets.lkver·
langde naargezouten noten. DJe.lljn Lekkerder en gezel·
liger. Kan IkmiJnnoten mel gezelligheidsgarantie te
rugbrengen? Ik bel Jumbo.

Ik kocht die noten in de hoop dat die het gezellig
zouden maken, maar er gebeorde niks.
'Sorry.'

n Ik ze terugbrengen en rnJingeJd terugkrijgen?
Wat adviseert u beleidsmakers?
'We-zlen regeTingen die, z.oal in
Grom·Britt nië, de ongelijkheid
vergr ten via hun woningmarktbe
leid. Maar regelgevrng kan de maat·
schappeli jkeongetijkheid ookdem
p n.ln Nederland gebeurde dat in
het verleden doorbetaal baresociale
hu urwoningen voor grote groepen
beschikhaar te m aken. De laatste ja
ren ' deloegangsdrempeJ t lde
socinle huursector juist hogergewoT
den.DaardoorzJeje nud t jon eren
die geen financiële hulp krijgen van
rl Jke ouders op du re en onzekere
huurcontracten zi jn aange ezen.
'Mijn conclmie is d at overhedeJ
met hunwoningmarktbeleid veel
invloed hebben opvermogensonge·
lijkheid. Als ze een grotere sociaal·
economische gelijkheid willen berei·
ken, m oeten beleidsmakers er zorg
voor dragen dat iedereen, ongeacht
zijn inkomen ofvermogen,aan
spraak ka n maken op een goede en
betaalbare wonl ng.'
Tjerk Gualthérie van Weezel

'Dat ligt aan dewinkel, waaru ze gekoch t heeft.'
Als Ie een artikel met garantie oopt, dan magJe

het toch terugbrengen als het niet werl(t?
'Dal bepaalt de winkel zelf. Onze filialen zij n vaa rran·
cruseshè.'
D verpakkingen zijn overal helZclfde, maar toch
kan de ene winkel die garantie anders in terprete

rendaode aodere?
'Ja.'

Wat

tekent die gezelligheidsgarantie dan?

'Dal Îs gewoon een spreuk die erop staaL'
Dat betekent eJgenlijk niks?
'Nee.'
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