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De verbondenheid die mensen voelen met hun woonomgeving is het gevolg van een 
proces waarbij zij sociale betekenis toekennen aan de fysieke ruimte waarin zij zich 
bevinden. Hoe dit proces verloopt is vaak af te leiden uit de manier waarop men spreekt. 
Daarbij is te zien dat mensen gespreksstrategieën inzetten om te toehoorder te 
overtuigen van hun uitspraken. Daarnaast maken zij gebruik van Membership 
Categorization Devices (MCD’s): systemen van categorieën waar zij de mensen in hun 
omgeving bij indelen.  
 In dit onderzoek is aan de hand van een discoursanalyse onderzocht hoe 
bewoners van de Groningse Oosterparkwijk spreken over hun woonomgeving om het 
concept van ‘de wijk’ sociaal te construeren. Het onderzoek is uitgevoerd als onderdeel 
van een communicatieadvies aan de gemeente Groningen en de wijkpartijen in de 
Oosterparkwijk over communicatie van en naar de wijkbewoner. Er zijn 25 kwalitatieve 
diepte-interviews gehouden met wijkbewoners om te achterhalen welke thema’s zij 
initiëren, hoe zij die thema’s bespreken en hoe zij ‘de wijk’ sociaal construeren.  
 Uit een discoursanalyse van de interviews blijkt dat een aantal repertoires in 
meerdere gesprekken terugkeert. Zo blijkt dat wijkbewoners niet altijd denken in termen 
van hun wijk. Betrokkenheid is vaak op kleinere schaal te vinden omdat de 
woonomgeving voor veel bewoners ophoudt aan het einde van de straat of buurt waarin 
zij wonen. Toch wordt de Oosterparkwijk beschreven als een bijzondere plek die zich met 
name onderscheidt door het sociale contact. Dit contact draagt in grote mate bij aan de 
place attachment die zij ervaren in de wijk. In de gesprekken wordt duidelijk dat 
bewoners onderscheid maken tussen twee categorieën die onder de MCD ‘wijkbewoner’ 
vallen: de oorspronkelijke en de nieuwe bewoners. Hoewel aan de oorspronkelijke 
bewoner vaak negatieve gedragsuitingen worden toegekend, lijkt deze categorie ook een 
zekere mate van authenticiteit te bezitten, met als gevolg dat oorspronkelijke bewoners 
vaak worden getypeerd als de ‘echte’ Oosterparker. De implicatie dat nieuwe bewoners 
niet als ‘echte’ Oosterparker kunnen worden gezien kan een verklaring zijn voor de frictie 
tussen de twee groepen. Toch worden negatieve ervaringen vaak afgezet tegen positieve 
ontwikkelingen die gaande zijn: nieuwbouw en een toestroom van nieuwe mensen maakt 
dat bewoners de Oosterparkwijk karakteriseren als een wijk in opkomst.  

Sleutelwoorden:  
Discours | place-making | place attachment | wijk | identity | sociaal constructionisme 

SAMENVATTING



The level of attachment that people experience in relation to their living environment is 
constructed through the process of giving meaning to the physical space that they 
inhabit. This process can be uncovered through discourse analysis by observing the way 
in which people speak about the place in question. This method unveils the persuasive 
use of discursive strategies to support certain statements, and the use of Membership 
Categorization Devices (MCDs): categorization systems that are applied to identify 
groups of people in the same social setting. 
 This study investigated how inhabitants of the Oosterparkwijk — a neighborhood in 
the Dutch city of Groningen — speak about communication and social life in their 
everyday surroundings in order to construct the concept of ‘the neighborhood’. The study 
was carried out in order to advise the municipality of Groningen and the public 
organizations in the Oosterparkwijk about the communication between them and the 
inhabitants. Twenty-five qualitative in-depth interviews were conducted with inhabitants in 
order to investigate the themes they initiate and the ways in which they construct ‘the 
neighborhood’ as a social place. 
 The analysis shows that several repertoires were used in multiple interviews. For 
example, inhabitants made it clear that they do not always think in terms of their 
neighborhood. Many people feel attachment to their own street and no farther. Still, the 
Oosterparkwijk is characterized as a neighborhood that separates itself from other places 
by the social contact amongst inhabitants. This contributes significantly to the high level 
of place attachment. In the interviews, participants constructed two categories belonging 
to the MCD ‘inhabitant of the Oosterparkwijk’: original and new inhabitants. While the 
original inhabitants that were born in the neighborhood are often discussed in a bad light, 
they also seem to possess a certain sense of authenticity. Therefore, they tend to be 
referred to as the ‘true’ inhabitants of the Oosterparkwijk. The implication that new 
inhabitants lack authenticity could be an explanation for the friction that exists between 
these two categories. Still, negative characterizations are often juxtaposed with the many 
positive developments in the neighborhood: new housing projects and the influx of new 
people lead to the designation of the Oosterparkwijk as a resurgent neighborhood. 

Keywords:  
Discourse | place-making | place attachment | neighborhood | identity | social 
constructionism 
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De ‘wijk’ is een abstract begrip dat op verschillende manieren kan worden opgevat. Een 
voor de hand liggende oplossing voor deze ambiguïteit is het raadplegen van een 
woordenboek, wat ons al snel brengt tot een definitie op basis van geografische 
afbakening.  Toch schetst ook deze definitie slechts een breed en aspecifiek beeld. Zo 1

weet een gebiedsambtenaar van de gemeente Groningen mij te vertellen dat zelfs binnen 
de gemeente niet altijd dezelfde grenzen gehanteerd worden waar het de wijken betreft. 
De meeste mensen zullen zonder aarzeling kunnen aangeven in welke wijk zij wonen, 
maar vraag diezelfde mensen waar de wijk begint en eindigt en de kans op 
uiteenlopende, onzekere antwoorden is groot. In de sociale wetenschap zal deze 
onzekerheid worden verklaard door een ander type opvatting van de wijk en haar 
begrenzing: deze lijkt eerder sociaal en emotioneel te worden vormgegeven dan puur 
geografisch. De sociale constructie van een fysieke setting is een thema dat nog weinig 
wetenschappelijke aandacht geniet (Lupi, 2008: 237). In dit rapport presenteer ik een 
onderzoek waarin dit proces nader wordt onderzocht in de context van communicatie 
tussen partijen en bewoners in de Groningse Oosterparkwijk.  

1.1 Aanleiding


Het onderzoek dat hier wordt beschreven is uitgevoerd naar aanleiding van een wens van 
de gemeente Groningen om de communicatie in de Oosterparkwijk te verbeteren. In het 
kader van een masterstage en in overleg met de stagegever is besloten deze 
communicatie aan de hand van een kwalitatief onderzoek onder de loep te nemen om de 
verschillende partijen die bewoners in de wijk vertegenwoordigen te kunnen adviseren 
over het ontwikkelen van hun communicatiestrategie en -middelen. Op basis van de 
bevindingen is een adviesrapport geschreven ten behoeve van de gemeente Groningen 
en de wijkpartijen. 
 In de Oosterparkwijk is een groeiend aantal partijen actief die zich inzetten voor de 
Oosterparker en diens belangen. De bewonersorganisatie en de redactie van de 
wijkkrant zijn beide al jaren onderdeel van de wijk. Een aantal andere partijen is in 2015 

 Van Dale Online (2019) definieert een wijk als ‘deel van een stad of groot dorp’. 1
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samengevoegd naar aanleiding van een gemeente-initiatief om voor iedere wijk in 
Groningen een nieuwe organisatie voor sociaal-maatschappelijk werk op te richten. Zij 
opereert onder de naam WIJ Oosterpark. Deze organisaties zijn aan het einde van 2017 
aangevuld door een nieuw overlegorgaan: de coöperatieve wijkraad. Deze raad, waarin 
gemeenteraadsleden en wijkbewoners samen werken aan de lokale besluitvorming, is in 
Nederland de eerste in zijn soort (Coöperatieve Wijkraad, 2019). Het doel is om 
wijkbewoners meer inspraak te geven en de lokale democratie te versterken door deze 
opnieuw in te richten. De coöperatieve wijkraad is opgezet als een tweejarig experiment. 
Aan het einde van 2019 volgt een evaluatie, aan de hand waarvan wordt besloten of de 
wijkraad voldoende meerwaarde biedt om een permanente rol in de wijk te bekleden. 
 Na de introductie van de coöperatieve wijkraad en het WIJ-team zijn de 
verhoudingen tussen de vertegenwoordigende wijkpartijen veranderd. De wijkraad en 
andere partijen vullen elkaar aan, maar hebben ook veel overlap in hun missie en 
werkzaamheden. Om binnen de nieuwe dynamiek de communicatie vanuit de partijen 
naar de wijkbewoners toe zo goed mogelijk te laten verlopen, is gekozen voor een 
benadering van de communicatie vanuit de bewoner. De achterliggende gedachte van 
dit onderzoek is dat gesprekken met wijkbewoners zelf het beste kunnen uitwijzen hoe er 
met die wijkbewoners gecommuniceerd moet worden. Om een zo rijk mogelijk beeld te 
krijgen van de Oosterparker en haar belangen, worden deze belangen bij de bron 
achterhaald, om te karakteriseren wat er speelt onder bewoners. Niet alleen de thema’s 
die zij noemen, maar ook de manier waarop zij deze thema’s initiëren en bespreken kan 
waardevolle informatie bieden voor de inrichting van de toekomstige communicatie. 
  
Deze ontwikkelingen in de Oosterparkwijk zijn de aanleiding voor dit onderzoek naar 'de 
wijk’ als sociaal concept. Om dit te kunnen karakteriseren is het van belang om een beeld 
te hebben bij de wijk en de band tussen de wijk en haar bewoners. Hieronder volgt 
daarom een korte schets van de Oosterparkwijk als casus voor het onderzoek. 

1.2 De Oosterparkwijk


Blijvende binnen het traditionele kader van ‘de wijk’, is het wellicht passend om te 
beginnen met een geografische duiding: de Oosterparkwijk is gelegen ten oosten van de 
Groningse diepenring en is onderdeel van het gebied rond het stadscentrum dat binnen 
de gemeente als ‘Oude Wijken’ bekend staat. In 1919 werd een plan opgesteld voor de 
bouw van 176 woningen voor de armen aan de oostzijde van de stad Groningen. Deze 
woningen, bekend als het ‘Blauwe Dorp’, werden al snel opgevolgd door de vier eerste 
betonwoningen van de stad (Gemeente Groningen, 2012). Kort daarna werd het gebied 
uitgebreid met 750 betaalbare arbeiderswoningen onder de naam ‘Plan Oost’. Dit plan 
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was het eerste van een groter aantal uitbreidingsprojecten dat uiteindelijk zou uitgroeien 
tot de Oosterparkwijk zoals we hem vandaag de dag kennen. 
 De geschiedenis van de Oosterparkwijk geniet enige bekendheid onder Stadjers 
— de Groningse benaming voor inwoners die in de stad geboren zijn. Met name in het 
Blauwe Dorp, dat zich nog steeds architectonisch onderscheidt van haar omgeving, 
hebben bewoners een eigen verhaal te vertellen over de plek waar zij opgroeiden. Lange 
tijd was voetbal een belangrijke factor die Oosterparkers met de wijk en met elkaar 
verbond. Al vanaf de jaren ’30 stond het stadion van FC Groningen (in die tijd nog GVAV) 
in het Oosterpark waar de wijk haar naam aan te danken heeft (Gemeente Groningen, 
2012). Toen het stadion Oosterpark in 2007 gesloopt werd om ‘de FC’ naar een nieuw 
stadion te verhuizen, is een karakteristiek boegbeeld van de wijk verloren gegaan. 
Daarvoor in de plaats kwam nieuwbouw die, afhankelijk van wie je het vraagt, zowel een 
positieve als negatieve ontwikkeling in de wijk kan representeren.  
 De Oosterparkwijk is een veelzijdige casus voor onderzoek naar identiteit onder 
wijkbewoners: niet alleen omdat ’t Eusterpaak  een lange en kleurrijke geschiedenis 2

heeft, maar ook juist omdat het verleden van de wijk niet zonder controverse is. Bij veel 
mensen roept de naam ‘Oosterpark’ nog steeds beelden op van de nieuwjaarsrellen die 
in 1997 de rust in de wijk verstoorden — beelden die zijn vastgelegd in De Harde Kern, 
een reportageserie van misdaadverslaggever Bas van Hout (Van Hout, 1998). Deze serie 
laat een kant zien van het Oosterparkse verleden die bij veel mensen negatieve 
herinneringen oproept — herinneringen van agressie en wanorde die, zoals in de analyse 
van dit rapport duidelijk zal worden, vaak met een bepaalde groep wijkbewoners  worden 
geassocieerd.  
 Ook armoede speelt daarin een rol. In de Oosterparkwijk leeft bijna 9 procent van 
de mensen op een bijstandsuitkering, tegenover 5 procent op gemeenteniveau. Meer 
dan een kwart van de wijk bestaat uit minimahuishoudens, tegenover 17 procent van de 
gemeente. In de Bloemenbuurt is dat meer dan een derde en in de Vogelbuurt bijna de 
helft (Onderzoek Informatie en Statistiek Groningen, 2019). Toch blijkt uit onderzoek van 
het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) dat inkomen 
slechts een beperkte rol speelt in de mate waarop men zijn of haar wijk als leefbaar 
beoordeelt (VROM, 2014). De Oosterparkwijk is dan ook een plek waar veel mensen met 
plezier wonen. Het is een diverse wijk waar jong en oud, arm en rijk en hoog- en 
laagopgeleid samenleeft. Om deze reden is het interessant om te achterhalen hoe 
verschillende bewoners zich met de wijk identificeren. Welke sociale betekenis kennen zij 
toe aan een woonomgeving die zulke uiteenlopende gevoelens oproept? De kern van dit 
onderzoek is om dit aan de hand van bestaande theorieën over sociaal constructionisme 
in kaart te brengen. Daartoe introduceer ik hieronder de probleemstelling die in het 
onderzoek centraal staat. 

 In 2006 bracht Oosterparker Henk van Veen met rapgroep OPW, kort voor Oosterparkwijk, een lied uit over 2

zijn wijk: Eusterpaak. Dertien jaar later is het nog steeds een lijflied onder een selecte groep wijkbewoners.
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1.3 Probleemstelling


Het onderzoek waarover hier gerapporteerd wordt betreft een discoursanalyse van 
gespreksmateriaal dat is verzameld in 25 kwalitatieve interviews met bewoners van de 
Oosterparkwijk. In deze gesprekken stond ‘de wijk’ — en in het bijzonder de 
communicatie in de wijk — centraal. Om de communicatie tussen de partijen in de wijk  3

en de bewoners die zij vertegenwoordigen zo goed mogelijk te laten verlopen is het van 
belang om niet alleen vast te stellen wat de bewoners belangrijk vinden, maar ook hoe zij 
over deze belangen spreken. Daarom staan thema’s die in de interviews door bewoners 
worden geïnitieerd centraal, evenals de manier waarop deze thema’s worden besproken. 
Uit de gesprekken is gebleken dat bewoners ‘de Oosterparkwijk’ en ‘de Oosterparker’ als 
thema’s op opvallende wijze sociaal construeren (zie hoofdstuk 4). Naar aanleiding van 
deze bevinding is gekozen voor een analytische benadering waarbij speciale aandacht 
uitgaat naar het sociaal construeren van ‘de wijk’. Deze sociale constructie zal worden 
gekarakteriseerd aan de hand van place-making: een theoretische opvatting die stelt dat 
mensen sociale betekenis toekennen aan fysieke plekken (Lupi, 2008: 237; zie paragraaf 
2.1 van dit document). De discoursanalyse is dan ook uitgevoerd op grond van de 
volgende onderzoeksvraag: 

Hoe wordt ‘de wijk’ sociaal geconstrueerd door bewoners van de Oosterparkwijk? 

Om deze centrale vraag te beantwoorden zal ik in de analyse een beeld schetsen van het 
discours onder wijkbewoners: wat onderscheidt volgens hen de Oosterparkwijk van 
andere wijken en waarom? Wat voor beeld hebben zij van hun wijk en medebewoners?  
Hoe spreken ze daarover? Dit zijn vragen die in de interviews en analyse zijn 
meegenomen en centraal staan in mijn bespreking van het materiaal. De doelstelling is 
hierbij tweeledig. Allereerst is dit onderzoek bedoeld om tegemoet te komen aan de 
praktische vraag in de Oosterparkwijk door het gedachtegoed van bewoners in kaart te 
brengen. Ten tweede stel ik mij ten doel om met dit onderzoek bij te dragen aan 
bestaande theorie over place-making, in de context van kwalitatieve interviews in het 
bijzonder. Om de analysemethode te illustreren volgt hieronder een korte 
voorbeeldanalyse. 

 In overleg met de stagegever zijn vijf partijen geselecteerd om mee te nemen in het onderzoeksproces: de 3

bewonersorganisatie, de wijkkrant, de coöperatieve wijkraad, het WIJ-team en het gebiedsteam van de 
gemeente Groningen. Zij waren betrokken bij overleggen over het onderzoeksproces. Het adviesrapport dat 
naar aanleiding van dit onderzoek is geschreven zal openbaar beschikbaar worden gesteld ten behoeve van 
andere geïnteresseerden.
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1.4 Voorbeeldanalyse

 
De discoursanalyse is een kwalitatieve methode die op uiteenlopende manieren 
geïmplementeerd wordt. Om de analysemethode toe te lichten bespreek ik hier een 
beknopte voorbeeldanalyse die in zekere zin kan dienen als leeswijzer voor het 
analysehoofdstuk dat volgt op pagina 20. De discoursanalyse zelf wordt nader besproken 
in paragraaf 2.2 van dit rapport (zie p. 9). De kern van de discoursanalyse omvat het 
bestuderen van talige uitingen om zo het proces van betekenisgeving en het opbouwen 
van een identiteit in deze uitingen te achterhalen (Klarenbeek, Stinesen & Hartog, 2014: 
9). Zo blijkt uit de gesprekken dat wijkbewoners een sociaal onderscheid benoemen 
tussen een groep oorspronkelijke Oosterparkers en de bewoners die pas op latere leeftijd 
in de wijk zijn komen wonen: 

Nou als ik aan de echte Oosterparker denk dan denk ik aan Henk van Veen, die in de 
Irislaan woont. Ken je dat nummer? Dat moet je even opzoeken op YouTube. OPW 
heet het nummer . (…) hij woont aan die kant van de straat en zijn moeder aan de 4

overkant en zijn tante woont daar. De hele familie woont al generaties lang in de OPW. 
Ja, ik vind dat prachtig. Dat is eigenlijk wel echt de Oosterparker.  

Gespreksfragment 12
Gesprek 5, regel 175-177 

Van deze ‘echte Oosterparker’ wordt in het gespreksfragment een rijk beeld geschetst. In 
eerste instantie wordt hij gelinkt aan Henk van Veen, de muzikant die het 
eerdergenoemde lied Eusterpaak uitbracht. Blijkbaar schetst dit lied een beeld van de 
oorspronkelijke Oosterparker dat tekenend is volgens sommige nieuwe wijkbewoners. 
Het nummer wordt hier gebruikt ter illustratie: de bewoonster benadert ons, de 
onderzoekers, als buitenstaanders en zoekt naar gemeenschappelijke kennis om ‘de 
echte Oosterparker’ gestalte te geven. 
 Daarnaast wordt er een locatie toegekend: Henk van Veen woont in de Irislaan, 
maar het noemen van deze informatie suggereert dat ook dit typerend is voor de 
Oosterparker. Het wonen in bepaalde straten lijkt een voorwaarde te zijn voor de 
authenticiteit die met het woord ‘echt’ geïmpliceerd wordt. Zo wordt deze authenticiteit 
geassocieerd met een geografische bepaling.   
 Daarnaast geeft de bewoonster een waardeoordeel: ze vindt het “prachtig” dat de 
familie van Henk van der Veen al generaties lang in de wijk woont. Ook dit is blijkbaar iets 

 De participant refereert hier aan het eerdergenoemde nummer Eusterpaak van OPW. 4
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dat als kenmerkend voor de Oosterparker kan worden beschouwd. Hiermee wordt er 
naast een geografische ook een historische component van de term ‘echte Oosterparker’ 
besproken. 
 Tot slot valt op dat de wijk wordt benoemd in de termen van het eerdergenoemde 
lied: de Oosterparkwijk wordt afgekort tot OPW.  Op deze manier wordt het lied neergezet 
als een sociaal kader voor de wijk: het representeert niet alleen de Oosterparker, maar in 
zekere zin ook de wijk zelf.  
 Aan de hand van deze uitingen wordt ook aan de wijk een sociale betekenis 
toegekend. Het toekennen van die betekenis is wat maakt dat de Oosterparkwijk hier tot 
place wordt gemaakt. Het principe van place wordt in het theoretisch kader besproken in 
paragraaf 2.1.1. In paragraaf 2.2.5 komen de verschillende gespreksstrategieën aan bod 
aan de hand waarvan gespreksdeelnemers hun uitingen kiezen. 
 Bepaalde personen, straten en gebruiken worden in bovenstaand fragment 
genoemd om te illustreren wat, volgens de spreekster, de ‘echte’ Oosterparker 
onderscheidt van anderen. Hiermee impliceert ze het bestaan van een onbenoemde 
groep die niet als ‘echt’ gerekend kan worden. Daarmee construeert zij twee sociale 
categorieën: de echte Oosterparker en de niet-echte Oosterparker. Dit fenomeen, en de 
betekenis die ermee wordt toegekend aan de Oosterparkwijk als place, wordt verder 
besproken in hoofdstuk 4, onder het derde repertoire. 

1.5 Leeswijzer

 
Door bovenstaand fragment (en andere gespreksfragmenten) nader te belichten wordt in 
de analyse (zie hoofdstuk 4) een beeld geschetst van de manier waarop bewoners een 
sociale wereld construeren in het praten over de wijk, in de context van een interview. Om 
dat te kunnen doen bespreek ik hieronder in hoofdstuk 2 twee theoretische thema's 
waarop deze analyse voortbouwt: Allereerst behandel ik het begrip ‘place-making’ en de 
manier waarop een emotionele band met een fysieke locatie (in dit geval de 
Oosterparkwijk) kan leiden tot het ontwikkelen van een sociale identiteit. Vervolgens 
beroep ik mij op de discoursanalyse en het sociaal-constructionisme om grip te krijgen 
op het materiaal dat in de gesprekken aan het licht komt. De materiaalverzameling en 
onderzoeksmethode komen aan bod in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 bespreek ik de 
analyse van de resultaten. De bevindingen worden samengevat en besproken in de 
conclusie in hoofdstuk 5, waarna ik in hoofdstuk 6 afsluit met een discussie van de 
implicaties van het onderzoek. 
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Bij het vormen van een ruimtelijke identiteit is het concept van place-making van belang 
(Lupi, 2008: 244). Het begrip ‘place-making’ kan op verschillende manieren worden 
opgevat, maar verwijst in essentie naar het proces waarbij aan een fysieke ruimte (een 
space) betekenis wordt toegekend. In paragraaf 2.1 wordt geïllustreerd hoe het 
toekennen van sociale betekenis aan een locatie (in ons geval de woonwijk) kan leiden tot 
een gevoel van betrokkenheid. Paragraaf 2.2 staat in het teken van de 
discoursanalytische onderzoeksmethode. 

2.1 Place-making


Een van de meest toonaangevende besprekingen van place-making is het werk van Tuan 
(1991). Hij was een van de eersten die het belang van taal opperde in het proces van 
place-making. Een plek krijgt een nieuwe betekenis wanneer we het door middel van taal 
van een naam voorzien. Een piek in het Himalayagebergte draagt bijvoorbeeld weinig 
betekenis totdat we er de naam Mount Everest aan verbinden. Bovendien kan de toon 
waarin wij spreken over een plek bepalend zijn voor de manier waarop over die plek 
gedacht wordt. Zo stelt Tuan (1991: 684) dat taalgebruik de kracht bezit om een plek met 
een ‘warme’ sfeer te associëren, of om de reputatie van een plek juist te verwoesten. Veel 
van Tuan’s ideeën zijn in de loop der jaren door anderen toegepast in hun bespreking van 
place-making. Ik zal mij hier met name beroepen op het werk van Lupi (2008), die de 
bestaande kennis op het gebied van place-making bespreekt in de context van IJburg, 
een nieuwe Amsterdamse wijk. 

2.1.1 Place

Wanneer een space een sociale betekenis krijgt, spreken we van een ‘place’. Het kan hier 
gaan om elke ruimtelijke eenheid: een stad of een wijk, een buurt of straat, een heel 
continent of slechts de eigen huiskamer. Lupi (2008: 239) geeft aan dat place niet alleen 
verwijst naar objectieve ruimtelijke kenmerken, maar ook naar een subjectieve beleving. 
Ook bespreekt zij Relph, die stelt dat het begrip place is opgebouwd uit de fysieke 
omgeving, menselijke handelingen en de mentale betekenisgeving die plaatsvindt (Lupi, 
2008: 19). Het proces van betekenisgeving is volgens deze bespreking een menselijke 
behoefte om onze omgeving begrijpelijk te maken. Place is in Lupi’s bespreking van 
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Relph een verbinding tussen ons en de wereld om ons heen, die met name tot 
uitdrukking komt in ‘lokale eenheden’ zoals straten, buurten, wijken en dorpen. Wanneer 
ik hier spreek over place-making doel ik niet op een benadering vanuit de geografie of 
planologie, maar op het proces waarbij een plaats sociaal geconstrueerd wordt. 

2.1.2 Place attachment en place identity	 

Bij het behandelen van place worden doorgaans twee typen placemakers 
onderscheiden: professionals en users (Lupi, 2008: 24). Onder professionals vallen de 
organisaties en individuen die betrokken zijn bij het plannen, ontwerpen, bouwen en 
beheren van de plek. In de maatschappelijke context van het huidige onderzoek (het 
adviseren van wijkpartijen in de Oosterparkwijk) is vraag naar een verheldering van het 
contact in de wijk vanuit het perspectief van de bewoner. Daarom richt ik me in deze 
bespreking op de users. Het perspectief van de professionals vereist een eigen analyse 
en valt buiten de grenzen van dit onderzoek. Volgens Lupi (2008: 25) geven juist de 
wijkbewoners middels het wonen, werken en leven in de wijk betekenis aan de structuren 
die aan de hand van professionals tot stand zijn gekomen. Place speelt een grote rol in 
de identiteitsvorming: een identiteit wordt voor een deel bepaald door de sociale 
betekenis die men toekent aan zijn of haar omgeving. Wanneer het proces van sociale 
betekenisgeving leidt tot een gevoel van betrokkenheid bij de plaats spreken we van 
place attachment (Lupi, 2008: 244). Dit place attachment kan, net als andere gevoelens, 
in grote of in kleinere mate aanwezig zijn. Zo kan iemand een negatieve, neutrale of 
positieve band met zijn of haar omgeving hebben. Aitken en Campelo (2011: 922) geven 
aan dat wanneer een sterke band met een place door een grotere gemeenschap 
gedeeld wordt, er kan worden gesproken van place identity. Bij place identity is dus 
sprake van een place attachment die door een groep mensen gedeeld wordt. Deze 
gedeelde place attachment draagt bij aan het ontwikkelen van een leefgemeenschap: de 
gedeelde betrokkenheid bij de wijk kan ook een onderlinge betrokkenheid tussen leden 
van de groep tot gevolg hebben. Place identity bestaat dus uit een verzameling van 
gedeelde opvattingen. Deze opvattingen worden gevormd door de communicatieve 
interacties tussen mensen waarbij hun toebehoren tot een sociale groep tot stand komt 
(Hardy, Lawrence & Phillips, 1998). 
 Aan place attachment worden positieve gevolgen verbonden, zoals betere sociale 
relaties, gezondheid en levenskwaliteit (Anton & Lawrence, 2014: 451). Toch wordt er ook 
gesproken over een negatieve invloed. Als place attachment sterk is kunnen mensen 
geneigd zijn om betere alternatieven uit te sluiten. Ook kan het voorkomen dat 
wijkbewoners met een gedeelde place identity moeite hebben om nieuwe bewoners te 
omarmen in hun sociale kring. Hierdoor kunnen conflicten ontstaan tussen verschillende 
groepen mensen die in een wijk of andere place samenleven. Toch is het volgens Lupi 
(2008: 17-18) juist het menselijk handelen van verschillende groepen met verschillende 
doelen dat leidt tot de sociaal-ruimtelijke constructie van een omgeving. Place-making is 
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dus niet een individueel proces, maar kan worden gezien als een verzameling van alle 
menselijke handelingen die aan een plek betekenis toekennen. 

2.1.3 Place-making in de Oosterparkwijk

Lupi (2008) bespreekt het proces van place-making in IJburg, een nieuwe wijk in 
Amsterdam. Daarbij geeft zij aan dat oudere wijken en buurten, met hun rijkere 
geschiedenis, een ‘geheugen’ met zich meedragen dat maakt dat deze plekken 
betekenis krijgen (Lupi, 2008: 15). De Oosterparkwijk, onderdeel van het gebied ‘Oude 
Wijken’, viert in 2019 zijn honderdste verjaardag. Van de wijk kan dan ook worden 
verondersteld dat deze rijk zal zijn in betekenis en sociaal karakter en dat place 
attachment en identity daarom relatief hoog zullen zijn onder bewoners. 

Zoals eerder werd gesteld door Tuan (1991) is het ontstaan van een sociaal-ruimtelijke 
betekenis voor een belangrijk deel het gevolg van talige uitingen. De sociale constructie 
van mensen en hun omgeving is dan ook een principe dat nauw samenhangt met het 
verrichten van taalhandelingen. Het proces van betekenisgeving in de Oosterparkwijk 
wordt in dit onderzoek achterhaald in gesprekken met wijkbewoners. Deze gesprekken 
worden bestudeerd aan de hand van de discoursanalyse, die in paragraaf 2.2 wordt 
besproken. 

2.2 Discours


Het menselijk taalgebruik staat centraal in verschillende analysemethodes. De 
discoursanalyse onderscheidt zich van bijvoorbeeld de conversatieanalyse doordat de 
nadruk niet ligt op de organisatie van de gesproken interacties, maar op de sociale 
functie van de uitingen (Wooffitt, 2005). De discoursanalytische methode is uitvoerig 
besproken in werken van Foucault (zie bijvoorbeeld de bespreking van Arribas-Ayllon & 
Walkerdine, 2008), Potter en Wetherell (1987; 1992) en anderen. Mijn benadering van de 
discoursanalyse baseer ik met name op het werk van Klarenbeek (2012; Klarenbeek, 
Stinesen & Hartog, 2014), die de bestaande theorieën in recente jaren op verschillende 
casussen heeft toegepast. 

2.2.1 Handelen met taal

Discours is een begrip dat door verschillende onderzoekers op uiteenlopende wijzen 
wordt gedefinieerd, vaak afhankelijk van de context waarin het besproken wordt. 
Jørgensen en Phillips (2011) schetsen dit brede beeld van wat discours omvat: een 
discours is een manier van praten over de wereld om deze te begrijpen. Het centrale 
idee achter het begrip ‘discours’ is dat taal in sociaal gebruik gestructureerd wordt aan 
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de hand van verschillende, terugkerende patronen (Jørgensen & Phillips, 2011: 2). In 
haar proefschrift karakteriseert Klarenbeek (2012: 57) discours als ‘taalgebruik in een 
situatie’. Daarbij zijn zowel inhoud als vorm van dat taalgebruik bepalend voor de 
betekenisgeving. Het bestuderen van taal om de processen achter deze betekenisgeving 
en het ontwikkelen van sociale identiteit te achterhalen staat bekend als discoursanalyse 
(Klarenbeek, Stinesen & Hartog, 2014: 9). 
 Om het kader waarbinnen discoursanalytisch onderzoek wordt uitgevoerd 
nauwkeurig te belichten is het van belang om allereerst de opvattingen te bespreken die 
in dat kader centraal staan. Veel van deze opvattingen zijn gebaseerd op het werk van 
Wittgenstein, een taalfilosoof wiens theorieën worden besproken in het werk van Brenner 
(1999). Wittgenstein verwerpt de aanname dat alle woorden bedoeld zijn om ergens naar 
te verwijzen. Een betere opvatting zou zijn om taal te vergelijken met een 
gereedschapskist en ieder woord met een apart gereedschap (Brenner, 1999: 15). Deze 
gereedschappen hebben allemaal een andere functie die afhankelijk is van de situatie 
waarin zij gebruikt worden. Wittgenstein spreekt van taalspelen: een filosofie die 
benadrukt dat taalgebruik een activiteit is. Taalspelen zijn de vele verschillende ‘dingen’ 
die we doen met taal, zoals het benoemen, aanwijzen, tellen, meten, verkondigen en 
meer (Brenner, 1999: 16). De betekenis van een woord kan volgens Wittgenstein dus 
worden gevonden in het gebruik ervan (Huemer, 2004: 5). 
 Wittgenstein trekt de spelmetafoor verder om te verklaren dat taal een variabele 
functie heeft die niet beperkt is tot het verwijzen. Spellen kunnen immers enorm van 
elkaar verschillen. Zo is het niet geheel duidelijk wat de overeenkomstige factor is tussen 
bordspellen, kaartspellen en sportspellen. Toch zijn er overeenkomsten die doen denken 
aan familiegelijkenissen: sommige leden van een gezin hebben bijvoorbeeld dezelfde 
gelaatskenmerken, anderen dezelfde manier van lopen, maar allemaal behoren ze tot 
dezelfde familie. Zo is het ook met taalspelen (Brenner, 1999: 16-23). We accepteren dan 
ook dat de overeenkomstige factor tussen verschillende taalspelen niet altijd duidelijk is. 
Huemer (2004: 5) wijst erop dat Wittgensteins benadering van taal als sociaal handelen 
de nadruk legt op het gebruik van woorden in verschillende contexten en om 
verschillende doelen te bereiken.  

2.2.2 De subjectieve werkelijkheid

Wittgenstein was van mening dat de ‘werkelijkheid’ niet bestaat zonder taalspelen. De 
wereld om ons heen is geen vast gegeven, maar krijgt pas vorm wanneer wij hem 
benoemen. Zonder taal kan deze werkelijkheid niet door ons worden geconstrueerd. In 
zijn bespreking van Wittgenstein verklaart Boenders dat taalspelen ons in staat stellen om 
in de werkelijkheid orde aan te brengen (Boenders, 1985). In hun discoursanalytische 
handreiking stellen Klarenbeek, Stinesen en Hartog (2014: 9) dat mensen zich in hun 
gesprekken ten doel stellen om hun gesprekspartner van een zekere werkelijkheid te 
overtuigen. Alles wat wij als werkelijk beschouwen is een subjectieve opvatting. Tijdens 
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het communiceren probeert men voortdurend de vanzelfsprekendheid van zijn eigen 
werkelijkheid te onderstrepen (Klarenbeek, Stinesen & Hartog, 2014: 10).  Taal is 
daarmee een persuasief middel dat mensen inzetten om een gedeelde werkelijkheid te 
creëren. Deze opvatting van taal is verwant aan een onderliggend fundament van de 
discursieve psychologie:  

De discursieve psychologie is in het bijzonder geïnteresseerd in beschrijvende taal, 
ofwel in de strategieën die mensen gebruiken om de werkelijkheid te beschrijven 
zodat deze ook als geloofwaardig of geldig wordt opgevat. De wereld wordt 
gecreëerd door wat mensen erover beweren: door de wijze waarop mensen er over 
praten en schrijven.  

(Klarenbeek, 2012: 60) 

Ook hier staat taal als gereedschap voor sociaal handelen centraal. De opmerking ‘het 
tocht’ kan — naast een verwijzing naar de luchtstroom — bijvoorbeeld dienen als verzoek 
om het raam te sluiten (Klarenbeek, 2012: 61). Wanneer iemand spreekt met een bepaald 
doel als uitgangspunt spreken we van een ‘taalhandeling’. In de discursieve psychologie 
wordt de aanname gedaan dat iedere uiting een taalhandeling bevat. Klarenbeek (2012: 
61) stelt dat ook identiteit aan de hand van taal sociaal geconstrueerd wordt. Sociale 
constructie is een breed en abstract begrip en vereist dan ook een uitvoeriger 
behandeling. 

2.2.3 Sociaal constructionisme

Aan de hand van de theorieën van Wittgenstein en de discursieve psychologie kan 
gesteld worden dat taal ons in staat stelt om interactie aan te gaan met de wereld om ons 
heen. Dit is een centraal thema in de discoursanalyse, waarin veel aandacht is voor de 
manier waarop een sociale werkelijkheid geconstrueerd wordt door middel van taal (Van 
den Berg, 2004: 27). Om het sociaal constructionisme te definiëren beroep ik mij op 
Edwards’ citaat van Gergen (Edwards, 1997: 78): 

Social constructionism is principally concerned with elucidating the processes by 
which people come to describe, explain, or otherwise account for the world in which 
they live. 

(Gergen, 1985: 3-4) 

In essentie kan sociaal construeren aan de hand van Gergens bespreking worden geduid 
als de processen waarmee mensen de wereld om hen heen beschrijven en verklaren. In 
de discoursanalyse proberen we deze processen bloot te leggen door ze te bestuderen 
in talige uitingen. Deze benadering van het sociaal constructionisme is verwant aan het 
concept van place-making, en zou kunnen worden gezien als ‘place-making met behulp 
van taal’. De discoursanalyse gaat uit van het idee dat we met taal meer doen dan 
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beschrijven en informatie overdragen: we gebruiken het om ons beeld van de wereld te 
vormen. Om grip te krijgen op de manier waarop deze processen plaatsvinden bespreek 
ik hieronder een analysemethode die kan helpen achterhalen hoe mensen  taal gebruiken 
om een sociale indeling te maken van hun omgeving. 

2.2.4 Membership Categorization Analysis

Volgens Van den Berg (2004: 27) construeert men een sociale werkelijkheid door zichzelf 
en anderen in te delen op grond van identiteiten en verhoudingen. Dit noemt hij sociale 
categorisering. In de discoursanalyse wordt deze categorisering benaderd aan de hand 
van member categories: de categorieën die door taalgebruikers onderscheiden worden.  
De analyse van deze member categories staat bekend als Membership Categorization 
Analysis (MCA).  
 Van den Bergs bespreking van member categories is oorspronkelijk afkomstig van 
Sacks (1979; 1992), die wijst op het samennemen van categorieën die bij elkaar horen tot 
één categoriesysteem: een Membership Categorization Device (MCD; Van den Berg, 
2004: 28). De MCD ‘generatie’ maakt bijvoorbeeld onderscheid tussen de categorieën 
‘jongeren’ en ‘ouderen’. De relaties tussen deze categorieën kunnen op verschillende 
wijzen door de taalgebruiker worden benoemd, bijvoorbeeld in termen van meer/minder 
of beter/slechter. Bij de MCD ‘familie’ kunnen categorieën als ‘ouders’ en ‘kinderen’ 
worden onderscheiden op basis van rechten en plichten (Van den Berg, 2004: 28-29). 
Gedragingen die met een bepaalde categorie worden geassocieerd, worden aangeduid 
als Category Bound Activities (CBA’s). De associatie tussen een categorie en de 
bijbehorende CBA’s werkt beide kanten op: bij beschrijving van de categorie wordt direct 
gedacht aan de CBA’s die daarbij horen en vice versa (Van den Berg, 2004: 29). In Figuur 
1 staat een schematische weergave van de indeling van een Membership Categorization. 
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Stokoe (2012: 6) geeft aan dat de bespreking van MCA over het algemeen beperkt blijft 
tot een beschrijving van de terminologie. Ik hanteer een brede interpretatie van het 
begrip CBA’s, waarbij zowel gedragingen als andere kenmerken tot CBA’s gerekend 
kunnen worden in het beschrijven van een categorie. MCA is een waardevolle methode 
die ons helpt om de discoursanalyse te concretiseren. Hieronder bespreek ik de 
toepassing van de discoursanalyse in meer detail. 

2.2.5 De discoursanalyse

In dit onderzoek worden de talige uitingen van bewoners van de Oosterparkwijk aan de 
hand van een discoursanalytische benadering geanalyseerd. Hierbij is het doel om te 
achterhalen aan de hand van welke thema’s en interactionele strategieën Oosterparkers 
(de communicatie in) hun wijk betekenis toekennen.  
 In een discoursanalytische benadering van gesprekken gaan we ervan uit dat 
gespreksdeelnemers zich ten doel stellen om gespreksproblemen op te lossen. Veelal 
houdt dit in dat deelnemers niet kwaadwillig willen overkomen op hun gesprekspartner.  
Zij willen de indruk wekken altijd het beste voor te hebben met de toehoorder. Daarom 
gebruiken zij formuleringen die hen helpen om dit soort gespreksproblemen te 
voorkomen en op te lossen. Deze formuleringen worden ‘gespreksstrategieën’ of 
‘discursieve strategieën’ genoemd (Klarenbeek, Stinesen & Hartog, 2014: 26-27). Een 
overzicht van gebruikelijke gespreksstrategieën is overgenomen uit Klarenbeek, Stinesen 
en Hartog (2014: 27-28) en weergegeven in Tabel 1 op de volgende pagina. 
Gespreksstrategieën wijken af van een pragmatische benadering omdat ze taalgebruik 
als dynamisch beschouwen (Kachru, 1985: 2). Er wordt bij het constateren van 
gespreksstrategieën niet gekeken naar geïsoleerde tekstsegmenten, maar naar hun 
plaats in de context van de interactie. Zo wordt er niet alleen uitspraak gedaan over de 
uiting, maar juist over de functie van die uiting in het gesprek.  
 De gespreksstrategieën in Tabel 1 reflecteren slechts een kleine greep uit de 
mogelijke strategieën die gespreksdeelnemers kunnen inzetten. In mijn analyse zal ik 
discursieve strategieën betrekken wanneer deze inzicht bieden in het proces van sociaal 
construeren. Daarom zullen niet alle genoemde strategieën in de analyse besproken 
worden. 

In de bespreking hierboven is gekeken naar place attachment: een proces waarbij 
mensen sociale betekenis toekennen aan een plek. Daarnaast is de discoursanalyse 
besproken als een methode om place attachment te analyseren in gesprekken. In het 
hoofdstuk 3 bespreek ik de toepassing van deze analysemethode in mijn onderzoek naar 
place-making in de Oosterparkwijk. 
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Tabel 1  
Veelvoorkomende gespreksstrategieën (Klarenbeek, Stinesen & Hartog, 2014: 27-28)

Strategie Beschrĳving

Bekennen van belang
Het vooraf bekennen van het eigen belang ontneemt de ander de kans om je 
op dat belang aan te spreken. Bijvoorbeeld: ‘Eigenlijk mag ik helemaal niet 
klagen, maar...’

Injecteren van tegenvisie

Door de tegengestelde visie te benoemen kan de ander die tegenwerping niet 
meer gebruiken. Bijvoorbeeld: ‘Ik vind het zeker belangrijk dat dit probleem zo 
snel mogelijk wordt opgelost, maar op dit moment hebben we daar de 
middelen niet voor.’ 

Gebruiken van identiteiten

Afhankelijk van de situatie kan de spreker door zichzelf op een bepaalde 
manier te presenteren (bijvoorbeeld als ervaringsdeskundige of vakgeleerde) 
geloofwaardiger overkomen. Bijvoorbeeld: ‘Als politieman word ik geregeld 
geconfronteerd met de toename van agressie op straat.’ 

Extreme case-
formuleringen

Woorden als ‘nooit’, ‘altijd’ en ‘helemaal’ kunnen worden ingezet om de 
vanzelfsprekendheid van een bepaalde gang van zaken 
te benadrukken. Bijvoorbeeld: ‘Ik heb hem er al talloze keren op aangesproken, 
maar altijd heeft hij wel weer een excuus.’ 

Script-formuleringen
Bepaald gedrag of een gebeurtenis wordt neergezet als normaal of juist 
uitzonderlijk (voor die specifieke persoon of situatie). Bijvoorbeeld: ‘Ik was niet 
verbaasd dat hij belde. Wij houden elkaar namelijk steeds op de hoogte van de 
laatste ontwikkelingen.’ 

Generaliserend taalgebruik
Een eigenschap of beoordeling horend bij een persoon of voorwerp wordt op 
de gehele groep geprojecteerd om de uitspraak kracht bij te zetten. 
Bijvoorbeeld: De aanwezigen waren vol lof over de presentatie van Gert.’ 

Externaliserende 
procedures

Beschrijvingen die voor zichzelf lijken te spreken, worden ingezet waardoor de 
aandacht van het belang wordt afgeleid. Bijvoorbeeld: ‘Verschillende 
onderzoeken laten zien...’. 

Footing
De mate waarin de spreker verantwoordelijkheid neemt voor zijn claim. 
Bijvoorbeeld: ‘Ik vind het ongelofelijk dat...’ versus ‘Diverse maatschappelijke 
organisaties uitten hun ongeloof over...’ 

Feitelĳkheid
Feiten of objectieve bewoordingen worden aangehaald om 
vanzelfsprekendheid te suggereren. Bijvoorbeeld: ‘Het is een schande dat...’ in 
plaats van ‘Ik vind het een schande dat...’ 

Als-dan-formuleringen Als-dan-formuleringen kunnen logica suggereren. Bijvoorbeeld: ‘Als je de 
kranten een beetje gevolgd hebt, dan zul je het met me eens zijn dat...’ 

Concept
Zaken worden als opzichzelfstaand gegeven benoemd om een bepaalde 
vanzelfsprekendheid te laten doorklinken. Bijvoorbeeld: ‘de werkvloer’ en ‘de 
cultuur’. 





Het onderzoek betreft een discoursanalyse van kwalitatieve diepte-interviews met 
wijkbewoners van de Groningse Oosterparkwijk. Deze interviews zijn afgenomen en 
geanalyseerd in samenwerking met een mede-onderzoeker van de masteropleiding 
Communicatiekunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vanwege de open en 
persoonlijke aard van deze interacties zal ik vanaf hier naar de interviews verwijzen als 
‘gesprekken’. In totaal werden 25 gesprekken gevoerd. Omdat deze beperkt bleven tot  
het thema ‘de Oosterparkwijk’ is er sprake van een case study waarbij de Oosterparkwijk 
als casus geldt. Alle uitspraken die worden gedaan hebben dan ook enkel betrekking op 
de Oosterparkwijk. Bij de analyse van het materiaal ben ik in het bijzonder geïnteresseerd 
in de manieren waarop ‘de wijk’ geconstrueerd wordt in de gesprekken. Daarbij beperk ik 
mij tot de discursieve analyse van uitingen. Een conversatieanalytische benadering van 
sequentie en lokale organisatie in de gesprekken valt buiten de grenzen van dit 
onderzoek. In de analyse is de signalering van repertoires en gespreksstrategieën het 
uitgangspunt. Repertoires zijn terugkerende patronen die in meerdere gesprekken de 
spreek- en denkwijze van participanten lijken te typeren. Repertoires kunnen worden 
gezien als uitingen die een argumentatieve functie in het gesprek dienen (Klarenbeek, 
Stinesen & Hartog, 2014: 28).  Ze geven een beeld van de denkwijze die mensen hebben 
over het thema dat zij bespreken. 
 Om de maatschappelijke relevantie van het advies aan de publieke partijen in de 
wijk te garanderen zijn deze partijen betrokken in het proces. Er vonden regelmatig 
terugkoppelingsgesprekken plaats om te verzekeren dat de analyse van de interviews 
zoveel mogelijk aansluit bij de wensen en verwachtingen van de wijkpartijen. Het 
bijgaande adviesrapport is in overleg met hen tot stand gekomen. Om de 
betrouwbaarheid van de analyse te maximaliseren is de dataset herhaaldelijk bestudeerd 
in nauwe samenwerking met een medeonderzoeker die betrokken was bij de afname en 
transcriptie van de interviews.  

3.1 Participanten


Participanten zijn op verschillende manieren verzameld. Allereerst werden zij aan de deur 
of op straat benaderd door de onderzoekers. Daar werd hen gevraagd deel te nemen 
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aan een gesprek. Gesprekken werden vaak gevoerd in de huiskamer of achtertuin van de 
participanten, waar zij zich het meest op hun gemak voelden.  
 Daarnaast konden wijkbewoners zelf het initiatief nemen om zich voor een gesprek 
aan te melden door contact op te nemen met de onderzoekers. Om hen hiertoe in staat te 
stellen werd een oproep geplaatst (zie Bijlage 1) in de plaatselijke wijkkrant die zesmaal 
jaarlijks aan huis wordt bezorgd en te vinden is in de plaatselijke supermarkt. Hetzelfde 
bericht werd gedeeld op de sociale mediapagina’s van de betrokken partijen in de wijk.  
 Tot slot is door de onderzoekers tweemaal deelgenomen aan een zwerfvuilactie, in 
de hoop om het onderzoek bekendheid te geven in de wijk, betrokkenheid te tonen en 
eventueel gesprekken op te zetten. Via deze actie zijn twee wijkbewoners benaderd. In 
totaal werden 28 participanten geïnterviewd in 25 gesprekken (drie gesprekken waren 
met twee wijkbewoners). Een overzicht van het aantal participanten — ingedeeld naar 
geslacht, leeftijd, woonbuurt en aantal jaren woonachtig in de Oosterparkwijk — is 
opgenomen in Tabel 2. 
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Tabel 2  
Participantenoverzicht

N

Geslacht
Man 10

Vrouw 18

Leeftĳd

20-30 4

30-40 8

40-50 3

50-60 2

60-70 9

70+ 2

Buurt

Gorechtbuurt 8

Vogelbuurt 4

Florabuurt 8

Bloemenbuurt 7

Damsterbuurt 3

Tĳd in Oosterparkwĳk wonend

0-5 jaar 9

5-10 jaar 6

10-20 jaar 4

20-40 jaar 4

40+ jaar 6



De kwalitatieve aard van dit onderzoek maakt dat een dataset van 25 gesprekken 
voldoende groot is om uitspraken te doen over het discours onder wijkbewoners. Om een 
zo rijk mogelijke afspiegeling van de wijk te krijgen is geprobeerd een gevarieerde 
dataset samen te stellen. Daarvoor zijn gesprekken gevoerd in alle buurten van de wijk, 
met mannen en vrouwen die varieerden van 20 tot 80 jaar in leeftijd. Straten in de wijk 
waar bewoners werden geïnterviewd zijn in rood gemarkeerd op de kaart in Bijlage 2. 

3.2 Een discoursanalytische benadering


Hoewel discoursanalytisch onderzoek verschillende vormen kan aannemen, beperkt het 
zich traditioneel tot gesprekken zoals deze in een natuurlijke setting plaatsvinden. 
Interviews worden in de regel zelden bestudeerd in discoursanalytisch onderzoek, omdat 
de participanten zich er in die setting van bewust zijn dat ze worden onderzocht. Deze 
bewustwording maakt dat uitingen zowel in vorm als inhoud door participanten kunnen 
worden aangepast aan de onderzoekscontext — bewust of onbewust. Toch krijgt het 
analyseren van interviews groeiende aandacht in de discoursanalyse. Potter (1996) stelt 
dat interviews met name bruikbaar zijn voor de verdieping in bestaande thema’s met een 
gevarieerde groep participanten. In interviews kunnen de repertoires die in het discours 
naar boven komen goed worden belicht (Potter, 1996) 
 Omdat in dit onderzoek interviews werden afgenomen en geanalyseerd, waren  
participanten zich ervan bewust dat zij deelnamen aan een communicatieonderzoek.  Het 
is dan ook zinvol om op te merken dat de gesprekken zullen zijn beïnvloed door deze 
kennis: mensen benaderen onderzoekers immers anders dan kennissen en 
vertrouwenspersonen. De bevindingen zijn dan ook van toepassing op discours tussen 
wijkbewoners en buitenstaanders, niet tussen wijkbewoners onderling. Toch is er 
geprobeerd om de gesprekken zo vrij en natuurlijk mogelijk te laten verlopen. De 
persoonlijke verhalen en levenservaringen die mensen delen zijn de basis voor de 
constructie van een eigen identiteit (Ainsworth & Hardy, 2004: 9).  Deze open manier van 
spreken is bruikbaar voor discoursanalytisch onderzoek, aangezien deze  methode zich 
goed leent voor het bestuderen van identiteitsconstructie. 
 In de gesprekken werd aan participanten gevraagd om vrijuit te spreken over een 
aantal vooraf vastgelegde thema’s: contact met buren en wijkpartijen, geprefereerde 
communicatiemiddelen en zaken die hen opvielen in de wijk. Deze vorm van interviewen 
kent overlap met semigestructureerde interviews, waarbij een aantal vragen vastligt en de 
volgorde van deze vragen vrijblijvend is. In dit onderzoek is gekozen om — nog meer 
dan in een semigestructureerd interview — de nadruk te leggen op het vrijuit spreken van 
de participant, met zo min mogelijk interventie van de onderzoekers. Het resultaat is een 
dataset van 25 gesprekken van gemiddeld ~40 minuten per gesprek. De duur van de 
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gesprekken liep uiteen. Het kortste gesprek duurde slechts 6 minuten en het langste 
maar liefst 80. Dit waren echter enkel de uitschieters. De meeste gesprekken duurde 
tussen de 30 en de 60 minuten. 
 De discoursanalyse is als onderzoeksmethode niet bedoeld voor generalisatie 
over een hele populatie. Hier worden dan ook geen uitspraken gedaan over 
wijkbewoners in het algemeen, of over de demografische gegevens van participanten. 
Het object van analyse is hier niet de participant, maar het discours: het taalgebruik 
waarmee de Oosterparker betekenis toekent aan zijn of haar omgeving. Een groot 
voordeel van discoursanalyse is de rijke informatie die aan de hand van open 
gesprekken kan worden vergaard. Door deze gesprekken aan de hand van een 
kwalitatieve bespreking in kaart te brengen is een dieper begrip mogelijk van de sociale 
constructie die plaatsvindt. 

3.3 Procedure en materialen


Voorafgaand aan de gesprekken werd — door wijkorganisaties die bij het 
onderzoeksproject in de wijk betrokken waren — gewezen op een zekere 
‘onderzoeksmoeheid’ in de Oosterparkwijk. Om de drempel tot deelname voor 
wijkbewoners te verlagen werd gekozen voor een open en persoonlijke aanpak: zij 
werden benaderd met een pak koekjes en een uitnodiging tot een open gesprek onder 
het genot van een drankje. Wanneer zij hiermee instemden werd de informatiebrief (zie 
Bijlage 1) gebruikt om de aard van het onderzoek te verhelderen. De interviewprocedure 
werd mondeling aan participanten uitgelegd. Vervolgens werd hen gevraagd een 
toestemmingsformulier te ondertekenen, waarmee zij aangaven het onderzoek te 
begrijpen en hier vrijwillig aan deel te nemen. Tijdens de gesprekken zijn door de 
onderzoekers pen en papier gebruikt om aantekeningen te maken over opvallende 
uitspraken. Daarnaast is gebruik gemaakt van twee audio-opnameapparaten om de 
gesprekken vast te leggen (een van de apparaten diende als reserve). Aan de hand van 
deze opnames zijn de gesprekken naderhand getranscribeerd. Alle gegevens van de 
participanten zijn vertrouwelijk verwerkt. In de transcripten  zijn de gesprekken 5

genummerd en namen geanonimiseerd. Gespreksfragmenten waarin identificerende 
informatie werd besproken zijn niet in de transcriptie opgenomen. Alle transcripten 
waaruit gespreksfragmenten geciteerd zijn in de analyse zijn opgenomen in Bijlage 3. 
 Gee (2011: 117) merkt op dat de discoursanalyse enkel aandacht besteedt aan 
uitingen die betekenis construeren binnen het kader van het onderzoeksthema. In de 
discoursanalyse kan de transcriptie van deze uitingen worden gezien als onderdeel van 
de analyse. Daarom is in dit onderzoek gekozen voor een woordelijke transcriptie, wat 

 De volledige transcripten kunnen via e-mail worden opgevraagd (jaouchateau@gmail.com).5
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betekent dat tussenwerpsels, herhalingen, interrupties, aarzelingen en irrelevante 
gespreksfragmenten niet zijn getranscribeerd, om zo de nadruk op relevante inhoud te 
behouden. Ook is interpunctie toegevoegd door de onderzoekers om de leesbaarheid te 
bevorderen. Alle transcripten zijn herhaaldelijk bestudeerd door beide onderzoekers, 
waarbij opvallendheden zijn gemarkeerd en ingedeeld in repertoires. Deze repertoires en 
de thema’s waarbinnen zij voorkomen, vormen uiteindelijk de basis voor de indeling van 
de analyse.  
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In dit hoofdstuk bespreek ik de analyse van het materiaal. De analyse is ingedeeld aan 
de hand van gespreksfragmenten die het gedachtegoed onder bewoners typeren. 
Gespreksfragmenten kunnen meerdere waardevolle ideeën bevatten, en sommige 
fragmenten komen dan ook in meerdere paragrafen aan bod. De paragrafen worden 
geïllustreerd aan de hand van vier repertoires die zijn afgeleid uit citaten van 
wijkbewoners. Deze repertoires bespreek ik in de conclusie (hoofdstuk 5). Allereerst 
bespreek ik hieronder het geografische, historische, en sociale bereik van place 
attachment in de Oosterparkwijk (repertoire 1). Daarbij ga ik ook in op het sociaal 
construeren van de wijk zelf en de mate waarin place attachment in de gesprekken 
geconstateerd wordt (repertoire 2). Hierin wordt duidelijk hoe de Oosterparkwijk door 
bewoners tot een place wordt gemaakt. Daarna illustreer ik de sociale categorieën die in 
de gesprekken worden geconstrueerd (repertoire 3) en de karakterisering van de 
Oosterparkwijk als een wijk in opkomst (repertoire 4). 

4.1 Het bereik van place attachment


Over het geografische bereik van place wordt in de literatuur weinig gesproken. Een van 
de bestaande werken naar het bereik van place is van Hidalgo en Hernández (2001). Zij 
merken terecht op dat bestaande theorie over place vaak uitgaat van de wijk als 
bepalend voor de grenzen van place-making. Zo wordt de wijk als uitgangspunt 
genomen, zonder dat er wordt gekeken naar het daadwerkelijke bereik van het place-
making-proces dat bij bewoners plaatsvindt (Hidalgo & Hernández, 2001: 274). Of 
bewoners zich net zo verbonden voelen met hun wijk als met grotere of kleinere places 
blijft daarom onduidelijk. Hidalgo en Hernández onderzochten place attachment op drie 
niveau’s van ruimtelijk bereik: huis, wijk en stad. Zij vergeleken de mate van place 
attachment tussen deze niveau’s zowel op geografisch als op sociaal gebied (Hidalgo & 
Hernández, 2001: 275). Hun werk wijst uit dat verbondenheid op wijkniveau, ondanks de 
grote mate van wetenschappelijke aandacht, het zwakst is (Hidalgo & Hernández, 2001: 
277).  
 Om het geografische bereik van place attachment te kunnen bespreken is het van 
belang om in te zien dat place meer omvat dan enkel een locatie. Gieryn (2000) betoogt 
dat de grenzen van een place rekbaar zijn. Hoewel de term ‘place’ een geografische 
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afbakening lijkt te suggereren, dient het niet verward te worden met een space — een 
ruimtelijke eenheid. Het zijn juist de persoonlijke interpretatie en de betekenis die een 
individu aan een space toekent die het tot een place maken (Gieryn, 2000: 264-465). 
Hoewel de Oosterparkwijk als wijk is afgebakend door straten en wateren die de 
geografische grenzen markeren, zijn de grenzen van de Oosterparkwijk als place 
afhankelijk van de betekenis die individuen eraan toekennen. Uit de gesprekken met 
wijkbewoners blijkt dat zij de Oosterparkwijk als place, net als in het onderzoek van 
Hidalgo en Hernández (2001), onderscheiden op basis van zowel geografische als 
sociale aspecten. Hierop bespreek ik hieronder allereerst het geografische bereik van 
place. 

4.1.1 “De wijk houdt op in mijn straat”

In de gesprekken wordt duidelijk dat veel bewoners inderdaad niet denken in termen van 
de wijk waarin zij wonen. Voor hen houdt (de betrokkenheid bij) de wijk op in hun buurt of 
zelfs hun straat. Er kan worden gesproken van een eerste repertoire dat luidt: de wijk 
houdt op in mijn straat. Voor de bewoners betekent dit dat evenementen die worden 
georganiseerd in een andere buurt, of problemen die spelen aan de andere kant van de 
wijk, weinig aandacht verdienen. Wanneer een van de onderzoekers (O2) in Gesprek 17 
vraagt of er opvallendheden spelen in de wijk, geeft een man die sinds een jaar of vijf in 
de wijk woont (P) bijvoorbeeld aan dat hem alleen de zaken in zijn straat opvallen: 

O2 Zijn er verder dingen die je opvallen hier in de wijk? 
P  Ja, ik vind dat sowieso lastig want de wijk voor mij is eigenlijk deze straat. Dat 
  maakt voor mij de wijk. En daar vallen mij wel dingen op. 

Gespreksfragment 1
Gesprek 17, regel 34 

De vraag die aan de bewoner gesteld wordt, stelt een kader voor het antwoord dat volgt: 
er wordt specifiek gevraagd naar opvallendheden. Met zijn antwoord laat de bewoner 
zien dat hij, om de vraag te kunnen beantwoorden, eerst de reikwijdte van zijn uitspraak 
moet specificeren. Zijn antwoord, zo stelt hij, zal geen betrekking hebben op ‘de wijk’, 
zoals in de beurt van de onderzoeker bevraagd wordt. In plaats daarvan laat hij zien dat 
hij ‘de wijk’ anders opvat: dit is voor hem “eigenlijk deze straat”. Door te stellen dat deze 
straat de wijk “maakt voor mij”, maakt de bewoner duidelijk dat het hier gaat om de 
manier waarop hij ‘de wijk’ construeert. Zijn subjectieve opvatting is anders dan het 
woord ‘wijk’ eigenlijk impliceert — de wijk reikt tenslotte veel verder dan enkel de straat 
van deze bewoner. Toch komt zijn construct van ‘de wijk’ niet verder dan de directe 

21



omgeving: de place ‘Oosterparkwijk’ lijkt voor hem eerder de straat te zijn waarin hij 
woont dan de Oosterparkwijk als geheel.  
 Het stellen van een kader voor het antwoord dat gaat volgen is een 
interactiestrategie: blijkbaar heeft de bewoner onvoldoende kennis van de wijk om 
uitspraken te doen over opvallendheden buiten zijn eigen straat. Hij kiest er daarom voor 
om zich enkel over zijn eigen straat te uiten. Zo neemt hij de verantwoordelijkheid voor 
zijn uitspraken, maar beperkt hij deze uitspraken tot de omgeving die hem bekend is. Wat 
voor deze bewoner de reikwijdte van ‘de wijk’ is, wordt op deze manier ook de reikwijdte 
van het interactiekader in het gesprek. Wanneer hij als bewoner en wij als onderzoekers 
ons gesprek voortzetten, verwijst ‘de wijk’ naar zijn construct: de straat waarin hij woont. 
Het feit dat de bewoner deze gespreksstrategie ingezet kan een gevolg zijn van de 
gesprekscontext. Het gaat in dit geval om een open interview, waarbij de bewoner zich 
ervan bewust is dat hij met onderzoekers te maken heeft. Het kader waarbinnen hij 
antwoordt is aangepast op deze context. Het is mogelijk dat hij in een gesprek met zijn 
buren bijvoorbeeld niet de behoefte zou voelen om uit te leggen wat de reikwijdte van zijn 
uitspraken is. Zij wonen tenslotte in dezelfde straat, en zullen wellicht in dezelfde termen 
spreken over de woonomgeving. Zo construeert de bewoner een interactiekader dat is 
toegespitst op de interviewer-/interviewee-relatie.  

In bovenstaand gespreksfragment lijkt, zoals de bevindingen van Hidalgo en Hernández 
(2001) eerder al suggereerden, de place attachment op wijkniveau zwakker te zijn dan op 
een meer lokaal niveau. Wat er speelt in de rest van de wijk weet deze bewoner niet, want 
dat valt voor hem buiten de place die hij ‘Oosterparkwijk’ noemt. Een andere wijkbewoner, 
een man die al 25 jaar in de wijk woont en in het verleden betrokken is geweest bij de 
bewonersorganisatie, laat weten dat deze geografische beperking van place attachment 
nog wel eens kopzorgen tot gevolg heeft: 

Hoe kun je verbinding brengen tussen ouderen en jongeren? Hoe kun je verbinding 
brengen tussen nieuwbouw en de oudbouw? Ja en dat is zo verdomde lastig want je 
komt niet in die wijk te wonen maar je woont in je buurtje. (…) Je woont niet in een 
wijk, je woont in je buurtje en dat is heel beperkt. Hier heb je het ook: wij gaan om met 
de mensen van zes huizen die kant uit. 

Gespreksfragment 2
Gesprek 16, regel 62/65 

  

De bewoner in Gespreksfragment 2 gebruikt zijn identiteit als voormalig werknemer van 
de bewonersorganisatie om vragen op te werpen over het verbinden van sociale groepen 
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in de wijk. Hiermee neemt hij de identiteit aan van een deskundige: de uitspraken die 
volgen worden geformuleerd als feitelijkheden omdat hij kennis en ervaring heeft 
opgedaan in zijn positie bij de bewonersorganisatie. Ook gebruikt hij extreme case-
formuleringen (“verdomde lastig”, “heel beperkt”) om zijn uitspraken kracht bij te zetten. 
Hij benadrukt daarmee de ernst van de situatie. Met het inzetten van deze 
gespreksstrategieën (zie Tabel 1 in paragraaf 2.2.5) geeft de bewoner aan dat het bereik 
van place attachment in de Oosterparkwijk voor een grote groep mensen beperkt is: “je 
woont niet in een wijk, je woont in je buurtje”. De bewoner doet deze uitspraak, als oud-
medewerker van de Bewonersorganisatie Oosterpark, niet vanuit zijn persoonlijke 
beleving, maar vanuit zijn kennis over de wijk en haar bewoners. Daarmee laat hij blijken 
dat place attachment in zijn ervaring sterker is op buurt- of straatniveau, dan op 
wijkniveau. Dat de bewoner aanvankelijk namens de wijkbewoners spreekt wordt duidelijk 
wanneer hij later in zijn beurt aangeeft dat voor hem hetzelfde geldt: “hier heb je het ook”. 
De gehele Oosterparkwijk is blijkbaar een te grote place om uitspraak over te doen: 
daarvoor hebben mensen onvoldoende kennis van de verder gelegen omgeving. Het 
dagelijks leven speelt zich af in hun straat of “buurtje”, niet in andere delen van de wijk.  
 In het onderzoek van Hidalgo en Hernández (2001: 277) wordt een vergelijkbare 
bevinding besproken. Zij concluderen dat place attachment op wijkniveau zwakker is dan 
op het niveau van huis of stad. Zij geven aan dat deze bevinding in lijn is met de 
resultaten van een onderzoek door Cuba en Hummon (1993; Hidalgo & Hernández, 2001: 
279), die eveneens een zwakkere place attachment vonden op wijkniveau. Toch wordt in 
de gesprekken binnen het huidige onderzoek geen uitspraak gedaan over de place 
attachment op een niveau die de wijk overstijgt, zoals bijvoorbeeld de stad Groningen of 
Nederland. Slechts één bewoner geeft aan zich “als eerste een aardling” te voelen, en 
niet een Oosterparker (Gesprek 14, regel 66-67). Meerdere bewoners stellen dat ze 
zichzelf niet als Oosterparker, maar ook niet als Groninger of Stadjer beschouwen 
(Gesprek 21, regel 42-43; Gesprek 22, regel 49-52). Het is voor sommige bewoners lastig 
om zich met een geografische locatie te verbinden: 

Weet ik niet, weet ik veel. Voel me ook niet een Nederlander per se of zo. Een 
Groninger wellicht maar ik identificeer me sowieso niet echt met ‘ik ben een/ik ben hier 
vandaan’ of zo, ik weet niet hoe dat voelt. Misschien als je me nu verplicht een week in 
de Hoornsemeer zet dat ik zeg: ‘nee, ik ben een Oosterparker, haal me hier weg!’, dat 
weet ik niet. 

Gespreksfragment 3
Gesprek 20, regel 81 
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In Gespreksfragment 3 is te zien dat afstand tot een place aanzet kan geven tot een 
gevoel van verbondenheid: “Misschien als je me nu verplicht een week in de 
Hoornsemeer zet dat ik zeg: ‘nee, ik ben een Oosterparker, haal me hier weg!’” Deze 
bewoner voelt geen sterke mate van place attachment, maar geeft aan dat dat gevoel 
wellicht zou kunnen toenemen wanneer zij uit haar huidige woonomgeving gehaald 
wordt. Het is blijkbaar niet alleen de place zelf, maar ook de afwezigheid van een place 
die het gevoel van place attachment kan doen toenemen, bijvoorbeeld omdat er een 
verlangen ontstaat naar iets wat geweest is: een plek die eerder misschien niet als place 
beschouwd werd, maar door een gevoel van nostalgie toeneemt in betekenis. 
  
Dat place attachment zijn grenzen kent zien we terug in de Damsterbuurt, een buurt in 
het zuiden van de Oosterparkwijk die door het Damsterdiep van de andere buurten wordt 
gescheiden. Een echtpaar, beide 68 jaar oud, spreekt hier over de mate waarin hun 
gevoel van verbondenheid met de wijk is afgenomen. De vrouw leidt het gesprek. Zij is in 
de binnenstad geboren en op jonge leeftijd naar de Oosterparkwijk verhuisd (zie in 
Bijlage 3: Gesprek 15, regel 44). Daar was zij tot voor kort zelfs actief bij Stip, een 
organisatie die later opging in het huidige WIJ Oosterparkwijk. Haar man is in de wijk 
geboren. Met zijn ouders woonde hij op verschillende plekken buiten Groningen, maar 
toch keerde hij terug naar de Oosterparkwijk. Ook hun kinderen werden geboren in 
verschillende straten in wat het echtpaar “het hart van de wijk” noemt (zie in Bijlage 3: 
Gesprek 15, regel 37). Nu ze verder van dat hart verwijderd zijn en aan de rand van de 
Oosterparkwijk wonen is het contact afgenomen. 

P1 We wonen buiten de wijk, we hebben geen contact. 
O1 Maar voelen jullie je nou ook echt heel verbonden met de Oosterparkwijk? 
P2 Nee, eigenlijk niet. 
P1 Nee. (…) Dat is natuurlijk wel geweest. (…) Je weet ook niet wat daar leeft  

 hè, onder de mensen. Dat weet je helemaal niet. 

Gespreksfragment 4
Gesprek 15, regel 140-146 

Opvallend is dat de wijkbewoonster in Gespreksfragment 4 een grote verbondenheid met 
de wijk als vanzelfsprekend beschouwt wanneer je dicht bij het hart van de wijk woont. 
Dit wordt gesuggereerd door de formulering “dat is natuurlijk wel geweest”. Een 
dergelijke verwoording is een gespreksstrategie die script-formulering wordt genoemd 
(zie Tabel 1). Met het woord “natuurlijk” laat de participant zien dat zij het als normaal 
beschouwt om in de Oosterparkwijk een zekere mate van betrokkenheid te voelen. Nu zij 
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verder aan de rand van de wijk woont is die verbondenheid afgenomen. Naar haar idee 
zijn zij en haar man geen onderdeel meer van de place ‘Oosterparkwijk’: “we wonen 
buiten de wijk”. Het gevoel dat zij niet weet wat er onder de mensen leeft is voor deze 
mevrouw reden geweest om een uitnodiging voor deelname aan de coöperatieve 
wijkraad te weigeren. Aan de rand van de wijk kan zij naar eigen zeggen de Oosterparker 
niet vertegenwoordigen. De mate van place attachment lijkt dus ook afhankelijk te zijn 
van de afstand tot ‘het hart van de wijk’. 

Op wijkniveau bestaat wel degelijk een grote betrokkenheid onder bewoners. Ook 
bestaand onderzoek wijst uit dat er duidelijk sprake is van place attachment ten aanzien 
van ‘de wijk’ (Hidalgo & Hernández, 2001: 279). Toch zien we dat uitingen over ‘de wijk’ 
vaak gepaard gaan met een inperking van de reikwijdte van de uitspraak. Deze reikwijdte 
wordt gebruikt als interactief kader: het is een voorwaarde om uitspraken te kunnen doen 
over wat er speelt in de wijk. Wat de reikwijdte precies is verschilt per individu, maar deze 
lijkt vaak beperkter te zijn dan het geografische bereik van de wijk: het is eerder de buurt 
of de straat die als place wordt ervaren. Volgens Hidalgo en Hernández (2001: 279) kan 
de grotere betrokkenheid bij de meer beperkte omgeving (in hun onderzoek het eigen 
huis) voor een deel worden verklaard door het feit dat mensen altijd de mogelijkheid 
hebben om terug te verhuizen naar een wijk nadat ze die bijvoorbeeld hebben verlaten. 
Met een huis is dat niet het geval. Voor een straat zou hetzelfde kunnen gelden: het is 
lastiger om na een verhuizing naar dezelfde straat terug te keren dan naar dezelfde wijk, 
omdat de woonopties vaak beperkt zijn. Het verliezen van een huis of straat kan daarom 
meer permanent aanvoelen, waardoor de verbondenheid toeneemt. Toch lijkt nabijheid in 
de gesprekken de voornaamste factor te zijn: bewoners voelen zich meer verbonden met 
hun straat omdat de rest van de wijk te ver verwijderd is van het dagelijks doen en laten. 
Het gevoel van verbondenheid is blijkbaar eerder dicht bij huis te vinden dan 
bijvoorbeeld op stad- of landelijk niveau. Zo wordt duidelijk dat de mate van 
betrokkenheid tot op zekere hoogte een locatiekwestie is: hoe dichter je bij ‘het hart’ van 
de wijk woont, hoe meer je je tot de Oosterparkwijk als place verbonden zult voelen. 

In deze paragraaf is duidelijk geworden dat de subjectieve ervaring van de geografische 
reikwijdte van het begrip ‘de wijk’ een voorwaarde is die bepaalt welk gebied men als 
place beschouwt. In paragraaf 1.2 hieronder zien we dat place attachment niet alleen 
afhankelijk is van een geografische, maar ook van een historische beleving van place. 

4.1.2 De historische reikwijdte van place attachment

Om te begrijpen hoe place attachment onder bewoners van de Oosterparkwijk door tijd 
wordt beïnvloed, blik ik kort terug op de gespreksfragmenten die in paragraaf 4.1.1 aan 
bod kwamen. Met de uitspraak “dat is natuurlijk wel geweest” maakt de bewoonster in 
Gespreksfragment 4 duidelijk dat haar place attachment is afgenomen nadat zij verder 

25



van het hart van de wijk is gaan wonen. Deze suggestie staat haaks op de uitspraak in 
Gespreksfragment 3, waar juist gesuggereerd werd dat het gevoel van verbondenheid 
wellicht zou toenemen wanneer de bewoonster eventueel afstand zou moeten doen van 
de wijk. Het verschil zit er waarschijnlijk in dat het in Gespreksfragment 3 ging om een 
(hypothetische) temporele afstand van de wijk. De bewoonster uit dat fragment dacht dat 
een korte periode buiten de wijk haar wellicht zou laten realiseren dat haar place 
attachment ten aanzien van de Oosterparkwijk sterker is dan ze nu ervaart. In 
Gespreksfragment 4 was een mevrouw aan het woord die met haar man het contact 
verloren was dat volgens haar de verbondenheid met de wijk versterkte. Toch geven 
beide citaten duidelijk aan dat de mate van place attachment voor hen niet alleen wordt 
beïnvloed door de fysieke afstand van een place, maar ook door de tijd die men in of juist 
buiten een place spendeert. In Gespreksfragment 3 wordt gesproken van een “week” in 
een andere wijk: er wordt een specifiek tijdsframe genoemd dat de mate van place 
attachment zou kunnen beïnvloeden. Blijkbaar is een week de tijdsduur die deze 
bewoonster buiten de wijk denkt te kunnen wonen voordat zij zal terugverlangen naar 
haar oude woonomgeving. Zo wordt aan place attachment niet alleen in een geografisch, 
maar ook  in een tijdkader geplaatst. In Gespreksfragment 4 wordt een dergelijk kader 
niet expliciet benoemd, maar is wel degelijk sprake van een tijdsfactor: over verloop van 
tijd heeft de grotere afstand van “wat daar leeft” de place attachment van deze mevrouw 
doen afnemen. Tijd en ruimte lijken niet alleen de mate van place attachment, maar ook 
elkaar te beïnvloeden.  
 Zoals eerder gesteld mag van de Oosterparkwijk worden verwacht dat de rijke 
geschiedenis een bijdrage levert aan de identiteitsvorming in de wijk. Een nieuwe wijk, 
zoals het Amsterdamse IJburg dat door Lupi (2008) onderzocht werd, kent niet de rijke 
historie die de Oosterparkwijk wel kent. Gieryn (2000) merkt op dat geschiedenis, 
herinneringen en identiteit een ruimtelijke eenheid tot een place maken. Het is juist die 
rijke geschiedenis en de persoonlijke ervaringen die daarmee zijn verbonden die 
betekenis geven aan een place. Stefaniak, Bilewicz en Lewicka (2017) testten de 
hypothese dat het leren over de plaatselijke geschiedenis de place attachment onder 
jongeren zou versterken. Zij bevestigden deze hypothese, en ondervonden dat jongeren 
die leren over de plaatselijke geschiedenis inderdaad een hogere mate van place 
attachment vertonen dan jongeren die dat niet doen (Stefaniak, Bilewicz & Lewicka, 2017: 
220). In de gesprekken van het huidige onderzoek blijkt de mate van place attachment 
dan ook vaak samen te vallen met de tijd dat men al in de wijk woont. Anders gezegd: 
hoe langer in de Oosterparkwijk, hoe meer men zich ‘Oosterparker’ voelt en zich als 
zodanig identificeert. Dit sluit aan ook aan op de bevindingen van Smaldone (2006), die 
stelt dat tijd een belangrijk gegeven is in het ontstaan van place attachment: hoe langer 
er een associatie is met een place, des te groter de place attachment (Smaldone, 2006: 
54). Met een associatie kan worden bedoeld dat men in een place woont of dat de place 
herhaaldelijk wordt bezocht over een lang tijdsbestek.  
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 Ervaringen met de wijk en de kenmerken die deze place onderscheiden worden in 
de gesprekken in meer gevallen besproken vanuit een historisch kader. In 
Gespreksfragment 5 hieronder is een vrouw aan het woord die al haar hele leven in de 
Oosterparkwijk woont. De wijkbewoonster introduceert het sociale contact, dat volgens 
haar onderscheidend is voor de wijk, vanuit een nostalgisch kader: ze onderbouwt haar 
uitspraak niet met recente voorbeelden, maar stelt juist dat specifiek het opgroeien in de 
wijk sociaal was. Hiermee wordt nogmaals onderstreept dat het ‘verhaal’ dat de 
geschiedenis van de wijk met zich meedraagt een belangrijke factor is voor de place 
attachment die deze mevrouw etaleert.     

[Opgroeien in de wijk] was heel sociaal, dat is toch iets aparts in de Oosterparkwijk, 
dat mensen ja op elkaar letten en voor elkaar zorgen. 

Gespreksfragment 5
Gesprek 9, regel 2 

Hier is het zowel de sociale als de historische factor die de mate van place attachment 
bepaalt. Met het woord “heel” wordt een extreme case-formulering gebruikt om de 
uitspraak extra kracht bij te zetten. Opvallend is dat er bovendien gekozen wordt voor de 
verleden tijd “was” (“opgroeien in de wijk was heel sociaal”), gevolgd door de 
tegenwoordige tijd “is” (“dat is toch iets aparts in de Oosterparkwijk”). Ook hier wordt het 
verleden benadrukt, zonder dat de suggestie wordt gewekt dat de wijk vandaag de dag 
een minder sociaal karakter heeft. Hoewel dit tot op heden “iets aparts” is in de 
Oosterparkwijk, is het met name het opgroeien dat op deze bewoonster een indruk heeft 
achtergelaten. Eerder zagen we al in Gespreksfragment 4 dat er naar het verleden 
gewezen werd in het beschrijven van de place attachment (“dat is natuurlijk wel 
geweest”). Volgens Gieryn (2000: 467) zijn place en tijd de twee gebieden waarin sociaal 
leven plaatsvindt. Het is dan ook niet voor niets dat de mevrouw in Gespreksfragment 5 
het sociale contact associeert met een nostalgische hunkering naar het verleden.  
 Ook interessant is dat er wordt gekozen voor een formulering die feitelijkheid 
impliceert (zie Tabel 1): de vrouw formuleert de zin “dat is toch iets aparts in de 
Oosterparkwijk” niet als een mening, maar als een stelling. Daarmee suggereert zij dat ze 
een algemeen gegeven deelt en niet alleen haar eigen opinie.  
 Niet in alle gesprekken wordt de wijk besproken vanuit een nostalgisch kader zoals 
in het gesprek hierboven. Wanneer het de geschiedenis van de wijk betreft schetsen veel 
bewoners ook een negatief beeld, vaak op basis van de Oosterparkrellen aan het einde 
van de negentiger jaren. Dit negatieve beeld wordt geassocieerd met een bepaalde 
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groep bewoners die in de gesprekken wordt geconstrueerd. Hier ga ik op in bij mijn 
bespreking van het derde repertoire in paragraaf 4.2. 

Het is duidelijk dat place attachment niet alleen wordt bepaald door het geografische 
bereik van een place, maar ook door het verloop van tijd. Zoals eerder genoemd 
bespreken Hidalgo en Hernández (2001) twee dimensies van place attachment: een 
geografische en een sociale. Op basis van de besproken uitingen zou ik voor willen 
stellen om hier een derde dimensie aan toe te voegen: een temporele of historische. Deze 
historische dimensie is niet alleen van invloed op de geografische afbakening van de wijk 
(en vice versa) maar ook op de sociale dimensie van place attachment. Het sociale leven 
in de Oosterparkwijk wordt hieronder nader besproken in paragraaf 4.1.3.  

4.1.3 Het ‘sociale gebeuren’ van de Oosterparkwijk

Analyse van de gesprekken laat zien dat het sociale leven in de Oosterparkwijk niet 
alleen een belangrijke factor is in het proces van place-making, maar ook een 
onderscheidend kenmerk is van de wijk. Er is sprake van een tweede repertoire: de 
Oosterparkwijk wordt gekenmerkt door het sociale contact. 

Juist het contact onderling [vind ik fijn]. Ik bedoel, als ik naar buiten loop, om de 
haverklap is het: ‘hoi, hoi, hoi!’ Terwijl ik dat in Helpman nooit had. Bij het 
Hoornsemeer ook niet. Iedereen zit daar zo in zijn eigen wereldje of zo en hier leef je 
toch iets meer met elkaar en dat vind ik wel heel tof. Dat is wel een beetje het 
dorpsgevoel.  

(…)  

Het sociale gebeuren, dat maakt de Oosterparkwijk wel anders. 

Gespreksfragment 6
Gesprek 5, regel 40/169 

Gespreksfragment 6 komt uit een gesprek met een vrouw van in de dertig die dicht bij het 
hart van de wijk woont. Haar ervaring in de twaalf jaar dat ze in de Oosterparkwijk 
woonachtig is, staat in contrast met het contact dat ze had in andere Groningse wijken: 
ze geeft aan dat (sociaal) contact de Oosterparkwijk kenmerkt. Dit contact vat zij als het 
ware samen in een nieuwe term: ‘het sociale gebeuren’. Om te begrijpen wat er met ‘het 
sociale gebeuren’ bedoeld wordt, moeten we terugblikken naar een uiting die eerder in 
het gesprek werd gedaan: blijkbaar gaat het om “contact onderling”, “met elkaar leven” 
en een “dorpsgevoel”. Deze factoren vormen samen een ‘sociaal gebeuren’ dat de 
Oosterparkwijk anders maakt. De bewoonster onderbouwt ze haar uitspraak door het 
sociale kader te illustreren: het verschil zit in het groeten (“hoi, hoi, hoi”). De sterke 
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verwoording “om de haverklap” laat zien dat het begroeten een vanzelfsprekendheid is in 
de wijk. Met het woord “anders” wordt een contrast gemaakt. Er wordt niet expliciet 
vermeld waarmee vergeleken wordt, maar de suggestie blijft helder: een sociaal aspect 
maakt de Oosterparkwijk voor bewoners anders dan andere places. Daarbij wordt 
gebruik gemaakt van een gespreksstrategie: het gegeven dat de Oosterparkwijk sociaal 
gezien anders zou zijn dan andere wijken, wordt wederom gepresenteerd als 
vanzelfsprekendheid. Dat staat in contrast met de eerdere formulering (“juist het contact 
onderling [vind ik fijn]”), waar de bewoonster juist haar eigen subjectieve ervaring 
benadrukt. Het kan worden opgevat als een argumentatie: zij beschrijft het contact dat zij 
als ervaringsdeskundige in verschillende wijken had om te onderbouwen dat de 
Oosterparkwijk anders is dan andere plekken. Ook de extreme case-formulering 
“iedereen zit daar zo in zijn eigen wereldje” heeft de functie om het contrast te 
onderstrepen: de suggestie is dat er in andere wijken, zoals bij het Hoornsemeer, geen 
sociale mensen te vinden zijn. Dat maakt dat de Oosterparkwijk aanvoelt als een plek 
waar men meer “met elkaar leeft” dan in andere Groningse wijken, die het ‘sociale 
gebeuren’ blijkbaar missen. 

Ook in eerder besproken gespreksfragmenten zien we terug hoe het sociale contact 
bepalend is in het karakteriseren van de Oosterparkwijk. In Gespreksfragment 2 werd 
uitspraak gedaan over een groep wijkbewoners: het woord ‘je’ in “je komt niet in die wijk 
te wonen maar je woont in je buurtje”, lijkt gebruikt te worden om naar het collectief aan 
bewoners van de Oosterparkwijk te verwijzen. De spreker excludeert zichzelf in eerste 
instantie en laat pas verderop in zijn beurt zien dat voor hem en zijn gezin hetzelfde geldt: 
ook zij gaan enkel om met bewoners van de eigen straat. Blijkbaar is het de omgang met 
andere mensen die bepaalt wat de reikwijdte is van ‘de wijk’ waar uitspraak over gedaan 
wordt. Dit sluit aan bevindingen van Lenzi, Vieno, Pastore en Santinello (2013). Zij geven 
aan dat vrienden in de wijk en sociale relaties met buren van invloed zijn op de mate van 
verbondenheid die men ervaart (Lenzi et al., 2013: 48; Figuur 2). Zo wordt de wijk voor de 
mevrouw in Gespreksfragment 4 gekenmerkt door het contact dat zij met de centraal 
gelegen buurten van de wijk associeert. De Damsterbuurt, waar zij en haar man 
woonachtig zijn, mist dit contact en is daarom voor haar geen onderdeel van de place 
Oosterparkwijk. Door het ontbreken van de sociale factor neemt het gevoel van place 
attachment bij hen af, wat ertoe leidt dat zij niet langer weten wat er speelt. In 
Gespreksfragment 5 wordt specifiek het opgroeien in de wijk als sociaal bestempelt. In 
dit gesprek wordt bovendien een omschrijving gegeven van de sociale factor: “op elkaar 
letten” en “voor elkaar zorgen” zijn de kenmerken die het sociale leven in de 
Oosterparkwijk “iets aparts” meegegeven.  
 Het eerder besproken onderzoek van Hidalgo en Hernández (2001: 279) wijst uit 
dat sociale place attachment groter is dan geografische place attachment. Dat wil 
zeggen dat, in hun onderzoek, mensen aangaven een grotere verbondenheid te voelen 
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tot de sociale relaties in een place dan tot de geografische locatie zelf. In zekere zin 
voelen mensen zich niet verbonden met een place, maar met de contacten die ze met die 
place associëren, Dit verklaart waarom de mevrouw in Gespreksfragment 4 zich minder 
verbonden voelt nu het sociale contact in de wijk is afgenomen. Ook in andere 
gesprekken blijkt dat sociaal contact een belangrijke voorwaarde is voor een sterke mate 
van place attachment: 

O2 Voel je je Oosterparker eigenlijk? 
P Nou niet per se maar dat komt ook omdat ik verder niet super veel contact  
  met mensen, ja ik heb contact met mensen van mijn vorige school die nu hier 
  studeren dus ik heb niet echt dat ik hier echt mee bezig ben. Maar mijn zusje 
  bijvoorbeeld die zit dan hier op het Werkman in de stad en ja die heeft ook  
  allemaal vriendjes en vriendinnetjes hier wonen dus die heeft wel meer   
  contact met mensen hier in de buurt dan ik.  

Gespreksfragment 7
Gesprek 6, regel 119-120 

In Gespreksfragment 7 is een jonge vrouw aan het woord die aangeeft zich “niet per se” 
een Oosterparker te voelen. Ze geeft aan dat deze zwakke place attachment het gevolg 
is van weinig contact met mensen. Door naar haar zusje te verwijzen ontduikt ze de 
verantwoordelijkheid voor haar uitspraak. Daarmee lijkt ze een verklaring aan te reiken 
voor het ‘zich niet Oosterparker voelen’ (“niet per se, maar”). Ze mag zich dan wel geen 
Oosterparker voelen, maar dat is omdat ze niet echt bezig is met contact — haar zusje 
heeft dat meer dan zij. Het is in haar beleving het “contact met mensen hier in de buurt” 
dat de kernvoorwaarde is voor de identiteit “Oosterparker”. 

De besproken gespreksfragmenten, evenals het onderzoek van Lupi (2008: 246), laten 
zien dat place-making voor een belangrijk deel wordt bepaald door de sociale dynamiek. 
Ook uit onderzoek van de overheid blijkt dat sociale aspecten van het leven in de wijk het 
oordeel over de woonomgeving enorm beïnvloeden — veel meer dan fysieke kenmerken 
zoals de bebouwing, winkelvoorzieningen en openbaar vervoer (VROM, 2004: 8-9). De 
ervaringen van de wijkbewoonster in Gespreksfragment 5 lijken deze suggestie te 
onderstrepen: het is voor haar het sociale contact dat de Oosterparkwijk speciaal maakt. 
Zo speciaal zelfs dat ze in het gesprek aangeeft depressief te zijn geworden toen ze 
noodgedwongen anderhalf jaar buiten de wijk moest wonen. Nog geen twee kilometer 
buiten de Oosterparkwijk vond haar zoon een passende woning: gelijkvloers en mooi 
dicht bij het centrum. Toch werd het gevoel van heimwee al snel sterk genoeg voor een 
bezoek aan de huisarts, die direct zag wat er aan de hand was: 
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Een oud-Oosterparker moet je niet verpoten, dat is echt een gezegde. (…) Een oud-
Oosterparker, die moet je niet verpoten, want die aarden nergens. 

Gespreksfragment 8
Gesprek 9, regel 20-22 

Een waar gezegde volgens deze mevrouw: een echte Oosterparker moet in de 
Oosterparkwijk blijven. Het feit dat zij aangeeft dat dit “echt een gezegde” is, suggereert 
dat de sterke place attachment die deze mevrouw met de Oosterparkwijk ervaart een 
wijdverspreid fenomeen is, gedeeld door genoeg mensen om er een plaatselijke 
uitdrukking aan te koppelen. Met het woord “echt” onderbouwt ze haar uitspraak aan de 
hand van een extreme case-formulering: ze zegt niet zomaar wat. Pomerantz (1986: 222) 
stelt dat een van de voornaamste functies van deze gespreksstrategie is om de eigen 
uitspraak te onderbouwen zodat eventuele sceptische toehoorders de stelling niet 
kunnen ondermijnen. Met het woord “echt” voorkomt deze bewoonster dat haar uitspraak 
in twijfel wordt getrokken. 
 Dat de Oosterparkwijk een grote betrokkenheid kent hebben we al ondervonden, 
maar de mate van place attachment die deze mevrouw laat zien, komt in de andere 
gesprekken niet voor. Het is waarschijnlijk dat een dermate sterke place attachment 
uitzonderlijk is, ook in de Oosterparkwijk. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat deze mevrouw 
meer dan anderen verlangt naar sociale banden in haar omgeving en dat dit zich uit in 
een extreme genegenheid met de wijk. Machielse spreekt in haar oratie over de ‘sociale 
kwetsbaarheid’ van ouderen en merkt op dat het contact in de woonomgeving met name 
voor ouderen belangrijk is (Machielse, 2016: 42). Deze bewoonster geeft in het gesprek 
(buiten de audio-opname) aan met lichamelijke klachten te kampen. Machielse stelt dat 
(fysiek) beperkte ouderen meer aangewezen zijn op hun lokale omgeving, wat de 
uitzonderlijke hoge place attachment van deze mevrouw voor een deel zou kunnen 
verklaren. Ook geven Hidalgo en Hernández (2001: 280) aan dat place attachment groeit 
met de leeftijd, en bij ouderen daarom sterker is dan bij jongeren. Toch blijft het 
opmerkelijk dat ook haar huisarts direct de link legt met Oosterparkers in het algemeen. 
Hebben bewoners van de Oosterparkwijk dan een hogere place attachment dan 
gemiddeld? In de gesprekken wordt inderdaad duidelijk dat de bewoonster uit 
bovenstaande fragmenten niet alleen is in het karakteriseren van de Oosterparkwijk als 
een speciale omgeving: 
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Ik vind het zelf best wel een sociaal plekje hier. 

Gespreksfragment 9
Gesprek 20, regel 14 

 
Een vrouw die sinds vijf jaar in de wijk woont komt in Gespreksfragment 9 aan het woord. 
Een sterke band met haar woonomgeving voelt zij nog niet, maar ook zij wijst op sociaal 
contact als kenmerkend voor de wijk. Ze neemt zelf de verantwoordelijkheid voor haar 
uitspraak en formuleert deze expliciet als een eigen mening (“ik vind zelf”). De mate 
waarin mensen verantwoordelijkheid nemen voor hun uitingen is een discursieve strategie 
die footing wordt genoemd (zie Tabel 1). Het concept footing is afkomstig van Erving 
Goffman, die stelt dat het gebruik van een formulering als “ik vind” niet alleen een 
verantwoordelijkheid opeist, maar ook juist een afstand impliceert tussen de spreker en 
zijn of haar uitspraak (Goffman 1981: 148). Dat wordt hier expliciet gemaakt in de vorm 
van een gespreksstrategie: de spreekster gebruikt de afzwakking “best wel” om een 
zekere afstand te bewaren tot haar uitspraak. Ze dekt zichzelf in door aan haar uitspraak 
geen objectiviteit toe te kennen. Afhankelijk van de formulering kan een spreker kiezen 
voor een footing waarin een sterke of zwakke verantwoordelijkheid wordt genomen. De 
bewoonster in bovenstaand fragment zet haar gespreksstrategie in feite dubbel in: niet 
alleen suggereert het woord “vind” dat het hier om een mening gaat, deze suggestie 
wordt zelfs herhaald met het woord “zelf”. Daarmee wordt aangegeven dat het haar 
mening is, en niet die van een ander. Ze neemt daarmee een sterke verantwoordelijkheid 
voor haar stelling. Aan het einde van het gesprek geeft de bewoonster aan veel nieuws te 
hebben geleerd over de wijk en zich daardoor al direct meer verbonden te voelen. 
Hiermee wordt nogmaals het belang onderstreept van het ‘verhaal’ dat een place vertelt: 
kennis van de geschiedenis van een place kan een grote bijdrage leveren aan de place 
attachment die iemand ervaart.  

In bovenstaande fragmenten is te zien dat het repertoire de Oosterparkwijk wordt 
gekenmerkt door het sociale contact de functie heeft om een contrast te tonen tussen de 
Oosterparkwijk en andere places. Hoewel in de gesprekken vooral op het sociale karakter 
van de wijk de nadruk ligt, worden ook uiterlijke aspecten genoemd als factoren die 
bijdragen aan het gevoel van place attachment. In Gespreksfragment 10 is te zien dat de 
Oosterparkwijk ook op dit vlak positief wordt afgezet tegen andere places: 
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Ik woon op het mooiste plekje van Groningen zeg ik altijd. 

Gespreksfragment 10
Gesprek 7, regel 253 

Net als in een aantal eerdere voorbeelden wordt hier een vergelijking gemaakt: de 
overtreffende trap (“mooiste”) zet de uitspraak extra kracht bij, en is een vorm van een 
extreme case-formulering. Daarnaast wordt met de formulering “zeg ik altijd” gekozen 
voor een footing met een sterke verantwoordelijkheid: de uiting wordt niet als objectief 
gepresenteerd. De bewoonster onderbouwt haar uitspraak niet door te verklaren wat de 
Oosterparkwijk mooi maakt in haar ogen. In andere gesprekken gebeurt dat wel. Het zijn 
vaak de architectuur en parken in de wijk die genoemd worden: 

(…) ik vind hier de bouw zo mooi en het is ook de geschiedenis van de wijk spreekt 
mij aan dus dat. Dit wijkje vind ik ook mooi met soms denk ik ook wel wat zoek ik hier 
eigenlijk, het is een hartstikke mooi huis en geen inkijk van buren en een prachtig 
uitzicht op dat park en dat denk ik vooruit wij blijven nog wel even. 

Gespreksfragment 11
Gesprek 21, regel 41 

De participant in Gespreksfragment 11 voelt geen band met de wijk in de zelfde mate als 
de participant uit Gespreksfragment 10. Ze geeft aan zich wel eens af te vragen: “wat 
zoek ik hier eigenlijk?” Toch is zij ook duidelijk in het aangeven van de dingen die maken 
dat zij en haar partner “nog wel even” in de wijk blijven wonen: de bouw en een prachtig 
uitzicht op het Pioenpark maken dat zij de Oosterparkwijk nog niet wil verlaten. Ze 
gebruikt met de woorden “hartstikke” en “prachtig” zelfs extreme-case formuleringen om 
het uiterlijk van de wijk te omschrijven en de toehoorder te overtuigen van de 
Oosterparkse pracht. Ook wordt opnieuw de geschiedenis genoemd als een factor die 
bijdraagt aan haar place attachment. 

Beide aspecten die als typerend worden genoemd voor de Oosterparkwijk (het sociale 
contact en het uiterlijk van de wijk)  zijn voorbeelden van het ontstaan van place identity: 
een grote groep wijkbewoners voelt een speciale band met een place, de Oosterparkwijk, 
die bij mensen buiten de wijk niet gevoeld wordt. Anders gezegd: de gedeelde 
karakterisering van de Oosterparkwijk als een bijzondere place brengt wijkbewoners 
samen onder een gedeelde identiteit. De waardering voor de wijk is in deze place identity 
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de gemeenschappelijke factor. Met name het sociale contact wordt vaak genoemd, en is 
daarmee een terugkerend repertoire in de gesprekken. Voor een buitenstaander is het 
misschien moeilijk te begrijpen waarom het contact in de Oosterparkwijk anders zou zijn 
dan in een andere wijk. Het gebruik van de term “sociaal” kan worden gezien als een 
gespreksstrategie op zich: in de gesprekken zijn wij als onderzoekers de buitenstaanders 
waar de uitingen aan gericht zijn. Het is de vraag of wijkbewoners onderling ook in 
termen van het “sociaal contact” spreken. Het benoemen van de sociale en uiterlijke 
kenmerken die de wijk onderscheiden van andere places is een persuasieve strategie 
waarmee wij, als buitenstaanders, overtuigd moeten raken van de ‘uitzonderlijkheid’ van 
de Oosterparkwijk. Daarmee proberen bewoners hun eigen woonomgeving in een 
positief licht te zetten. 

In bovenstaande passage heb ik uiteengezet hoe het sociale leven in de Oosterparkwijk 
door bewoners wordt genoemd als kenmerkend voor de wijk. In het spreken over de 
Oosterparkwijk als place worden ook over de Oosterparkse wijkbewoner veel uitspraken 
gedaan. Er lijkt zelfs onderscheid te worden gemaakt tussen nieuwe bewoners en een 
groep die bekend staat als de ‘echte’ Oosterparkers. Maar wie is dan die echte 
Oosterparker? In de volgende paragraaf kijk ik hoe wijkbewoners deze figuur door middel 
van sociale categorisering gestalte geven.  

4.2 De ‘echte’ Oosterparker

 
In Gespreksfragment 7 zagen we al dat “contact met mensen hier in de buurt” wordt 
genoemd als een kernvoorwaarde voor ‘de Oosterparker’. In Gespreksfragment 8 werd 
gesteld dat je een oud-Oosterparker niet moet verpoten, want die aarden nergens. In 
beide gevallen wordt aan bewoners van de Oosterparkwijk bepaalde eigenschappen 
toegekend. In de gesprekken wordt een sociale constructie gemaakt van een specifieke 
groep wijkbewoners: de ‘echte’ Oosterparkers, een benaming die in een aantal 
gesprekken wordt gespecificeerd. In de meeste gevallen lijkt hier de wijkbewoner 
bedoeld te worden die in de wijk geboren en getogen is. De term ‘echt’ impliceert dat er 
tegenover deze bewoners een groep staat die niet-echt is. Er is sprake van een derde 
repertoire dat als volgt kan worden gekarakteriseerd: er is een onderscheid tussen echte 
en niet-echte Oosterparkers. 

Wij zijn import ja, wij zijn geen echte Oosterparkers. Er zijn mensen die wonen hier 
echt al veertig jaar. Die zijn hier geboren en getogen. 

Gespreksfragment 12
Gesprek 2, regel 2-5 
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Het valt op dat de mevrouw die hier aan het woord is zichzelf en haar collega als ‘import’ 
beschrijft: een komische formulering om aan te geven dat zij niet in de wijk geboren zijn. 
Interessant is dat zij vervolgt met “wij zijn geen echte Oosterparkers”. Met termen als 
‘import’ en ‘geen echte Oosterparkers’ kiest zij een identiteit waarmee ze afstand neemt 
van de groep mensen die zij als echt bestempelt: de mensen die “geboren en getogen” 
zijn in de Oosterparkwijk. Voor het kader van deze ‘echtheid’ hanteert ze zelfs een 
tijdsgrens: een bewoner moet schijnbaar veertig jaar in de wijk wonen om in deze termen 
genoemd te worden. Daarmee wordt het concept van de ‘echte’ Oosterparker 
onderbouwd aan de hand van de tijd die men in de wijk woont. Er is dus een historisch 
kader waarbinnen deze echte Oosterparker bestaat. Andere wijkbewoners illustreren de 
‘echte’ Oosterparker aan de hand van een voorbeeld: 

Nou als ik aan de echte Oosterparker denk dan denk ik aan Henk van Veen, die in de 
Irislaan woont. Ken je dat nummer? Dat moet je even opzoeken op YouTube. OPW 
heet het nummer . (…) hij woont aan die kant van de straat en zijn moeder aan de 6

overkant en zijn tante woont daar. De hele familie woont al generaties lang in de OPW. 
Ja, ik vind dat prachtig. Dat is eigenlijk wel echt de Oosterparker.  

Gespreksfragment 13
Gesprek 5, regel 175-177 

In Gespreksfragment 13 wordt een beeld geschetst van de ‘echte Oosterparker’ aan de 
hand van het eerdergenoemde lied Eusterpaak van Henk van Veen. De zanger dient in 
het voorbeeld als een representatie voor de ‘echte’ Oosterparker. Opvallend is dat de 
oorspronkelijke wijkbewoner hiermee gelokaliseerd wordt in de Irislaan. Daarmee wordt 
de echte Oosterparker aan een plaats verbonden die verder gespecificeerd kan worden 
dan enkel ‘de Oosterparkwijk’. De Irislaan wordt op deze manier neergezet als een 
concrete woonomgeving die prototypisch is voor de echte Oosterparker. Daarmee zien 
we opnieuw dat het hart van de wijk een grotere mate van sociale betekenis toegewezen 
krijgt dan de buurten daar omheen. Ook is er hierdoor sprake van een geografisch kader, 
naast het historische. Zoals besproken in de voorbeeldanalyse (waar ditzelfde fragment 
aan bod kwam), wordt ook de nabijheid van de familie als kenmerkend genoemd. 
Blijkbaar onderscheidt de echte Oosterparker zich doordat niet alleen hij of zij zelf, maar 
ook zijn of haar familie al langere tijd in de wijk woont. De bewering van Smaldone (2006: 
54) dat er een verband is tussen enerzijds place attachment en anderzijds de tijd dat er 
een associatie is met een place, lijkt ook te gelden voor deze sociale groep. De echte 
Oosterparker, zoals hij door bewoners wordt omschreven, vertoont veel overeenkomstige 

 De participant refereert hier aan het eerdergenoemde nummer Eusterpaak van OPW. 6
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kenmerken met de voorwaarden voor place attachment: hij wordt gekarakteriseerd 
binnen een geografisch, historisch en sociaal kader en bezit dan ook een grote mate van 
place attachment. De term ‘echte Oosterparker’ lijkt een nostalgische benaming voor een 
groep bewoners die al lange tijd een associatie heeft met (het hart van) de 
Oosterparkwijk. De relatie die lijkt te bestaan tussen tijd en place kan een verklaring zijn 
voor de sterke place attachment: de lange associatie met de wijk kent een zekere mate 
van ‘echtheid’ toe. Ook het sociale contact dat place attachment beïnvloedt is een 
kenmerk van de echte Oosterparker: hij of zij heeft veel kennissen en contacten in de wijk 
wonen, bijvoorbeeld familie. 
 Het benoemen van deze wijkbewoner als ‘echt’ impliceert een authenticiteit die 
met de oorspronkelijke Oosterparker gepaard gaat. Mensen die van oorsprong niet uit de 
wijk afkomstig zijn kunnen blijkbaar niet tot deze groep gerekend worden. Zijn dit dan de 
‘nep’ Oosterparkers? In het bespreken van het eerdere werk van Trilling merkt Cohen 
(1988: 374) op dat de term authenticiteit zijn oorsprong vindt in de kunstwereld. Daar 
moet door experts worden bepaald of een kunstwerk is wat het pretendeert te zijn. 
Wanneer dit het geval is verdient het stuk de waardering van haar toeschouwers en kan 
het als authentiek worden bestempeld. Ook in (sub)culturen komt het concept van 
authenticiteit voor. In deze context is authenticiteit minder gemakkelijk te bepalen, omdat 
dingen en mensen over tijd een groeiende mate van authenticiteit kunnen krijgen. Zo kan 
van bewoners van de Oosterparkwijk worden gesteld dat hun mate van authenticiteit 
direct samenhangt met de tijd waarin zij in de wijk wonen. Dit kan een verklaring geven 
voor de bestempeling van oorspronkelijke bewoners als ‘echt’: hun authenticiteit maakt 
dat zij die benaming verdienen. Bennett (2015) onderzocht de constructie van identiteiten  
aan de hand van nostalgie en authenticiteit in familiale geschiedenis. Zij stelt dat het idee 
van een ‘oorspronkelijke’ gemeenschap het gevolg is van nostalgische verlangens, 
waarbij de ‘sense of place’ wordt gedreven door het verloop van tijd (Bennett, 2015: 452). 
Het feit dat bepaalde gebruiken in de wijk veranderen maakt dat deze oorspronkelijke 
bewoners het gevoel ervaren dat hun place, zoals zij die kennen, verloren gaat. Bennett 
(2015) beschrijft het idee dat een familie die al generaties lang in dezelfde place woont 
een gevoel van veiligheid ontwikkelt dat afneemt wanneer de omvang van de 
oorspronkelijke gemeenschap afneemt. 
 Het feit dat er zoveel waarde wordt gehecht aan de authenticiteit van wijkbewoners 
wijst op een sterke place identity. Opvallend is dat zowel de nieuwe als de oudere 
bewoners van de wijk naar de echte Oosterparker verwijzen. Het gaat hier om een 
sociale indeling die aan de hand van Membership Categorization Analysis (MCA) kan 
worden ontsluierd. Bewoners van de wijk construeren de Membership Categorization 
Device (MCD) ‘wijkbewoners’ die de categorie ‘echte Oosterparker’ bevat en daarmee de 
categorie ‘nep-Oosterparker’ impliceert. Aan de hand van Gespreksfragment 12 zouden 
deze categorieën ook ‘geboren en getogen inwoner’ (de echte Oosterparker) en ‘nieuwe 
inwoner’ of ‘import’ (de nep-Oosterparker) genoemd kunnen worden. Maar wat zijn dan 
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de Category Bound Activities (CBA’s) van de ‘echte Oosterparkers’ en wat is het gedrag 
dat hen van de nieuwe bewoners onderscheidt? 

4.2.1 De ‘harde kern’…

In de eerdergenoemde serie De Harde Kern komt de Oosterparkwijk in beeld naar 
aanleiding van de zogenoemde Oosterparkrellen. In de reportage is meteen te zien welke 
associaties er kunnen ontstaan bij buitenstaanders, wanneer een bij de rellen betrokken 
wijkbewoner zich als Oosterparker identificeert: “Geboren en getogen. Schijt aan de 
rest.” Is de geboren en getogen Oosterparker dan echt een relschopper? Is de échte 
Oosterparker, zoals de reportage impliceert, de zogeheten ‘harde kern’? Een van de 
participanten gebruikt deze term ook om de oorspronkelijke wijkbewoners te 
karakteriseren: 

Er is nog steeds een harde kern in de Oosterpark, dat is prima, dat geeft ook allemaal 
niks. Maar ik weet nog wel dat het voorheen - twintig jaar en eigenlijk woon ik al langer 
in de stad dus daarvoor was dat nog sterker - denk ik van dat was wel een beetje te 
massaal of procentueel misschien wel ‘too much’.  

Gespreksfragment 14
Gesprek 8, regel 16 

In het bovenstaande fragment is sprake van een gespreksprobleem: de mevrouw die aan 
het woord is wil haar mening geven over een bepaalde groep wijkbewoners, zonder de 
suggestie te wekken dat zij zelf belang heeft bij deze typering. Dit noemen we een 
belangendilemma (Klarenbeek, 2014: 66). Om dit dilemma op te lossen gebruikt de 
vrouw een gespreksstrategie: ze geeft in de onderstreepte zin aan geen problemen te 
hebben met de groep waar ze zich over uit en suggereert daarmee boven het belang te 
staan. Ook gebruikt ze een aantal afzwakkingen (zie cursieve tekst in het fragment) om 
aan te geven dat ze geen kwade bedoelingen heeft. 
 Met de typering van een bepaalde groep wijkbewoners als een ‘harde kern’ 
bevestigt deze bewoonster het beeld dat door de gelijknamige reportage geschetst 
wordt. Ook erkent ze de negatieve connotatie van deze term door onmiddellijk 
reputatiemanagement toe te passen. Vervolgens geeft ze aan dat ze de aanwezigheid 
van deze ‘harde kern’ in het verleden “procentueel too much” vond. Door te kiezen voor 
een onbepaalde kwantificering suggereert ze dat haar uitspraak op feitelijkheid berust. 
Ze impliceert dat zij het zelf niet per se “too much” vond, maar dat de groep 
wijkbewoners die zij benoemt procentueel een te groot deel van de wijk uitmaakte. Door 
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middel van deze gespreksstrategie schuift de bewoonster de verantwoordelijkheid voor 
haar uitspraken van zich af. Kort hierna dekt zij zichzelf opnieuw in door te kiezen voor 
een meer genuanceerde typering: ze noemt de groep waarover zij spreekt nu ‘de 
oorspronkelijke Oosterparkers’: 

De harde kern is… of de harde kern, moet je mij horen, alsof het een voetbalclub is. 
Ja, laten we zeggen de oorspronkelijke Oosterparkers. 

Gespreksfragment 15
Gesprek 8, regel 18 

Hiermee schuift ze de verantwoordelijkheid voor haar eerdere benaming (“harde kern”) 
opnieuw van zich af door te kiezen voor een nieuwe term die minder negatieve 
connotaties met zich mee draagt. Ook met de uitdrukking “laten we zeggen” probeert ze 
haar toehoorders mee te nemen in haar argumentatie. Ze impliceert dat de term 
“oorspronkelijke Oosterparkers” een benaming is waar we ons gemakkelijker bij kunnen 
aansluiten. Toch is het duidelijk dat haar initiële beeld van deze ‘echte’ Oosterparker in 
zekere mate in lijn is met het beeld dat door de reportageserie van Bas van Hout 
geschetst wordt. De CBA’s die zij aan de categorie ‘oorspronkelijke Oosterparker’ toekent 
worden geïllustreerd in Gespreksfragment 16: 

We kunnen wel allemaal geheimzinnig over doen maar er zijn natuurlijk wel bepaalde 
straten, dat zijn kleine huisjes en die mensen hebben het niet zo breed. Het is 
mooi, maar sommige straatjes heb je toch een iets andere manier van leven. Meer op 
straat, wat luidruchtiger, veel André Hazes of andere Nederlandstalige muziek die 
dan keihard staan. En praat harder, men schreeuwt meer en dat is oké als het maar 
niet overal is. Nu het gewoon wat meer versnippert ja dat is aantrekkelijker ook voor 
andere mensen om dan… ja dat je niet de enige bent die dan anders is maar dat er 
allemaal variatie is en niet alleen maar dat stukje. Ja wel of niet werk, over het 
algemeen natuurlijk ook niet zoveel aan het werk dus dat loopt ook altijd maar of dat 
is dus veel buiten. En ja, dat dat meer door elkaar is hè, werkend, niet-werkend, ziek 
of niet ziek, laag onderwijs, hoog onderwijs, vind ik persoonlijk fijn dat dat door elkaar 
zit. Niet teveel van hetzelfde, ik vind er ook niks aan om in een Vinex-wijk te wonen 
waar iedereen tweeverdieners is en ’s ochtends loopt zo’n wijk leeg en ’s avonds loopt 
het weer vol. Vind ik ook niks aan hoor, dus begrijp me niet verkeerd. Ik wil het voor 
mezelf wel helder proberen over te brengen.  
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En dat is in de wijk vind ik sterker geworden dat die variatie er is gekomen. En het 
loopt ook door. Je ziet dat er veel wordt gebouwd aan de randen, nieuwbouw. Dus 
dan ja, die variatie zal dan nog sterker worden. 

Gespreksfragment 16
Gesprek 8, regel 18 

In het fragment worden verschillende discursieve strategieën toegepast. Het beeld dat 
de bewoonster heeft van wat zij ‘de oorspronkelijke Oosterparkers’ noemt is veelal 
negatief: het zijn mensen die het niet breed hebben, meer op straat zijn, luidruchtiger zijn, 
meer schreeuwen en keihard Nederlandstalige muziek draaien. Dit wordt als 
vanzelfsprekend beschouwd: “er zijn natuurlijk wel bepaalde straten”. Zo probeert de 
spreekster middels een script-formulering aan haar toehoorders te laten zien dat zij niet 
de enige is die er zo over denkt. Opvallend is dat er steeds gebruik wordt gemaakt van 
een vergelijking: meer op straat, meer schreeuwen, luidruchtiger. Meer dan wie dan? De 
groep waarmee wordt vergeleken blijft onbepaald. De participant impliceert hiermee een 
afstand tussen zichzelf (of de groep waartoe zij zich rekent) en de oorspronkelijke 
Oosterparkers: dat zijn de ‘anderen’, een groep die zich anders gedraagt dan zij gepast 
vindt. De bewoonster lijkt zich ervan bewust te zijn dat haar uitingen als negatief kunnen 
worden geïnterpreteerd. Opnieuw schuift zij de verantwoordelijkheid van zich af door het 
gebruik van afzwakkingen. Zie bijvoorbeeld de uiting: “men schreeuwt meer en dat is 
oké”. Met de toevoeging aan het einde van de zin geeft ze aan dat ze niet direct een 
negatief oordeel klaar heeft en dat er geen sprake is van eigenbelang bij haar uiting. Ook 
de vergelijkingen die ze gebruikt werken afzwakkend: men praat niet per se hard, maar 
wel ‘harder’. Men is “wat luidruchtiger: en “over het algemeen natuurlijk ook niet zoveel 
aan het werk”. Door het algemene kader van de werkloosheid onder deze 
bewonersgroep aan te wijzen maakt de participant duidelijk dat ze niet probeert te 
zeggen dat niemand werkt. Ook zegt ze niet direct dat men werkloos is, maar dat men 
‘niet zoveel aan het werk is’. Met het woord ‘natuurlijk’ wordt gesuggereerd dat deze 
suggestie voor de hand ligt; ze zegt niet zomaar wat. Het is een gespreksstrategie 
waarbij het probleem als vanzelfsprekend gepresenteerd wordt. Pas wanneer ze 
positieve uitspraken doet neemt ze de volle verantwoordelijkheid voor haar uitingen: “vind 
ik persoonlijk fijn dat dat door elkaar zit”.  
 Meerdere participanten — met name wanneer zij korter in de wijk wonen — 
schetsen een negatief beeld van de Oosterparkwijk en een bepaalde groep bewoners. Er 
wordt veelal verwezen naar de Oosterparkrellen in 1997 als een aanleiding voor dit beeld, 
zoals duidelijk wordt in Gespreksfragment 17: 

39



P Ja, ja ja. Maar goed, dat wist ik ook wel van de Oosterpark. We wonen hier  
  nu, wat is het? Vijftien jaar in Groningen of zo. Ik wist wel dat dit een wat   
  oudere wijk was met wat probleemstraten en dat soort dingen. 
O2 Ja, ik wou zeggen, wat wist je dan van de Oosterpark? Maar dat dus. 
P Nou ja, toen ik in de stad kwam wonen was het vooral bekend vanwege het  
  stadion en de rellen ook in volgens mij ’97 of zo? Toen woonde ik hier nog  
  niet hoor. Ik heb zelf ook gestudeerd hier aan de RUG. 
O2 Wat heb je gestudeerd? 
P Geschiedenis. Ja, en toen kwam ik hier alleen voor voetbal zo nu en dan.  
  Voor de rest eigenlijk niet, dus. Nou ja, en toen had ik ook nog wel een ander  
  beeld van de wijk dan nu. Toch wel meer, ik bedoel, ik weet dat er zijn nog  
  steeds een paar straten. Je ziet het ook bij oud en nieuw hè. Er zijn een paar  
  straten als je daar vier-vijf dagen na oud en nieuw rondloopt dan is het nog  
  steeds smeulende hoopjes. Nou ja, maar goed. Ik weet niet, het heeft ook wel 
  wat als je hier rondfietst en er zitten mensen buiten met een barbecue en zo.  
  Het is wel mooi gemengd.  

Gespreksfragment 17
Gesprek 25, regel 14-18 

De participant, die inmiddels zo’n vier jaar in de wijk woont, wijst er in dit fragment op dat 
zijn negatieve beeld van de wijk in de loop der tijd veranderd is. Hoewel de schaduwzijde 
van de wijk voor hem nog steeds zichtbaar is, kiest ook hij ervoor om vervolgens dit 
negatieve beeld opnieuw in te kaderen: “het heeft ook wel wat” volgens hem en is “wel 
mooi gemengd”. Hiermee wordt opnieuw een tegenstelling gebruikt als gespreksstrategie 
om de verantwoordelijkheid voor eerdere, meer negatieve uitspraken van de participant 
af te schuiven. Ook gebruikt hij een andere gespreksstrategie met dezelfde functie: hij 
injecteert een tegenvisie (“toen woonde ik hier nog niet hoor”). Zo kan de toehoorder hem 
er niet meer op aanspreken dat hij zich uit over rellen waar hij zelf geen getuige van was 
— dat heeft hij tenslotte zelf al gedaan. Op deze manier wordt een negatief beeld 
geschetst van een bepaalde groep mensen in de wijk, zonder dat bewoners negatief 
willen overkomen. Het ‘goedpraten’ van eerdere eigen uitspraken gebeurt vaak onbewust 
omdat mensen niet graag slecht over willen komen. Hier heeft de gespreksstrategie 
injecteren van tegenvisie dezelfde functie als de extreme case-formulering zoals hij door 
Pomerantz (1986: 222) werd besproken bij Gespreksfragment 8. 

De negatieve reputatie van de Oosterparkwijk en haar oorspronkelijke bewoners lijkt niet 
alleen het gevolg te zijn van zaken die zich afspeelden in het verleden — de nieuwe 
bewoners hebben dit verleden zelf niet meegemaakt. Het lijkt eerder een gevolg van de 
manier waarop de wijk is afgeschilderd: met een focus op dat verleden. Nieuwe 
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wijkbewoners kennen uit de geschiedenis van de Oosterparkwijk alleen de 
Oosterparkrellen. Zij kennen de oorspronkelijke bewoners alleen zoals deze worden 
vertegenwoordigd in De Harde Kern (Gespreksfragment 14 en 15) en Eusterpaak 
(Gespreksfragment 13). Nieuwe bewoners van de wijk zijn dan ook terughoudend om 
zich als Oosterparker te identificeren. Dit lijkt een combinatie van twee bijna 
tegenstrijdige verschijnselen. Allereerst heeft de term ‘Oosterparker’, zoals hier is 
beschreven, een negatieve reputatie. Om deze reden is het goed voor te stellen dat 
nieuwe bewoners liever niet met deze benaming geassocieerd worden. Daar staat 
tegenover dat de oorspronkelijke Oosterparker een bepaalde status mee zich mee draagt 
(als gevolg van zijn authenticiteit), waardoor nieuwe bewoners het gevoel hebben dat ze 
niet lang genoeg in de wijk wonen om zich als Oosterparker te mogen bestempelen of 
uitspraken te doen over de wijk: 

O2 Voel je jezelf ook Oosterparker? 
P Nee. Nee, niet met dat beeld maar dat komt omdat, ja, ik woon er denk ik  
  gewoon niet lang genoeg. Nee. Ik denk wel dat de echte Oosterparker zoals  
  ik hem zie absoluut een soort van ziet dat ik dat dan niet ben of zo. Het is  
  meer dat ik me de buitenstaander voel, wat ik jammer vind ‘in a sense’. 

Gespreksfragment 18
Gesprek 20, regel 80-81 

De participant neemt hier de identiteit aan van “buitenstaander”, waarmee ze aangeeft 
niet de authenticiteit te hebben die haar het recht geeft om uitspraken te doen over de 
wijk. Het principe dat mensen met bepaalde ervaringen meer recht zouden hebben om 
zich ergens op een bepaalde manier over te uiten dan anderen, wordt door Sacks (1992: 
242) besproken onder de term entitlement. Sacks (1992: 243) stelt dat een getuige meer 
recht heeft om zijn ervaringen te delen dan een verteller aan wie het verhaal niet 
toebehoort. Sacks’ bespreekt entitlement aan de hand van voorbeelden die afwijken van 
het kader waar ik het in plaats. Hij zegt bijvoorbeeld dat het recht om een verhaal te 
delen voor een deel wordt bepaald door het leed dat iemand heeft moeten ondervinden 
om een situatie te doorstaan. Dit leed verleent hem of haar het recht om over deze 
ervaringen te spreken. In mijn bespreking van entitlement, zoals ik dat in gesprekken met 
wijkbewoners constateer, is dit recht niet enkel afkomstig uit negatieve ervaringen, maar 
uit het hebben van ervaringen in het algemeen. Hierin valt entitlement voor een groot deel 
samen met de eerdergenoemde authenticiteit die aan oorspronkelijke bewoners wordt 
toegekend. Bennett (2015: 453) stelt dat er sprake is van een scheiding tussen zij die 
zich kunnen herinneren hoe het geweest is, en zij die dat niet kunnen. Het zijn alleen de 
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mensen die kunnen refereren aan een gedeeld verleden in de wijk, die een bepaalde 
authenticiteit dragen. De onuitgesproken regel luidt: hoe langer je in de wijk woont, des te 
meer recht je hebt om je over de wijk te uiten. Neem bijvoorbeeld Gespreksfragment 19: 

O2 Zijn nog meer dingen die je opvallen in de wijk? 
  (…) 
P  Nou het verbetert wel heel erg. Niet dat ik, ik woon er geen dertig jaar. 

Gespreksfragment 19
Gesprek 4, regel 42/45 

De vrouw in Gespreksfragment 19 wordt gevraagd naar zaken die haar opvallen in de 
Oosterparkwijk. Direct na het uitspreken van een opvallendheid dekt ze zichzelf in door te 
vermelden dat ze nog “geen dertig jaar” in de wijk woont. Deze toevoeging suggereert 
dat haar uitspraken niet zomaar als geldig kunnen worden beschouwd. Het lijkt alsof ook 
de vrouw zich probeert in te dekken en geen harde uitspraken over de wijk durft te doen 
omdat ze van mening is dat ze daarvoor nog niet lang genoeg in de wijk woont. Door dit 
zelf aan te geven voorkomt de vrouw dat het tegen haar wordt gebruikt. Ook hier is dus 
sprake van het injecteren van een tegenvisie. De bewoonster had haast kunnen zeggen: 
‘Nou het verbetert wel heel erg. Niet dat ik daar iets van af weet want ik woon hier nog 
niet lang genoeg’. Ze ontloopt daarmee de verantwoordelijkheid voor haar uitspraak. 
Opvallend is dat hier, net als eerder in Gespreksfragment 12, wordt gekozen voor een 
tijdsaanduiding: de suggestie is dat de grens om een oordeel te kunnen vormen over de 
wijk bij dertig jaar ligt. 

Het negatieve beeld dat in sommige gevallen van de oorspronkelijke wijkbewoners 
geschetst wordt heeft een sociale kloof met nieuwe bewoners tot gevolg. Vaak wordt door 
de bewoners afstand genomen van deze negatieve uitspraken door middel van 
gespreksstrategieën. Ook wordt er een zekere authenticiteit met de oorspronkelijke 
bewoners verbonden die de sociale kloof alleen maar vergroot omdat nieuwe bewoners 
bang zijn om zich met deze groep te mengen. In 1997 waren het de Oosterparkrellen die 
zorgden voor onrust tijdens oud en nieuw. Vandaag kan worden gesteld dat ‘oud en 
nieuw’ lijkt te staan voor de twee groepen Oosterparkers die in de wijk woonachtig zijn. 
Volgens Bennett (2015: 453-454) is het de nostalgie die een dergelijke scheiding 
veroorzaakt. Hoewel het concept van authenticiteit het gevoel voor identiteit in de wijk 
versterkt, wordt er door het nostalgische verlangen naar het verleden een ‘wij versus zij’-
kloof geconstrueerd. De oorspronkelijke wij-groep ziet de nieuwe zij-groep als een 
bedreiging van de oude normen en waarden in hun place. In sommige gevallen kan  er 

42



tussen de groepen in de Oosterparkwijk dan ook een zekere mate van onrust worden 
geconstateerd. Volgens een van de bewoners zit het probleem in een denkwijze die 
onderling verschilt: 

Door die wijk heen is een compleet andere bevolking gekomen. En ik denk dat dat de 
oorspronkelijke bewoners zal ik maar zeggen af en toe nog wel eens tegen de borst 
stuit. Dat mengt gewoon niet. Die voetballen al anders. Dat is heel idioot. Die hebben 
een andere manier van denken. 

Gespreksfragment 20
Gesprek 16, regel 13 

De kloof tussen oorspronkelijke en nieuwe wijkbewoners is blijkbaar niet alleen het gevolg 
van andere idealen, maar een hele andere manier van denken. “Die voetballen al 
anders”: er is blijkbaar sprake van een sociale cultuur die zo verschilt tussen beide 
groepen dat zij niet met elkaar overweg kunnen. De toestroom van nieuwe mensen in de 
wijk stuit de oorspronkelijke bewoners tegen de borst. 
 Het is duidelijk dat de oorspronkelijke en nieuwe bewoners in de wijk niet altijd 
door één deur kunnen. Lupi (2008: 249) geeft aan dat de verschillen tussen 
samenlevende groepen sneller een sociale afstand en wij-zij tegenstellingen tot gevolg 
hebben dan een gevoel van saamhorigheid. In de Oosterparkwijk lijkt beide het geval te 
zijn. Hoewel er duidelijk sprake is van een place identity die zowel oude als nieuwe 
bewoners met elkaar verbindt, zijn ook beide groepen zich bewust van de sociale kloof 
die bestaat. De jonge vrouw in Gespreksfragment 21 karakteriseert het als 
“groepjesvorming”: 

Ik merk wel dat er een bepaalde, ja, een bepaalde strijd of zo lijkt te zijn tussen nieuw 
en oud Oosterpark. Dus ik hoop dat dat vooral - voor beide partijen, niet zozeer voor 
mezelf want ik denk echt stel je niet aan, is toch gewoon leuk - dat dat niet een ding 
gaat worden of zo. En dat het ook heel erg een beetje ja, het is natuurlijk een beetje 
begrensd gebied ook wel omdat de plekken waar nu wordt gebouwd ook echt niet 
gemigreerd kan worden met de oude Oosterpark of zo. Zo werkt het niet, mensen die 
wonen daar en die wonen daar al tijden. Die wonen in sociale huurwoningen en dat 
kan je niet door elkaar gaan mixen dus je krijgt een beetje een zo’n soort 
groepjesvorming of zo. 

Gespreksfragment 21
Gesprek 20, regel 106 
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In het illustreren van deze sociale afstand wordt gewezen op het gebrek aan 
eigenbelang: “ik hoop dat dat vooral — voor beide partijen, niet zozeer voor mezelf”. Er is 
hier opnieuw sprake van een belangendilemma. Door het eigenbelang vooraf te 
ontkennen kent ze geloofwaardigheid toe aan haar uitspraak. Hiermee worden anderen 
ervan weerhouden om op het eigenbelang te wijzen en zo haar uiting te ondermijnen. Het 
ontstaan van de sociale kloof waarover zij spreekt wordt zichtbaar in de contrasterende 
manieren waarop de CBA’s van de echte Oosterparker worden beschreven. Aan de ene 
kant voelen nieuwe Oosterparkers zich niet welkom geheten in de wijk door de 
oorspronkelijke bewoners. Het gevolg is dat nieuwe bewoners een slecht beeld krijgen 
van deze groep, die zij als een ‘harde kern’ omschrijven. Zij verwijten deze ‘harde kern’ 
van schreeuwen en leven op straat. De ‘echte' Oosterparker bespreekt deze manier van 
leven vanuit een heel ander kader. 

4.2.2 …of de Oosterparkse camping?

De uiteenlopende perspectieven van beide groepen kan worden geïllustreerd aan de 
hand van twee citaten die het leven op straat verschillend karakteriseren. Allereerst volgt 
een gesprek met twee oorspronkelijke bewoners die in het hart van de wijk wonen. Zij 
schetsen een geromantiseerd beeld van hun omgeving en de gedragsuitingen van 
bewoners: 

P2 Nou ja, [anoniem] zit biertje te drinken, barbecuetje aan, dat soort dingen  
  allemaal. Ja ’s zomers altijd met mooi weer. Op verjaardagsvisite bij elkaar.  
  Als er iemand jarig is meestal in deze stuk zeg maar, nou dan is het: kom je  
  ook op mijn verjaardag weet je wel? Altijd heel gezellig. Als je niet komt dan  
  durven ze je ook nog wel op te halen: waar blijf je nou? Je zou toch nog   
  komen? Zo gaat dat hier. Ja, het is echt, ja een volksbuurtje. 
P1 De hele wijk die zegt: deze Kamperfoeliestraat is net een camping zeg maar.  

 
Gespreksfragment 22

Gesprek 12, regel 52/57 

Het verblijf op straat met een barbecue en het drinken van bier wordt hier neergezet als 
een sfeervol gebeuren. Net als in sommige eerdere gesprekken wordt hier niet per se 
gesproken over de wijk, maar over een “stuk” — vermoedelijk de Kamperfoeliestraat. De 
betrokkenheid is bij die straat schijnbaar extra groot. Hier wordt de straat als place 
neergezet en vergeleken met een camping — een place die voor buitenstaanders 
wellicht herkenbaar is. Zo wordt een metaforische vergelijking gebruikt om de place 
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‘Kamperfoeliestraat’ uit te leggen in termen van een andere locatie. Ook wordt er een 
sociale verwachting besproken: als je niet komt opdagen op een verjaardag, dan word je 
opgehaald. De verwachting is dat je deelneemt aan dergelijke activiteiten. Het 
samenkomen wordt als ‘iets van de wijk’ afgeschilderd. Het feit dat de sfeer in de straat 
aan de hand van extreme case-formuleringen wordt besproken (“altijd met mooi weer”, 
“altijd heel gezellig”) en de stelling dat “de hele wijk” er zo over spreekt, wekt de 
suggestie dat er een sterke place identity heerst waarin ‘place’ specifieker is dan de 
Oosterparkwijk: het is de Kamperfoeliestraat die het hart van de wijk vertegenwoordigt. 

Bij een positieve karakterisering van de oorspronkelijke bewoner en haar gedrag wordt in 
veel gevallen gesproken van een “volksbuurt” — zowel door oude als nieuwe bewoners.  
Ook hierboven wordt het hart van de wijk als “volksbuurtje” gekarakteriseerd. Toch sluit 
niet iedereen zich aan bij deze typering. Een man die zes jaar geleden in de wijk kwam 
wonen schetst een ander beeld: 

Nou hier het volksbuurt hier dat, schei toch even uit zeg, dat is heel snel asociaal, die 
heb je hier wonen en dat is helemaal niet erg, helemaal niet erg maar je moet geen 
[onverstaanbaar] daarvoor gebruiken, gewoon zeggen waar het op staat. 

Gespreksfragment 23
Gesprek 7, regel 38 

De participant in Gespreksfragment 23 gebruikt de term ‘volksbuurt’ om de sfeer die 
eerder werd besproken niet als gezellig, maar juist als asociaal af te schilderen. Hij praat 
hier in dezelfde termen (“volksbuurt”) als de groep waar hij een oordeel over velt. Ook 
hier wordt gekozen voor een gespreksstrategie (“en dat is helemaal niet erg”) om de 
verantwoordelijkheid voor de uitspraak te ontlopen. De functie van deze strategie is om 
het gevoelige thema, namelijk het negatief afschilderen van een groep mensen, zo 
voorzichtig mogelijk te benaderen. Er wordt rekening gehouden met de onderzoekers als 
gesprekspartner: wij zijn buitenstaanders en zouden er een andere mening op na kunnen 
houden. De uitspraken worden onderbouwd aan de hand van extreme case-
formuleringen: het is “heel snel asociaal”, maar dat is “helemaal niet erg”. Zo anticipeert 
de spreker op eventuele weerstand van zijn toehoorders. 

Het is duidelijk dat er een groot contrast is in de typering van hetzelfde gedrag. Waar de 
een het op straat leven van sommige bewoners als gezellig ervaart, is het voor de ander 
asociaal. Hierin is te zien dat het construeren van sociale groepen een scheiding 
aanbrengt tussen mensen in de wijk en, zoals Lupi (2008) al suggereerde, een sociale 
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afstand tot gevolg heeft. De CBA’s die aan de categorie ‘echte Oosterparker’ worden 
toegekend lijken dan ook afhankelijk te zijn van de bewoner die je spreekt: zowel nieuwe 
als oorspronkelijke bewoners zullen spreken over de definitie ‘geboren en getogen in de 
wijk’, terwijl sommige nieuwe bewoners daar een aantal negatieve aspecten aan 
toevoegen. Hoewel de nieuwe bewoners zelf weinig worden besproken, kan deze worden 
gekarakteriseerd door te kijken naar de tegenpolen van de eigenschappen die de echte 
Oosterparker kenmerken. 
  
4.2.3 De nieuwe bewoner

Opvallend is dat de ‘niet-echte’ Oosterparker, de bewoner die van oorsprong niet uit de 
wijk komt, in de gesprekken veelal onbesproken blijft. Het is een categorie die enkel 
geïmpliceerd wordt door het bestaan van het tegenovergestelde: de echte Oosterparker. 
Ook de CBA’s die aan deze nieuwe bewoner worden toegekend kunnen alleen daaruit 
worden opgemaakt: de nieuwe bewoner is alles dat de oorspronkelijke bewoner niet is. 
CBA’s die op deze manier geconstrueerd worden zijn: ’op latere leeftijd in de 
Oosterparkwijk komen wonen’, ‘woont buiten het hart van de wijk’, ‘familie komt niet uit 
Oosterparkwijk’ en ‘stil(ler) en werkend’. Geen van deze karakteristieken wordt echter 
expliciet genoemd in de gesprekken. In slechts één gesprek wordt de nieuwe bewoner 
samenvattend omschreven: 

(…) er komen hoofdzakelijk veel buitenlandse mensen in en veel jongelui, ik vind toch 
dat de buurt een beetje achteruit gaat ja. 

Gespreksfragment 24
Gesprek 9, regel 75 

 

In het fragment wordt aangegeven dat nieuwe bewoners van de Bloemenbuurt 
hoofdzakelijk jong en buitenlands zijn. Dit heeft volgens de bewoonster een negatieve 
invloed: de buurt gaat erop achteruit. Hierbij is het goed om op te merken dat de vrouw 
die aan het woord is, een oorspronkelijke bewoner van de wijk is. Daarmee is te zien hoe 
de sociale afstand tussen nieuwe en oorspronkelijke bewoners geconstrueerd wordt. Om 
een beeld te krijgen van de manier waarop dat gebeurt volgt hieronder hetzelfde 
fragment opnieuw, ditmaal binnen de context van de omliggende gespreksbeurten. 
 

O1 En zijn er ook mindere kanten aan de wijk die u opmerkt? Dat u denkt dat kan 
  nog steeds beter hier? 
P  Nou ik denk hier op dit op deze plek vind ik niet. Maar ik vind wel hoe verder  
  je die kant op gaat [gebaart in oostelijke richting], dat het toch wel een beetje 
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  aan het verloederen is van ja er komt van alles en nog wat in de wijk te   
  wonen en als je kijkt hoe de huizen er uitzien dan denk ik van wat er voor de  
  ramen hangt… het is niet meer zo netjes als het eigenlijk vroeger was,   
  vroeger was het netjes vond ik.  
O2 En hoe ver vroeger bedoelt u dan? 
P Nou ook wel 10, 20 jaar geleden wel dat ik door bepaalde straten rij. Vorige  
  week ben ik bijvoorbeeld de Oliemuldersweg helemaal afgereden en dan  
  denk ik nou ik heb mij verbaasd van hoe echt smerig alles was, de   
  buitendeuren, er was niet een raam als ik zo naar boven keek dat ik dacht  
  dat ziet er nog wel netjes uit of redelijk uit. Ik vond dat het erg achteruit   
  gegaan was. Maar goed als er ook geen gezinnen, er komen hoofdzakelijk  
  veel buitenlandse mensen in en veel jongelui, ik vind toch dat de buurt een  
  beetje achteruit gaat ja.  
O1 Denkt u dat het daar mee te maken heeft? Met die toestroom van andere   
  mensen? 
P Nou vooral wat jongere mensen ook, ik denk wel dat dat het grootste punt is,  
  ik wil niet echt zeggen dat heel veel buitenlandse mensen hier, ik zie niet dat  
  dat een overhand neemt dat hier nou extreem veel buitenlandse mensen zijn  
  gaan wonen. Hier in de hele flat woont maar één buitenlands gezin, dus dat  
  valt ook allemaal wel mee. Niet dat ik daar moeite mee heb hoor.  
O2 Wel een gezin dan hier? 
P  Nee een ouder echtpaar, ik dacht van god ja eigenlijk vind ik die mensen hier 
  helemaal niet tussen horen maar ja ze zijn toch wel heel sociaal naar   
  iedereen toe. Ik vind het gewoon jammer als je door bepaalde straten rijdt en  
  mensen die daar allemaal hun afval neerzetten en dat vind ik wel jammer. Ik  
  vind het wel jammer dat de buurt toch wel een beetje achteruit gaat, maar  
  goed ik woon eigenlijk op de rand dus ik krijg het ook niet zo veel mee, maar  
  goed ik vind het wel jammer. En het is ook niet meer zo van je hoort dat   
  mensen veel meer problemen met elkaar hebben, je hoort dat veel meer   
  geluidsoverlast en dat soort dingen, dat hoor ik wel veel vaker. 

Gespreksfragment 25
Gesprek 9, regel 72-79 

Het sentiment van de wijkbewoonster is dat de wijk, met name aan de oostkant, aan het 
verloederen is. Zij legt de associatie met de toestroom van nieuwe wijkbewoners: “er komt 
van alles en nog wat in de wijk wonen”. De verwoording ‘van alles en nog wat’ duidt al op 
een negatief beeld ten aanzien van deze nieuwe bewoners. Het is blijkbaar een 
gemengde groep mensen die volgens deze mevrouw “hier helemaal niet tussen horen”. 
In de kennis dat haar uitingen bevooroordeeld over zouden kunnen komen op haar 
gesprekspartners (mijn collega en ik, in onze rol van onderzoeker) gebruikt ze 
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gespreksstrategieën: met het injecteren van een tegenvisie “niet dat ik daar moeite mee 
heb hoor” voorkomt ze dat wij haar van vooroordelen beschuldigen. Ook kiest ze ervoor 
om haar uitspraken niet als feiten te presenteren. Met de formuleringen “eigenlijk vind ik”, 
“dan denk ik” en “ik heb mij verbaasd” geeft ze duidelijk aan dat het hier om haar mening 
gaat. Toch gebruikt ze ook de ervaringen van anderen om haar punt te ondersteunen: “…
je hoort dat mensen veel meer problemen met elkaar hebben, je hoort dat veel meer 
geluidsoverlast en dat soort dingen, dat hoor ik wel veel vaker”. De suggestie is dat er 
een causale relatie is tussen de toestroom van jongeren en buitenlanders en het 
“verloederen” van de wijk. Hiermee wordt de nieuwe wijkbewoner in een negatief kader 
geplaatst. Deze groep zou niet netjes zijn, afval op straat zetten en veel geluidsoverlast 
veroorzaken. Daarin is te zien dat de negatieve karakteristieken die aan nieuwe en 
oorspronkelijke Oosterparkers worden toegekend veel overlap vertonen. Beide groepen 
bestempelen de andere groep als niet-netjes en luidruchtig. In onze rol als onderzoeker 
hebben mijn collega en ik, in de tijd die wij in de wijk gespendeerd hebben, geen harde 
bevestiging kunnen vinden voor één van deze standpunten. Met zo’n divers collectief aan 
wijkbewoners is het moeilijk voor te stellen dat alle oorspronkelijke of alle nieuwe 
wijkbewoners luidruchtig en asociaal zijn. Het lijkt eerder alsof wijkbewoners de neiging 
hebben om de negatieve eigenschappen waar zij niet mee geassocieerd willen worden, 
afschuiven op een groep van ‘anderen’ die zij zelf construeren. Het is een sentiment dat 
kan worden gekarakteriseerd als: “Ik vind dat er veel vuil en overlast is in de wijk. Dat is 
niet van mij afkomstig, dus zal het van een groep andere bewoners afkomstig zijn”. 

Beide groepen lijken ervan overtuigd dat de andere groep een negatieve invloed heeft op 
de wijk. De nieuwe Oosterparker is een categorie die als niet-echt wordt geïmpliceerd 
door het bestaan van een ‘echte’ Oosterparker: de oorspronkelijke bewoner. Deze 
oorspronkelijke bewoner heeft iets anti-maatschappelijks: hij zet zich af tegen sociale 
normen en waarden in een moderne stadswijk. Dit maakt dat er negatieve 
eigenschappen met hem geassocieerd worden. Toch wordt ook op de nieuwe bewoner 
neergekeken door oorspronkelijke Oosterparkers. Tussen wijkbewoners bestaat een 
sociale kloof die hen opdeelt in twee sociale groepen. Aan de hand van de gevonden 
categorieën en bovenstaande CBA’s kan de MCD ‘bewoner van de Oosterparkwijk’ 
overzichtelijk worden weergegeven als in Tabel 3: 
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Het construeren van een ‘zij’-groep (in dit geval de echte Oosterparkers) kan 
verschillende functies hebben in het gesprek. Een belangrijke functie gaat gepaard met 
de negatieve karakterisering die sommige bewoners geven: zij construeren een groep om 
afstand te nemen van het gedrag dat volgens hen een deel van de wijkbewoners 
kenmerkt. Door dit gedrag aan anderen toe te schrijven en die anderen tot een 
homogene groep te rekenen, laten bewoners zien dat zij geen onderdeel zijn van de 
groep mensen die dat gedrag vertoont. 
 In hoeverre er een ‘echte’ Oosterparker bestaat blijft de vraag. De categorie die 
door bewoners wordt geconstrueerd is een geromantiseerde figuur, een soort venster 
naar het verleden. Het is een groep die zich afzet tegen maatschappelijke normen: 
werken en rust op straat zijn belangrijke normen voor veel mensen, maar niet voor deze 
sociale categorie. Het is het beeld van iemand die één is geworden met de wijk — een 
lichamelijke representatie van de identiteit die men in de Oosterparkwijk opbouwt — en 
daarom niet meedoet aan ‘de ontwikkelende maatschappij’ in de mate die van hem 
verwacht wordt. Voor veel wijkbewoners die zichzelf niet als echte Oosterparker 
bestempelen, lijkt het construeren van deze categorie een manier te zijn om afstand te 
nemen van bepaalde idealen die niet in hun denkbeeld passen. Zij schuiven 
werkloosheid, armoede en overlast af op een groep die naar hun idee niet is meegegaan 
met de tijd. Het woord “echt” lijkt daarin bijna een metafoor te zijn voor “oud”: iets van 
vroeger dat teveel vasthoudt aan een achterhaald gedachtegoed. Voor de bewoners die 
zichzelf wel als echte Oosterparker beschouwen draagt dat ‘oude’ juist een positief 
stempel met zich mee: iets oorspronkelijks en onaangetast. Zij hechten veel waarde aan 
het behoud van de wijk zoals zij (en hun voorouders) die kennen. Het is een nostalgische 
behoefte om het wijkleven te houden zoals het altijd al geweest is, om in het groeien van 
de wijk en de stad niet het ‘dorpse gevoel’ kwijt te raken. 

49

Tabel 3 
Membership Categorization Analysis

MCD Categorieën CBA’s

Bewoner van de Oosterparkwijk

Echte Oosterparker

• Geboren en getogen in de Oosterparkwijk 
• Woont in het hart van de wijk 
• Familie woont al generaties lang in de wijk 
• Luidruchtig(er), werkloos (Gesprek 8) 
• Anti-maatschappelijk 
• Afwijkende sociale normen en waarden

Niet-echte Oosterparker

• Op latere leeftijd in de Oosterparkwijk 
komen wonen 

• Woont buiten het hart van de wijk 
• Vaak stil(ler), werkt 
• Jong, buitenlands (Gesprek 9) 
• Niet netjes, zorgt soms voor 

geluidsoverlast (Gesprek 9)



 In het beschrijven van ‘de wijk’ en de zaken die daar spelen, wordt de echte 
Oosterparker expliciet gemaakt aan de hand van een aantal algemene punten. Wat de 
echte Oosterparker kenmerkt zal verschillen per persoon die hem of haar beschrijft. Het 
heeft in ieder geval te maken met een bepaalde historische authenticiteit, een 
geografische nabijheid tot de kern van de wijk en een bepaalde sociale omgang binnen 
de woonomgeving. Wijkbewoners die de echte Oosterparker omschrijven maken daarin 
gebruik van een set die zij als het ware samenstellen uit deze algemene punten.  

Het is duidelijk dat de Oosterparkwijk en haar bewoners zowel in goede als in minder 
goede termen worden geconstrueerd. Enerzijds wordt de wijk gekarakteriseerd als een 
sociale wijk, hetgeen een grote mate van place identity tot gevolg heeft. Anderzijds wordt 
een duidelijke sociale scheiding aangebracht tussen verschillende groepen bewoners. In 
de volgende paragraaf ga ik na hoe bewoners de negatieve connotaties van de 
Oosterparkrellen afzetten tegen positieve ontwikkelingen in hun woonomgeving om de 
Oosterparkwijk te karakteriseren als een opkomende wijk. 

4.2.4 Een wijk in opkomst

Het is opvallend dat de reputatie van de Oosterparkwijk nog steeds aan de categorie 
‘oorspronkelijke Oosterparkers’ een aantal negatief beladen CBA’s lijkt mee te geven. Nog 
opvallender is echter dat er, ondanks deze negatieve CBA’s, een positief beeld wordt 
geschetst van de huidige ontwikkeling in de wijk. Hoewel er door oorspronkelijke 
bewoners nostalgisch wordt teruggeblikt op het verleden van de wijk, wordt de 
Oosterparkwijk ook gekarakteriseerd als een place die een positieve trend doormaakt. In 
de gesprekken wordt een vierde repertoire besproken, dat kan worden geformuleerd als: 
de Oosterparkwijk is een wijk in opkomst. Er zou haast gesproken kunnen worden van 
een nieuwe wijk — een ‘Oosterparkwijk 2.0’ —  die na de Oosterparkrellen aan het einde 
van de vorige eeuw tot stand is gekomen. Wanneer wijkbewoners spreken over de 
negatieve reputatie van de wijk, wordt al snel gewezen op de ontwikkeling die de wijk 
heeft doorgemaakt in de tijd sinds die rellen in 1997: 

O2 Zijn nog meer dingen die je opvallen in de wijk? 
  (…) 
P  Nou het verbetert wel heel erg. Niet dat ik, ik woon er geen dertig jaar. Je  
  merkt wel dat het niveau wel wat beter wordt en huizen worden opgeknapt en 
  nieuwe dingen komen. Maar ik heb zelf het idee dat alles zo’n beetje beter  
  wordt en die slechte naam die het vroeger had echt helemaal niet meer   
  geldt. Ja, sommige stukjes dan misschien nog. 

Gespreksfragment 26
Gesprek 4, regel 42/45 
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De jonge vrouw die in Gespreksfragment 26 aan het woord is, vindt de verbetering van 
de wijk opvallend. Al snel wijst ze er op dat ze nog ‘geen dertig jaar’ in de wijk woont. 
Toch heeft ze in haar kleine tien jaar in de Oosterparkwijk al gemerkt dat de slechte naam 
die de wijk volgens haar droeg in het verleden, alleen nog op sommige plekken wordt 
waargemaakt. Ze wijst specifiek op het opknappen van de huizen als aanleiding voor de 
bloei van de wijk. Het renoveren van oude huizen en het opzetten van 
nieuwbouwprojecten wordt door meer wijkbewoners genoemd als een reden voor de 
positieve ontwikkelingen: 

De wijk is de laatste twintig-vijftien jaar geleden echt begonnen, een enorme soort 
dure poot door die wijk gezet, enorm veel nieuwbouw. En ook heel veel 
koopwoningen, dus dit is allemaal gerenoveerd. 

Gespreksfragment 27
Gesprek 16, regel 13 

De ME-auto’s die stonden dakpansgewijs zo tot het stadion zodat er maar scheiding 
was dat ze de uitsupporters binnen konden laten. Nou, dan ging ik naar m’n werk 
zondag, dat was gewoon heel onprettig. Dat was gewoon niet fijn. En nu is het 
gewoon een veilige wijk en een prettige wijk om in rond te lopen. 

Gespreksfragment 28
Gesprek 16, regel 40 

De bewoner in Gespreksfragment 27 en 28 woont al 25 jaar in de Oosterparkwijk en is 
betrokken geweest bij de bewonersorganisatie (het gaat om dezelfde bewoner als in 
Gespreksfragment 2 en 20). Hij karakteriseert ervaringen die hij in het verleden heeft 
gehad als “heel onprettig” en “niet fijn”. Vervolgens schetst hij een contrast met het 
heden, dat hij juist als “veilig” en “prettig” bestempelt. Ook andere bewoners verwijzen 
naar het negatieve beeld dat het verleden van de wijk kent wanneer zij de ontwikkelingen 
beschrijven: 

Het was vroeger ook echt wel een andere wijk, want als je kijkt naar de Irislaan 
bijvoorbeeld dat stond echt superslecht bekend. Nou dat hebben ze helemaal 
aangepakt dus de bebouwing is heel anders en het heeft ook andere bewoners 
aangetrokken daardoor. Het feit dat dat nu heel veel meer koop is dan dat dat eerder 
was. Ja, ik denk dat dat mensen in eerste instantie wel wat heeft afgeschrikt waar het 
dat nu niet meer doet, want het is nu natuurlijk booming en hip en happening en 
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allemaal jonge rijke mensen die hier komen wonen. Dat verandert die wijk gewoon. 
(…) Wat ik heel erg heb gezien is al die nieuwbouw. Want dat is echt een beetje sinds 
die tijd gekomen en je merkt dat er gewoon hele andere… veel meer kinderen 
bijvoorbeeld aan deze kant van het park. 

Gespreksfragment 29
Gesprek 20, regel 8/10 

In bovenstaand fragment worden veel gespreksstrategieën ingezet. Voor zowel de 
reputatie als de renovatie worden extreme case-formuleringen gebruikt die dienen om het 
contrast te versterken: het stond “superslecht” bekend, maar is “helemaal aangepakt”. 
Daarnaast wordt aan de hand van een script-formulering gewezen op de 
vanzelfsprekendheid van de verbeterde staat in de wijk: “het is nu natuurlijk booming en 
hip en happening”. Die ontwikkeling valt meer mensen op: 

Ze zi jn met renovaties bezig volgens mij vanuit de huurhuizen van 
woningbouwcorporaties die alle huizen aan het renoveren zijn dus daar zie ik… Ik zie 
wel een grote vernieuwing door de hele wijk heen gaan. Dat is hetzelfde als je door de 
wijk heen hardloopt of wandelt of fietst dan zie je dat er wel veel gebeurt. Ik denk dat 
Ik heb de tijd nog meegemaakt dat hier ook nog een stadion stond en als je hier dan 
door de wijk… Ik denk dat er wel heel veel verbeterd is. Dat ze daar wel veel stappen 
in hebben gemaakt. 

Gespreksfragment 30
Gesprek 22, regel 40 

Wat ik vertelde, dat die wijk zo aan het verloederen was, toen was het antikraak en ja 
gewoon een hele groep dolende mensen eigenlijk en toen is op een gegeven moment 
alles dus opgeknapt en bijna elke woning werd verkocht dus dat is wel een enorme 
wisseling en een enorme verandering in de wijk zelf. 

Gespreksfragment 31
Gesprek 2, regel 220 

Dit contrast tussen (kort gezegd) het slechte verleden en meer positieve heden van de 
Oosterparkwijk lijkt te ontstaan door negatieve vooroordelen die na verloop van tijd 
plaatsmaken voor positieve ervaringen. Een meisje dat net met haar ouders in de wijk is 
komen wonen bespreekt hun keuze om in de Oosterparkwijk te komen wonen. Daarbij 
noemt ze het negatieve beeld dat ze had (“bepaalde problemen die zich voordeden”) op 
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basis van documentaires die ze gezien heeft, vermoedelijk verwijzend naar De Harde 
Kern. Toch geeft het meisje, dat nog geen half jaar in de wijk woont, direct aan dat de 
problemen in de wijk “steeds minder” worden. Ze karakteriseert het als een “opkomende 
wijk” en noemt — net als andere wijkbewoners — recente nieuwbouwprojecten als reden 
voor het opknappen van de wijk: 

Dit vonden we wel prima omdat er wel mensen in de buurt wonen die we kennen en 
omdat het een opkomende wijk is. (…) Ik heb dan documentaires gezien van ik denk 
meer dan tien jaar geleden en dan zag je dat dit wel een volksbuurt was met 
bepaalde problemen die zich voordeden en dat wordt steeds minder. We hebben ook 
nog familie hier wonen in deze wijk toevallig en die woonden in een van de eerste 
nieuwbouw dingen dus je merkt dat het in de loop van de jaren wel steeds meer 
opknapt helemaal omdat er nu overal heel veel wordt gebouwd. (…) Het blijft nog 
steeds wel divers in ieder geval maar ja er zijn niet meer van die problemen die zich 
voordoen. Opstootjes en zo, zoals het langgeleden wel zo was hier. Het is ook veiliger 
zeg maar. (…) Ja, ik denk toch andere samenstelling van mensen die bij elkaar zitten 
dus dat er daardoor minder spanning zit. (…) Nou toch nog wel divers, maar wel lager 
opgeleid en hoger opgeleid. Het is niet allemaal meer, nou bijvoorbeeld allemaal 
mensen die in de bijstand zitten en de hele dag thuis zijn en dan gedoe met elkaar 
krijgen. Dat heb je veel minder omdat iedereen wel wat meer op zichzelf is 
tegelijkertijd ook, maar wel op een normale manier contact met elkaar heeft.  

Gespreksfragment 32
Gesprek 6, regel 29-39 

O1 Merkt u in de tijd dat u hier in de Oosterparkwijk woont dat er dingen   
  veranderen in de wijk? 
P  Ja nou ja, de grootste verandering is al geweest hè.  
O1 Wat bedoelt u daarmee? 
P  Ja nou, een jaar of 15 terug hebben ze alles opgeknapt hier, alles aangepakt, 
  overal nieuwe hekjes en lantaarnpalen en mensen weer ergens anders   
  geplaatst. Het is een stuk beter geworden, als je nou ’s avonds, ik hoor niks.  
  ’s Avonds ik bedoel, op straat hoor je niks, geen auto komt er meer langs, het 
  is hier wel lekker rustig en overdag heb je de school wel en loopt er van alles  
  voor langs hè.  
O2 Ja dat is wel leuk. 
P  Ja dat is wel leuk. Ik kan mij nog herinneren dat vervelend was, die Irislaan  
  en Begoniastraat daar kon je gewoon niet lopen, leuk langs meer lopen. Dat  
  is een stuk opgeknapt hoor, echt een stuk. 
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Gespreksfragment 33
Gesprek 7, regel192-197 

Naast de renovatie van de woningbouw wordt ook de toestroom van nieuwe mensen 
genoemd als een belangrijke factor in de ontwikkeling van de Oosterparkwijk. De wijk 
wordt nu als diverser en gemêleerder beschouwd dan voorheen — een positieve 
ontwikkeling volgens velen: 

De wijk is zelf ook wel veranderd in de afgelopen twintig jaar, ten positieve. Dus dat is 
dan ook vind ik dan weer een ding van ja vind ik dan ook wel prettig. Dat dat wat 
gemêleerder is geworden. 

Gespreksfragment 34
Gesprek 8, regel 14 

Op basis van bovenstaande gespreksfragmenten kan de Oosterparkwijk worden 
omgeschreven als een wijk in opkomst. Daarmee zetten wijkbewoners zich af tegen het 
verleden om hun woonomgeving in een positief daglicht te zetten. Mogelijk wordt dit 
gedaan omdat de sterke place identity hen ervan weerhoudt om zich negatief te uiten 
over de wijk zelf. Voor oorspronkelijke bewoners kan dit te maken hebben met een 
nostalgisch gevoel van verbondenheid dat zij ervaren met de place waar zij zijn 
opgegroeid, terwijl het voor nieuwe bewoners juist te maken kan hebben met een 
aarzeling om de wijk waarin zij zich een buitenstaander voelen negatief af te schilderen. 
De sociale wijkgrenzen die bewoners zelf construeren kunnen het gevolg zijn van dit 
‘buitenstaandergevoel’. Wijkbewoners die zich niet welkom voelen construeren zo hun 
‘eigen’ wijk: voor hen is de straat waarin zij wonen bijvoorbeeld ‘de wijk’. Het sociale 
construct van de Oosterparkwijk is meer dan enkel de grenzen van een stukje stad. Het is 
het leven, het contact en de interactie in dat stukje stad; de geschiedenis en het verloop 
van tijd. Place is niet alleen sociale plek, het omvat ook de herinneringen die de plek en 
het contact binnen die plek maken tot wat het is. Het is het geheel van ervaringen en 
interacties in die place die voor een gevoel van place attachment zorgen. In de 
Oosterparkwijk is place-making, zoals geconstateerd in bovenstaande analyse, het 
gevolg van sociale verhoudingen die door bewoners worden geconstrueerd in het 
spreken over de wijk. 
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Dit onderzoek was bedoeld om een beter begrip te krijgen van de manieren waarop 
wijkbewoners betekenis toekennen aan hun woonomgeving. Aan het begin van dit 
rapport introduceerde ik mijn onderzoek aan de hand van de volgende onderzoeksvraag: 

Hoe wordt ‘de wijk’ sociaal geconstrueerd door bewoners van de Oosterparkwijk? 

De discoursanalyse van 25 gesprekken laat zien dat er sprake is van een hoge mate van 
place attachment onder bewoners van de Oosterparkwijk. In de gesprekken wordt de wijk 
sociaal geconstrueerd aan de hand van vier repertoires. Deze repertoires en de 
bijbehorende gespreksfuncties staan opgesomd in Tabel 4 hieronder. 

In de gesprekken wordt duidelijk dat wijkbewoners een eigen interpretatie hebben van 
‘de wijk’, op basis van geografische, historische en sociale factoren. Het eerste repertoire 
dat werd gevonden is de wijk houdt op in mijn straat. De suggestie die door bewoners 
wordt gewekt is dat hun betrokkenheid bij de wijk grenzen kent die dicht bij huis liggen. 
Veel mensen denken niet in termen van hun wijk, maar in termen van de straat waarin zij 
wonen. Bij de zaken die buiten hun straat gaande zijn voelen zij zich niet betrokken. 
Wijkbewoners wijzen op deze begrenzing als onderdeel van een interactiestrategie om te 
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Tabel 4 
Repertoires

Repertoires Functies

1. De wijk houdt op in mijn straat Afstand nemen van zaken waar men niet direct mee in 
aanraking komt

2. De Oosterparkwijk wordt gekenmerkt door het 
sociale contact

Een place identity uitdrukken aan de hand van een 
karakterisatie van de wijk 
Buitenstaanders overtuigen van de ‘uitzonderlijkheid’ 
van de Oosterparkwijk

3. Er is een onderscheid tussen echte en niet-
echte Oosterparkers

Afstand nemen van bepaalde gedragingen

Authenticiteit toekennen aan een groep wijkbewoners

4. De Oosterparkwijk is een wijk in opkomst Een positieve draai geven aan een controversieel 
verleden



verduidelijken waar hun uitspraken op van toepassing zijn. Ze nemen daarmee afstand 
van delen van de wijk waarmee zij niet in aanraking komen en creëren een eigen 
referentiekader als basis voor de interactie. ‘De wijk’ kan voor de ene bewoner een heel 
ander stuk van de woonomgeving zijn dan voor de andere bewoner.  Vaak is dan ook niet 
de gehele wijk, maar eerder de directe omgeving het kader waarbinnen bewoners aan de 
wijk refereren. Ook maken zij duidelijk dat de centraal gelegen straten en buurten kunnen 
worden gezien als het ‘hart’ van de wijk. Hoe dichter men zich bij dat hart bevindt, des te 
sterker is de betrokkenheid bij de wijk als geheel. De geografie van place blijkt dus niet 
alleen afhankelijk te zijn van de locatie, maar ook van de afstand tot de kern van die 
locatie. Wanneer bewoners spreken over ‘de wijk’ doelen zij in veel gevallen op hun eigen 
straat of buurt, maar dat betekent niet dat hun verbondenheid geen betrekking op de wijk 
heeft. Het lijkt eerder zo te zijn dat ‘de wijk’ geconstrueerd wordt als een een concept dat 
rekbare grenzen kent — grenzen die niet per se overeen hoeven komen met de 
geografische grenzen die de gemeente hanteert. De Oosterparkwijk als place kan, 
afhankelijk van de spreker die zich erover uitlaat, verschillen in zijn bereik en omvang. Zo 
wordt er in de gesprekken van place een geografisch construct gemaakt. Daarnaast 
wordt de betrokkenheid van wijkbewoners beïnvloedt door historische factoren: er is een 
verband tussen de mate van place attachment en: 1) de tijd dat men in de wijk woont; 2) 
de afstand die men tot van (de kern van) de wijk heeft. Daarmee neemt place attachment 
niet alleen toe wanneer men langer in de wijk woont en af wanneer men buiten (de kern 
van) de wijk woont, maar ook af wanneer men langer buiten de (kern van) de wijk woont. 
 Het tweede repertoire, de Oosterparkwijk wordt gekenmerkt door het sociale 
contact, laat zien dat bewoners hun begrenzing van de wijk ook baseren op het bereik 
van de sociale contacten die zij onderhouden. Wanneer het contact niet buiten de straat 
treedt, blijft ook de verbondenheid vaak beperkt tot de eigen straat. Dit hoeft echt niet te 
betekenen dat bewoners geen verbondenheid voelen met de wijk als geheel. Zij laten 
zich veelal positief uit over de wijk, en zetten gespreksstrategieën in om de 
Oosterparkwijk in positieve zin te onderscheiden van andere places. Met het gebruik van 
extreme case-formuleringen versterken zij hun uitingen. Zo wordt getracht de toehoorder 
(in dit geval de onderzoekers) te overtuigen van de vanzelfsprekendheid van de uiting. 
Bewoners spreken over zowel fysieke als sociale aspecten die de Oosterparkwijk in 
positieve zin onderscheiden van andere places. Toch wordt met name het sociale contact 
genoemd als iets dat de Oosterparkwijk bijzonder maakt en bewoners verenigt. Deze 
gedeelde betrokkenheid bij de wijk duidt op een grote mate van place identity die 
bewoners van de wijk met elkaar en met hun leefomgeving verbindt. Daarin wordt ook 
opnieuw het belang van de Oosterparkse geschiedenis benadrukt: in een aantal gevallen 
wordt expliciet naar het verleden verwezen met een nostalgische waardering voor het 
contact dat de wijk al lange tijd kenmerkt. 
 Het derde repertoire kan als volgt worden geformuleerd: er is een onderscheid 
tussen echte en niet-echte Oosterparkers. In de gesprekken wordt verwezen naar 
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oorspronkelijke bewoners van de wijk aan de hand van de term ‘echte Oosterparkers’. 
Hiermee wordt een authenticiteit geïmpliceerd die alleen kan worden verbonden aan 
mensen die in de wijk geboren en getogen zijn. Dit maakt dat nieuwe bewoners, die niet 
als ‘authentiek’ worden gezien, terughoudend zijn om zich te uiten over de wijk: zij 
hebben het gevoel dat ze niet bevoegd zijn wanneer zij minder dan dertig of veertig jaar 
in de wijk wonen. Hiermee wordt de Membership Categorization Device ‘bewoner van de 
Oosterparkwijk’ geconstrueerd en opgedeeld in twee categorieën: de echte en de niet-
echte bewoners. Aan de echte bewoners worden negatieve Category Bound Activities 
verbonden: ze zouden luidruchtig en asociaal zijn. Wijkbewoners gebruiken 
gespreksstrategieën zoals het ontkennen van het eigenbelang om aan te geven dat deze 
karakteriseringen niet negatief bedoeld zijn. Toch is er een zichtbare sociale afstand 
tussen de oorspronkelijke en nieuwe bewoners zoals zij in de gesprekken geconstrueerd 
worden. Ook wordt de suggestie gewekt dat ‘echte’ Oosterparkers in het hart van de wijk 
wonen. Aan deze sociale categorie worden dus niet alleen gedragskenmerken, maar ook 
andere eigenschappen verbonden die wederom worden afgeleid uit geografische, 
historische en sociale aspecten. Of de ‘echte Oosterparker’ überhaupt bestaat is de 
vraag: het lijkt eerder alsof de term gereserveerd wordt voor het concept van ‘de 
wijkbewoner’, in positieve en negatieve zin. Het is een zondebok waar negatieve 
gedragsuitingen aan worden toegekend om er zelf afstand van te nemen, maar waar ook 
naar kan worden gewezen om een bepaalde verantwoordelijkheid ten aanzien van de 
wijk te ontduiken (“ik heb daar geen weet van, want ik ben geen ‘echte Oosterparker’”). 
Aan de andere kant wordt de identiteit van ‘echte Oosterparker’ ook gebruikt als een 
ideaal, een soort mascotte voor trotse bewoners die een sterke place identity ervaren. Zij 
zien de term ‘echte Oosterparker’ als een geromantiseerd beeld van wat de 
oorspronkelijke wijkbewoner behoort te zijn. Hiermee is de ‘echte Oosterparker’ een 
metafoor voor de wijk zelf: het zijn de problemen en de idealen die in de wijk 
geconstateerd worden, die worden geprojecteerd op een sociale constructie van ‘de 
wijkbewoner’. 
 Het vierde repertoire, de Oosterparkwijk is een wijk in opkomst, laat zien dat de 
wijk geconstrueerd wordt als een place die in een constante positieve ontwikkeling 
verkeert. De suggestie is dat er na de Oosterparkrellen in 1997 sprake is van een nieuwe 
wijk: problemen die het gevolg zijn van armoede en agressie worden naar de 
achtergrond verschoven terwijl positieve ontwikkelingen de nadruk krijgen. Ondanks de 
sociale afstand tussen bewoners is er sprake van een sterk gedeelde place identity die 
maakt dat beide groepen bewoners een beschermende houding aannemen ten aanzien 
van hun wijk. Zij proberen in de gesprekken te laten zien dat de Oosterparkwijk een place 
is die zich onderscheidt van andere places. 
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De bevindingen van dit onderzoek zijn in grote mate in lijn met bestaande theorie in het 
onderzoeksveld van place-making en het construeren van een sociale identiteit in de 
woonomgeving. De analyse van gesprekken die werden gevoerd in de Groningse 
Oosterparkwijk laat zien dat de geschiedenis van de wijk van invloed is op de mate van 
place attachment. Dit sluit aan op onderzoek van Gieryn (2000) en Lupi (2008), waarin 
gesuggereerd werd dat geschiedenis en herinneringen belangrijke aspecten zijn in de 
sociale constructie van place. Gieryn (2000: 467) stelde ook dat sociaal leven plaatsvindt 
op twee gebieden: place en tijd. Uit de analyse van de gesprekken wordt duidelijk dat 
place attachment en het gevoel dat men de identiteit ‘Oosterparker’ heeft, afhangt van de 
tijd dat men al in de wijk woont en van de afstand van het hart van de wijk. Bewoners die 
al lange tijd in het centrum van de Oosterparkwijk voelen zich meer Oosterparker dan 
anderen. Dat sluit aan op de bewering van Gieryn (2000) over de twee dimensies van 
sociaal leven. Aan de bespreking van Hidalgo en Hernández (2001), die place-making 
onderzochten op geografisch en op sociaal vlak, kan op basis van mijn analyse een 
derde vlak worden toegevoegd: een historisch kader waarbinnen het proces van place-
making plaatsvindt. Zo sluiten mijn bevindingen ook aan op het werk van Smaldone 
(2006), die stelde dat een langere associatie met een place resulteert in een grotere mate 
van place attachment. 
 Wijkbewoners geven aan dat het sociale leven een belangrijk punt is waarop de 
Oosterparkwijk zich onderscheidt. De aanwezigheid van een buitengewoon sociale 
gemeenschap kan de grote mate van betrokkenheid en place identity in de wijk 
verklaren: omdat het beeld heerst dat andere wijken in mindere mate sociaal zijn, houdt 
men vast aan de Oosterparkwijk als woonomgeving. Ook Lupi (2008: 246) stelde dat de 
sociale dynamiek een belangrijke rol speelt in het proces van place-making. Daarin 
spelen ook fysieke kenmerken (Lupi, 2008: 19) een rol. In de gesprekken werd ook 
(hoewel in mindere mate dan sociaal contact) het uiterlijk van de wijk genoemd als een 
bepalende factor. Het onderzoek van Lupi (2008) vond plaats in het kader van een 
stadsvernieuwingsproject waarbij IJburg, een nieuwe stadswijk, werd onderzocht. Het 
huidige onderzoek vond plaats binnen een contrasterend kader: de rijke geschiedenis 
van de Oosterparkwijk, een oude volksbuurt die in constante ontwikkeling is. Daarmee is 
het huidige onderzoek een aanvulling op het werk van Lupi en breed toepasbaar op 
andere Nederlandse wijken. Mijn analyse toont de invloed van wijkhistorie op sociale 
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stadsvernieuwing door zowel de voordelen als de gevaren te belichten. Hoewel de 
wijkhistorie een positieve bijdrage levert aan het het bekrachtigen van place attachment, 
kunnen ontwikkelingen in de wijk ook negatieve invloed hebben op de sociale 
verhoudingen.  de toestroom van nieuwe bewoners leidt tot het construeren van sociale 
categorieën (de ‘echte’ en ‘nieuwe’ Oosterparker). Hierdoor ontstaat een sociale kloof 
tussen wijkbewoners die wordt geconstrueerd op basis van geografische, historische en 
sociale aspecten en op basis van de gedragsuitingen die men met deze aspecten 
associeert. 
 In de gespreksstrategieën die wijkbewoners inzetten om hun uitingen te 
onderbouwen is te zien dat Wittgensteins theorie over taalspelen (zoals besproken in 
Brenner, 1999) ook hier van toepassing is. Deze theorie stelt dat mensen taal gebruiken 
om handelingen te verrichten, en kent veel overlap met de gespreksstrategieën die zijn 
besproken door Klarenbeek, Stinesen en Hartog (2014: 26-27). Uit de analyse blijkt dat 
deze strategieën vaak door sprekers worden ingezet om hun uitingen kracht bij te zetten. 
Daarmee hebben ze veelal een persuasieve functie in het gesprek: de toehoorders 
moeten worden overtuigd van de vanzelfsprekendheid van de werkelijkheid die door de 
spreker wordt beschreven (Klarenbeek, Stinesen & Hartog, 2014: 10). 

6.1 Relevantie

Het kader waarbinnen dit onderzoek is uitgevoerd, evenals de betrokkenheid van de 
eerdergenoemde wijkpartijen, maakt dat dit onderzoek een grote maatschappelijke 
relevantie heeft. Niet alleen zijn de resultaten direct toepasbaar op de casus van de 
Oosterparkwijk, maar ook daarbuiten kunnen de bevindingen die ik hier gepresenteerd 
heb worden gebruikt voor het ontwikkelen van communicatie op wijkniveau. Aan de hand 
van de onderzoeksresultaten wordt in de Oosterparkwijk een communicatieadvies 
opgesteld ten behoeve van de betrokken wijkpartijen. Deze partijen vertegenwoordigen 
niet alleen de individuele wijkbewoners, maar representeren ook de wijk als geheel in de 
communicatie naar buitenaf. In de advisering wordt daarom onder meer aandacht 
besteed aan het communiceren van evenementen en ontwikkelingen in de wijk naar de 
buitenwereld. Daarnaast heeft het onderzoek in bredere zin relevantie voor projecten in 
stadsvernieuwing en burgerparticipatie op landelijke en zelfs internationale schaal. 
Andere volkswijken in Nederland en daarbuiten kunnen kijken hoe de situatie zich daar 
verhoudt tot die in de Groningse Oosterparkwijk, en deze analyse van sociale 
categorisering gebruiken als basis voor het verkleinen van de sociale kloof die kan 
bestaan tussen oude en nieuwe bewoners. De bevindingen kunnen daarmee dienen om 
toekomstige projecten op het gebied van stadsvernieuwing te informeren. 
 Ook op wetenschappelijk vlak is het huidige onderzoek relevant. Lupi (2008: 237) 
stelt dat het proces waarbij sociale inhoud wordt gegeven aan een fysieke setting een 
thema is dat nog steeds te weinig aandacht geniet. Dit onderzoek draagt bij aan het 
bestaande kennisveld over sociale constructie van ‘de wijk’ als fysieke setting door dit 
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proces nader te bestuderen in de Groningse Oosterparkwijk. Daarnaast kunnen de 
resultaten dienen als basis voor toekomstig onderzoek naar place-making en 
verbondenheid op lokaal niveau. De bevindingen wijzen op het belang van een hechte 
sociale gemeenschap en verbinding tussen groepen in het construeren van een 
gedeelde place identity. Dit onderzoek zou dan ook het startpunt kunnen zijn voor een 
onderzoeksproject om uit te zoeken hoe de sociale kloof tussen wijkbewoners kan 
worden verkleind en hoe burgerparticipatie kan worden aangemoedigd. 

6.2 Beperkingen en suggesties voor vervolgonderzoek
Dit onderzoek kende een aantal beperkingen. Het onderzoek was in eerste instantie 
gericht op de directe toepassing in de Oosterparkwijk. Daarop is in overeenstemming 
met verschillende partijen gekozen voor een onderzoek dat de perceptie van bewoners 
belicht. Vooraf werd een aantal thema’s (bijvoorbeeld het contact met verschillende 
wijkpartijen) opgesteld op basis waarvan de gesprekken gevoerd werden. Het gevolg is 
dat er geen sprake kon zijn van natuurlijke discours zonder invloed van de onderzoekers. 
Dit wijkt af van de meest traditionele vorm van discoursanalyse. Toch kan juist deze niet-
prototypische dataset van gesprekken een interessante aanvulling zijn op bestaand 
onderzoek. Kwalitatieve interviews zijn in de discoursanalyse een geldig object van 
onderzoek dat vooralsnog in beperkte mate bestudeerd wordt. Aan de hand van deze 
aanpak kon worden onderzocht hoe wijkbewoners gespreksstrategieën inzetten om de 
wijk sociaal te construeren in de interactie met buitenstaanders. Daarmee levert dit 
onderzoek een bijdrage aan een weinig bestudeerde tak van het discoursanalytisch 
onderzoeksveld.  

In vervolgonderzoek kunnen deze bevindingen worden gebruikt als basis voor nieuwe 
analyses. Andere wijken kunnen worden bestudeerd om na te gaan of daar vergelijkbare 
strategieën door bewoners worden ingezet om betekenis toe te kennen aan de 
woonomgeving. Ook kan er bijvoorbeeld worden nagegaan welke repertoires 
wijkbewoners onderling construeren en hoe dat de mate van place identity in de wijk 
beïnvloedt.  
 In mijn bespreking van het materiaal heb ik mij beperkt tot een discoursanalytische 
benadering. Omwille van de beperkte tijd die beschikbaar was voor dit onderzoek is 
geen aandacht besteed aan gespreksordening en beurtwisseling. Toekomstig onderzoek 
naar wijkidentiteit kan de conversatieanalyse als uitgangspunt nemen. Daarbij kan de 
verzamelde dataset dienen als basis voor een nieuwe analyse om een uitspraak te doen 
over de gespreksorganisatie van discours waarin de fysieke ruimte sociaal geconstrueerd 
wordt.  
 Omdat demografische gegevens van de participanten in dit onderzoek buiten 
beschouwing zijn gelaten, kunnen aan de hand van deze analyse geen uitspraken 
worden gedaan over subgroepen binnen de Oosterparkwijk. In toekomstig onderzoek zou 
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kunnen worden gekeken hoe mensen van verschillende leeftijden en sociale klimaten 
spreken over de communicatie in de wijk. Ook zijn gespreksstrategieën in dit onderzoek 
alleen bestudeerd wanneer deze voorkwamen in gespreksfragmenten die inhoudelijk 
interessant waren voor de analyse. Gespreksstrategieën in de rest van de dataset zijn 
buiten beschouwing gelaten. In de toekomst kunnen deze data worden gebruikt voor een 
gedetailleerde analyse van alle discursieve strategieën die in de gesprekken werden 
ingezet. 
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English summary 
The level of attachment that people experience in relation to their living environment is 
constructed through the process of giving meaning to the physical space that they inhabit. This 
process can be uncovered through discourse analysis by observing the way in which people speak 
about the place in question. This method unveils the persuasive use of discursive strategies to 
support certain statements, and the use of Membership Categorization Devices (MCDs): 
categorization systems that are applied to identify groups of people in the same social setting. This 
study investigated how inhabitants of the Oosterparkwijk — a neighborhood in the Dutch city of 
Groningen — speak about communication and social life in their everyday surroundings in order to 
construct the concept of ‘the neighborhood’. The study was carried out in order to advise the 
municipality of Groningen and the public organizations in the Oosterparkwijk about the 
communication between them and the inhabitants. Twenty-five qualitative in-depth interviews 
were conducted with inhabitants in order to investigate the themes they initiate and the ways in 
which they construct ‘the neighborhood’ as a social place. The analysis shows that several 
repertoires were used in multiple interviews. For example, inhabitants made it clear that they do 
not always think in terms of their neighborhood. Many people feel attachment to their own street 
and no farther. Still, the Oosterparkwijk is characterized as a neighborhood that separates itself 
from other places by the social contact amongst inhabitants. This contributes significantly to the 
high level of place attachment. In the interviews, participants constructed two categories belonging 
to the MCD ‘inhabitant of the Oosterparkwijk’: original and new inhabitants. While the original 
inhabitants that were born in the neighborhood are often discussed in a bad light, they also seem to 
possess a certain sense of authenticity. Therefore, they tend to be referred to as the ‘true’ 
inhabitants of the Oosterparkwijk. The implication that new inhabitants lack authenticity could be 
an explanation for the friction that exists between these two categories. Still, negative 
characterizations are often juxtaposed with the many positive developments in the neighborhood: 
new housing projects and the influx of new people lead to the designation of the Oosterparkwijk as 
a resurgent neighborhood.
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