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New York,  
een complexe sociale mozaïek
Dirk Vanderhallen
Academische Lerarenopleidng Natuurwetenschappen, optie Aardrijkskunde, K.U. Leuven

Deze bijdrage verschijnt naar aanleiding van de VLA-excursie 
naar New York in de herfstvakantie van 2011. Naast de inhou-
delijke bijdrage, zijn er enkele praktische bijdragen voor de klas-
praktijk en interessante internetlinks op de website van de VLA.

1 inleiding

1.1 De Amerikaanse stad, weerspiegeling van 
het vrijheidsideaal

Onder de wereldsteden neemt New York, samen met Lon-
den, Tokyo en Parijs een toppositie in. Het is de grootste 
Noord-Amerikaanse stad en de ruimtelijk-maatschappelij-
ke tegenstellingen zijn er groot. 

De “skyline” van grote Noord-Amerikaanse steden wordt 
door de “skyscrapers” gedomineerd. In Europa vormen 
kathedralen en stadhuizen de opvallendste ‘landmarks’ 
als uiting van eeuwenlange geleidelijke evolutie van de 
grote steden. 

Deze morfologische tegenstelling is de uiting van een 
verschillende visie op de maatschappij. De persoonlijke 
ambities en verantwoordelijkheid van de individuele per-
soon, gekaderd in een sterk vrijheidsstreven, domineert 
de Noord-Amerikaanse maatschappelijke orde; daar waar 
in Europa de collectieve aanpak, gekaderd in een gemeng-
de economie sterk doorweegt. In de Noord-Amerikaanse 
stad levert de strijd om ruimte op kapitalistische grond-
slag sterkere ruimtelijke tegenstellingen op dan in Euro-
pese steden. 

Foto 1 Manhattan van op Top of the Rock - Rockefeller Center
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Die tegenstellingen manifesteren zich soms op aangrij-
pende wijze in een groot aantal armen, aantal daklozen, 
aantal ontwrichte gezinnen,.... De kloof tussen superrijken 
en armen ligt soms letterlijk maar enkele straatblokken van 
elkaar verwijderd.

Maar een troef, ten opzichte van Europese steden, is wel 
het makkelijk mobiliseren van grote kapitalen, hetgeen 
zich uit in snelle realisaties van bijvoorbeeld hoogbouw-
projecten en van snelle renovaties van eertijds verloederde 
stadswijken tot trendy buurten.

In New York manifesteren zich deze karakteristieken soms 
heel opvallend. 

1.2 Stadsgewest New York

Het stadsgewest, met zijn statistische benaming “Metropo-
litan Statistical Area New York - Northern New Jersey - Long 
Island”, telde in 2007 18,8 miljoen inwoners. De Metropo-
litan Division New-York-White Plains-Wayne komt ongeveer 
overeen met de agglomeratie en telde 11,6 miljoen inwoners 
in 2007, van 306 miljoen inwoners in VS in 2007.

De bestuurlijke eenheid New York City (afkorting NYC), 
die ongeveer overeenkomt met de kernstad, telt 8 miljoen 
inwoners en bestaat uit 5 ‘boroughs’: Manhattan, Bronx, 
Brooklyn (Kings), Queens en Staten Island (Richmond). 
New York City telt 8,2 miljoen inwoners. Manhattan telt 1,6 
miljoen inwoners. New York is van alle ‘Metropolitan Sta-
tistical Areas’ van de Verenigde Staten het grootste in be-
volkingsaantal en het belangrijkste in economisch opzicht.

Kaart 1: Boroughs van New York City (Bron: New York City, Department of 

City Planning

1.3 Global city

New York is niet de grootste stad van de wereld gemeten 
naar aantal inwoners, maar in economisch opzicht hoort 
New York, samen met Londen en Tokyo, wel tot de top 3. 

Een wereldstad is een stad die een directe en wezenlijke 
invloed op de wereld heeft door sociaal-economische, cul-
turele en/of politieke middelen. De laatste jaren wordt het 
begrip ‘global city’ meer en meer gebruikt door de opkomst 
van de globalisering. In ‘global cities’ worden in de hoofd-

Tabel 1: Stadsgewest New York (Bron: American Community Survey, 2008)

Metropolitan Statistical area  2007

New York - Northern New Jersey - Long Island, 
(over 3 staten: New York, NewJersey en Pennsylvania)

18 812 836

Edison, NJ 2 319 704

Nassau-Suffolk, NY 2 759 762

Newark-Union, NJ-PA 2 128 679

New York-White Plains-Wayne, NY-NJ 11 604 691

Tabel 2: Bevolking van de kernstad New York City (Bron: US Census Bureau, 2011)

aantal inwoners van de ‘boroughs’ van new York City Census 1990 Census 2000 Census 2010

Bronx 1 203 789 1 332 650 1 385 108

Brooklyn (Kings County) 2 300 664 2 465 326 2 504 700

Manhattan (New York County) 1 487 536 1 537 195 1 585 873

Queens 1 951 598 2 229 379 2 230 722

Staten Island (Richmond County) 378 977 443 728 468 730

Totaal	New	York	City 7 322 564 8 008 278 8 175 133
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zetels (headquarters) van internationale ondernemingen 
beslissingen genomen van wereldwijd belang. 

New York is, met het hoofdkwartier van de Verenigde Naties, 
ook het toneel van politieke beslissingen op wereldvlak.

Het belang van “Wall Street” op de wereldwijde financiële 
sector is ruim bekend. Na de fusie van New York Stock 
Exchange met Euronext in 2007 is het ‘s werelds grootste 
klassieke aandelenbeurs met een marktkapitalisatie van 
13 390 miljard USD in 2010, met een gemiddelde verhan-
deling van ongeveer 150 miljard USD per dag. De andere 
beurs van New York, de virtuele digitale beurs NASDAQ, 
heeft een nog belangrijker marktkapitalisatie. Van de grote 
Amerikaanse financiële ondernemingen en verzekerings-
bedrijven heeft 75% een hoofdkwartier in New York. 

In de mediasector is New York leider op wereldvlak: in 
Manhattan zijn de belangrijkste ondernemingen uit de 
gedrukte media en de televisiezenders gevestigd. De re-
clamesector neemt in New York een toppositie in: de twee 
grootste aanbieders van de wereld, Omnicom Group en In-
terpublic Group, zijn er gevestigd. 

Meerdere producenten van consumentenartikelen, zoals bij 
voorbeeld cosmetica, hebben hun hoofdzetel in New York. 

Ook inzake cultuur, bijvoorbeeld in de domeinen toneel 
en muziek, is New York door het grote aanbod wereldwijd 
toonaangevend. Er zijn honderden musea en kunstgalerij-
en in de stad, waardoor de privé-kunstmarkt verzamelaars 
uit de hele wereld aantrekt.

1.4 Differentiatie en segregatie

In een kosmopolitische wereldstad treft men in de ver-
schillende wijken ook verschillende soorten van mensen 
aan, naar herkomst, leeftijd, inkomen, religie ... . Door de 
etnische verschillen, de welstandsverschillen en ook de 
verschillen in leeftijd en gezinsgrootte, worden groepen 
gevormd in de maatschappij. Deze groepsvorming op ba-
sis van sociale kenmerken wordt sociale differentiatie ge-
noemd.

In een grote stad verschillen niet alleen de mensen van 
mekaar, maar ook de wijken en de woningen of de woon-
gebieden. De grote verschillen tussen de bewoners van de 
diverse wijken, houden sterk verband met de toestand van 
de woningen in de stad. Goede verzorgde woningen trek-
ken rijkere mensen aan, armen zijn gedwongen in meer 
vervallen buurten te wonen. Deze verschillen in de woon-
gebieden worden residentiele differentiatie genoemd.

Sociale en residentiele differentiatie zijn nauw met me-
kaar verbonden. Mensen met gelijke sociale kenmerken 
gedwongen door de mechanismen van de woningmarkt, 
of zullen vrijwillig mekaar opzoeken of gaan bewust racis-
tisch of onbewust mensen met verschillende kenmerken 
uit hun omgeving weren. Zo ontstaan ruimtelijke concen-
traties van mensen met dezelfde sociale kenmerken. De 
processen die deze ruimtelijke scheiding veroorzaken, zijn 
segregatieprocessen. Met andere woorden, de positie van 
een persoon in de maatschappij bepaalt, via de segregatie-
processen, zijn plaats in de stadsruimte.

1.5 Slums?

Door segregatieprocessen waren in de jaren 1970 en 1980 
bepaalde delen van Harlem en Bronx geëvolueerd tot 
slums. Het waren vervallen wijken met uitgebrande en 
leegstaande panden, die in bepaalde gevallen deden den-
ken aan door een oorlog verwoeste steden. Dit kwam door-
dat de eigenaars niet meer investeerden in deze woningen. 
Gelukkig zijn de slums, ook in de Bronx, door saneringen 
en welvaartsstijgingen grotendeels verdwenen.

2 etniscHe differentiAtie

2.1 Immigraties en multiculturele samenleving

In 17de en 18de eeuw eeuw vestigden Hollandse en Britse ko-
lonisten zich op de zuidpunt van Manhattan en dreven er 
handel met de “indianen”, de plaatselijke bewoners. Zwarte 
slaven vormden een belangrijk deel van de bevolking. Van-
af het midden van de 19de eeuw kwamen grote groepen 
Europese migranten in de stad aan. In de 20ste eeuw bleef 

Tabel 3 Etnische herkomst in de bevolking van New York City (2008) (Bron: American Community Survey, 2010)

etnische herkomst aantal % aandelen

Blanken (White, non Hispanic) 3 222 317 35,1

Zwarten( African Americans) 1 947 328 25,1

Indianen( native Americans) 29 569 0,4

Hispanics Latino’s 2 2287 905 27,5

Aziaten (Asians) 1 020 219 11,8

Meerdere rassen (more races) 177 643 2,1

TOTAAL NYC 8 308 163 100
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de immigratie verder gaan. Naast Aziaten en zwarten uit de 
zuidelijke staten waren het vooral Spaanssprekenden (His-
panics) uit Latijns-Amerika die immigreerden. New York 
werd een stad van immigranten, samengesteld uit zeer 
verschillende etnische groepen. Opmerkelijk is dat van de 
huidige 8 miljoen inwoners er ongeveer 3 miljoen buiten 
de Verenigde Staten geboren zijn en spreken bijna 2 mil-
joen het Engels minder goed en spreken in de huiskring 
een andere taal (vooral Spaans).

De groep blanken van Europese origine met 35% van de 
bevolking vormt de grootste groep, maar is duidelijk in de 
minderheid. De African Americans en de Hispanics zijn 
de andere grote bevolkingsgroepen. De verschillende etni-
sche groepen komen in mindere of grotere concentraties 
over de hele agglomeratie van New York voor. 

Bij de Hispanics vormen Puerto Rico (778 628), Domini-
caanse Republiek (602 093), Mexico (289 755) en Ecuador 
(201 708) de belangrijkste herkomstlanden. Bij de Aziaten 
vormen de Chinezen (441 145), de Indiërs (226 888) en de 
Koreanen (88 162) de grote groepen. Bij de blanken van 
Europese herkomst kwamen de voorouders vooral uit Italië 
(8,2%), Ierland (5,3%) Duitsland (3,6%), Polen (2,8%), Ver-
enigd Koninkrijk (2,7%) en Griekenland (1%).

2.2 Smeltkroes of complexe etnische mozaïek?

Begin 20ste eeuw lanceerde Israel Zangwill het begrip 
‘melting pot’ (smeltkroes) om de vermenging van mensen 
met verschillende herkomst in de Verenigde Staten op te 
roepen. Nergens is de etnische herkomst van de bevolking 
groter dan in New York. Begin 21ste eeuw kan men zich de 
vraag stellen hoe de etnische kaart van New York er uit ziet? 
Het boek van Joseph Berger (2008) en de kaart van Fessen-
den en Roberts (2010) bieden een antwoord. 

2.2.1 Nieuw New York: eindelijk melting pot?

“In New York stelt men zich wel eens de vraag of New York 
een ‘melting pot’ (smeltkroes) is of een mozaïek. Met an-
dere woorden: leven alle culturen en nationaliteiten in New 
York mét en dóór elkaar (de klassieke melting pot-gedach-
te) of leven ze vooral náást en lángs elkaar (de mozaïek-
gedachte)? Of is New York altijd een melting pot geweest, 
that didn’t melt?“. Mozaïek of melting pot, that’s the ques-
tion? “Het is beide, maar het wordt meer een melting pot”, 
concludeert Joseph Berger, in het boek ‘The World in a City: 
Traveling the Globe through the Neighborhoods of the New New 
York’. De essaybundel beschrijft hoe New York in de afgelo-
pen halve eeuw alleen maar cosmopolitischer werd en een 
voorafschaduwing kan worden van wat er in de rest van de 
VS op termijn ook gaat gebeuren.

Als jongen van acht wandelde hij met een vriendje eens 
van zijn buurt aan 102th Street naar Chinatown. Toen zag 
de stad er eigenlijk saai uit, legt hij uit. “Je had Italiaanse, 

Ierse, zwarte, Puertoricaanse en witte wijken. Dan had je 
de belangrijkste etnische groepen en wijken wel zo’n beetje 
gehad.”

“Het New York van mijn jeugd bestaat niet meer. In de tus-
senliggende vijftig jaar is de hele wereld naar New York 
gekomen. De enkele uitgesproken etnische buurten, zo-
als Chinatown en Little Italy van 50 jaar geleden, hebben 
plaatsgemaakt voor tientallen etnische buurten. Nu kun je 
de hele stad doorreizen en je waant je opeenvolgend in Pa-
kistan, Oezbekistan, Ecuador, Brazilië, Korea, China, Rus-
land,.... De stad maakt zijn reputatie van diversity eindelijk 
waar en sommige buurten worden juist minder etnisch ho-
mogeen.”, aldus Berger.

Inmiddels is bijna zestig procent van de inwoners van New 
York in het buitenland geboren, of hebben ouders die van 
elders komen, zegt Berger. “Wat verder opvalt, is de snel-
heid van de veranderingen. Want New York staat in zekere 
zin misschien nog wel altijd symbool voor de rest van de 
VS. En natuurlijk hebben we nu een president wiens vader 
Keniaan was. Het lijkt erop dat blanken steeds meer aan 
diversiteit en kleuren gewend raken.” Het ziet er naar uit 
dat New York in de afgelopen halve eeuw alleen maar cos-
mopolitischer werd en een vooraf-schaduwing kan zijn van 
wat er in de rest van de VS op termijn ook gaat gebeuren.” 
(Van Veen, 2008)

2.2.2 Complexe etnische mozaïek.

Begin 21ste eeuw is bijna 40% van de bevolking van NYC is 
in het buitenland geboren en immigranten uit alle moge-
lijke landen verblijven er.

Er is het klassieke ruimtelijke patroon van concentraties 
van veelal in de VS geboren bevolkingsgroepen. Die be-
langrijkste etnische groepen die onderscheiden worden in 
de Census van het jaar 2000 zijn Zwarten, Hispanics en 
Aziaten, met een spreiding voorgesteld op de kaarten 2, 
3 en 4. Volgende concentraties vallen op: zwarten in het 

Kaart 2: Aandeel van Zwarten in de bevolking, per district van New York 

City (Bron: U.S. Census 2000, NYC Department of City Planning)



Jaarboek De Aardrijkskunde 2011 113

Districten van New York City (Bron: http://www.cssny.org/userimages/downloads/Mapping_booklet.pdf)

Kaart 4: Aandeel van Hispanics in de bevolking, per district van New 

York City (Bron: U.S. Census 2000, NYC Department of City Planning)

Kaart 5: Aandeel van Aziaten in de bevolking, per district van New York 

City (Bron: U.S. Census 2000, NYC Department of City Planning)
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noorden van Manhattan (Harlem), het noorden van Bronx, 
het zuiden van Brooklyn en het oosten van Queens, Azia-
ten in het zuidoosten van Manhattan en het noorden van 
Queens en van Hispanics in het zuiden van Bronx en het 
noorden van Brooklyn. 

Kaart 6 toont een complexere mozaïek van buurten, waar-
bij naast de hoger beschreven traditionele in de VS geboren 
etnische groepen, ook de concentraties van etnische min-
derheden die veelal buiten de VS geboren werden. Enkele 
opvallende concentraties daarbij zijn bijvoorbeeld Domini-
canen in het noorden van Manhattan, Mexicanen in Jack-
son Heights en in South Jamaica, Chinezen in Flushing, 
Russen en Oekraïners aan Brighton Beach,... . 

Traditionele etnische wijken, zoals China Town, breiden 
ruimtelijk uit over de omgeving. Maar ook traditionele blan-
ke wijken worden langzaam maar zeker ingenomen door 
nieuwkomers van de meeste diverse herkomstlanden. Voor-
al Queens en Brooklyn worden etnisch zeer verscheiden.

3 sociAle tegenstellingen

3.1 VS, van industriële naar dienstenmaat-
schappij

De Verenigde Staten zijn begin 21ste eeuw het prototype van 
land dat evolueerde van een industriële -naar een postin-
dustriële dienstenmaatschappij. De daling van de tewerk-
stelling in de verwerkende industrie is opvallend: in 1990 
waren er nog 21 miljoen jobs, in 2000 nog 17 miljoen en 
in 2009 nog maar 14 miljoen jobs. Alleen al in de automo-
bielindustrie in de periode van 2001 tot 2009 is de tewerk-
stelling gehalveerd van ongeveer 281 000 naar 141 000 
werknemers. Tabel 4 toont de huidige geringe tewerkste-
ling en aandeel in het BBP van de verwerkende industrie.

Door die vermindering van het aantal industriële arbeids-
plaatsen werden talrijke arbeidersgezinnen getroffen. 
Dikwijls hebben de ontslagen arbeiders daarna alleen nog 
maar slechter betaalde arbeidsplaatsen kunnen krijgen. 

Kaart 6: New York City, mozaiëk van etnische minderheden in 2010. (Bron Fessenden, F., Roberts, S. New York City Ethnic Neighborhood 

Map 2010)
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Tabel 5: Tewerkgestelden in New York City volgens bedrijfssector in 1980 en in 2011 (Bron: http://www.labor.ny.gov/stats/lscesmaj.shtm)

Sector
1980 2011

absoluut % absoluut %

Bouw 76 800 2,3 105 600 2,8

Industrie 495 700 15,0 73 800 2,0

TCPU (Transport, Communications, ...) 257 000 7,8 120 200 3,2

162 200 4,3

Groot- en kleinhandel 612 800 18,6 540 600 14,5

FIRE (Finance, Insurances, Real Estate) 448 100 13,6 552 400 14,8

Overige privé-diensten 894 400 27,1 1 450 100 39,0

Openbare diensten 516 800 15,6 716 900 19,4

Totaal 3 301 600 100,0 3 721 800 100,0

Hierdoor is de lagere middenklasse van de Amerikaanse 
samenleving verarmd. De lonen in de dienstensector daar-
entegen en vooral in de financiële dienstverlening stegen 
sinds 1990 sterk.

3.2 De arbeidsmarkt van New York

Vooral in de tweede helft van de jaren 1990 gingen in de 
industrie in NYC (tabel 4) veel meer banen verloren dan ge-
middeld in de Verenigde Staten, met een heel negatief effect 
op de laagste inkomensgroepen. Het was precies de indus-
trie die vroeger aan veel New Yorkers uit de lagere midden-
klasse een vast werk met een gemiddeld inkomen bood. 

In tegenstelling daarmee zijn de arbeidsplaatsen in de 
dienstverlening sterk toegenomen (tabel 4). Maar terwijl in 
de jaren 1990 de salarissen van het hogere management 
de hoogte in schoten, vormde er zich een uitgebreid leger 
van slecht betaalde diensten (b.v. schoonmaakdiensten, be-
waking, horeca). 

Als gevolg van de aanslag op de WTC-torens gingen er 
alleen al in 2001 in de sector financiën en immobiliën 
(real estate) 7 400 arbeidsplaatsen verloren. Dit had ook 
gevolgen voor de slechter betaalde activiteiten en deed 
een neerwaartse spiraal op gang komen. Maar na 2004 
steeg de tewerkstelling in de FIRE-sector weer geleide-
lijk; om dan door de financiële crisis van 2008-09 weer 
sterk te dalen, maar vervolgens in 2010-11 weer herop te 
leven.

3.3 Sociaal overheidsbeleid en ‘working poor’

“De Amerikaanse maatschappij wordt gekenmerkt door 
een individualistische, arbeidsgerichte houding, die de 
vrijheid, maar terzelfdertijd ook de eigen verantwoorde-
lijkheid van het individu beklemtoont. Door de staat ge-
waarborgde ‘social welfare’ (inkomsten uit sociale hulp) 
worden door de doorsnee Amerikaan zeer sceptisch beke-
ken, aangezien het individu traditioneel voor zichzelf moet 
instaan.”(Hahn,B., 2004)

Tabel 4: Tewerkstelling en BBP in de VS (Bron Labour Force Bureau US, 2011)

Sector
Tewerkstelling	2009 BBP 2008

∑ 1 000 % miljard $ %

Landbouw 2 168 1,5 158 1,1

Mijnbouw 707 0,6 325 2,3

Bouwnijverheid 9 702 7,5 582 4,1

Verwerkende industrie 14 202 10,9 1 638 11,5

Diensten 106 223 74,8 9 722 68,2

Openbaar bestuur 6 875 4,7 1 840 12,9

Totaal 139 877 100,0 14 265 100,0
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In 1996 werd, door de Personal Responsibility and Work 
Opportunity Reconciliation Act, de sociale voorzorg in de 
USA, overgeheveld van de federale regering naar de deel-
staten en de gemeenten. Er wordt aan de lokale overheden 
bij de toepassing van de wettelijke voorschriften relatief 
veel vrijheid gegeven. Maar er werd ook sterk gesnoeid in 
de betalingen van de federale staat aan de deelstaten. De 
nieuwe wet bepaalde dat armen nog slechts maximaal vijf 
jaar van hun leven sociale bijstand kunnen krijgen en dat 
alleen nog werkwilligen steun kunnen krijgen. Sindsdien 
regelt het federale TANF-programma (Temporary Assistan-
ce to Needy Families) de openbare sociale zorg. 

In maart 2010 werd onder impuls van president Obama 
een omstreden ziekteverzekeringshervorming goedge-
keurd door het Congres; waardoor vanaf 2014 ongeveer 30 
miljoen onverzekerde Amerikanen van een ziekteverzeke-
ring zullen kunnen genieten.

De nieuwe sociale politiek heeft het aantal bijstandstrek-
kers verminderd, maar niet de armoede. De voormalige 
bijstandstrekkers krijgen meestal slechts het door de 
staat vastgelegde minimumloon van 7,25 USD per uur. 
Activiteiten, waarin fooien betaald worden, krijgen nog 
minder. De minimumlonen worden niet aangepast aan 
het inflatiecijfer, d.w.z. de verloning van de laagste in-
komensgroepen is in de loop van de jaren relatief ge-
daald. Zelfs wie het hele jaar werkt, verwerft daarmee 
een inkomen dat lager ligt dan de armoedegrens. Deze 
tewerkgestelden worden de “working poor” genoemd. 
De lonen van veel werknemers zijn onvoldoende om te 
overleven. De sociale hervormingen van 1996 en 2004 
hebben noch de armoede van kinderen, noch die van 
alleenstaande moeders kunnen lenigen. In geen enkel 
ander industrieland leven zo veel kinderen in armoede 
als in de VS. Bijna 15 miljoen kinderen (21% van alle 
kinderen) leven in huishoudens van 4 personen met een 
jaarinkomen van minder dan 22 500 USD, de officiële 
federale armoedegrens.

Sociale organisaties vragen al jaren de invoering van een 
“living wage” (leefloon) dat het overleven reëel waarborgt. 
Het aantal van degenen die dit loon in New York niet heb-
ben, is in de periode 1980-2000 gestegen van 15,1% (1979-
80) naar 19,6% (2000-01). De levensvoorwaarden van veel 
werknemers zijn er dus op achteruitgegaan. 

Vooral gezinnen met alleenstaande moeders zijn de grote 
slachtoffers. Als alleenstaande moeders gedwongen wor-
den te werken, dan zou het ook moeten gegarandeerd zijn, 
dat zij hun kinderen niet in armoede moeten opvoeden. 
Pas bij een living wage van 8,10 USD, een 35-urige werk-
week en 52 werkweken per jaar zou een jaarlijks inkomen 
van 14 742 USD bereikt worden. Bij dit loon zou het inko-
men van een alleenstaande vrouw met twee kinderen net 
boven de voor haar geval bepaalde armoedegrens van 14 
269 USD liggen. Maar om een normaal -niet-armoedig- le-
ven te kunnen leiden is een jaarinkomen van ongeveer 44 
500 USD nodig. Om dat te bereiken is een uurloon van 
16,50 USD nodig. Rekening houdend met die elementen, 
leeft 42% van alle kinderen in de Verenigde Staten in lage-
inkomens-huishoudens. In New York leven 1 680 000 kin-
deren in laag-inkomen-huishoudens (2008), dit is 39% van 
het totaal aantal kinderen.

3.4 Toenemende inkomensongelijkheid

Door de gewijzigde arbeidsmarkt, de hervormingen van de 
‘social welfare’, hervormingen van de belastingen ten voor-
dele van de rijken en de stijging van van de huur van wo-
ningen zijn de lagere middenklasse en de arbeidersklasse 
van de Amerikaanse samenleving verarmd. De lonen in de 
dienstensector en vooral in de FIRE-sector daarentegen ste-
gen sinds 1980 sterk. Uit tabel 6 blijkt duidelijk hoe de rijk-
ste klasse relatief rijker werd en de hogere middenklasse 
relatief stagneerde. De inkomensdispariteit in de VS is dus 
in de voorbije decennia groter geworden. 

In New York City was er in de periode 200-2010 een toe-
name van de inkomens met ongeveer 5%: het gemiddeld 
inkomen per huishouden per jaar bedraagt ongeveer 50 
000 USD in 2010. Ook de inkomensdispariteit nam in 
NYC toe: het 80ste percentile van het inkomen bedraagt 
6 maal het 20ste percentile van de inkomens. Staten Island 
heeft de laagste dispariteitsratio met 4,4, terwijl Manhatten 
de hoogste heeft met 8,2. 

In 2011 bedroeg het gemiddelde maandloon in de financiële 
sector 22 360 USD; dat is 5 maal het gemiddelde maandloon 
van 4 170 USD in NYC. Een leraar aardrijkskunde secundair 
onderwijs (hogere jaren) verdient 6 250 USD per maand in 
NYC. Een schoonmaakster en huismeid verdient er gemid-
deld 2 800 USD per maand en een kelner 2 085 USD.

Tabel 6: De verdeling van de inkomen van de huishoudens in de VS (1980-2008; in %). (Bron: Klohn, W. 2010, US Community Survey,2009)

jaar laagste vijfde 2de vijfde 3de vijfde 4de vijfde hoogste vijfde

1980 4,2 10,2 16,8 24,7 44,1

1990 3,8 9,6 15,9 24,0 46,6

2000 3,6 8,9 14,8 23,0 49,8

2008 3,4 8,6 14,7 23,3 50,0
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3.5 Ruimtelijke tegenstellingen

“De rijken en de armen van New York lijken wel in afzon-
derlijke werelden te leven, maar de productie van de wel-
vaart en de productie-activiteiten van de armen zijn geen 
aparte werelden. De productie van armoede te midden van 
groeiende rijkdom in New York City is er niet toevallig, het 
is onvermijdelijk” (Sassen,Saskia, 2001)

In de Amerikaanse steden komen de inkomensdispariteiten 
sterk tot uiting. Dit geldt in het bijzonder voor Manhattan, 
waar veel van de armste, maar in ieder geval de rijkste New 
Yorkers wonen. In Manhattan bedraagt in 2008 het gemid-
deld jaarinkomen per huishouden 50 934 USD. Het hoogste 
gemiddeld inkomen per huishouden (105 000 USD) kwam 
voor op de zuidspits van het eiland (Battery Park City, Fi-
nancial District en Tribeca), met 139 600 bewoners. In de 
Upper East Side (218 000 inwoners) werd met een cijfer van 
102 850 USD een bijna even hoge waarde bereikt. In Cen-
tral Harlem (120 000 inwoners) bedroeg het gemiddelde 
gezinsinkomen daarentegen slechts 31 200 USD en in East 
Harlem (121 450 inwoners) slechts 30 700 USD. 

Buiten Manhattan liggen de inkomens nog wat lager in 4 
community districts van Bronx: Motthaven-Mellrose (150 
500 inwoners) met 20 820 USD, Hunts Point-Longwood 
(150 700 inw.) met 20 800 USD, Crotona (154 500 inw) 
met 20 600 USD en Belmont-Tremont (154 500 inw) met 
20 600 USD en in enkele districten van Brooklyn. 

Het valt op, dat in de community districts op Manhattan 
de gezinsinkomens ofwel zeer hoog ofwel zeer laag zijn. 
De middelste inkomensgroepen ontbreken hier groten-
deels. Deze vindt men hoofdzakelijk buiten Manhattan in 
Queens en in delen van Brooklyn, terwijl de arme gezinnen 
in Bronx geconcentreerd zijn. 

3.6 Armoede is etnisch gekleurd

3.6.1 Zwarten en Hispanics zijn het armst

De verschillende etnische groepen in de VS hebben in zeer 
uiteenlopende mate deel aan de welvaart. Uit meerdere sta-
tistieken, ondermeer tabel 7, blijken de cijfers bij Aziaten 
en blanken positief, terwijl de Hispanics en de zwarten er 
slechter voorstaan. Blanken en Aziaten worden in geringe-
re mate getroffen door armoede dan Hispanics en Zwarten.

3.6.2 Volwaardige gezinnen, een minderheid bij 
Zwarten in de VS

In de media wordt de hoge waarde van het gezinsleven 
uitgedragen en ook politici pronken graag met hun gezin, 
maar de realiteit is dat er op 3 020 284 huishoudens in 
New York City er maar 1 089 597 met twee ouders zijn. Het 
scheidingscoëfficiënt in de Verenigde Staten is aanzienlijk 
hoger dan dat van andere Westerse landen. Het aantal kin-
deren geboren in een huishouden zonder gehuwde ouders 
of met één ouder bedraagt meer dan 40%. Het groot aan-
tal kinderen met één ouder, veelal alleenstaande moeders 
(tabel 8) is onrustbarend hoog en betekent een sociale tijd-
bom. Want wanneer alleenstaande moeders voor het inko-
men van het gezin moeten instaan en ze daardoor weinig 
tijd hebben voor hun kinderen, dreigt de straat de sociali-
satie-instelling van de kinderen te worden. 

Bij de zwarten groeit meer dan de helft van de kinderen op 
in een gezin met een alleenstaande moeder (tabel 8 en 9). 
Vooral de huishoudens met alleenstaande moeders worden 

Tabel 7: Armoedecijfers bij huishoudens in de VS (2008; in %) (Bron: Klohn, W. 2010, US Community Survey,2009)

Blanken aziaten Hispanics Zwarten

Totaal gezinnen 9,4 10,2 22,3 23,7

Twee-oudergezinnen 6,1 9,4 17,3 8,8

Enkel moeder 27,2 16,0 40,5 40,5

Enkel vader 12,7 9,4 15,5 20,6

Kaart 7: Mediane jaarinkomens per huishouden per district van New York 

City (Bron: http://www.cssny.org/userimages/downloads/Mapping_booklet.pdf)
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door armoede getroffen. Bij Hispanics en zwarten leven 
nagenoeg 41 % van deze huishoudens in armoede (tabel 7).

“Veel getroffen kinderen zijn overdag aan hun lot over-
gelaten. Vaak is er geen toezicht bij het huiswerk, met 
problemen als gevolg, zoals uit de schoolresultaten blijkt. 
Uit het aandeel kinderen van ongehuwde moeders (tabel 
9) blijkt dat vooral bij zwarten en indianen de traditione-
le gezinsstructuur zeer sterk achteruitgegaan is, terwijl 
bij de Aziaten nog grotendeels stabiele gezinspatronen 
heersen. Een ernstig probleem zijn de toenemende zwan-
gerschappen van teenagers, die een ge-
regelde school- en beroepsopleiding be-
moeilijken. Ook in dit verband komen 
bij de verschillende etnische groepen de 
reeds bekende patronen tot uiting (tabel 
8 en 9). In totaal blijkt er vooral bij de 
zwarten een opeenstapeling van proble-
men te zijn. Of de eerste zwarte presi-
dent ook hier voor een verandering kan 
zorgen, blijft af te wachten. Zijn poging 
om voor de publieke opinie een voor-
beeldfunctie uit te oefenen in dit ver-
band, wordt dan ook op uiteenlopende 
wijze onthaald.” (Klohn, W. 2010)

3.6.3 Armoede in New York City

In 2010 leeft ongeveer 1,5 miljoen New 
Yorkers onder de armoedegrens van 22 
500 USD jaarinkomen. De districten 
met een hoog aandeel van de bevolking 
in armoede situeren zich vooral in het 

zuidelijke deel van Bronx, in Harlem en in centrale delen 
van Brooklyn. Veel factoren liggen aan de basis van die 
spreiding. Er zijn de woningmarktmechanismen met on-
dermeer de ligging van gesubsidiëerde huurwoningen, 
de ouderdom van woningen, en sociale situaties zoals 
werkloosheidsniveau, opleidingsniveau, types huishou-
dens en sociaal-ruimtelijke processen zoals etnische se-
gregatie. 

Uit vergelijking van kaart 8 met kaarten 3, 4 en 5 blijkt dat 
de districten met hoge aandelen van Hispanics en Zwar-
ten de hoogste aandelen armoede vertonen, met meer 
dan 20% van de bevolking. In het zuiden van Bronx, met 
concentraties van Hispanics en Zwarten, loopt het aan-
deel armen zelfs op tot bijna de helft van de bevolking. 
Uit vergelijking van kaart 8 met kaart 6 blijkt dat ook in 
districten met bepaalde groepen recente immigranten zo-
als bijvoorbeeld Haitianen in Brooklyn, Dominicanen in 
Washington Heights, Oekrainers, Russen en Oezbeken 
in Brighton Beach, een hoog aandeel, 23-35% van de be-
volking, in armoede leeft. Tevens komt tot uiting dat in 
districten met hoge aandelen Aziaten het armoedepercen-
tage 12 tot 20% bedraagt.

Tabel 8: Familiale situatie van kinderen <18 jaar in de VS (2008; in %) (Bron: Klohn, W. 2010, US; Community Survey,2009)

Blanken aziaten Hispanics Zwarten

Leeft met beide ouders 77,8 85,1 69,7 37,5

Enkel met moeder 15,5 10,2 24,1 51,1

Enkel met vader 4,1 2,3 2,3 3,3

Noch vader noch moeder 2,6 2,4 3,9 8,1

Tabel 9: Aandeel van geboorten bij ongehuwde vrouwen en teenagers in 
het totaal aantal geboorten in de VS per etnische groep (2006) (Bron: 
Klohn, W. 2010; US Community Survey, 2009)

etnische groep
Bij ongehuwde
vrouwen (%)

Bij teenagers
(%)

Blanken 26,6 7,4

Zwarten 70,7 17,2

Indianen 64,6 17,6

Hispanics 49,9 14,3

Aziaten 16,5 3,3

Kaart 8: Aandeel van de bevolking onder de officiële armoede grens, per district van New York City 

(2005-2007) (Bron: Center for Urban Research at the CUNY Graduate Center, 2009)
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3.7 Sociaal beleid van NYC

De staat New York en ook de stad New York volgen over 
het algemeen een relatief liberale sociale politiek, door bij-
voorbeeld steun te verlenen tot aan de maximale grens van  
60 maanden (de staat Indiana b.v. betaalt maar tot 24 
maanden) en aan alle daklozen een onderkomen ter be-
schikking te stellen. Burgemeester Giuliani (1994-2001) 
stond er echter op, de toekenning van openbare steun te 
koppelen aan het aanvaarden van een job. De harde koers 
van Giuliani werd door zijn opvolger Bloomberg overgeno-
men. Zelfs alleenstaande moeders met meerdere kinderen 
moeten in New York werken, om sociale bijstand te kun-
nen genieten. Wie geen privé-werkgever vindt, krijgt van 
de stad in het kader van de Work Experience Programs la-
geloonjobs bij de openbare diensten of bij organisaties van 
openbaar nut. Het doel van deze maatregelen is hen naar 
een normale tewerkstelling te begeleiden.

Het inkomen van alle sociale bijstandstrekkers ligt ver be-
neden de armoedegrens. Maand na maand bereiken nu tel-
kens duizenden huishoudens de TANF-tijdslimiet van vijf 
jaar. Deze mensen kunnen geen aanspraak meer maken 
op verdere openbare steun; zij zijn aangewezen op de hulp 
van privé- en kerkelijke sociale organisaties

4 gentrificAtion en Verdringing

4.1 Gentrificatie

Sinds het eind van de jaren zeventig is in de VS een pro-
ces op gang gekomen dat als ‘gentrification’ omschreven 
wordt. De term is afkomstig van ‘gentry’, dat zoveel wil zeg-
gen als deftige burger en wordt bij ons als ‘gentrificatie’ 
omschreven. Het begrip werd in 1979 door Neil Smith op 
basis van onderzoek in New York geïntroduceerd. Het revi-
taliseringsproces werd volgens hem op gang gebracht door 
enkele individuele eigenaar-bewoners en overgenomen 
door professionele projectontwikkelaars. 

Kapitaalkrachtige jongeren die doorgaans een academische 
opleiding genoten hebben en aan het begin van hun carri-
ere staan, kopen een woning in een oude buurt en knappen 
die helemaal op. Dat werkt aanstekelijk - zeker als de buurt 
bij een park of in een historisch interessante omgeving ligt - 
en anderen volgen. Al vlug komen er nieuwe restaurantjes, 
allerhande boetiekjes, reisbureaus en ontspanningsmoge-
lijkheden bij. De overheid verleent de verbouwers subsi-
dies, leningen en belastingvoordelen om de verouderde 
buurt nieuw leven in te blazen. Het zijn vaak jonge, in het 
beroepsleven succesvolle, singles of kinderloze echtparen, 
die willen gebruik maken van de voordelen van de binnen-
steden. Dit opwaarderingsproces van vervallen wijken door 
de terugkeer van de midden- en hogere klasse kan men dan 
gentrificatie noemen.

Door het intrekken van bevolkingsgroepen met hoge status 
worden deze woonwijken omgevormd tot aantrekkelijke 
buurten met stijgende huurprijzen, waarbij de minder ge-
goede oorspronkelijke bewoners verdrongen worden naar 
naar verder afgelegen buurten met minder wooncomfort. 

Gentrification dat vanuit sociaal-geografisch perspectief 
meestal kritisch in vraag gesteld wordt, heeft echter ook 
zijn positieve kanten. Zo treedt er een opwaardering en 
instandhouding op van hele buurten, die vervallen waren 
en ook door de stadsplanning volledig aan hun lot werden 
overgelaten. 

Gentrificatie, gezien door de ogen van oorspronkelijke lo-
kale bewoners:

“Once the prices go up, the amenities quickly follow. Af-
ter years without any nearby supermarket, residents now 
enjoy a ‘Whole Foods’. Starbucks is on its way. Streets are 
safer, lawns are greener and the flowers in the front yards 
are artfully planned and carefully tended” (The Washington 
Post, 2004)

4.2 Globalisering en polarisatie

Het globaliseringsproces heeft een grote invloed op de ‘glo-
bal cities’. In de Global Cities worden de economische acti-
viteiten en de diensten aan ondernemingen aangelokt door 
de hoge centraliteit en het internationaal aanzien, zodat dit 
effect zichzelf versterkt en steeds verder spiraalsgewijze 
stijgt. Daardoor worden belangrijke tewerkstellingseffec-
ten verkregen en stijgt de welvaart van deze steden. 

“Deze veranderingsprocessen, waarvan de globalisering de 
motor vormt, hebben als begeleidend verschijnsel een ster-
ke polarisatie Er vindt niet alleen een segmentering plaats 
van de arbeidsmarkt in een beperkt aantal zeer goed be-
taalde jobs tegenover een groot aantal dienstverleners met 
lage lonen, maar ook de stedelijke ruimte zelf wordt erdoor 
beïnvloed. Zo bevordert de Global-Cityvorming de boven 
beschreven gentrificatie, want goed betaalde medewerkers 
van de nieuwe economie gaan wonen in de nabijheid van 
hun arbeidsplaats en verdringen de inkomenszwakke be-
volking naar de stadsrand.”(Gerhard, U. 2006)

4.3 Woningnood en daklozen

In New York is er reeds decennia lang een tekort aan wo-
ningen, waardoor de prijzen voortdurend stijgen. De wo-
ningmarkt van de stad is ingewikkeld. Verscheidene vor-
men van huurwetgeving hebben de woningbouw lange 
tijd oninteressant gemaakt voor investeerders; daardoor 
bleef de nieuwbouw van woningen gedurende de peri-
ode 1960-1980 beperkt. De hoge huren zijn vooral voor 
de lage- en middenklasse van de bevolking onbetaalbaar 
geworden. Vooral in Manhattan zijn de prijzen voor een 
huurflat torenhoog. 
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Na de terroristische aanslag in september 2001 zijn de wo-
ningprijzen in New York sterk gedaald. Maar deze daling 
met 20% tot 30% was alleen in het hoogste prijssegment. 
In de periode 2004-2008 stegen de huurprijzen weer, 
maar kenden een nieuwe daling in 2008-2010, waarvan de 
‘real estate’-sector in 2011 nog altijd niet hersteld is. 

Voor de armen maakt dit geen verschil. De huur van een 
woning met maar één slaapkamer in een veilige buurt kost 
in Manhattan nog steeds 2 000 USD (eenvoudige inrich-
ting) of 4 000 USD (luxueuze inrichting).

De armen betalen een hoog aandeel van hun inkomen aan 
huur. Volgens schattingen geven 80% van de gezinnen, die 
TANF-‘social welfare’ krijgen, gemiddeld 58% van hun in-
komen uit aan huur. 

Het is positief, dat er in New York City ca. 182 000 sociale 
woningen zijn; dit is veel meer dan in welke andere 
Amerikaanse stad ook. Maar de toegang tot huisvesting 
is voor de armen verslechterd en op de de wachtlijsten 
voor een sociale woning staan meer dan honderduizend 
huishoudens. Veel arme huishoudens wonen in totaal 
ondermaatse omstandigheden bij vrienden of bekenden; 
ofwel zijn zij dakloos. 

De inspanningen, die New York zich getroost voor de dak-
lozen, zijn in vergelijking met die in andere Amerikaanse 
steden als voorbeeldig te omschrijven. Sinds 1981 is de stad 
juridisch verplicht aan alle daklozen een onderkomen ter 
beschikking te stellen. Het in 1993 gestichte Department 
of Homeless Services (DHS) is de enige overheidsinstantie 
in de VS, die zich uitsluitend bezighoudt met de proble-
men van daklozen. 

Wegens de stijgende armoede is vooral het aantal dakloze 
gezinnen in New York City in de jongste tijd toegenomen. 
In 2011 leefden 36 905 mensen in ‘shelters’ waaronder 
8042 gezinnen (in 2001: 5 563 gezinnen, in 1998: 4 508 
gezinnen) met 15 189 kinderen. Het zijn bijna uitsluitend 
gezinnen met een vrouwelijk gezinshoofd. Bij de alleen-
staande bewoners van de shelters zijn er 5 904 mannen en 
2 376 vrouwen. Zwarten en Hispanics zijn in de shelters 
oververtegenwoordigd. Wie in de shelters woont, is ofwel 
werkloos of verdient zeer weinig. Zowat de helft van de 
volwassenen zijn beroepsactief, maar verdienen gemiddeld 
200 USD per week, veel te weinig om in New York een 
woning te betalen. In 2000 verbleven gezinnen gemiddeld 
negen maanden in de shelters, voor eenderde van hen was 
het niet hun eerste verblijf.

Er zijn maar zeer grove en zeer uiteenlopende schattin-
gen over het aantal daklozen dat constant op straat leeft. 
De stad New York is er echter trots op, dat alle gezinnen 
in shelters ondergebracht worden en er geen kinderen op 
straat leven.

4.4 Criminaliteit 

New York brak in de jaren 1980 en begin 1990 in absolute 
misdaadcijfers het record van de VS. Om de vier en half uur 
werd iemand vermoord, elke 4 minuten werd een inbraak 
gepleegd en een auto gestolen. In 1991 werden meer dan 
2 200 moorden gepleegd. Bijna 1/3 van deze moorden had 
op een of andere manier met drugscriminaliteit te maken. 

De bewindsploegen van burgemeesters Giuliani en Bloom-
berg wisten de criminaliteit door politiehervormingen en 
een hardere aanpak, de fameuze “zero tolerance” en “night 
courts”, te doen dalen. New York City is in 2008 beoor-
deeld als de veiligste grote stad van de Verenigde Staten. Dit 
blijkt uit het criminaliteit rapport 2008, uitgegeven door de 
FBI. Recent onderzoek van de FBI toont aan dat de ernstige 
criminaliteit in New York City in 2008 met vier procent 
is gedaald. In 2009 werd het laagste aantal moorden, ver-
krachtingen en diefstallen met geweld geregistreerd sinds 
het begin van de tellingen in 1963. Ondanks de recente 
economische neergang is New York City erin geslaagd om 
de criminaliteit terug te dringen. “Met behulp van innova-
tieve politie strategieën en het succesvol terugdringen van 
wapenbezit onder criminelen, is de politiemacht van New 
York erin geslaagd om meer te bereiken met minder mid-
delen” aldus burgemeester Bloomberg.

5 door Verdringing VAn Armen en VAn 
de middenklAsse nAAr een “quArtered 
city”?

De evolutie van de arbeidsmarkt dat voor laaggeschoolden 
alleen nog maar “hamburger-jobs” biedt, de stijging van 
het aantal mensen die hun recht op sociale bijstand na vijf 
jaar verliezen, geeft aan dat het aantal in armoede levende 
New Yorkers verder zal stijgen. Vooral arme Hispanics en 
Zwarten worden alsmaar harder getroffen.

Het bestaan van de armoede wordt in de Amerikaanse sa-
menleving in toenemende mate verdrongen. De terugge-
drongen straatcriminaliteit en shelters voor daklozen zor-
gen er voor dat de rijke klasse de bestaande armoede nau-
welijks nog waarneemt. De armen zijn de “invisible poor” 
geworden. De federale overheid heeft de verantwoordelijk-
heid bij de lokale overheden gelegd, die de grootste noden 
(daklozen) heeft opgevangen. De sukkelaars die buiten dat 
vangnet vallen, zijn aangewezen op liefdadigheidsinstellin-
gen. De rijke Amerikanen kunnen dan opnieuw met hun 
gulle belastingvrije giften in de media op aandacht reke-
nen. 

Zorgelijk is ook dat New York te duur is geworden voor 
de middenklasse. Het onderzoeksrapport van de denktank 
‘Center for an Urban Future’ hanteert in 2009 voor de 
middenklasse een huishouden dat genoeg geld heeft om 
comfortabel in de stad te leven, daarbij beschikkend over: 
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ziektekostenverzekering, computer, veilige buurt  en één 
keer per jaar op vakantie. De banen die dat in de 20ste eeuw 
mogelijk maakten en kansen voor jonge mensen creërden 
verdwijnen nu. Volgens de denktank voor stedelijke ont-
wikkeling hebben de afgelopen jaren 150.000 middenklas-
se-huishoudens New York de rug toegekeerd, omdat zij de 
huur en de rekeningen niet meer kunnen betalen. En het 
ziet er in de nabije toekomst niet goed uit voor de midden-
klasse in New York. 

“Bovendien neemt juist in de Amerikaanse steden de ab-
solute ongelijkheid toe, want de groei heeft in de sector 
van de eenvoudige dienstverlening veel onzekere, tijde-
lijke of deeltijdse arbeidsplaatsen geschapen, die relatief 
weinig beschermd zijn tegen de conjuncturele ups en 
downs. Mollenkopf en Castells (1991) spreken daarom 
i.v.m. New York over een dual city, die de ongelijke ver-
houding tussen arm en rijk beschrijft, ook al gaat het niet 
zomaar om een dualisme, maar om veel verschillende 
structuren. 

Marcuse en van Kempen (2000) gebruiken daarom de 
term “quartered city” en plaatsen daarmee de ongelijk-
heid tussen de delen van een en dezelfde grootstad op de 
voorgrond. De stedelijke ruimte wordt gefragmenteerd, 
verschillende stadswijken liggen nagenoeg zonder relatie 
naast elkaar, zoals het model van het postmoderne urba-
nisme van Dear (2005) en Flusty aantoont. Daarbij zijn de 
sociale verschillen inzake inkomen, opleidingsgraad en ge-
zinsstructuur opvallend. 

Daarbij komt dat de verschillen meestal etnisch gebeton-
neerd zijn en dus de ongelijkheid tussen de Amerikanen 
versterkt. De weg van de hemel naar de hel, zo schrijven 
Mollendorf en Castells (1991), is vaak maar enkele huizen-
blokken van elkaar verwijderd. Of dit een geruststellend 
perspectief is voor de ontwikkeling van de Amerikaanse 
grootsteden, valt te betwijfelen.” (Hahn, B., 2003)

“De economie en de maatschappij van de VS hebben zich 
ontwikkeld in andere omstandigheden van die in Europa. 
Als typisch immigratieland staan de Verenigde Staten per-
manent voor de opgave, de nieuwe burgers te integreren en 
hun deelname aan de welstand en de levensstandaard van 
hun nieuwe thuisland mogelijk te maken. 

Wegens de calvinistische arbeidsethiek en het beklemto-
nen van de eigen verantwoordelijkheid van het individu 
speelt de sociale staat in de VS een relatief geringe rol. 

De sociale en economische ontwikkeling van de USA 
werd door Buhrow en Stahmer (2006) pregnant om-
schreven: “Het is een land dat nooit is, maar voortdu-
rend wordt: nooit volmaakt, maar altijd interessant.”  
“(Klohn, W., 2010)

6 tot slot …
Voor wie er meer over weten wil

Voorgaande bijdrage is beschrijvend en nauwelijks verkla-
rend van aard omdat:

het slechts een onderdeel is van een ruime voorbereidende 
bundel “Stadsgeografie New York”, waarin morfologische 
en functionele differentiatie aan bod komt;

verklaringen voor de ruimtelijke sociale verschillen tussen 
bewoners en stadswijken stoelen op ontwikkelingsproces-
sen typisch voor de Noord-Amerikaanse steden en het daar-
uit resulterend functioneel ruimtegebruik, marktmecha-
nismen van de immobiliënsector, de ligging van de wijken 
op eilanden en schiereilanden, ...

Op de website van de VLA zullen ruime uittreksels uit de 
bundel “Stadsgeografie New York” en “Excursie New York” 
worden opgenomen. Tevens zullen websites met achter-
grondinformatie en databanken toegevoegd worden.

7 prAktiscHe opdrAcHten Voor de 
klAsprAktiJk

1 Waar is het goed om wonen in New York?

Opdracht: waar in New York zou jij als Vlaamse inwijkeling 
willen wonen?

1.1 Probleemstelling

Carrie uit ‘Sex and the City’ zou nu in Brooklyn wonen

Op de website www.NLNY.nl publiceerde Har-
rie van Veen op 5 april 2008:

Sarah Jessica Parker kan zich voorstellen dat haar 
alter ego Carrie Bradshaw uit ‘Sex and the City’ te-
genwoordig niet  in Manhattan zou wonen, maar 
in Brooklyn. Als de serie nu zou draaien.

“Het is duur en het is niet meer wat het is ge-
weest”, zei Parker tegen de Daily News. “Daarom 
zijn de ‘outer boroughs’ aantrekkelijk. Het is een 
kwestie van tijd voordat de  ‘outer boroughs’ hun 
eigen serie hebben.” Volgens de Daily News zou 
de hedendaagse Carrie haar avondjes stappen be-
ginnen achter een spiegel in bijvoorbeeld Carroll 
Gardens, ver weg van Manhattan. Miranda zou 
een eindje verderop in Park Slope wonen en zou 
later met Steve, Brady en de auto verhuizen naar 
een vrijstaande woning in Red Hook. Samantha 
zou inmiddels zijn verhuisd naar het trendgevoe-
lige Long Island City in Queens. De laatste huur-
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verhoging naar 4000 dollar voor haar appartement 
in het overgehypte Meatpacking District zou ook 
haar te gortig zijn geworden. 

Park Slope in Brooklyn is de beste buurt in New York

Op de website www.NLNY.nl publiceerde Harrie 
van Veen op 12 april 2010:

Park Slope is door ‘New York Magazine’ uitgeroe-
pen tot  beste buurt in New York. Het tijdschrift 
liet een uitgebreid onderzoek uitvoeren door be-
faamde statisticus Nate Silver. Silver deed onder-
zoek naar factoren als veiligheid, uitgaansgele-
genheden, diversiteit en de huurprijzen. Alles bij 
elkaar opgeteld kwam Park Slope, dat in Brooklyn 
ligt, als beste uit de bus. Volgens het onderzoek 
scoort Park Slope goed op vooral betaalbaarheid 
en diversiteit. “Hoewel niemand het misschien als 
de perfecte buurt ziet, is het dat statistisch gezien 
wel”, concludeert het onderzoek.

Op de tweede plaats staat de Lower East Side (LES). 
“Stel dat we je vertellen over een buurt met een 
bruisend nachtleven, met geweldige restaurants 
en winkels, die aangenaam ligt in Lower Manhat-
tan, die energiek en vitaal is, en redelijk divers. En 
toch maar 2300 dollar per maand voor een twee-
kamerappartement?” “Weinig andere buurten bie-
den zo’n complete New York-ervaring voor zo’n 
redelijke prijs”, besluit de recensie.

Opvallendste zaak in de top tien? De slechte score 
van overbekende buurten in Manhattan als Soho, 
Greenwich Village en de West Village. De lage sco-
re van die buurten heeft natuurlijk alles te maken 
met de torenhoge huren die je daar voor een ap-
partementje moet betalen.

New York te duur voor middenklasse

Op de website www.NLNY.nl publiceerde Har-
rie van Veen op 7 februari 2009:

De middenklasse vertrekt steeds vaker uit New 
York omdat de stad te duur is geworden. Dat 
blijkt uit een rapport van het Center for an Ur-
ban Future. Volgens de denktank voor stedelijke 
ontwikkeling hebben de afgelopen jaren 150.000 
middenklasse-huishoudens New York de rug toe-
gekeerd, omdat zij de huur en de rekeningen niet 
meer konden betalen. 

Volgens het Center for an Urban Future betalen 
gezinnen in New York véél meer voor huur, elek-
triciteit, telefoon, verwarming, boodschappen, ei-
genlijk alles, dan elders in de VS. De huur in New 

York ligt 53 procent hoger dan in San Francisco, dat 
op de tweede plaats staat op de lijst van steden met 
een hoge huur.

De definitie die het Center for an Urban Future 
hanteert voor de middenklasse is een huishou-
den dat genoeg geld heeft om comfortabel te le-
ven (ziektekostenverzekering, computer, veilige 
buurt en één keer per jaar op vakantie). En het ziet 
er in de nabije toekomst niet best uit voor de mid-
denklasse in New York. De banen die ooit mensen 
omhoog stuwden op de maatschappelijke ladder 
verdwijnen. De banen die overblijven, leveren niet 
genoeg op om aangenaam te leven in New York.

1.2 Opdracht groepswerk

Veronderstel dat je als werknemer van een Amerikaans be-
drijf met vestiging in Vlaanderen, ingaat op de wens van de 
bedrijfsleiding om voor 2 jaar in New York te gaan werken. 

Na jullie onderzoek presenteren jullie bij het plenum een 
adres (straat, huisnummer, ZIP code van het district), be-
schrijving van de woning en kenmerken van de woonbuurt. 
Argumenteer ook waarom jullie deze buurt kozen.

•	 groep 1: Waar zou je als jonge universitair opgeleide 
-‘young,single and cash-strapped kids’- in New York op 
een studio willen wonen? Je zou er een netto maandloon 
van 3 500 euro en expat-premie van 850 euro verdienen.

•	 groep 2: Waar zou je met je partner -‘double income, no 
kids’- York op een appartementje met één slaapkamer of 
2 slaapkamers willen wonen? Je zou er een netto maand-
loon van 3 100 euro en expat-premie van 850 euro ver-
dienen. Je partner zou een maandloon van 3 000 euro 
verdienen.

•	 groep 3: Waar zou je met je gezin met 2 kinderen -‘mar-
ried, with children‘- in New York in een woning / appar-
tement met 2 of 3 slaapkamers willen wonen? Je zou er 
een netto maandloon van 4 500 euro en expat-premie 
van 2 000 euro verdienen. Je partner zou halftijds wer-
ken aan een maandloon van 1 700 euro. 

•	 groep 4: Waar zou je als oudere -‘empty-nested’- single-‘ 
in New York op een appartementje met één slaapkamer 
willen wonen? Je zou er een netto maandinkomen van 3 
800 euro en expat-premie van 750 euro verdienen.

1.3 Te onderzoeken bronnen

- The Livability Calculator: http://nymag.com/realestate/ne
ighborhoods/2010/65355/?imw=Y&f=most-viewed-24h10

- American Community Survey: http://www.nyc.gov/html/
dcp/html/neigh_info/mn04_info.shtml (> Community Data 
Portal > Borough > Neighbourhood > pdf Community Dis-
trict Profile)
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- Mapping Poverty in New York City – Community Service 
Society: http://www.cssny.org/userimages/downloads/Map-
ping_booklet.pdf

- Google Earth met Streetview en 3D, Google Maps of Bing 
Maps

2 Onderzoekscompetentie wetenschappen

Te	onderzoeken	stelling:

De aanwezigheid van een Starbucks in een bepaalde wijk be-
tekent dat het een welvarende wijk is of dat er gentrificatie op-
treedt.

Mogelijke bronnen:

•	 Starbucks: The Wave Crests The New York Times, Febru-
ary 1, 2009

Last week Starbucks announced its second round of sto-
re closings in seven months, with 300 locations in the 
United States slated for shutdown. Some will be in New 
York City, in addition to the 11 announced last summer as 
part of a nationwide reduction of 600 stores. The neigh-
borhood Starbucks has been a signpost of prosperity and 
gentrification in New York. Here’s a look at how Star-
bucks, during more flush times, came to saturate certain 
parts of the city with Frappucinos. 

GRAPHICS: New Yorkers living close to a Starbucks: By 
2008, most Manhattanites lived within a few blocks of 
one or more Starbucks. But the vast majority of New Yor-
kers, especially those in the Bronx, never got their neigh-
borhood status symbol. (Fessenden, F., Lee, J., 2009)

•	 Google Maps Typ “Starbucks, New York, NY, United 
States” in http://maps.google.com/ om de spreiding van 
de Starbucks te bekomen.

•	 Gentrificatie

“Onder gentrification verstaat men een proces van op-
waardering in een stadsdeel; dit proces is gebaseerd 
op de verdringing van lagere inkomensgroepen door 
de vestiging van welgestelde klassen en leidt tot ver-
betering van de kwaliteit in het gebouwenbestand.”  
(Fietz, 2008)

Kapitaalkrachtige jongeren die doorgaans een academi-
sche opleiding genoten hebben en aan het begin van 
hun carriere staan, kopen een woning in een oude buurt 
en knappen die helemaal op. Dat werkt aanstekelijk - ze-
ker als de buurt bij een park of in een historisch interes-
sante omgeving ligt - en anderen volgen. Al vlug komen 
er nieuwe restaurantjes, allerhande boetiekjes, reisbu-
reaus en ontspanningsmogelijkheden bij. De overheid 
verleent de verbouwers subsidies, leningen en belas-

tingvoordelen om de verouderde buurt nieuw leven 
in te blazen. Het zijn vaak jonge, in het beroepsleven 
succesvolle, singles of kinderloze echtparen, die willen 
gebruik maken van de voordelen van de binnensteden. 
Het opwaarderingsproces van vervallen wijken door de 
terugkeer van de midden- en hogere klasse noemt men 
gentrification.

Door het intrekken van bevolkingsgroepen met hoge 
status worden deze woonwijken omgevormd tot aantrek-
kelijke buurten met stijgende huurprijzen, waarbij de 
minder gegoede oorspronkelijke bewoners verdrongen 
worden naar naar verder afgelegen buurten met minder 
wooncomfort. 

•	 The Livability Calculator: http://nymag.com/realestate/
neighborhoods/2010/65355/?imw=Y&f=most-viewed-
24h10

•	 American Community Survey: http://www.nyc.gov/html/
dcp/html/neigh_info/mn04_info.shtml (> Community 
Data Portal > Borough > Neighbourhood > pdf Commu-
nity District Profile)

•	 Mapping Poverty in New York City – Community Service 
Society: http://www.cssny.org/userimages/downloads/Map-
ping_booklet.pdf

•	 Bij beide praktische bijdragen kunnen, naast het artikel 
“New York, complexe sociale mozaïek, de vele boeiende 
artikels van Irina van Aalst, Rianne van Melik en Jan 
van Weesep over New York, met excursieroutes, die ver-
schenen in het tijdschrift Geografie van het K.N.A.G. in 
de jaargangen 2007 tot 2011, eventueel als bijkomende 
bronnen gebruikt worden.

Bronnen

–  Pattyn,M. e.a. New York, Werelddelen 4, Uitgeverij Pelckmans, 

1992

–  Hahn,B. New York, Chicago, Los Angeles: concurrerende ‘glo-

bal cities’. Geographische Rundschau april 2004. Vertaling Jos 

De Rudder

–  National Center for Children in Poverty, Columbia University 

–  Labour Force Bureau US, 2011 

–  De Tijd, april 2008, februari 2010, juli 2011

–  Labour Force Bureau US, 2011

–  http://furmancenter.org/files/sotc/SOC2008

–  Harrie van Veen www.NLNY.nl 12 november 2008,

–  Bowen, William, New York City Atlas, California State Univer-

sity, Northridge, 2004

–  Fessenden, F., Sam Roberts,S., New York City Ethnic Neighbor-

hood Map 2010

–  The New York Times, 22 januari 2011, Then as Now, New York’s 

Shifting Ethnic Mosaic, Tracking the changing makeup of the 

city.
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–  Klohn, Walter, Praxis Geographie november 2010, p. 4-8 Verta-

ling: Jos De Rudder

–  http://furmancenter.org/files/sotc/SOC2008 

–  Smith, Neil, The new urban frontier: gentrification and the revan-

chist city, Routlegde, New York, 1996

–  Bron: Gerhard,Ulrike De veranderende stad en economie in de 

USA; Praxis Geographie, maart 2006

–  Hahn B., Armoede en daklozen, Geographische Rundschau ok-

tober 2003.Vertaling: J. De Rudder

–  Wiktorin, Dorothea, Stadsontwikkeling in de USA in de schaduw 

van de vastgoedcrisis, Praxis Geographie november 2010, p. 42-

45 Vertaling: Jos De Rudder

–  Klohn,W., De Verenigde Staten Economische uitdagingen en sociale 

dispariteiten, Praxis Geographie november 2010, p. 4-8 Verta-

ling: Jos De Rudder 

–  Gerhard,Ulrike De veranderende stad en economie in de USA; 

Praxis Geographie maart 2006. 




