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D e e c o n o m i s c h e crisis hee f t o n z e s a m e n l e v i n g i n g r i j p e n d v e r a n d e r d . O p heel w a t v l a k k e n is 

een p o l a r i s e r i n g o n t s t a a n . S o c i a a l - r u i m t e l i j k ui t z ich da t in he t o n t s t a a n van g e m a r g i n a 

l iseerde s tede l i jke b u u r t e n . D e b u u r t b e w o n e r s v o e r e n er een dagel i jkse over lev ingss t r i jd . 

Anderlecht is een van de weinige Brusselse ge
meenten waarvan het grondgebied zich tegelijk 
uitstrekt ener de centrale 19dc-ecuw.se stadsgordel 
en over de recenter bebouwde perifere wijken aan 
de rand van het Brussels Hoofdstedelijke ewest. 
De wijk Kuregem grenst aan de Brusselse vijfhoek 
en is daarmee één van de oudste, dichtst bebouw
de en meest centraal gelegen Anderlechtse wijken 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Van plattelandsgehucht tot achtergestelde buurt 

Op het einde van de achttiende eeuw lag Ku
regem temidden van weiden en akkers langs-
heen de Zenne. builen hel Brussels stedelijk 
weefsel. Vanaf het begin van de 19de eeuw ken
de het gehucht een zeer snelle economische en 
residentiële ontwikkeling, profiterend van de na
bijheid van Brussel en de daaraan verbonden 
voordelen: het kanaal Brussel-Charleroi, de Bcr-
gensesteenweg en vanaf de tweede helft van de 
19de eeuw ook het Zuidstation. Kr ontwikkelden 
zich naast de industriële functies ook enkele 
commerciële polen, waaronder de slachthuizen 
van Anderlccht. De thans veelal verkommerde 
burgershuizen verwijzen naar het prestige waar
van dit deel van de wijk genoot. Elders in Kure
gem. buiten de aangelegde prestigieuze assen, 
had de bewoning destijds niet zon luxueus ka
rakter. Rond hel kanaal zijn arbeiderswoningen 

gemengd met kleinschalige en grootschalige be
drijfsgebouwen. 

Kuregem ligt in het westelijk deel van de 
Brusselse 19de eeuwse gordel en draagt vandaag 
nog de kentekens van een industrieel en arbei
dersverleden. De wijk is dat verleden echter gro
tendeels verloren, en daarmee ook zijn oorspron
kelijke inwoners en zijn plaats in de lokale ge
meentebelangen. Tabel 1 wijst op de geringe in
komsten en koopkracht van de wijkbewoners. 
De inkomsten liggen er beduidend lager clan het 
gewestelijke en het gemeentelijke gemiddelde. 
Van de 18.000 inwoners hebben er bovendien 
12.000 een vreemde nationaliteit. De meeste Bel
gen hebben de wijk al lang verlaten en wonen 
nu wellicht aan de rand van het Brussels Hoofd-

Tabel I 
Inkomsten per aangifte en per inwoner (in BEF) - 1992 

inkomsten Brussels Ander lecht Kuregem 

(in BEF) Hoofdst . 

Gewest 

per aangifte 835.131 763.200 596.750 

per inwoner 335.165 315.395 150.735 

Bron: N I S - 1994 
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stedelijk Gewest. Zelfs Italianen en Spanjaarden, 
die in de jaren zestig de vrijgekomen woonruim
te hadden ingepalmd, maken nu plaats voor Ma
rokkanen en in mindere mate Turken. Kuregem 
is langzaamaan gemarginaliseerd. Die marginali
sering gaat samen met diepere processen, die het 
opvangen van het verval en de kansen tot her
structurering belemmeren. We zetten ze bondig 
op een rij. 

D e crisis v a n de w e l v a a r t s s t a a t 

De sociaal-economische crisis ondermijnt het 
globale regulatiemodel dat tot het einde van de 
jaren zestig voor een aanzienlijk welvaartspeil in 
de Westerse wereld heeft gezorgd. Dat fordis-
tisch regulatiemodel steunde op een permanent 
overleg tussen werknemers en werkgevers en 
werd vaak (bij)gestuurd door de overheid. Vol
doende hoge lonen zorgden voor een voldoende 
hoge koopkracht, zodat de massaproduktie kon 
worden beantwoord met massaconsumptie. Het 
model werkte conflictbeheersend zonder de fun
damentele kenmerken van de kapitalistische sa
menleving in vraag te stellen. De voornaamste 
doelstellingen waren het Vrijwaren van de con
currentiekracht van de ondernemingen en het 
bewaren van de 'sociale' vrede. De sociale vrede 
werd verzekerd door aan alle leden van de sa
menleving bestaanszekerheid te garanderen via 
de uitbouw van de welvaartsstaat. Zo werden de 
tegenstellingen eigen aan het kapitalistische pro-
duktiesysteem aanvaardbaar gemaakt voor de 
werkende klasse [1]. 

Vanaf het begin van de jaren tachtig werd in 
België werk gemaakt van een neo-liberaal (mo-
netaristisch) beleid. In dat beleid staat de sociale 
vrede niet langer centraal. Er wordt vooral aan
dacht besteed aan het herstel van de concurren-
tiecapaciteit van de ondernemingen. 

Ruimtelijke en sociaal-economische polarisering 

De economische crisis heeft een herstructure-
ringsgolf uitgelokt. Die herstructureringen gaan 
verder dan een loutere herschikking van de wel
vaartsstaat. Het gaat om een ingewikkeld kluwen 
van economische, politieke en culturele verande
ringen, waarin de belangenlogica's op wereld
vlak, op nationaal en lokaal niveau met elkaar 

verweven zijn. 
Het is niet eenvoudig een zicht te krijgen op 

dat- ingewikkelde geheel. Wij hebben het gepro
beerd aan de hand van een analyse van de so
ciaal-ruimtelijke gevolgen van de herstructurerin
gen. Die gevolgen laten zich het best vatten on
der de noemer sociaal-ruimtelijke polarisering 
(Kesteloot, 1994). In die polariscring moeten ver
schillende schalen en verschillende processen 
onderscheiden worden. 

In het Brusselse grootstedelijk milieu is er een 
drieledige sociaal-ruimtelijke polarisering ont
staan. In die drieledige polarisering trekt Kure
gem steeds aan het kortste eind. Het eerste con
trast situeert zich op de schaal van het Brusselse 
stadsgewest [21. De suburbanisering van de jaren 
zestig en de daaropvolgende decennia zorgde voor 
een uittocht van de relatief welstellende midden-
en hogere klassen, die zich doorgaans buiten het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest gingen vestigen. 
Minder kapitaalkrachtige bevolkingsgroepen ble
ven achter in de stad. Deze evolutie, die zich nog 
steeds doorzet, creëert een bevolkingsdynamiek 
met negatieve gevolgen voor de Brusselse ge
meenten. Zij verliezen systematisch bewoners en 
inkomens. Dat tast hun financiële basis aan en on
dermijnt op lange termijn de interventiemogelijk-
heden van het Gewest en de gemeenten (zie Van 
der Haegen, 1987. Kesteloot. 1993). 

Het tweede contrast vinden wij terug in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest zelf. Het hangt 
samen met de structuur van de Brusselse huis
vestingsmarkt. In de 19de-eeuw.se gordel is er 
een groot aandeel van residuele privé-huurwo-
ningen waar de eigenaar al lang niet meer in in
vesteert, omdat de woningen al meermaals zijn 
terugbetaald via huurgelden (Kesteloot. 1988). 
Het woonmilicu in deze eerste woongordel rond 
het centrum van de stad vervalt door het gebrek 
aan overheidstussenkomsten en door het gebrek 
aan particuliere investeringen. Het contrast met 
de rijkere woongordel die zich in de periferie 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevindt 
is zeer scherp. Tussen beide woongordcls is een 
duidelijke scheidingslijn. Die scheidingslijn loopt 
dwars door een gemeente als Anderlecht. 

Ondertussen vervoegden in de eerste gordel 
nieuwkomers de bevolking die daar achtergeble-
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ven is omdat ze niet kon deelnemen aan de sub-
urbanisering van de jaren zestig en zeventig. De 
bewoners van deze 19de ceuwse gordel zijn dus 
voor een groot deel van gastarbeidersoriginc. Op 
een paar uitzonderingen na vallen in Brussel de 
19de-eeuwsc gordel, de residuele woningsector 
en de zone met méér dan 40% vreemdelingen in 
de buurtbevolking samen. Omdat de allochtonen 
niet stemgerechtigd zijn. blijft het lokale bestuur 
afzijdig in dit gedeelte van de gemeenten. Kure-
gem kan hier ongetwijfeld als 'ideaal-type door
gaan. De wijk lelt 05.5% vreemdelingen, waarin 
de Marokkanen de grootste groep vormen (42% 
van de vreemdelingen). 

Het derde contrast doet zich voor in de ver
armde 19dc-eeuwse gordel zelf. In sommige 
buurten blijkt de armoede dieper dan in andere. 
De problemen op vlak van werkloosheid, oplei
ding, huisvesting, verwaarlozing van de openbare 
ruimte, criminaliteit stapelen zich op. Zonder 
krachtige tussenkomst raken die buurten in een 
negatieve spiraal. Mier wonen ondermeer diege
nen die door de crisis en het terugtreden van de 
overheid uitgestoten en gemarginaliseerd achter
blijven. Het is ook in deze buurten dat de Brus
selse intergcnerationele armoede zich verder ont
wikkelt. Ten slotte vinden wij in die buurten stuk 
voor stuk een zeer hoge concentratie aan jonge
ren. De groep van 15- tol 24-jarigen maken er tot 
20% van de bevolking uil en zijn quasi uitsluitend 
van gastarbeidersorigine (in 1991 had meer clan 
80% van de jongeren een vreemde nationaliteit). 
Het leven in die buurten biedt deze jongeren zo 
goed als geen perspectief. Hun sociaal deviant 
gedrag, dat vaak samengaat met allerlei vormen 
van criminaliteit (van handtasdiefstallen tot ge
welddadige afrekeningen in het (drugs)milieu). is 
voor hun in veel gevallen een strategie van over
leven in een ontredderde omgeving (voor een 
gedetailleerde analyse, zie Kestcloot, 1995). Niet 
alleen dat deviant gedrag en de relatieve gelaten
heid van hun ouders, maai- ook de concurrentie 
voor de schaars geworden sociale interventies 
van de welvaartsstaat plaatsen hen vaak lijnrecht 
tegenover andere bewoners, die vaak nog kun
nen overleven op basis van sociale uitkeringen ol 
zelfs inkomsten uil arbeid. De evolutie naar een 
extreem-rechts kiesgedrag van die andere inwo-
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ners in dergelijke buurten is een even duidelijke 
uiting van de sociale polarisering die er zich ont
wikkelt. 

Herstructurering en polarisering van de arbeidsmarkt 

Kuregem heeft altijd een gemengd karakter 
gehad. De uitstekende verkeersligging, met het 
kanaal, de spoorweg, het Zuidstation en later de 
Industricbaan die de wijk verbindt met de ring 
en de autoweg naar Parijs, de metro en binnen
kort de TGV-halte. verklaren samen met het tra
ditioneel industrieel, ambachtelijk en handels-
karakter van het westelijk deel van Brussel de 
permanente aanwezigheid van tewerkstelling in 
de wijk. Maar onafgezien van de structurele 
werkloosheid, die wegens een combinatie van 
sociaal-economische, demografische en etnische 
factoren de buurten van de 19dc-eeuw.se gordel 
meer teistert dan andere, zijn deze troeven door 
drie processen grondig uitgehold. Wat er nog 
aan economische vitaliteit in de zone te vinden is 
of zelfs bij zal komen, brengt weinig baal voor 
de inwoners van de buurt. 

Door de grondige herstructurering van het 
naoorlogs economisch groeimodel verdwijnt of 
verhuist een groot deel van de traditioneel for-
distisch georganiseerde tewerkstelling. De indus
triële tewerkstelling is in Brussel al vanaf de jaren 
zestig aangetast. Het weinige wat overbleef na de 
desindustrialisering en de economische crisis is 
aangepast aan nieuwe produktieprocessen en 
verdween daarom dikwijls naar gunstiger loka-
ties. Het belangrijkste voorbeeld van deze evolu
tie in Kuregem is de verhuis van chocoladefabri
kant Cótc d'Or van het Zuidstation naar een 
nieuw bedrijvenpark ten zuiden van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Ironisch genoeg - Cöte 
d'Or is maar een voorbeeld - werd die verhuis 
definitief met de herschikking van de stations-
buurt voor de komst van de TGV. een nieuwe 
troef voor de economische activiteit van de zone. 

Dit wijst eigenlijk op een tweede aspect van 
de afkalving van de lokale arbeidsmarkt voor de 
laaggeschoolde inwoners van Kuregem. Wanneer 
men hel aantal arbeidsplaatsen in functie van de 
kwalificatie beschouwt, dan is men bijna overal 
in de kapitalistische wereld overgegaan van een 
ellipsvormige structuur van de arbeidsmarkt in de 
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naoorlogse periode (met een nauwe basis van 
laaggeschoolden, een nauwe top van hoogge
schoolden en een breed middenveld) naar een 
diabolo-structuur met breder wordende uitersten 
en een kwijnend middenveld. Op het eerste ge
zicht zou zoiets ten goede moeten komen aan 
laaggeschoolde bevolkingsgroepen zoals die van 
Kuregem. Er zijn echter een paar 'maar's. De ver
andering van de arbeidsmarkt heeft twee nega
tieve, gekoppelde gevolgen. Het eerste is dat de 
kansen tot opwaartse mobiliteit op de arbeids
markt voor mensen met een lage opleiding ge
voelig verminderen. De doorstroming naar betere 
jobs in de middenklasse wordt afgeremd door de 
vermindering van het aantal jobs in dat midden
veld. In de jaren zestig en zeventig kon de so
ciaal-economische samenstelling van de buuit-
bevolking niet opwaarts evolueren omdat diege
nen die toegang kregen tot de middenklassen uit 
de buurt weggingen. Nu komt dat omdat die toe
gang afgesloten is. 

Het tweede gevolg is dat de brede basis van 
de arbeidsmarkt in lage-loonlanden wordt geron
seld als het produktieproces gedelokaliscerd kan 
worden. Als dat niet kan, dan wordt er ter plaat
se als het ware een intern lage-loongebied geor
ganiseerd (zie hierover Keslcloot & Meert. 1993 
en 1994). In Kuregem is alvast de uitgebreide ba
sis met onderbetaalde junkjobs in ruime mate 
vertegenwoordigd via een bloeiend netwerk van 
informeel georganiseerde tewerkstelling. Illustra
tief hiervoor is de duidelijke aanwezigheid van 
enkele arbeidsintensieve sectoren met vaak semi-
legale tewerkstelling, zoals de handel in oude 
wagens die mits herstelling gerecupereerd wor
den voor transport naar Afrika en Oost-Europa, 
of de schoonmaaksector. die eveneens in de 
buurt gevestigd is. Ook de confectiesector, die in 
de jaren zeventig voor een deel verhuisde naai
de Maghreblanden. maar zich nadien heroriën
teerde op de eerder goedkope maar zeer mode-
gevoelige groothandel, is er sinds een tiental ja
ren vertegenwoordigd met een zwerm van kleine 
ateliers waar op flexibele basis het lokale goed
kope arbeidsreserveleger ingezet wordt. 

Polarisering op de huisvestingsmarkt 

Maar de afbouw van de welvaartsstaat laat 

zich ook nog op een veel directere manier aan
voelen. Vooral de lokale overheid heeft zich tij
dens de voorbije decennia meer en meer terug
getrokken uit de wijk. Op het einde van de jaren 
zestig onteigende burgemeester Simonet nog een 
groot deel van La Rosée (één van de op dit ogen
blik meest vervallen buurten van Kuregem) met de 
bedoeling door nieuwbouw de wijk alsnog van de 
ondergang te redden. De gemeente verwaarloos
de echter compleet haar inderhaast aangekochte 
patrimonium. De kwalitatief armzalige lokale wo
ningmarkt draagt bij tot het mistroostige beeld 
dal Kuregem vandaag biedt. Uiteindelijk werden 
een veertigtal nieuwe appartementen opgetrok
ken (die uitsluitend door Belgen bewoond wor
den) te midden van braakliggende gronden, verla
ten bedrijfspanden en de resterende door migran
ten overbewoonde panden aan het Lemmensplein 
(zie ook Kesteloot & De Decker. 1992. blz. 83-84). 

Het aandeel van sociale woningen in het to
tale woningenpark van Kuregem bedraagt 15 %. 
Dat is ongeveer dubbel zoveel als het Brusselse 
gemiddelde. Het blijft echter onvoldoende in ver
houding tot de enorme vraag naar betaalbare en 
vooral ook kwalitatief toereikende huisvesting. 
De gangbare huurprijzen op de privé-huurmarkt 
staan in een complete wanverhouding tot de ge
boden kwaliteit, vooral sinds de forse prijsstijgin
gen tussen 1988 en 1992. Meer en meer gezinnen 
van Turkse of Marokkaanse afkomst verschaffen 
zich ondertussen een eigen woning om te kun
nen ontsnappen aan de stijgende huurprijzen. 
Deze 'noodkopers' beschikken doorgaans niet 
over de nodige financiële middelen om de wo
ning, eens aangekocht, ook zodanig in te richten 
dat hun huisvestingssituatie merkelijk zou verbe
teren. Haast alle geïnterviewde gezinnen (zie 
voetnoot 1) hebben ons gewezen op hun (bar 
slechte huisvestingssituatie (zowel huurders als 
eigenaars). Slechts enkele van de dertig bezochte 
woningen voldeden aan minimale comforteisen. 
Doorgaans waren dat recenter gebouwde sociale 
huurwoningen. De meeste woningen waren oud 
en slecht onderhouden, zeer somber, sommige 
zelfs zonder rechtstreekse lichtinval. Geïmprovi
seerde douches met vaak enkel koud water wer
den in de keuken geïnstalleerd naast het gasfor-
nuis en de gootsteen. Op vele plaatsen ontbreekt 

» 
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afdoende verwarming, een tuin of speelruimte 
voor de kinderen en voldoende slaapruimte 
waardoor een deel van het gezin in de living 
slaapt... Deze toestanden kunnen weliswaar niet 
worden doorgetrokken voor het volledige wo
ningenpark in Kuregem. maar ze zijn wel indica
tief voor de woonomstandigheden van een groot 
deel van de gezinnen die er verblijven. En dan 
hebben we het nog niet eens gehad over de ge
tuigenissen over de verhuur van matrassen aan 
Polen. Roemenen en andere recente inwijkelin-
gen aan 3000 frank per maand (met soms tot 10 
matrassen per kamer). 

In de meest achtergestelde buurten worden 
bovendien ook steeds meer overheidsvoorzienin
gen geschrapt die voordien bijdroegen tot een 
leefbaar woonklimaat. Bewoners moeten meer 
en meer via particuliere welzijnsorganisaties en 
eigen sociale netwerken proberen te overleven 
(zie citaat 1). De ontreddering in een stadswijk 
als Kuregem wordt nog versterkt door het weg
trekken van enkele particuliere welzijnsorganisa
ties met vaak caritatief doel. 

Op zaterdag ga ik bij mijn vriend om daar een douche te nemen. 

Vroeger ging ik altijd te voet naar ' t Rad aan de Bergensesteenweg. 

Daar waren de baden van de gemeente, maar die bestaan nu niet 

meer. 

(Belgische man, 57 jaar, samenwonend met zieke vrouw). 

Overleven in de gefragmenteerde stad 

In de klassieke economische analyse worden 
de huidige economische ontwikkelingen beschre
ven als de afbouw van de verzorgingsstaat of de 
afbouw van de herverdclingstaken van de over
heid, en een versterking van de vrije marktruil. 
Behalve de vrije marktruil en de herverdelings
functie van de overheid is er echter nog een 
derde systeem van economische integratie dat in 
die klassieke benadering zelden of nooit aan het 
licht komt: de op sociale netwerken gebaseerde 
wederkerige relaties tussen individuen. 

Toch zijn die drie vormen van economische 
integratie in de huidige kapitalistische samenle
vingen en steden nog steeds aanwezig. Op ma-
croschaal verzwakt de herverdeling ten voordele 
van de marktruil en de wederkerigheid, maar op 

microschaal varieert het belang van elk integra-
tieprincipc voor de verschillende levensgemeen
schappen in de ruimte sterk (zie Savenberg, 
Meert & Kesteloot, 1993). Toegepast op het Brus
sels Hoofdstedelijk Gewest kan men veralge
meend stellen dat overleven op basis van mecha
nismen van de marktruil van toepassing is voor 
de bewoners van de rijkere perifere wijken. Even 
veralgemeend kan men stellen dat in de 19de-
ccuw.se woongordel met werkloosheid en diver-

l se sociale uitkeringen de herverdclingsfunctic 
van de overheid en de onderlinge solidariteit on
der bewoners en familieleden het voornaamste 
systeem van economische integratie is. 

Verlaten we dit algemene schematische mo
del dan blijkt al vlug dat armoede en rijkdom in 
het hedendaagse Brussel ruimtelijk gezien niet 
strikt van mekaar te scheiden zijn. Zo bestaan er 
geen wijken waar iedereen arm is en moet over
leven door tussenkomsten van de staal of op ba
sis van sociale netwerken. Men kan dus verwach
ten dat de verschillende economische integratie-
systemen op wijkniveau naast elkaar terug te vin
den zijn. Doorgaans is dat zelfs het geval in het 
individuele gezin. Zo blijkt uit de interviews te 
Kuregem dat een relatief klein deel van de gezin
nen overleeft met inkomens uit de formele ar
beidsmarkt. Doorgaans worden dergelijke inkom
sten aangevuld met uitkeringen die aan andere 
leden van het gezin worden uitgekeerd, of maakt 
het gezin gebruik van budgetbesparende weder
kerige diensten van andere bewoners of familie-
gebonden gezinnen in de buurt. De maatschap-
pelijkc organisatie en de sociale reproduktie van 
de individuen is in dergelijke wijken dus op een 
zeer ingewikkelde wijze georganiseerd. Dit type 
maatschappij wordt door Mingione omschreven 
als de gefragmenteerde samenleving "which does 
nol stand for disorganized or disrupted, but simply 
for an increasingly intricate and diversified sys-
tem of social organization" (1991, p.117-118). 

We leggen er de nadruk op dat zowel de her-
j verdelingsopdrachten van de overheid als de wc-
I derkerige diensten in een sociaal netwerk een 

regulerende functie vervullen voor de globale 
economische organisatie van de samenleving. 
Het blijven hoe dan ook economische integratie-
systemen voor die kapitalistische samenleving. 
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Overlevingsstrategieën 

Corijn beklemtoont dat het nieuwe sociaal-
economische (monetaristische) model niet langer 
meer gericht is op de integratie van alle mensen: 
'uitstoting wordt een deel van het model" (1994. 
p. 17). Ook al is deze stelling in essentie correct, 
toch moet ze enigszins genuanceerd worden. 
Niet iedereen die 'ontkoppeld" wordt van de 
voordelen van de welvaartsstaat (bijvoorbeeld 
door schorsing van de werkloosheidsuitkering) 
valt meteen buiten de samenleving. Een groot 
deel van de bevolking probeert het gevaar voor 
marginalisering te ontlopen met strategieën die 
passen in de logica van wederkerigheid en 
marktruil. Wie via de arbeidsmarkt niet aan een 
behoorlijk inkomen kan geraken, wordt steeds 
minder opgevangen door het sociaal-democra
tisch wclvaartsapparaat en moet steeds meer zijn 
heil zoeken in de verhoging van zijn eigen 
marktcapaciteiten (scholing, zelfstandig onderne
men, tot en met informele economie) of in cor
poratistische solidariteit (gezin, sociale of etnische 
groep). Veralgemeend stelt Mingione vast dat ge
zinnen die geconfronteerd worden met de af
bouw van de herverdclingsfunctie van de over
heid evolueren van een situatie met veel formele 
tewerkstelling en beperkte thuisarbeid naar een 
situatie met een behoorlijk aandeel thuisarbeid 
en een monetair inkomen deels uit formele en 
informele arbeid, en ten slotte naar onregelma
tige jobs. lage inkomens, heel wat huishoudelijke 
klussen en informele activiteiten zoals budget-
besparend aankopen (1991. blz. 132-145). 

Bewoners van armoedewijken trachten dus 
via allerlei economische activiteiten te overleven. 
Het merendeel van deze activiteiten heeft een 
informeel karakter en omvat zowel het prijsver
gelijkend en budgetbesparend kopen in goed
kope winkels en op allerlei rommelmarkten, als 
het verrichten van (bijkomend) zwart werk, zelf
standig of in functie van een onderneming. Zo
lang deze economische activiteiten zich niet in 
een criminele en sociaal-destructieve sfeer ont
wikkelen, blijft hun economisch regulerend ka
rakter verzekerd en kunnen ze dan ook binnen 
de economische integraticsystemen van compe
titieve marktruil. herverdeling of wederkerige 
handelingen op basis van sociale netwerken gesi

tueerd worden. Het spreekt vanzelf dat de strikte 
scheiding die wc hieronder tussen deze drie sys
temen aanhouden in de realiteit vervaagt. Armen 
combineren doorgaans de drie integratiesyste
men met elkaar. 

Overleven via vrije marktruil 

Een sociaal-economisch problematische wijk 
als Kuregem onderhoudt een paradoxale relatie 
met de werking van de vrije markt. Enerzijds is 
de groeiende marginalisatie van de wijk het re
sultaat van de dualiserende werking van die 
markt, anderzijds gebruiken de inwoners van 
dergelijke buurten ook steevast (een deel van) 
de markt en haar mechanismen om diverse 
overlevingsstrategieën op te zetten. Behalve we
derkerige economische handelingen binnen een 
sociaal netwerk, en de herverdelingsfunctie van 
de overheid of andere velbanden, wenden lage-
inkomensgroepen zich immers meer en meer tot 
het etnisch ondernemerschap, of tot welbepaalde 
marktsegmenten (meestal de goedkoopste) om 
zich te bevoorraden met levensnoodzakelijke be
staansmiddelen. De uitspraak in citaat 2 is illus
tratief voor deze vaststelling. 

Groenten en fruit koop ik ook allemaal op de markt aan het slacht

huis. Wee t ge wanneer ge het beste naar de markt kunt gaan? 's 

Zaterdags om 11 uur. Dan is de markt bijna gedaan, en dan ruimen 

ze op. Wat ze dan nog hebben doen ze veel goedkoper weg. Een 

bot prei krijgt ge voor 20 frank, hier in de winkels kost dat 45 

frank. En dikwijls ligt er ook nog goed gerief op de grond. 

(Bejaarde Belgische vrouw, verblijvend in één van de sociale wo

ningen aan de Albert I-square) 

Op enkele uitzonderingen na werd in elk in
terview gewag gemaakt van voortdurende zoek
strategieën naar een zo goedkoop mogelijke be
voorrading met de meest elementaire bestaans
middelen (water, brood, vlees, groenten). Tot de 
goedkope bevoorradingspunten behoren onder
meer de wekelijks georganiseerde markt aan het 
Zuidstation, de markt aan de slachthuizen van 
Anderlecht, enkele goedkopere Marokkaanse. 
Turkse. Italiaanse of andere etnische winkels, vei
lingen allerhande (tot in het Vilvoordse) en en
kele 2de-handswinkels in de ruimere omgeving. 
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De aanwezigheid van weinig bemiddelde ge
zinnen vormt vaak ook de aanleiding tot het ont
wikkelen van nieuwe goedkope segmenten van 
de vrije markt. De forse aangroei van het aantal 
wassalons en telefoonwinkels is hiervan een dui
delijke uiting. Wassalons laten bijvoorbeeld toe 
om grote uitgaven voor de aankoop van een 
wasmachine op korte termijn te vermijden. Voor 
diegenen die zich geen privé-telefoonaansluiting 
(meer) kunnen veroorloven brengen de relatief 
goedkope en privé opererende telefoonwinkels 
een oplossing. 

O v e r l e v e n v ia w e d e r k e r i g e i n f o r m e l e r e l a t i e s 

Op buurtniveau stelt men vast dat er in de 
westerse stad ook nog egalitaire organisatievor
men werkzaam zijn, die gebaseerd zijn op een 
gelijke toegang voor iedereen tot (een deel van) 
de bestaansmiddelen. Deze micro-organisaties 
steunen op wederkerigheid in economisch gedrag: 
er wordt belet dat een deel van de groep over 
andere delen macht en dwang zou uitoefenen. 

De veronderstelling dat mensen automatisch 
belanden in een sociaal netwerk met wederke
rige economische handelingen als ze niet meer 
door de formele vrije markt tewerkgesteld wor
den, is geen absolute wetmatigheid. Fxrder on
derzoek bij een groep werklozen in Groot-Brittan-
nië heeft aangetoond dat werklozen vaak niet 
over de nodige materiële, psychologische en ook 
sociale mogelijkheden beschikken om uitsluitend 
te kunnen overleven via dergelijke sociale net
werken (Pahl. 1984, en citaat 3)- Dat geldt ook 
voor de verschillende diepte-interviews die in Ku-
regem werden uitgevoerd. De wijk kan als een 

Toen ik nog in de Van Lindtstraat woonde, hielp ik van tijd t o t t i jd 

de Turkse buren met het oppassen van de kinderen terwi j l zij 

gingen stempelen. Bij andere buren knipte ik elke zaterdag het haar 

van de kinderen. Bij de zus van mijn ex-man ging ik behangen of 

koken als ze er nood aan had (ze heeft acht kinderen). Ik ben daar 

nooit voor betaald geweest, ze hebben mij dat ook nooit voorge

steld. Moest er nog zo'n werk zijn tegen betaling, dan zou ik dat 

zeker doen. Ik ken echter bijna niemand meer sinds de echtschei

ding, niemand vraagt mij iets. 

(Jonge Marokkaanse vrouw, alleenwonend met kinderen) 

quasi homogeen arme wijk beschouwd worden, 
en wat in geval van wederkerige economische 
relaties onder de deelnemers kan verdeeld wor
den is niet veel meer dan de lokale armoede zelf. 
In tegenstelling tot de Turkse wijk van Schaar-
beek/Sint-Joost-ten-Node, wonen er in Kuregem 
onvoldoende gezinnen die als wederdienst voor 
informele handelingen van buren een financiële 
of andere belangrijke materiële daad kunnen 
stellen. 

Over leven via associat ief-herverdelende verbanden 

Behalve wederkerige economische handelin
gen op basis van sociale en/of familiale netwer
ken en marktgebonden strategieën dragen ook 
associatief-redistributieve handelingen bij tot de 
overlevingsmechanismcn van achtergestelde 
groepen. Binnen dit type van samenlevingsorga
nisaties zijn duidelijk statusposities aanwezig en 
is er dus sprake van rangen waarlangs de centra
lisatie en herverdeling van de middelen lopen. 
Nochtans wordt de toegang tot de levensnood
zakelijke bestaanmiddelen door deze hiërarchie 
niet bedreigd omwille van het hervcrdelingsbe-
ginsel dat als economisch integratiemodel func
tioneert. Het meest duidelijke voorbeeld van dit 
systeem vormt uiteraard de overheid die centraal 
int en dan weer herverdeelt volgens de noden en 
behoeften van de gebruikers. 

De tussenkomst van de overheid gebeurt in 
buurten als Kuregem vaak ook druppelsgewijs 
doorheen gesubsidieerde privé-initiatieven - het 
sociaal-cultureel werk. In Kuregem worden initia
tieven genomen rond thema s als gezondheid, 
huisvesting, jongeren, ouderen, opleiding en te
werkstelling. Zij worden door verscheidene over
heden gefinancierd, zoals de gemeente Ander-
lecht, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het 
Vlaams en Waals Gewest en de F.uropese Unie 
(voor een overzicht, zie Mistiaen, 1994, blz. 367). 
De slagkracht en de impact van deze initiatieven 
mag geenszins overschat worden. Vaak leiden 
gebrekkige structurele tussenkomsten van de 
overheid, het specifieke, complexe karakter van 
diverse domeinen en zelfs partijpolitieke overwe
gingen tot povere resultaten. Behalve de over
heid als herverdelingsagent treedt in sommige 
etnische buurten de moskee op als een duidelijk 
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voorbeeld van een associatief-herverdelend me
chanisme. Dit bleek uit één van de interviews 
met een goedgephiatste bevoorrechte getuige die 
sprak over de eerder vermelde Turkse buurt van 
Schaarbeek en Sint-Joost-tcn-Node. Sommige 
Turkse winkels /.ouden als vzw actief zijn voor 
de moskee. (Een deel van) hun winst wordt cen
traal geïnd door de moskee, die deze financiële 
middelen vervolgens herverdeelt onder de be-
hocftigen die om tussenkomst verzoeken. 

De vorming van een onderklasse 

De bovenstaande overlevingsstrategieën steu
nen op de economische integratieprocessen van 
marktruil. wederkerigheid en herverdeling. De 
ioosers' krijgen via die processen aansluiting bij 
het maatschappelijk systeem en kunnen op die 
manier hun sociale en individuele reproduktie 
verzekeren. Hun reproduktie houdt uiteraard in 
dat er permanent een goedkoop en bruikbaar 
arbeidsreserveleger beschikbaar blijft, dat onder 
andere aangesproken wordt door de informele 
sector (zie Kesteloot & Meert. 1994). 

Maar zoals blijkt uil de analyse van de so
ciaal-ruimtelijke polarisering, bestaan er in Brus
sel een aantal wijken binnen de 19de-eeuw.se 
gordel, waar de maatschappelijke reproduktie 
van een groeiend aantal bewoners niet langer 
gegarandeerd lijkt te zijn. De maatschappelijke 
integratie van de jongeren die verblijven langs-
heen het Lemmensplein in de Kuregemse buurt 
La Roséc wordt op velerlei wijzen geblokkeerd. 
Vooral in dit soort buurten heeft de verlenging 
van de schoolplicht lol dramatische gevolgen ge
leid. De negatieve perceptie van hun kansen op 
de arbeidsmarkt ten gevolge van de weinig suc
cesvolle carrières van hun ouders werd nog ver
sterkt door de opgelegde schoolplicht tot 18 jaar. 
Hierdoor zagen leerlingen met schoolmochcid en 
schoolachlersiand hun mogelijkheden tot vroeg
tijdige integratie via de arbeidsmarkt (leercon-
tract. schakelopleidingen, ...) geblokkeerd. De 
concurrentie lussen scholen om dergelijke "school-
zieke' leerlingen op afstand te houden, werd ge
wonnen door de best uitgeruste en vaak kwalita
tief reeds betere scholen. De zwaksie scholen 
werden probleemscholen waar achterstelling en 
sociale uitsluiting veel meer aan de orde zijn dan 

sociale integratie. 
Los van de aftakelende socialisatie- of integra

tiefunctie van de scholen in dergelijke wijken 
biedt de nabije arbeidsmarkt evenmin veel per
spectieven. De Marokkaanse jongeren verkeren 
in een weinig benijdenswaardige positie. Niet al
leen werd hen de toegang tot de formele arbeids
markt ontzegd door de herstructureringen, ze 
vinden nu ook minder en minder aansluit ings-
mogelijkheden in de informele sector, sinds goed
kopere en meer handelbare politieke en econo
mische vluchtelingen aangesproken worden. 

Ook op politiek vlak lijkt de aansluiting nog 
niet voor morgen te zijn. De toegang tot de Bel
gische nationaliteit en tot de stemplicht zijn wel 
reeds op papier geregeld, maar in een dergelijke 
gestigmatiseerde wijk als Kuregem blijken de 
procedures zeer lang aan ie slepen. Tijdens inter
views vernamen we dat vaak meer dan 2 jaar 
moet worden gewacht, en werd ons zelfs meer
maals gevraagd om de aanvraag te willen 'vervol
ledigen' met een geloofsbrief waarin we de wil 
tot integratie van de aanvrager zouden bevestigen. 

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat som
mige jongeren die sociaal-cultureel, economisch 
en politiek weinig te winnen of te verliezen heb
ben, uiteindelijk afhaken en zich via allerlei maat
schappelijk 'dysfunctionele' overlevingsstrategie-
en proberen te redden. Zodoende ontstaat een 
groep die nog amper politiek mobilisecrbaar is. 
en voor wie uiteraard de competitieve marktruil. 
maar ook de hervcrdclings- en wederkcrigheids-
systcmen nog nauwelijks enige betekenis heb
ben. Een dergelijke achtergestelde en maatschap
pelijk uitgesloten groep wordt als onderklasse 
gedefinieerd, in navolging van de arme zwarte 
ghetto-bewoners in de Amerikaanse steden (zie 
Morris. 1994. en voor een discussie van de 
bruikbaarheid van het concept in België Marti-
niello, 1994). 

Besluit 

Het isolement van de bewoners van Kuregem 
is groot. Hun beperkte koopkracht laat hen nog 
nauwelijks toe zich buiten de wijk te begeven. 
Cynisch genoeg bevinden de weinige functies die 
ze zich kunnen veroorloven ook binnen buurt-
bereik. Om de functies die zij ontberen aan te 

" 
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brengen, om nieuwe herverdelingsmechanismen 
op te bouwen die overlevingsstrategieën overbo
dig maken en een ware individuele en sociale 
ontplooiing mogelijk maken, moet eerst gesleu
teld worden aan de toegang tot arbeid of op zijn 
minst aan een inkomen dat een waardig leven 
toelaat. In tweede instantie moet geijverd worden 
om een nieuwe sociale, stedelijke consensus te 
creëren, waarbij arm en rijk. oud en jong. vreemd 
en Belg de voorrang aan hun gemeenschappelijke 
belangen geven. In de Brusselse context impliceert 
deze consensus dat de jeugd van gastarbeiders-
origine eindelijk erkend wordt als de Brusselse 
jeugd, de toekomst van de stad. die in een sys
teem van intergenerationele wederkerigheid recht 
heeft op vorming, jeugdinfrastructuur, vrijetijds
beleving, degelijke huisvesting en toekomstper
spectieven. 

De vergelijking van Kuregcm met de 19de-
eeuwsc wijk van Schaarbeek/Sint-Joost-ten-Node 
die in ons onderzoek uitgewerkt werd, wijst ook 
op het belang van diversiteit in de buurt én van 
diepgang in de sociale netwerken om de nega
tieve spiraal van marginalisering tegen te gaan. 
Zowel de sterke familie- en dorps\ erbanclen bij 
de Turken, als de goede vertegenwoordiging van 
zowel Belgische als etnische vrije beroepen, zelf
standigen en intellectuelen in de buurtbevolking, 
leveren een voedingsbodem voor initiatieven die 
de marginalisering tegengaan (zie Kesteloot e.a, 
1995). Daarom denken we dat er moet gestreefd 
worden naai' een voorzichtige, fijnmazige en 
langdurige verrijking van het sociaal weefsel van 
de verschillende buurten, waarbij elke verden
king van sociale verdringing of zelfs maar van 
bevoordeling van andere dan de zwakste groe
pen moet vermeden worden. 

I )./.• bijdrage steunt op de tussentijdse resultaten van een onderzoek dat 

dooi l iet Instituut voor Sociale en Economische Geografie van de 

KUI euven word t uitgevoerd in opdracht van de Diensten voor de 

matie van hel Wetenschapsbeleid. "De geografische dimensie van 

de dualisering in de maatschappij". Het onderzoek peilt via uitgebreide 

diepte-interviews in de Anderiechtse wijk Kuregem <;n de I uitcse buu i l van 

Sint (oost-ten Node een Schaarbeek naar diverse overlevingsstrategieën 

van armen. 

[ I ] Voo r een meer gedetailleerde bespreking, zie Meert. H.. Mistiaen. P. en 

Kesteloot, H , 199-1. 

[2 ] Het Biusselse stadsgewest vormt een mimtelijk-luncioneel geheel van ge

meenten waartussen onderlinge relaties plaatsgrijpen en die alle in vrij be

langrijke mate georiënteerd zijn o p de Brusselse kemstad (winkelen, 

tewerkstelling, ontspanning). Het Brusselse stadsgewest telt nagenoeg an-

dei+ialf miljoen inwoners, en omvat behalve de I9de-eeuwse Brusselse ge

meenten ook nog 40 andere gemeenten, behorend lot Vlaams en Waals 

Brabant 
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