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J. A. A. van Doorn 

In I955 orgaruse目dehet toenmalige Instituut voor SOC1aal 
Onderzoek Van het Neder!andse Volk (Isonevo) een congres 
om‘Sociale s印国由angenln田 euwestadswijkeぜ.De bo-
schouwmg hier afgedrukt is e四 bewerkingvan het pre-
advies van (prof.) dr. J. A. A. ，V叫 Doorn.De actualit田t
van het onderwerp b出回atnog steeds. Men kan echter 
zeggen， dat het congres. en met name VanDoom's betoog， 
de disc田町 eroverm het vlak der realiteit heeft getrokken. 
Er wordt smdsdien nnnder v肌凹tromantische visies Qver 
het onderwerp g町chrev回 engesprok叩・ Hetpre-adv1es 
heeft na誼 onsoordeel nog altijd gro白 wa町 de.Wel Was 
het nodig de tekst wat a皿 tep'日en，白間引 ookhet a叩 tal
noten dr国tlsch1S bep旺kt.Geheel gelukt 1S ons dat niet. 
Men dient z1ch als lezer voortdurend te realiseren dat hier 
een schrijver a叩 hetwoord is m het Jaar 1955. 

匂.Groen四九 H.deJager 

A. Het probl自 問

1. De削叫westadswijk en de wijkgedach配

De ontwikkelingsgang der ideee"n 

Reeds in de J附 nkort na de Ee四teWere1doorlog hie1d de kwestie van de 
bestuursdecentralisatie van de grote stad de gemoederen bez1g.1 Na de J旧民向a
traden de stedebouwkundigen in het krijt， onder W1e vooral de leden van de 
zg. groep-Bos door hun publikatle m I9462 een b田:liss皿 destoot gaven tot de 

23I 



------------------------  Text continues after this page  ------------------------ 

This publication is made available in the context of the history of social work project.  

See www.historyofsocialwork.org  

It is our aim to respect authors’ and publishers’ copyright. Should you feel we violated those, 
please do get in touch with us. 

 

 

Deze publicatie wordt beschikbaar gesteld in het kader van de canon sociaal werk. 

Zie www.canonsociaalwerk.eu  

Het is onze wens de rechten van auteurs en uitgevers te respecten. Mocht je denken dat we 
daarin iets fout doen, gelieve ons dan te contacteren.  

------------------------  Tekst gaat verder na deze pagina  ------------------------ 



studie van de grotestadsw日k.Daarl1a is men ook v叩 dezijde van het maat-
schappelijk werk m de rneuwe w担kgeintere回目'rdgeraakt， wa町 bijbegrippen 
a1s ' community-org抑制on'en 'w討kopbouw' in toenemende mate werden 
geh叩 teerd.'
M四 kanzonder overdrijvmg vaststellen， dat het vraagstuk m Nederland田 n
tij dlang m het middelp叩 tder belangstelling heeft gestaan. Van staa田rechtelijke
zijde verscheen in 1955 het rapport van de st同臼comnnssle-DeQuay"， gepaard 
gaande met een levendige belangstelllng aan de zijde v組 hetmaatschappelijk 
werk， zlch田 tendm onderzoeken， publikatl田 enconfer阻t1es.
Het vraagstuk van de meuwe s拍dswijkdr剖gdete worden meegesleurd op de 
golven v姐 socialebewog自由国d.opbouwenthouslasme. stedebouwkundige 
idealen凶 democratiseringspogingen，zonder dat men zich te voren steeds 
voldoende bewust heeft gemaakt van het object， waarmee men zlch be，田ghield.
叫.dew担k血 haarspeci五ekestructuur en fi肌 ct1田.
Wij menen zelfs te kunn由 stellen，dat de discn凶 eover de wijk ln een impasse 
dreigde te ge四 ken.Het is symptomatisch， dat' een conferentie over de maaト
schappelijke aspecten v叩 demoderne w担k，welke in 1955 door een aantal 
d田knndigenwerd belegd， met alleen -bij gebrek a叩 feiten-vrij verward 
ver1iep， maar bovendien steecls weer bleek uit te monden皿 eendiscussie over 
de wijkgedach町田 plaa臼 vanover de w担k削 lite.t.Ondanks de bedoelingen der 
org描llsatorendrelgde de vergadermg zlch herhaaldelijk te spli臼en1ll voor-en 
tegenst姐 clers，ofbeter， 111 gelovigen en sceptici. Tevens trad aan het licht. dat 
de discuSSle sedert de publikat1e van de groep-Bos welmg voortg叩 ghad 

gemaakt. 
De g田Ignaleerdevervlechting van wijkgedachte en wijkstudie heeft ver-
troebel阻 dgewerkt. Wij menen derhalve rliet beter te kurmen doen d四 te-
voren een ogenblik stil te sta叩 bijde wijkgedachte叩 deideologlsche sfi田L
wa虹 rlitzij is voortgekomen. 
日etcerste， dat daarbij opvalt， is het rlitg拙 gsp皿 t.Of men de Bntse plOrners 
van rond 1900 of de diverse opvatt1ngen in andere landen， met name in de 
U.S.A. en F四 nkrijkneemt'， st田 dsweer blijken de activiteiten der hervor副

皿 ingsgezmdenhnn oorsprong te ne血 enin de afkeer v岨 deonvoldoende 
ruimtelijk gelede， onpe四oonlijkeen sゆ1I0ze皿 assabouwv岨 degro記 stadin 
de decenma voor de Eerste Wereldoorlog. Tegelijk vestlgde de soロalepro-
blemat1ek， die de snelle urbarnsatle m de vorm v叩 cn山田1itelt，pauperisme， 
ondervoeding， asoc闘い口t，massale religieuze afval vergezelde， nog何回

bijzonder de a祖 dachtop de als 'pathoioglsch' beschouwde begeleidings-
verschijnselen v叩 hetstads1even. 
De groep-Bos heeft geen岨 dereideele oorsprong dan haar buitenlandse voor.同

伊ngers.Door het hele betoog van‘De stad der toekomst' loopt 0即 niskenbaar
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Hよ de rode d四 adv組問11scherpe negatieve waardering van de moderne stad. 

団 erlmmers， zo heet het m het hoofdstuk‘Het gemis aan ware gem町 田chap'，
een massale stijllo田 woningbouw，die ~no血aden' kw'田 'kt，een losraken van de 
natuur， een nerveus en onrust1g Jev回 stempo，e回 mecharusatievan de虹'beid.
een passief cultureelleven， burgerl司kindividualisme en ontbreken v叩 volkト
cultuur. De τsOC1ale neigmgen' van de m，四svo世間 eenmoeilijke strijd tegen， 
wat men kort en duidelijk kenschetst als‘het chaotlsche， het mecharnsche， het 
皿 aterialistlscheen de vervlakking， waarv叩 demoderne stad de山 tdrukking
IS暑(1) 
Hoewel men 111 de WI回目geseneuze Neder1andse publikatles， die na het 
Rotterdamse四 pportover het stads司 enwijkprobl出血 Z討nverschcnen; een 
dergelijke血.orelegrondtoon met in die mate hoort doorklinken， IS het 0嗣
vallend， dat a1s achtergrond dezer beschouwingen， bewust of onbewust， het 
stadsbestaan een donkere皿 tbehoudt. Zelfs in so口aal-wet四 schappel討ke
k口ngblij丘men，zij het onder het nodige voorbehoud， ，'de ma田i五catie'en 
‘depersonalisatie" als werkingen van het gro匝 stadslevene目阻むdigaccentueren， 
zo叫，derover st配 ng-wetenschappelijkebew討zente beschikken. 
De1emgs回目c叫tuurpe岡山stischetoon m som阻 geNederlandse sociologlsche 
publikaties was rliteraard evernmn de geschik匝 baSlsvoor een kritische beooト
deling v叩 dewijkidealen in stedebouwknndige krmg. Het ontbreken van 
breed opg田 etstadssociologlsch onderzoek droeg mede ertoe bij de gedach同
vo吋 selte geven， dat het de由化時kesamenleving 1n ernst伊 m批醐

~gemeenschapsgevoel' schortte. 
De realisermg v組問naantal 'w討kgemeenschappen'werkte 111 Zove町 ever':"' 
troebel回 dop de discu田le.dat de woordvoerders v皿 dezewijkorg皿，en，
begrijpelijk， de nelgmg vertoonden‘h皿， zaak als een soロalenoodzaak te ver'圃

dedigen， daarbij rlit het oog verliezend， dat het enthouslasme van welrngen 
en de medewerking van een klem deel der wijkbevolking nog geen maatstaf 
mag heten voor de realiseerbaarheid v叩 dew.担kgedachte.
Hetkan op deze plaats met de bedoeling zijn de gedacl耳目lwisselingrond het 
wijkprobl田 m 田町田口gte岨a1yserenen te kwa1i五回ren.Wij volstaan met 
enkele opmerkingen over het centrale beg口.pin de discussle. dat van 'wijι 
Z問問出向j
Het woord geme四 schap-beschouwd als de tege凶 an宮町 vande stecle均ke
'massificatiei en 'atomis古田g'-is uitermate moeilijk m algemene zm te ge-
bruiken. Het IS ze百 vaagin omlijning en geladen田 ar出lOnd，en beweegt 
Zlch bovendien nu eens由化 sfeerv組 hetfeitelijk bes回ande，d皿 weerin die 
V阻 hetnormatieve， zoclat men moet vrezen， dat de hantering er v拍 lichttot 
nusve:目tandaanleiding kan geven.6 

Dit bezwaar do回目ch.nog sterker gevoelen bij de koppeling悶 de吋k'in 
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de term 'w:羽kge血 eenschap'.Hoewel m四 danvan 'w坦 egemeenschap' 

spreekt en sch伊 tewillen streven naar een wor凶 ngvan de wijkinteg削 e
ln een gemeenschapsgevo~l -gedacht ais een m.lll of meer sterke persoonl羽ke

verbondenheid -， verwijdert mell zlch bij de prakt1Sche ultwerking onmiddel-
lijk van dit ideaal， door zeer nuchtere org坦llsatonscheproblemen a岨 deorde 
te s胞11回 Zobleken de schrijvers van 'De stad der toekomst' bij hun cOncretl四

serl11g .van de wijkidee， een ganse scala van actlvit白tenOp het oog同 hebben，
die buiten elk ideeel gezichtspunt 0田， eenvoudig functlOneel nuttig of nood凹

zakel羽kzijn: school， veremgingsleven， sport etc" alleell meer en doelbewus回
toegesneden op de w司kals soclale eenheid 
Kok merkt m zijn artikel over de Haagse Moe開討kop， dat de vrijwillige 
抽出ensluitingvall het verenigingsleven tot een‘Moerwijkgemeenschap' umek 

waS en ll1derdaad de naam gemeenschap mocht dragen.7 De vraag i8 voor on8， 
of dcze samenwerking tu回阻止 formelcorg坦l1satl白 IIIsociologische Z111 

'gemeellschap' mag heten， en ofhier ruet veeleer sprake is v組問ncollectieve 
bel組 genbeharb呂田g，tot stand gekomen door de田tdagingvan bestaande en 

voelbare tekorten m de w担kvoorzieningen
Bovendien: w出 decreatie v叩 eenwijkge皿 eenschapwellicht voor somrrug四

de noodzakel司kgeachte basis en het doel v姐 dezegecoardi町田demsp叩血llg，
de v四 aglS weer， of dit verlangen同gro肱 egroepen bestond. 
Deze vraag kon lllet worden beantwoord met een verw当zmgnaar de snel 
gegroeide belangstelling voor de w羽kgedachteen naar bijv. het gebeurde血

de Moerwijk. Het 1S， wat de belangstelling betre丘，国etduidelijk of hier bij 
SOmlTIlge voorstanders van een papieren interesse， van gezlch:臼bedrogdoor 

middel vall proJecbe vall e1gen mteresse op eell m werkelijkh口dongein白res-
seerde massa， of zelfs van een ~mode' sp四kewas， terwijl de Moerwijk， volgens 
Kok， bovendien een zeer zeldzame uitzondering was.‘Weliswaar ontstonden 
ook op ve目 chillendeplaa白enelders in den lande gemeenschappen， doch voor-
zover schrijver dezes bekend en voorzover d間 org拙 sabesde vorm hadden 
van overkocpelingen van territoriaal werkende sociale en culturele vereni，凶

gmg問， waren deze alle in meerdere of mindere rnate v担 bovenafg田 tllnu-
leerd'.8 

Andere mside四 waren11iet minder p出 1凹 st1Sch.Op zOJ皿叫 genoe皿 deconfe-

rel.1tlC over het w討kvraagstukdeelde Treurniet mee， dat van de 70 hem beken-
de plaa也elijkegem田 nschappenen wijkgemeenschappen niet meer dan 5 een 

acbef leven leidden.‘De血 e田tewijkgemeenschappen en pl帥白e均kege血田n-
scl1appen zijn in fei白 morsdood'.9

Salnenvattel.1d zijn in de diSCUSSlC over de stadsw担kde volgende tendent1es te 

bespeuren: 
a. een sterk historisch gebonden denken， dat即 位 voldoendeIS meegegroeid met 
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de ver岨 dermgen.die zlch in de laatste decellllla ill de stedebouw en in de 
soc1a1e structuur hebben voltrokken; 
b.田包白 wet時 gedifferentie町debescho出vtngsw昔ze，waardoor begnppel.1 als 'dlピ
stad en 'de' .w召kzonde白r工na叫derl白'es拍ocロ1OIog1おscheana.叫ly刊sea叫Isgegeven groot吐:11官.eden
we町rde:叩ngeh叩白c目rd;

c. een emolioneel en ideologisch bepaalde instelling t.a.v. het stadsleven， welke， 
mede 切gebrekaan fe即時kegegevens， de negatleve田pectenv岨 hetstads-
leven overbelich此een de positieve daarenteg目1teveel皿 deschaduw liet; 
d. een eenzijdig stedebouwkundige bek:lemtomng v明 defunct1e v叩 delokale 
S抑制ev皿 gsstructuur，onder ve即 a叫 ozingvan a:tid間 山eg凶 1回lOgelijk-
heden; 

e. e印刷tiekloosaccept町間 V岨 dezegedach胞ndoor組 derebeleidsorganen， 
met name皿 het皿aa臼chappel討kwerk， c.q. maatscl時 pelijkopbot1wwerk， 
waardoor 'com血田lity-organizatlOn'en‘buurthtuswerk' een panacee dreigden 
te worden; 
j en ruet m de laatste plaa臼:een U1t het oog verliezen van de functtonele何作

houding tu回enwijk叩 stad，met als gevolg田 nbedte1ging v.n het stedelijke 
samenlevmgsverband， dat皿 enzei te willen dienen. 
Voor alles w山田odzakel司k，dat men de w担kbestudeerde a1s een v組 desub-
出血t世也刊nde脚 dert.世出delijke阻血血1白血名・

2. De削euwestads印ijken de stad 

W出血eerwij hier spreken over wijk en stad， d組 k組 ergemakkelijk凹，..

verstand on白白an.Het probleem van de uieuwe stadswijk betreft 1m血 ers田n
bepaald type v剖1wijk In een bepaald type v叩 stad.

Een moderne s岡山wijkIS in de eerste plaats eel1 omvangrijke agglomeratle. Het 
is van het me田 tebel阻 gdeze omvang als een essentieel ele皿 entte beklem咽

tonen， omdat nog al te vaak deze wijk met de buurt噌 deklemere ee:曲目d，
wordt verward. Het is ie白 geheel岨 ders.of men， zoals wel gebeurt， onder 
cwijk' een eenheid ve四 回ata!s de Moerwijk m Den Haag of de meuwe 

tlUl1stad' Sloterll1.eer van 50.000-60.000 inwoners， of tuindorpen v叫 5・000-
10.000 mwoners， dan welnog kleinere eenheden， waarvan de bewoners elkaar 
vr討goedkennen. 

Waar het m deze b 田chouwing om gaat is de grote nieuwe stadsw百k， e喝1喝ge叫n叫lリ酔k 
e 白阻1

geheel上. 
In de tweede plaats spreken w担expliC1et-en dat ligt皿 hetbovenstaande mede 
b口.1oten-van ，nieuwe wijken. d.w.z. eenheden die in de Jaren na de oorlog 
tot stand kwamen. en nog steeds tot stand komen， en die de integrerel1d~ 
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皿.vloedvan een langzalne groei en histonsche t四ditieszeer evident miss叩・

Het is belangrijk op de田 factorde klemtoon te leggen， omdat men al te gemak-
kelijk de町駅gvoelt deze nieuwe w司kenmet oude stadsw脚 nte vergelijk四・

De ervarmgen， die mcn in de laatste opdoet， zijn derhalve m geen geval van 
kracht voor de sltuatle die men in de nieuwe吋kena叩 treft.

ln dederde pla山 zijnde町田euwestadswijken delen van snel groeiende grote ste-
den. Hun problemen zijn die van de grote， eventueel midde1grote stad， en moeten 
V羽田itde structuur叩 proc田senvan deze stadstotalitelt word四 begrepen.
Anders gezegd: de bevolking v岨 denieuwe stadswijk is zozeer e開 grote-
stadsbevolking， dat de analysぽvanhaar problem凹 moetaanv叩.genm坑een
studie van het leven in die grote s阻d.

Waar een dergel司kebenadenng hier nood回 kel当kerw羽田 sl田h白InZeer be-
perkte mate kan word口1gegeven， wordt volstaan met de volgende kenmerken 
van het soclale lev叩 inde modeme stad op te sommen， waarbij in het bijzonder 
wordt gedoeld op de grote stad: 
a. een附 assaieopeenhoping van individuen， die z1ch moeilijk aan elkaars voort-
durende田 bijheidkunnen onttrekken， en die derhalve gedwongen zijn hun 
talloze cDntac民n田町latieste modelleren op een wijze，品ein het algemeen 
加山nmogelijk ingrijpt m het pe白oonlijkeleven der betrokkenen; 
b. een hoge graad v叩 arbeidsverdeling，die nog steeds toeneemt， en die de 
stede均kesa血 enlevinghet a油 zijngeeft v組 eenmgewikkeld netwerk v岨

ルnctioneLe問 lati白 .De talrijke organlSationele verb皿 d叩.waarin deze re1atles 
zijn opgenomen， acc阻 tue問 nde betekenis v岨 eengemakkelijk en snel 
contactleggen met岡崎keen persoonlijk onbekend blijvende individuen; 
C. 田 nsterke mate van roisegmentatie wordt ln een d目 gel討kesamenieving v岨
essentiele betekems. Men ontmoet e1kaar m zeer bepaalde rollen， die slechts in 
bepaalde叫 uatiesb目白anen die zel品bijeen zek町 erelatIe-m民 間teIt， vr討wel
steeds tot partiele contactleggmg beperkt bI訪問n;
d. dit all回 目stde mogelijkh白 deen hoog i印 e削'lempote onderhouden en de 

relatief snelle verandenngen m de soclaJe structuur mee te maken. De stad 
kent een gro陪remobiliteit en migratIe. een snellere stijI-en 6百 oepswl田eling
dan het platteland. 

lndien deze karakte.口Stlekmderdaad ook op de meuwe stadswijk toepasse!ijk 
zou 吋孔 d阻 zoudit lllet a1Ie口1mhouden， dat de wijkgedachte m deze 10kaJe 

eenheden onmogeIijk zou zijn te verwezenIijken， ma目 datin het algern田nde 
problematiek van deze wijken e凹 geheeillleuwe b四 aderingvraagt 
Het wijkprobI白血目stdan een geheel andere formulering， waarb討devolgende
punten aandacht vragen 
a. dew担問V叩 'inlij刊 ng忌 vande bevoIking v阻 dellleuwe wijk door de s回d，
m.a. w.: hoe verliep de verstedelijking van de wijkeenheid; 
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b. de ont，，:ikkeling van een zekere wijkintegratie， en zo Ja， m welke mate; 
c.. eventueLe sp日 nmgentu田endeze wijkintegratle en het gefunctionaliseerde， 
~akelvke jevens~atroon， dat voor de g;ote st~d en in toe~me~d~~~at~~;o~; 
de gel!e1e sam四 levingtyperend is ge;orden. 

B. Analyse 

3・Des岡崎:t.urv棚 den;剛附吋kIn de v!i声.igerjaren 
Bij回 dereanalyse ¥ian de problematiek v叩 de'rueuwe w砕， k拍 naar0田 e

mening het best word四国tgegaanvan de twee essentiele structuurelementen 

die in de ee日記句dde situ目lebepalen: enerzijds de wijk a1s totaal v岨 sted。:
bouwkundige， soclale， culturele en andere vo~目白血ngen，組derzijds de ma刷

der toestro~ende of pas gevestigde bewone四・ Hetene elem国ltvormt de 

miIieu-' outillage二皿 r田 mezin， het andere de 'grondstof'， die het wijkleven 
haar mboud gee.丘

Uiteraard is Iuermee de回 akwel zeer slmpel getekend， te meer omdat de 
bewone四 steedstot b中 aldeorg削叫esen instItuten beho悶 1血 Z色lfbov，血-

di四回euweorg品lls~tIeS :':': ~et leven plegen te roepen. M叫 rhet gegeven on-
derscheid werkt toch weIlicht m dez~ z;n verheld~rend， dat het 'd: aandacht 
V田tIgtop de aanvankel討kvrijwel ontbrekende m叩 fes匝 strl1ctureringvan het 
wijkIichaam.: men k:ent -elkaar met en orienteert zich回目tna verloop v皿吋d.

en d姐 noga田町四kelijk~léén t.a.v. de directe omgevmg， de bure~.lO 
Zoals gezegd duurt deze thse sledts kort.Reeds vxaspoedig wordt vulmト
sclullende zijden getracht op de geindividuaJiseerd.;' ~assa der bewon~;s '~~t 
te kr当g四;zo van kerkelijke en politieke zijde， v姐 dezijde der a叩 .wezl町
winkeliers四四四回eelvan de wijkraad. And叩 ijdsgaan de bewoners zelf 
mitiatief ontplooien， zoeken conta~t. mak:en ke~田en， sluiten zlch a叩 C四-

stlchten clubs en verenigmgen， welke ontwikkeling m een enkel geval zelfs 

wo:出命制enm de spontane stIchting van een wijkgemeef1Schap~ Daarmee 
ア姐gte出 proc田 vanInteg四 tieaan， dat wellicht beschouwd kan worden a1s 
het m白 sttyperende keumerk Van het sOClale leven m meuwe wiiken 

Sociolog出 hbelangwekkend IS op白 mexken-datdezemtegAzdendent1e 
tevens e回 geleidelijkest問 cturl町 j，智 vande w担k凶lOudt:wat integratJ.e hect 

met betrekking tot -de binding de~ individuen"・ heets世uctureringmet betrek-

king tot de totale wむk.Zelfsk姐 menspreken v岨 eencomplement叩 telt:ruet 
a11een Ieidt de integ阻 tietot een structurele geleding， maar omgekeerd schept 
de structurering het raamw叫 W制 doora姐 d1emdividuendxIloge11khJd 
wordt geboden met副ld町四血 contactte treden. 

Een interess叩 tnevenaspect v四 dezeontwikkeling IS gelegen m de n田gmg
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van bwten de wijk bestaande org剖_l1satl田 enlllst1tut叩噌 ornzo spoedig rnogelijk 
削 ~;e-;p ;e krijgen op het v';;lkslev肌 doorde刊 k'in te lijven'， of刷

'fiuaal'田 mak:en，hetzii de bestaande maar ietwat 1叫en担 bindingenweer 

m叩徐stte doen wordeiI. Kerkelijke organen en krulsvereniging~n， politieke 
part6enmJeugdbonden，sportvem1gIngen cnz，drIngen de wgK Mmen en 
'normalisem1de sociale，cultxclc cn kcrkdqke acuviteu，d1e een laagerc ot 
kor回目 tijddreigde stil te vallen. In zekere zm k阻 menook voorzieningen 
als scholen en speeltuinen，紅白enw01ullgenen vroedvrouwen hie目。erekenen 
Deze ten必ntiei8 sociolo詰lschzo belangwekkend， orndat zij aan het J onge 
soclale leven in de wijk '""'een SOOft 'kolonisatiekarakter' verl白 nt.Weli抑制

volt田ktdit 'kololll悶ふ， zich vaak m de to印刷dkonnngv叫，ze1fstandige' 
五liden(W11kgebouw，wqKMimek，wakscholerLW5kkerk-WLIkeafts en-win" 
kels e比，)rnaar tegelijk lS er toch sprake v阻 cen~ normali叫 ie'.ondernomen 

vanuit d~ steunpuntcl1. in het ~ oude land'. 
N-;;-bovenstaande m田 ral日emeneb臨 houwmglS het th叩 S1100也 akelijkte 
diffe四 ntieren.Voor lcder...... heeft eenzelfde milleu een andereもetekems'en 
vezloopt de mteErat1cmditmi11eu dus op vemch111ende vV1uze.voor demo-
deme stedebouwkunde zowel ais voor de soC10loge d1e elbar JUstmdu 
vl兆 四 国uwraken -IS echter ruet het mdividuele geval belangrijk， rnaar de 
catego口e，niet de persoonl羽keaanpa田mg，血aa昨rd占ie-van bepaalde groepen.1I 

1 

Imr品4品ん=一一…r白山s:h出le国c目tb凶el改出lei副idk凶叩u蜘1は由t白e目聞lt叫此eli依「没ljks舵 h加lt出I白s血 e剖t1凶ndividωu白叩孟 r蜘阻， v川v刊O∞O拙r回zo仰、v
hun p肘)roぬblerne阻nd必ievan grot白er戸egr叩oe守penzijn， Met dan als nood回 kel羽ke
a叩占lingen correctie de persoonlijke bemoeienis van zIClszorg en即時

schappelijk werk 
Uiteraard kunnen ln dit bekllopte overzlcht slechts回lkeleder belangrijkste 
groepsproblernen a肌 gestlptw印rden.Wij noemen achtereenvol_gens de veト

schillcn in il1配gratlet山;se~ a. de seksen， -b. de voornaamste leeft:リdsgroepen，
c， de herkornstgroepen en d. de stat田 groepen

a， de seksen 

Sterker dan 11len denkt， verschilt de pOSlt1e van皿組曲vrouWm de gerniddel-
de stedelijke woonbllurt. De rn岨 ismeestelltijds wegens beroepsbezlgheden 
afwezlg _: ook ;ussen de rniddagー， terwijl het lev阻 V担 devrouw zlch vooral 
in de w羽kafspeel t: mdien zij niet thllis IS， bl当ftze toch !in de buurピー waar
in1lllers de kinderen spe1en， de voornaaluste leverancie目 wonenetC. 
In de meuwe woonw~ken， die meestal aan de mterste periferi~ der ste~en zijn 
呂田叫ueerd，geldt dit in verdubbelde rnate， De rn組 ISde gehele dag afwezlg; 
bedrijfsle;e;;-van en伊 omvangontbreekt vr討wel，zodat ook dit n国 eend白l
der ';'annelijke bevoibng aan de wijk bindt. Anderzijds lS voor de vrOllwen de 
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afstand tot het stadscentrum vaak te groot geworden voor het regelrnatlg 
wlllkelen四 hetonderhouden v岨 contacten皿 etoude kenm田enen farnilie-
leden elders m de plaats. 
Deze sltuatle，心ede wijk voor de団組 eenvrij germge betekerus geeft en 
tegelijk de vrouw dwingt het wijkrnilieu zeer sterk te ondergaan， leidt ertoe dat 
de eventuele mtegrat1eproblernat1ek voorzover het de wリkbetreft， elgenlijk 
III hoofdzaak bij de vrouw rnoet worden g四 ocht
V oor het s(，)clale beleid impliceert dit， dat， vooral ten aanzien v叩 de1l10eilijkst 
assmlIle田 ndegezlnnen， de actlviteIt zlch vooral dient te f1chten op de vrouW 
O血 vladeze door te dringen in het gehele gezlllsmi1ieu. Kort uitgedrukt: vooト
zover de田 euwew担kproblernen oproept. IS het veelal zinvol deze a阻 te
pakken Vla beinvloeding van de vrouw， 

b. de leeftijdsgroepen 

Niet zonder reden staat men m de皿 odernestedebouwkunde een di低rent1atle
na虹 wo国 ngtypevoor. Men onderscheidt wonmgen voor grotere en k1einere 
gezmnen， beJa紅白nwoningen，fla臼 voorongehuwden e.d. zel品kanmen 
zeggen， dat deze di民r四 tlat1educht1g op weg is de oudere geleding na日

'stand' en lnkomen (herenhuizen! middenstands-en虹 beiderswomngen);te 
verdringen. 
Deze stedebouwkundige mvellering v叫 sociale世田chillen白kentzlch VOOI;'a1 
in vele nieuwe wijkeu vrij duidelijk afー血etonbehaaglijkl国 dssy皿pto皿ena組

de zijde v四 somnnge‘beterg田ltu町 rden'-， en ofschoon het de vraag. blijft 
of er na de opheffing van de womngnood van het ogenblik 回目 eenterug-
ebben naar de oudere stands-en klassewijken zal plaa白vmd叩， k叩 mentoch 
veilig stell四， dat de huldige enorrne bOllW van betrekkelijk uniforrne wonin-
gen een zekere mvloed moet ultoefenen op de sOC1ale nivellermg， die a1s e畑
economlsche IS on白taanen thans in de woons吋1een culture1e bevesti呂田g
vmdt 
Deze11悶ewo国 ngschaarste18 er echter oorzaak v岨， dat de andere di証erentiatie，

die naar levensE国 e，nog onvolkornen wordt doorg回 et.Vrij叫ge阻 C叩 bestaat
de vre回一 enterecht -dat het groo白白 gedeeltevan de h叫dige田 euwew討ken
山 teen woningtype bestaat， dat， zoals De Jong zegt，‘beter geschikt lS voor de 
wittebroodsweken. het gezm rnet een kind en voor de oude dag d叩 voorde 
arbeider m zijn produkt1eve econonnsche出 biologlschelevensfase， dus van de 
arbeider en 司ngroelendg白血.'12D田 e81tuat1e 18， SOCl岨 Ig阻 en，zo klemmend 
O皿 datte verwachten is dat vele Jonge geziunen binnen enkele Jaren groter 
zullen zijn geworden dan de hun geboden rUlrnte toelaat， zodat de lang同

国 am必lem四 dewo畑 gnoodwo出 a危elostdoor悶 gro白 endeg四 nsnood，
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Een ander chapiter betreft het verschil in mtegratle tussen de leeft担dsgroepen.
Oudere stedebouwkundige publikaties hebben reeds herhaaldelijk getracht de 
concentnsche ruimtel悼，cknngen aan te geven， waarin de opgroeiende mens 
zich， met toeneming van cle actleradius， pleegt te bewegen. Zo stelden o.a 
Angelsaksische onderzoeke，目 demaX1maie afstanden vast， die 切v.1n de opvoe-
dingssfeer achtereenvolgens v姐 hetzeer jonge，jonge， schoolgaande en middel-
baar onderw担sgemetende kind gevergd rnogen worden. In de recreatlesfeer 
ligt het rnet anders: de zandbak en speeltuin op ca. 10凹 nutenafstand. le佐

bibliotheek en sportveld op 20皿inuten，weekendontspanning tenslotte nog 
verder van de won時 (woonwi共)verw~日derd.
In deze r田 rntel羽kedistantieve四chillent田 SCllwonmg en voorZle田 ngligt 

tevens besloten de toenernende socia1e dist四 tievan de opgroelende wijk-
bewoners .t.o.v. de clgen wijk om vervolgens， na stichting v組 eengeZlll 
weerrneer吉田ettled'te worden， en tenslotte a1s bejaarde weer op een k1emere 
問 rnte均kelevensknng田rugte vallen 
Deze cyclus i5 niet slechts ~normaal' in de Zlll van de frequennenormalitclt 
-~ zo gaat het meestal' -ma誼 15ook sociaal gewenst. V Qor de m祖国 zijn
exp山 levevolwassen fase kan het w料evenbetrekkeliik wel田gbieden. 
Beroepsmtoefenrng， hogere scholing， cultureelleven. spor民venementenspelen 
田chvoor een be1angrijk deel buiten de woonw司kaf. De wijk krijgt het karak-
ter van een‘b叩 s'，'een worung-m，開，heトgroot，van wa目uitde mens dee1neemt 
a阻 hetsociale en culturele leven. Dat de verschillen四四回 dediverse sociale 
groepen ln dit opZicht niet moeten worden onderschat， valt niet te ontkennen 
Gesteld wordt hier s1echts， dat het uiet aangaat de reele betekems v岨 het
bu田 t-en wijkmilieu voor het zlch-weI-beVU1den van kind en bejaarde， ge-
forceerd geldig te verklaren voor de volwa田enmens. Dit imp1iceert niet， 
dat de田 zicha叩 wijkaCl1vlteltenzou rnoeten onttrekken -integendeel -， 
maar v岨 hernk祖国etverwacht worden dat h討dew俳 alslevensgemeen-
schap stelt boven andere rneer voor de hand liggende socla1e mtegrat悶 nogelijk-

heden. 

c. de herkomstgroepen 

Sociaal gezien.is de heterogeniteit van de bevolking der nieuwe w担kenvooral 
belangwekkend door de zeer uiteenlopende orig皿eder mdividuele gezmnen. 
111 tegenstelling回tde meeS日 ouderestadswijken， die vaak∞1l grote kern 
hebben van stedelijke bewoners， waardoor de toegestroomde met-stedelijke 
elementen snel kunnen worden geassimileerd， constJ.tueert de bevolking van 
rueuwe吋kenzlch叫 g四回en，die allen vreemd zijn in de nieuwe omgevmg. 
Deze vreerndheid geldt vooral voor degenen die rechtstreeks v叩 het'echte' 

240 

platteland kornen，血aareveneens voor de voormalige bewoners van buurten 
m de binnenstad. 

De 'vree~dheid'_ is biJ gen~ernde groepen gelegen m het su均出tievebeleven 
V組出1lobjectief gelijk rnilieu: de目edelijkerneuwe wijk. Ten dele vertoont 
4四ebelevmg bij al1e be町okkengroepen overeenkorn山 getrekken， bijv. het 
so叫aIonherb咋 za皿e'(De J ong) v姐 denieuwe wijk， maar op阻 derep叩 ten
blijh rnen het w討kmilieuop gehee1 verschillende w司zete ervaren. 
Globaal gezegd e町 a叫 deplattelander de nieuwe wij正a1sstedelijk， de stedelin宣
伝zelfdew桃山 lande町k.一overigensuitdr汰kingvan het feit， dat rnen gよ
neigd IS het 'meuwe; m bekende of beter: m bek;end geach陪 begrippente 
brengen. 

Zo valt de p1attelar地 rde 'hoog加 uw'on凶 dde1均k叫sstede埼kop. Soclaal 
treft hem de voor山田lVankelijkgermge so口出controle，de stedelijke ge企ags-
vormen en -normen 切eenbelangrijk deel der bewoners (bijv. g田 nw血.ter-
voorraad. geen behoe丘eaan groentet山nof kippen;血 ode)，de rneer onper-
soonl排，eorng岨 gscontactene.d. Men zoekt d阻 ookcontact met provincie-
genot回， waardoor aanwijsbare regionale groepsvorming on白taat(:Brabanders 
inRotte出血;Gro回ngers，Fri位 c吋， welke gro守entot een forrnee1 c1ub咽 en
verenigmgsleven k旧国.enkomen. 

Ande臨むdsb1ijken de aanwezlge eengezinshmzen bij de ex-plattel阻 dersgeen 
b司zonderenthousiasme白 wekken:rnen prijst田ch~chter gdukkig niet in een 
etagewomng te moeten h叫 zen.hoewel rnen anderzijds de kippen en de groen-
te-en仕田ttuintoch weer mist 

V eleex-stedelingen voelenzlchdaarentegen 'bmten'; hun mtspraken，zowel pOSl四
tieve a1s negat四 e，wijzen m die richl1ng. PO山 ef:de rust. de stii蛇， de vrijheid 
V岨 bmtenspelen voor de klロnekinderen， het vele 且ro叩~ de ruimte， de frisse 
lucht etc. Negal1ef: weimg on臼p叩 mng，geen winkels en stedelijk vertier， de 
afstand tot het stadscentrum etc. ー

Merkwaardig is dat zowe1 ex-plattel叩 de四 alsvroegere bewoners v姐 oude
S白de均kevolksbu旧民:nso皿 sspreken over de‘onpersoonlijklleid' en '吋fheid'
van de verho吋ingen.Het critenmn v，阻 dewaardermg !S hier dus uiet stad戸

land， ma誼 'gerneinschaftlich'leefi四 lieu(dorp， v01ksbuurt) versus rne世 on-
persoonlijk woonmilieu (sornnnge oudere st姐 den-en kla田ewijke吋.Menkan 
hierwt opmeuw de conclUSle trekk.en， dat men‘de stad' als sarnen1e刊 ngs-
patroon met te homogeen mag zieu. 

d. de status-開 b肘oep誓roepen

Mede door de heersende womngnood， die de g回 innendwmgt tot het accep-
teren van het onderdak tout court. zond町 keuzevan buurtmilieu， is de socia.ie 
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heterogenitelt der nieuwe w司kengroter dan waar ook.‘Van紅白entot par1← 
VI1如s'，heet h目 voorHoogvl回，旬開nachtwakertot dok阻r'，‘vangrond-
W町 kertot il1gemeur'， aldus Kok over de Moerwiik. 

N叫 on田 m叩 ng1S het met zonder me町民時gen，of deze situat1e act昨
rend dan wel belem皿 erendheeft gewerkt op de ontplooiing van wijkact1V1-
te1ten， Kok wijst er weliswaar op， dat de act1V1teit van de M;erwiikb~volking 
op ve四chillendeterreinen op皿叫el羽kgroot叫 waaruitdit feit 1:e verklare~ 
is， wordt met duidelijk. Te vrezen was， dat de heterogemteit een belemmermg 
inhield voor de田 町g削 levan de wijk als lokale geふeenschap，omdat de be":: 
langstellings-en actieveld四 derdiverse sociale groep四 elkaarte weimg dekten. 
Daarnaast kan worden tocgegeven， dat de ve四chillenm leven田句Itussen de 
diverse 悶 11gS剖t組 de目阻ns町t陪er汰ksche叩ne叩nt陀ez勾ijnafj危gen加1抽omen:s批lecht白sa叩訂叫1de t。叩pen 
a 叩 d白eba剖s町1路sv組 de s叩。c日1凶d此epyr阻a皿 d必es阻ch旧l田悶悶e目閲n町1理len
t胞elev刊e阻n.De uitkomsten van een onderzoek v阻 hetC.B.S. na紅白四diolmsteト

st司1zijn in dit opzicht symptomat1sch.14 De sterk W1iforme woonstituatie 
ln de nieuwe wijken回 1de民 tendenheeer g田町wdd阻 afgeremdhebben 

Besluit 

Eersttegen de achtergrond van dit， ovenge田 zeerschetsmatige， structuurbeeld 
V岨 denieuwe wijk， is het mogelijk het streven naar integratie in terntoriaal 
kader op zijn realiseerbaarheid te加C白en.Daarb計tredenvooral twee aspec蛇n
op de voorgrond. Enerzijds doet z凶 devraag voor， wat皿 enin een dergelijke 
wijk mocht verwachten op het stuk v姐 'spontanぜintermenselijkecon回cten唱

zowel de burenrelaties als de ontwikkeling y叩 eenbu旧ト enwijkbewustzijn， 

ander喝dsligt er het probleem van de mogelijkheden tot‘form;le' integratie. 
waarbij ouruiddellijk het fUllctlOnele en het附 l岡山verbandals integl四 tle-
kaders -met zelden als nvalen! -ten tonele verschiinen. -
Anders gefor皿叫配rd:in hoeverre kwam de integ;atie der wijkbewoners tot 
stand in burencontacten en c1ubvorming， omg組 gmet winkeliers en deel-

ne血血ga胡 wijkm叩 festatl田-m hoeverre vond zij plaa白 vlaopne即時 der
individuen in 'aangeboden' of 'opgedrongen' org岨 1阻tionelestructuren， al 
d組問etvauU1t de wりkzelf tot stand gekomen. 

N aar onZe mening ligt in de beantwoording van deze vr唱団 deoplo田lllgv岨
het cent四lew担kprobleem:was onder de gegeven olllstandighed~n een ~igen 
w担Idevenb田阻叩baar，en zo ja， m welke mat-e en in welke v~rrn. -

4. De出 te叩師tder出師削叩selijke陀lat附

Een van de bezwaren記genvele beschouwingen over wijkgedachte en w討k-
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opbouw is de vage， letwat rom油田chgekleurde of ideologlSch vertekende 
opvattmgen over de integratie der bewoners in het wijkleven. Als tegenstuk 
van het schrikbeeld v皿 de'atomiserende二ontwortelende二vereenzamende矛

grootはadparadeert het ideaal v肌 deware wijk' gem町 田chap'，met alle 
geladenheid， die de term口genis. Terecht waa四chuwdeHo品町avoor de lYf1sche 
gevoelens，15 terwijl， eveneens terecht， Snu白河besprekingvan de realiseerbaar-
heid v担 de'w担kgemeente;'，de te romant1sche verwacht皿gen皿 Ned.her-

vor血 dekring bestreed， als zou de geleding van het stadslichaam een soort 
. gememschaftlicl問、 plattelandskerkelijk leven mogelijk maken.16 

Met het s1gnaleren v組 dezela:拘 tgenoemdeverwachtlllg heeft de schrijver 
preCl田 hetzwakke p皿 taangewezen in de popul田remenmgsvorm皿 gover de 
meuwe w討ken haar mogelijkheden. Deze meningen， die veelal gevoed 
werden door een niet of nauwel羽ksbewust geworden ver1angen naar de 
'gemoedelijkheid'， ge田 lligheid'en 'vertrouwel当kheid'v岨 hettraditionele 
dorp en de oude volksbuurt， wekten de sugg田 tie，dat de moderne wijk-
op bOllW als kernprobleem de bevordermg van deze directe mensel羽kecontacten 
ter hand zou moeten ne血 en.Z司0山 prongenechter a叫 de1ll N ederland 
welbekende， ma目 vaaksterk emotioneel en moreel gefUlldeerde verwerping 
van de stad en verheerlijking van het platteland. 
Zonde同 willenontkennen， dat de stede1ijke s抽出町'lllgsvorm拍lrijkeweト
血 gaantrekkelijke kenmerken vertoont， menen wij te k旧国enstellen， dat nie白
zo gevaarlijk 1S als het sentl田自由.liserenv叩 dezekaraktertrekk.en v叫田t
het -ovengens even皿 no句ectieve-beeld van de gesloten platte1and田amen-
lev阻 g.
Men komt er dan 1皿 me:四 maaral te licht toe om w拍 rgenomenverschijnse1en 
verkeerd te mterpreteren en het 1S zelfs mogelijk dat daardoor， ter ondervanging 
V阻 gediskwa凶 ceerdesamenlevingsvormen， maa町egelenworden aanbevo-
len， die hetzij geen effect sorteren， he由討， met de stok achter de deur ingevoerd， 
tot ongerech町 aardigdedwang a阻 leidingkUllUen geven 
時 destudie van het回 claleleven血 rueuwe吋kenIS het derhalve noodz山単
mt白 gaanvan de zo object1ef mogelijk geanalyseerde feltelijke verhoudingen， 
1ll het licht van de ontwikkeling van de sametUevmg gewaardeerd， en b羽
田 aatregelen，op welk terrem dan ook， van de aldus gekende reali也氏Ultte 

gaan. 
Na deze a1gemene opmerkingen komen w討thanstot een回 derebeschouwmg 
van de mtegratle-mtenslteit. welk asp叫 V叫 hetwijkleven zo dir叫 voorde 
boven gegeven waarschuwingen in aanmerking komt， omdat Juist de nood-
zakelijk veronderstelde lntensleve con阻ctenhet probleem vertroebelen 
De皿 crosoClologIev岨 dewijk is阻附ardzeer belangwekkend voor de 
ke町田 vanhet wijkleven， vooral皿 haarmformele aspecten， maar pleegt 
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wo出 belicht， n叫l.e田enfei註悦耐t白凶叫el!jkev町er凶 u凹町lVl時 11山 e目tpa叫t町加ro∞onv田叩11削r
r白凶叫附elぬ出1.加a叫t加1悶由， d伐i記ev刊O∞o叫E悶Iralo句pde 'm叫 a剖.g俳d化el均司keピ司 b刷o“de叩mvan姐 de a-t加r阻凶a必地刷d占必制i抗悩tio蜘n町.eleni悶 el附んe
W吋主ksa岨立田1悶悶e町叩叫n叫1Ievinggemakkelijker tot -stand komt， In dit verb叩 dverdient een 
verhelderende onderscheiding de aandacht， die door de Engelse soclOlool1: 
Peter Mann IS gebruikt bij -zijn onderzoek v組 dernate v姐吉田，ghborlinesi
(buur-zijn).ls Mann sp問 ektv組問副作tebur拙e1at悶， W:組問erer d凶deliike
soclale relatievorm，四zijn・zoalswederzijds hUlselijk bezoek， gemeellschappeIijk 
山tga皿 ~.d. Daarentegen 15 er Sp四 kevan latente bure:町 elati叫 W剖meerer 
geen d四 kkecontacten zijn， ma町 desolldanksde onderlillge beJege即時 een
positieve kleur 11.田ft，zoals bij moeilijkheden en bij plo白elillgenood ill onder-
linge hu1pverlening tot uiting komt. 
Het onderscheid 1ijkt ons daarom ZO bel岨.gwekkend，omdat het de a佃 dacht
vestigt Op een onzichtbare vor血 V叩 goedebuurschap， die voor de p1atte-
lander weIIicht‘kiI' aall~oet， rnaar die ~ell elgen stedeI~k cultuurpatro~1l tot 
田tdrul北ingzouk田menbrengell， en zeIfs billllen dit pattoon eell ideaalwaarde 
~OU. ~u.~e? verte~enwoordigen，皿Zoverre z羽C四 S戸抽出e15 v:叩 het田ト

dr北~elijk， '!，rJv~~:y' ~~erlangen ，:，an het moder';-e gezill-en de onderlinge h叫p-
en bijs~andsbereidheid waar nodig， m.a.w. een symptoom v叩 W叫 Ma田 山 田m
noen:~e: de ~roei naar een nieuw~ objectiV1tclt皿 demenseIijke verhoudingen 
Dit aIIes Impli田 ertmet， dat er geen prob1emen zouden zijn. De 'objectiviI:eit' 
k組問tgroeie~ tot een individualisme， dat het gezinslevtm zo tot~al V:剖1de 
omgeving lsoleert， dat elke唱 ze1fsde k1emste ollderlinge dienst en hulover-
lenmg IS UI句es10蜘.Doel van bovensta姐 debeschouWing was slechts ;an胞

geven， dat de intermenselijke relaties in de moderne stad ~.q. 皿 de moderne 
S陪delijkew討k，凹 e叫t血。帥et匝enwo町rd由.enget旬。e目ts坑ta阻 O叩ud由.et位r阻ad必i江ltio叩neel!宮ミebon凶d必e町n1 

lはo依kal必e叩lenle聞v羽1時z

a虹 ding-一E伊aa叫ts守:pr問eken-，ma虹 1皿ndee田er目st比ep叫la拍a白 gewaa虹rdeer吋dd占icne:目叩nt恒ew。世主吋d仇e町n1 

a油Issザy田 ptomenv叩 eenalgemene soc1aie evoiutle~ 占.ena描t verlies teve:田 W皿.st
lllhoudt. Het afwegen v叫 dezeWlllst en dit verli田 blii丘四akvan het beleid. 
In -hoofdtrekken gelijk aan het bove田岡田氏 ISde krltiek， die men kan田ド

?~f~nen oJ? de weimg ~ealistische neig時 刷 、lijkgevoel'en de betrokkenheid 
bij het gebeuren III de回gen'wijkgemeenschap' als maa匝chappelijkeplicht 
of ideaa1 af白 scJulderen.

Ook血 de沼ekwestle dient men， bij a11e idealiseren， de Jもitelijkesoctale ontwikke-
ling IU het oog胞 houden，die nu eenrnaal geen grot町'ebesiotenheid. maar steeゐ
grotere openheiJ ge?ie~t， die gro~ere mobilitelt en'mobiliteitsbereidheid vraagt， 
:owel horiZ?~aaI aIs verti~aal~ sociaal en geogra:fiωch， die tot voortg同 nde
fun山 onele描印刷eleidt-印刷仙a11esde wijk als町 山 田 町idop 
de achtergrond brengt. 

En ook Juer niet aIIeen een dwmgende feitel羽keontwikkeling，皿aartevens een 
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noga1 eens te 1討denonder de boven geS1gnaleerde v町田 voorstedeIijke 'ato-
m悶 ing'.Men neemt a山一 doorwelrug fe出 liikeb聞がenge渇teund-dat de 
relaties tot de directe bllllrtomge羽ngm de stad国 terstzwak zijn en dat dit 
.vere阻'lamend'werkt. 

Zol叩 ggeen lUtvoe口gonderzoek op dit terrem heeft plaa白gevonden，doet 
men waarschijn1ijk goed rekening te houden met een皿 eerof minder sterke 
vergrotmg v叫 dekans tot individualisering. 
Het eerder genoemde onderzoek m Zuidwijk toonde aan， dat burencontacten， 
vooral met naas也 buren(t四.pbewoners，buren aan wee四zijden.overburen)， 
zeker ruet Il1tzonderlijk germg waren en dat ook wederzijds k1口ndienstbetoon 
nogal voorkwam. Zoa1s tevens b1eek， dat de sOClale contro1e van de buurt 
in deze血 euwewijk叫 etgermg w拙.

Bovendien -en dit 1S een essentieler punt -moet men zlch a品rragen，of de 
moderne stadsbewoner mderdaad zo rn.tensJeve bu町 田elat1eswenst. Verder. of 
deze stadsbewoner， ook objectlef gezlen， psycJusch in de knel komt ('vereen-
zaamd'，竺ontworteld'raakt enz.) w組 neerdeze relaties ontbrek.en. Men dient 
Immers wel te b田e長11，dat de vrij sterke ge山 tenheidvan het moderne gez皿，
die waarschijnlijk in hoo臼zaakverantwoordel俳ISvoor de genngere behoefte 
a皿 intiemerelat1e tot nie月四msleden，- b羽voorbaateen (:血耐idueIe)
vere由 zaming'，of‘atomisermg'，zelfs 1etterlijk白genspreekt.
Dit a11es a叩 genomen，k油田enzich de vr同 gvoorleggen， of zelfs de aantoon-
baarheid v回 hetgezlUsl11dividualisme ln nieuwe wijken voldoende reden is 
om van een 'so口aalprobleem' te spreken. Wanneer illen zich op het st阻 dpnnt
蹴 1t，dat dit gez:剛 ndividualismeniet op een moreel verval吋st，m止 een
van de sy.血.pto皿.enlS V組 eenalgemene tendentie皿 desamenleving， en dat er 
bovendien geen reden is om te veronde四teIIen，dat dit gezinsisolatlOrusme 
sp国間嶋田 ofconsicten oproept， k祖 国.eninderdaad ruet v皿 eenzod山 g
so口aalkne1punt spreken 

旧 nogverder gaal 
は wordenvan het 
q町onen，17die een 
jnselen v叩 persol
lllg van soClale v 
raliseerd. Deze ob 
rkend is voor de !c 
略 m de modern 
latw van emot1oD 

ruet noodzakel当ktot onpersoon1ijke rel山田 a叫口d血 gte geven 
Menk叩 hetopt1皿S血.e， dat in dit betoog doorklinkt， reIatlveren， maar het 
is niet onwaarschijnl討k，dat hier e阻 essenueelaspect v組 hetwijkv四 agstnk
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aansl田tendpersoonlijkheids-en maa白chappijideaal:ruet het algemene vage 
aankwek四 V岨 'gemeenschapsgevoel'.ruaar het opvoeden tot pe白 oonlijk-
heden， die bereid z討nzlch gemeenschappelijk m 陪 sp組問nvoor concrete 
阻ken，onder meer bimlen de w討k，maar evenzo goed daarbuiten!皿 groterveト
band. Niet het w:担kgevoel-m 五dtevaak een primitief groepscentnsme 
m同 rde geintere田eerdheidbij de gemeenschappelijke taak dient het draagvlak 
van de activit回tente zijn. 
Of deze activiteiten binnen de wijk d組 welin groter verband georganiseerd 
worden， mag secl1ndair het四.Pnm:剖ris noodzakelijk， dat deze act1Vlteiten 
als zod山 gbevredigend 勾n.凱 b悶 ikbaar(in fm担 ciele四 geog四 fischezin). 
Met geforceerde 'gemeenschapsmanifとstat1es'komt men wemig verder. 
Een andere kwest1e Is， of men het gevoel 111 de eigen wijk‘thuis' te ko血四，
niet k叩 bevorderen.Een vee1 gehoorde klacht m dit opZ1cht betreft het r加問

forlne，もIokkendoosachtige'，ratlOnele bouwen m rueuwe wijken， waara叩

alle sing叫町1(e1tontbreekt. De stedelijke same!叫ev皿 g，die zlch vroeger 
groepeerde rond kerk， raadhuis en waag， ontbeert 111 de moderne massabouw 
centrale mOllumenteu. Er IS ln de田 wijkenzelden een svmbool， waar田町 men
als gemeenschap k岨 V町吋zell.De ene 吋 kis als de andere， men is nergen5 
'thuis七
De oplo田mgonmiddellijk也 willenzoeken m wijkgebouwen e.d.， getwgt van 
gebrek aan psycholog1sch inz1cht， daar zij blijft h胆 genmde‘formele二functio-
nele s:岳 民間開ijlmen Jwst dit rationeel-functionele dient te doorbreken. 
GevelpJastieken， een b田10胞nplein. m verschillende kleur geverfde huisdeuren， 
een straat， die nn eens ruet kaarsrecht de snelste weg tot het doel biedt. het zijn 
alles 'onregelmatigheden'， die het beleven en herkennen van het woonmilieu 
als ie白目gensmoge均kmaken. Eigenlijk. zegt Groenman ergens， moet de 
bevolking ie白 hebbenom zlch bo回 overte maken. B討hetopzet臼nv四 de

wijk moet men het eigenlijk een klein bee¥je fout doen. 
Met 'org山 satie'v組‘de'wijk komt阻 .ener in. leder geval niet. Reeds de 
sociale heterogenitelt der nieuwe wijken一色nvan talloze oudere -maa.kt een 
eventuele 1111n of meer totale orgarusat1e van het wijkleven b討voorbaati1lus01r. 
De sociale ~velden' ， wa叩 nde diverse 5amenstellende groepen zich bewegen， 
dekken elkaar皿 et.19 Ouder問問 jongeren，arbeiders! midden5tanders en 
intellectuelen， 'echte' stedelingen en oud-plattelanders， spor白nthousiasten，
autohezitte四， verzamelaar5， en aUe' andere denkbare bewonerscategoneen z討n
in vele opzぬ回 onverenigba此 Over血 kelev皿 debelangrijkste 1n時四位ト

krin.gen' hiema een目rkelwoord. 
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5. T，削 torialeen拘ctioneleintegl附昭

Een van de me田tknellende problemen van de soc1ale opbouw v油田euwe
wijken lS de sp岨血ngtu回enterntonale en functionele elementen. Deze Spa1ト
血 ngwordt op verschillende niveaus zlchtbaar， -1n de houding der bewoners 
zowel als m de p畑山gder 四国ieleen 50白山 voorzlemngen一歩間吋1de 
diverse sOC1aie en andere groepell weer wteeniopen naarmate zij het zw回目。-

punt van hun mtegrat1e m de ene of in de皿 deresfeer羽 nd四.

De houding van de bevolking ten opz1chte v叩 dewijk als woon-en levenト
皿 lieulS Jwst door de propaganda v叩 dewijkgedach'臼 ende wijkopbouw 
in het middelpunt komen te s回 n.Wat zo kenmerkend is voor oude volk.s司

bu旧民n.een sterk ontwikkeld bu町ト ofwijkgevoel. lS 切demoderne kla間四回

印刷ndenwijkensterk op de achtergrond geraakt: men voelt zich m veel 
1111nde町田町 danvroeger bewoner v叩 eenbepaalde wijk. 
In de皿 euwewijken. die momenteel tot stand komen， en占eeen grot町e
omv印日 bezitten en een grote sociale en economische heteroge.則也氏 vertonen，
is dit geringe w担kbewustz担nnog eerder te verwachten. hoewel and田zijdsde 
vaak grote afstand tot het stadscen町U血， zelfs een be位ekkelijklsoIement， de 
voeclingsbodem voor de belevrng v皿 dew担kee凶 eidwe1 vruchtbaar maakt. 
Zoals e町derwerd opgem町 kt，is de gevoels111stelling v担 bewonersonderling 
ruet het beslissend mo皿ent111 de wijkpro blematiek. Van gro胞rbel剖19lS de 
feitel討kebereidheid zlch g田 amenlijkte nchten op回目白 sp阻 nenvoor de 
111standhouding der besta組 dewijkvoorziemngen. 
De moeilijkheid is echter. dat de mstituten die d田ewijkvoorz1erungen tot 
stand brengen， zelf vaak geen dnidelijk beeld hebben v皿 demogelijklled印

diede明日kals sodale eenheid voor de verwerkelijking v叩 lokalevoo目 見 出ng団

biedt. Een drietal voorbeelden mt verschillende mtegrat1ekr111gen kan dit toe-

lichten. 
De wijkgedachte噌 dieop z田 rvele en田町田吐opendeterre:皿 enlS toe te pa田en.
heeft ongetwijfeld ook 111 de 品目V叩 hetbestuur mogelijkheden tot verw自由ー

l司king.Het lS opmerkel討k.dat in de studie-Bos C.s. het zwa紅白'puntgeheel in 
de 'sociaal-c叫t旧e1esector is gelegen， en dat de mogelijke orgarusatonsche 
vormgevlllg -皿endachta拍 e担‘Wijkraad'-met alleen achte四 anbetrekkel討k
vluchtig wordt behandeld， ma誼 bovendienhaar阻akgeheel 111 de socia.l-
culturele sfeer krijgt a岨 gewezen.
Het rapport v皿 deStaatscommissie-De Q田 y，dat handelt over de bestuurト
vorm val1 gro胞 geme∞ten唱 no聞 tals mtgang白tellinghet beleidsst岨 dpunt，
dat men b討grotegemeenten moet百 ezenvoor田 ntopzwa町田logbestuurs-
apparaat enerzijds，-en voor een bedre1gmg van de plaatselijke democ.岡田door
een te日roteafstand t田 senbestuurders en b国tuurdenanderzijd.s. De commissie 
komt tot de conc1USle， dat naast andere middelen， een b田岡山lijkedec阻 trali-
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同tienoodzake均k叫 W鵠 rbija叩 W司kradenbetrekkelijk v主rgaandebevoegd-
l吋曲 wordengedelegeerd， te即 ijldaarna叫‘同zondereraderピ(functionele
阻 d田1)，bepaalde belangen der ge血 eentezullen k:unnen behartigen 
Het rapport wordt hierzo田町oengaangehaald， omdat door het heie betoog 
de Sp叩血ngvoelbaar lS t田 sennoodzakelリkedecent四.lisat1een noodzakelijke 
印刷四lisatievan beleid. C四町a1isat1e.omdat de zeer gespec1aliseerde taken der 
moderne beleidsorganen in toenemende mate om monopoIisermg en con-
centratie van bevoegdheden en v剖1specialisten vragen -de bekende gro自 由 化

invloed van de 'exper臼'へ decent四 lisatie.0叩n血lda叫tde grondむω.sla噌ge阻nder d氏c血。か『

ロa副u出ede-何畑-c印ent町r阻a必li附s
h口m刈)d町 bev刊01脳kin匂gdemo句ge肘εel哲斜恭脚kl三c:he阻e白1“dt柏otmee守P阻削te阻ns侃t白eedゐsu申 nt町e町r口ma
Ee田nande町rvoor凸be町eldis t胞evmdl必e目nm de moderne z剖t柑elz却Oグ惣'g.日ierligt de problema-
tlek elgenlijk omgekeerd山 bijhet politieke beleid: de kerken hebben sedert 
hun eerste ont自由 deplaa臼elijkegemeenschap -de gemeente der gelovigen， 

de parochie， het kerkdorp -steeds als baslselement van h山 werkzaa血 heid
beschouwd. De moderne stedebouwkundige ontwikkeling roept ernstIge p四時

blemen op， zoals de enorme expansie van de stadsomvang onder gel耕三t自dige
ontvolking van de city， waardoor het oude centrum aan (grote) kerken over-
verzadigd is， terwijl de kerk四 bouwm de perife口ehet te田povan de woning-
bouw niet of moelZaam kan bijhouden. 
SoclOloglSCh belangwekkender is echter. dat zlch m kerkelijke krmgen een 
discussie ontwikkelde over de aansluiting v担 dezlelzorg bij組 deredan lokale 
samenlevingsvormen， w拍 rbija1s me田 topmerkelijk feit naar voren treedt dat 
men deze oude parochia1e (Iokale) benaderingsw羽田 metandere， meer op 
f阻 .ctlOnelegroepen gerichte， wil comple白出n.Reeds oud世 間 delegerziel-
zorger， die喝ngeme四胞 vindtin de militaire beroepsgroep， en de scheeps-
predikant. J onger zijn experlme回同 alsstud四 tenpredikantenen -pas柏ors.
het bedrijfsapostolaat， e.d. Snn白 maaktmelding v組 dep田 parochiale
ge血.eentev四 Amsterdamsearbeiders die door Buskes Is bepleit， en van de 
gedachte v組合.Dippel over een beroepsgemeente v組 natuuronderzoekers-
chnst口len.
Het interessante van deze ontwikkeling is， d叫 dekerken田chhi田 poogden
aan te p田 sen切 devoortgaande professlOnele四 functIonele占能rent1at1e1n 
de moderne maa白chappij.T目 wijlop組合:reterr白 nendeov町田chtelijke10ka1e 
sarnen.leving -de wijk -a1s een ide岨 1verscheen， sloegen de kerken， die deze 
sociale ontwikkeling皿 nderop de voet hadden gevolgd， de weg m n品 reen 
meer functioneel gedi佐'rentleerdezIelzorg. 
Een extra complicatie vormt hier het feit， dat de kerk wteraard meer is d組

C阻‘f肌 .ctioneel'orga叫 maarprlllcipieel een gemeenschap v皿 g回ovigenwil 
blijven. Het zoeken ging d阻 ookin de richting v組問nsynth悶岡田enloka1e
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gemeente (als thuishaven)四五lnCt10nele田elzorgm verschillende richtmgen 
Een laatste i11ustratie bij de tegenstelling tussen lokale en ftinctlOnele oplos-
singen vmdt men ln de medische zorg. Bl羽kenseen voor!opig onderzoek v阻-

wege het Isonevo IS er een ve四chmvingaan de gang m de nchting v皿 de
figuur van de 'wijkarts'. D四eve四chnivmg，die samenbangt met de. plarmmg 
V叩血euwestadsdelen in wijkeenheden， heeft tot gevolg， d叫 voo四 1Jonge 
z師団 voorWle in het田町四血 geenplaats m民 rlS， zlch als wijk紅白 vestigen，

en daarmee m een concurrentieverhouding raken tegenover oudere 紅白enW1er 
praktijk zlch over de gehele stad mtstrekt. Opvallend is in dit verband ookhet 
verschijnsel dat hu田町mutati回 invele gevallen plaa白vmdenop grond v組

verhnizmgen. 
Deze voorbeelden zijn met凶斗keandere wt te breid曲 Menbeho品 目ch
daarb討n1et白 beperkentot takken van sociale dienstver1阻ま19，柏tke.永田

bestuur， maar血 enkan ook de econo血lScheen cnlturele functl出血 de be回

schouwing betrekken. Steeds weer de spanrung tussen het behoeftengamma en 
behoeftenl:uveau v皿 dew水S田nenlevingen de mogel日khedendeze behoeften 
in het kader van de wijk te bevredigen. Het problee回目aktde buurtkruidenier 
zo goed a1s de grootstedelijke schouwburgdirectle. 
Gezien het voortgaande di旺erent1at時 rocesm de maat叫 app司lSeen v，出m

mmdermg van de SpaI四ingmoeilijk te verwachten， zodat men derhalve steeds 
minder om dit vraagstuk he四国1kunnen. 

Co恥 lusi田

Uit de voorga阻 deana1yse lS het volgende gebleken: 
1. 1n de nieuwe stadswijken manifesteerden田chen.k.ele sociale processen -o.皿.

obje凶 verlllgv皿 dellltermenselijke relati田 enfunctlOnele lllteg四 tie-， die de 
Neder!and岡田cia1estft盟国国 ende relatles daarbi皿 .enin toenemende mate 
ga皿 beheersen;
2. deze proc田 senkomen welisw叫 rindegro白 stedenhet duidelijkst tot叫ting，
m拍 rzijn zeer beslist met excluSlef stedelijk. Veeleer lS de moderne stad匝

beschouwen aJs de exponent v組 eenver voortgeschreden stadium 1n deze 
ontwikkeling; 
3. het probleem刊 nde nieuwe stadswijk lS daardoor m総rd岨 eengrooト
stedelijk vraagstuk geworden，凶 onderdeelvan de algemene problematiek 
van de Nederlandse s阻 lenlevmg，en is slechts v粗削 dezege回chtshoekmet 
vrucht白 b叫町en.
Merkwaardig genoeg wordt hiermee een discusSle over de keuze tussen voorト
gaande uitbouw van de gro民 stedenen stlchting van afzonderl俳emiddelgrote 
(satelliet)stedeu van min of meer secundaire betekenis. 
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realisermg van de gestelde idealen， om met te zeggen een geheel vast10pen v叩

het aanvankelijke strev四国誼 de'wijkgemeenschap'， 

W羽stellen田 tdrukkelijk，d抗 ookvolgens ons de moderne stadswijk belang開

rijke funct1es kan hebben. Deze zijn echter lliet te vinden door hee construeren 
V組問nideaal gemeenschapslev開，血a町 door，u1詑tga阻 d申ev刊anbe守'Pa拍alde“idea由len.
aa岨nslu凶1
be白sloten1担iggen.
De realiteit. die men aumers b討dewijkpolitiek m het oog z叫 dienente 
houd悶， 15 111et de w司krealiteit，m叫 rQVer de stedel羽kesamenleving heen唱 de
totale sociale on抑止kelingin Ons I皿 d.
Dit impliceert~ dat men goed zal doen de wijkintegratie na te streven Vla e阻
evenw1chtig afgestemde combinatie v四 terntorialeen functtonele lutegratle. 
In dit v目 b岨 dvalt te denken a組 eentrapsgewijze ternt阻止日i.mctionali抽出，

wa虹 bijde all-round functle m het klemste milieト debuurt -wordt opgesteld， 

de meer gespeclaliseerde functles in dienst van de gro町田岡山edenstaan en 
凹 arbehoefte拍 nde al1-round elementen op het lagere niveau k田menworden 

toegevoegd. 
D回 egedachte 1s elders reeds 1叩 ggeaccep臼erd，maar t.a.v. de wijke田lheidin 
haar verhouding tot de gro民間 functlOneleeenheden nog op me回 gterrl回n

onvoldoende uitgewerkt. 
De llltegratie van de wijkeenheid v叩田teen gecombine.erd socioioglsch ell 
stedebouwkundig gez1chtspunt 1s nastrevenswaard. Eenzijdigheid n叫 eenv叩

beide k叩 tenmoet zich 0凶 erroepelijkwreken. De v町 bindingv叩 het
statische element der stedebouwkunde en het dynanusche gezich臼p叩.tvan 
de soc1010gie IS m de hu凶geproblelllatiek y叩 de'nnmtelijke beはem即時s-
kunde' een eerste eis. 
Naar beide zijden IS een waa目 chuwmgop zijn plaats. De stedebouwkundige 
zal erteg出 moetenwaken het soc101og1sche aandeel in de discusS1e ais een 
soaale correctie矛 opeen techuisch denken af te doen -de socioloog zal v拍

zijn kant， wil h討instaat zijn e四 voiwaardigebijdrage m de r田mtel哲keplan-
mng te leveren. zlch moeten inleven由化 stedebouwkundigesl(民r.niet slechts 
in zijn studie. maar t師団sm een zo volledig血 ogelijkedoordenking van het 

stedebouwkundige gez1ch白punt.

l
i
l
-
-
-

‘Min of llleet'， omdat het wel duidelijk IS， dat de conventlOnele uitleg der 
grote steden， zoals die zich vooral m llet westen des lands op beangst1gend 
ゐellewijze voltrekt唱 ln:t;:Ulmer verband gezlen alleen nieuwe problemen schβpt. 
De同 tefI同stadvan mati日eomvang (50.0∞旬t100.0∞ mwoners) biedt 
temrunste llet voordeel de problemen van de stad加 tredelijke proportles 

terug te brengen 
Er zijn geen fei胞nom dit te staven. rna町 hetligt voor de h叩 d，dat dergelijke 
middelgrote steden， dieー叩dersdan stadswijken -relalief zelfstandige een-
heden ;;'ormen， gemakkelijker een eigen soclaai回 cultureelleven kunnen 
ontwikkelen dan de meuwe w司k，die U1temdelijk‘ftliaal' bl首丘.
Wii noemden deze keuze echt~r secundmr. De sociaal-econo皿 scheen 叫阿国

間 leevolutie van onze皿拍白chappijIS momenteel ZoZeer bepalend voor_ de 
samenlevingsvormen die tot stand komen， dat men zlch k岨 afvragen，of de 
vooト四nゐelenvan wijk en satellietstad als zodamg nog wel be1angrijk zijn. 
Is het ll1et reeds zover gekomen， dat de sociaal-econo皿lscheontwikkeling 
dre1gt te ontsnappen aa旧hetconventlOnele planologische denken， dat in 
historische categoneen IS blijven hangen， en nu四.cesvoor essentiele vraag-
srukken 抽出iet?Is nlet een tota1e herorientenng v，組 ditdenken nodig， als 
men wil vermijden， dat de stedebouwkunde achter de soc1aal-econormsche 
ontwikkeling amtcomt m plaa臼 vanhaar te voorzien en in rUlmtelijke vorm-

gevmg te v叩 gen?
Wij b-eperken ons ertoe deze vragen te stellen，皿a日 Z当blijven01ll antwoord 
vragen. W:田llleer血 enzich in de problemen van w羽ken stad verdiept. 

7. 1mpli印 tlesvoor de studie van het wijkprobleem 

De soc10100g，占ezich op dit terrein beweegt， hee'仕c田 taak，die v吋 duidelijk
teg阻 diev組組deredeskundigen IS af te grenz凶.Zowel de stedebouwkundige 

als de overheidsdienaar， de kerkelijke en de maatschappelijke mst岨 tles科Jn
momenteel bezlg constructies白 ontwerpen，die het wijkleven Optl血 ale
kansen tot ontplooiing geven 
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6.1，出plicatiesvoor het beleid 

Zoa1s te verwachten w部， hee丘der白 ctieop het 'v均ebouw口ピ inde vonge 
eeuw， in de ee自由仏sede vorm a叩 geno血 env組 eens町evennaar meer e伍帽
ciente en esthetische pl師団ing1ll het techrusche vlak. Eerst in tweede lllst叫 tle
-de t田nstad-en wijk-gedachte戸 bewegmgheeft hier voor町e除lijkpioniers: 
werk gedaan -IS血 enoog gaan紅海envoor de w，桃山 eenstuk so口制i

samenleven. 
Het 1S de verdienste van deze s0C101og1sche benadermg， dat zij， door _de wijk 
primair als een samenle刊ngsverb叩 dte beschouwen， de vraag heeft opge-
worpen llaar de socialeか叫uesv肌 destadswijk四 V叫U1tdeze functies een 
reorgam叫 ievan de wUk-en stadsst仰 ctuurop haar programma heeft gezet. 
HeHs te betrcuren，dddeze teweg11181Il回目白 a阻 loopte wemig oog heeft 
gehad voor de maatschappelijke realitelt， met als gevolg田 nzeer luoelzame 

C.1，師'plicaties
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Met de sociOloog staat het岨 ders・Menzou zijn taak kunnen omschrijven als 

de bestudering v皿 hetgroepsleven in de wijk， en mderdaad ligt er voor he血
op dit gebied bel岨 gr討kwerk. 

W羽menen目:hter，dat zijn taak rmmer mag worden geformuleerd， zo r叫 m，

dat zij direct mgrijpt m de stedebouwkondige， bestuurlijke， soclaal-culturele 
en kerkel討kepl拍 ning.Het 1s nl. aan de soc!Oloog 0血 uitde sociale werkelijk-

heid af te lezen welke kansen aI d田 epla町田19m het wijkverband heeft. 

Kortweg zou men dit kUUllen omschrijven als de ont-dekking van de reele 

integratiekaders van de samenle叫ngnaar hun v町bijzondertngin de wijk. Eerst 

wanneer deze kaders a姐 wijsba虹 zijn，wordt het mogelijk de plan血ng，op
welk gebied dan ook， meer verantwoord uit te voeren. 
Het is hier niet de pl拍白 dezekwescie verder拍 nte s吋d叩 Volstaanmoge 

worden met enkele ponten a拍 deorde te stellen: 

1. de sociologle v岨 des白delijkesamenlevmg heeft drmgend behoefte aan 

brede， funda皿.ente1eresearch; 
2. deze research d.ient s世間gwetenschappelijk te zijn， zowel naar opzet als 
田町。ering，maar client tcvens gericht白 zijnop de centrale蹴 de均keprobl← 
matiek v叩 dezetijd; 
3. het stadssoc101ogisch onderzock zal nauwe samenwerking moeten zoeken 

met de andere d田kon占genop stedelijk gebied. 

Noten 

1 Door ntr. J. In 't Veld op e阻 studleconfere皿iete Utrecht， op 23 j田 111955: gest叩 cildverslag 
D， m岬帥'happelijke叫pec!帥 vande moderne stadswijιP.7 

a De stad der toekomst， de toekomst der staa， door e阻 studiegroep0ム.V.lr.A. Bos (1946). 
8 Zie o.a. de bro凶.ureEnige岬 ect，叩附1sociale叫IkopboUW，Den H拍 g，1955 
・Debestuursvorm van grote gemeenten. 1955・
， E阻 goedov白 zichto.a. bij W. F. Geijl， 'De w羽kg叫 achte血 Engelanden de V.S. v組 Am目ika
m:功'ds.的riftvωr Volkshuisvesting師 Stedebouw，XXVII， 8/9 aug.js甲 1946，pp. 101-109 

6Ziedes曲 目'pe叫 alysev姐 hetbegrip 'g阻 eens山 Lp'in de recente stu占ev:皿 J.P. Kruijt， m: 
Gemeenschap als sociolog出 hb包rrip;een kritiek op Tonmes， Amst町 da皿 1955.

7 R. Kok， E皿geaspe叫四， P.350.
8 Kok， p. 350 
・In:De maatsch噌'Pe1ijkeaspe叫 n，p・ 76•
10 Dit bleek bijv. b羽e血 onderzoek.in Zuidwijk:四.pportvan M. J. van Doorn-J:叩"阻 Groeien 
gestalte van e附 m叫 westadswijk， 1955. 

11 Vgl. b羽v.Groenm岨 '8opmerking， dat de mdividuele behoefte m de lUoderne皿拙叫eWOU1U!?: 
bouw op de acht町 grondis gedrongen‘Men bouwt mind百四'ke坦 wo刷 ngvoor een bepaald 
g四 nd叩 arbeiderswoninge氾 of回iddenstan由worung岨・ Depl姐 oloogmo田町四四百血groepen
denk:en山 de50αoloog' (司 Groenm叫‘R山田tel話kevormgevmg阻阻αaleopbouw叫Stak:en 
V阻 O田 e吋d'，in: Enige a宅rpectenv即 socialewy'kopbOUW， p. 39 v.) 

13 De Jong， 'Hoogvliet， de groeJende satellietstad voor Rott町 dam'，岨:Sociolog目 的 BulletinVII， 4， 
1953. p. 35 
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13 O.C. 

"C阻回alBur，叫uvoor de Sta山崎iek，m: Radio en Vrijetijdsbesteding (I954)， pp・57.101VV. 
， Ho品田.t.a.p.， 100 

16 P. Sm.its.m:持出帥抑d，(195叫 P.3
'
4

1K.M阻 h叫血:M，醐剛山oc叫y叫岬噌'eofreco山畑町.pp. 32ト325
8 Peter H. M四 n，・Theconc哩tof neighborliness'， in: American _fourn~1 of SOciology， Vol. LIX.， 2， 
zsept.Z954，p Z64・
• Me町 wtvoerigGroen皿阻 t.a.p.pp. 44. 45. 
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