
Trends '87 

Bewonersgroepen 
in de pers 
Het Nederlands Instituut voor Maatschap
pelijke Opbouw (NIMO) heeft voor de vijf
de maal een trendonderzoek gedaan, dit
maal naar de aandacht die in de plaatselij
ke pers wordt besteed aan bewoners-
groepen. 
Het is een vervolg op het trendonderzoek 
'86, dat de ondersteuning van bewoners-
groepen tot onderwerp had. Trends '86 
droeg het karakter van een consumen
tenonderzoek: bewonersgroepen werd ge
vraagd, wat voor ondersteuning ze bij hun 
activiteiten hadden ondervonden en hoe ze 
die waardeerden. Uitspraken waren geba
seerd op informatie van 125 groepen over 
heel Nederland. 
Ditmaal is voor een indirecte weg gekozen 
om informatie over bewonersgroepen bo
ven tafel te krijgen. Gedurende twee afzon
derlijke weken is medio 1987 nagegaan 
hoe op de pagina's plaatselijk nieuws van 
regionale kranten aandacht werd besteed 
aan bewonersactiviteiten. 

Deze ingang voor het onderzoek werd ge
kozen vanuit de veronderstelling dat be
richten in regionale kranten een belangrij
ke rol spelen in plaatselijke discussies en 
dat het voor bewonersgroepen belangrijk 
is in die pagina's "aan de bak" te komen. 
De pagina plaatselijk nieuws in een regio
nale krant vormt een onderdeel van de 
plaatselijke publieke arena: het veld, waar
binnen actuele kwesties aan de orde wor
den gesteld en bediscussieerd. Is het nu 
mogelijk, zo was de vraag, om aan de hand 
van de wijze, waarop binnen dat veld 'be-
wonersnieuws' figureert, iets te weten te 
komen over de groepen, die voor dat 
nieuws zorgen? Kunnen we het feit, dat 
over bewonersgroepen in regionale bladen 
bericht wordt, opvatten als een belangrijk 
aspect van de handelingsruimte van die 
groepen, namelijk als een indicatie, dat 
groepen erin slagen tot die publieke arena 
door te dringen? En kunnen we door dat te 
doen tot uitspraken komen over wat de 
handelingsruimte binnen die arena dan in
houdt? 
Een andere vraag, die met de keuze voor 
regionale bladen als ingang voor onder
zoek verband houdt, is of op deze manier 
ten aanzien van bewonersactiviteiten on
derstromen zichtbaar kunnen worden ge
maakt. Slechts zelden halen bewonersgroe
pen immers de landelijke pers. Juist het 
plaatselijke karakter maakt bewoners-
nieuws veelal oninteressant op landelijk ni
veau. Kunnen we door dit nieuws te verza
melen en op een aantal aspecten te bekij
ken wellicht zaken boven tafel krijgen, die 

binnen de actualiteit van alle dag niet zo 
opvallen? 

De 450 berichten die werden geselecteerd, 
werden bekeken op twee hoofdpunten. 
Nagegaan is welke aspecten van 'hande
lingsruimte' in de plaatselijke publieke are
na een rol spelen en welke 'trends' in de 
artikelen te signaleren waren. 
In het navolgende artikel wordt eerst inge
gaan op het raamwerk van aandachtspun
ten dat bij het onderzoek is gehanteerd. 
Vervolgens worden de meer algemene be
vindingen van het onderzoek behandeld: 
het type groep dat de krant haalt; het ter
rein waarop die groepen actief zijn; de 
aard van de groepsactiviteit; de betrokken
heid van andere personen en/of instanties; 
de verdeling van de berichten over ge
meenten en provincies. Ten derde wordt 
meer in het bijzonder ingegaan op de ma
nier waarop bewonersactiviteiten in de 
pers komen. Ten vierde wordt de rol van 
de gemeente behandeld. En tenslotte wor
den de conclusies vermeld die 'Trends '87' 
heeft opgeleverd. 

1. Het raamwerk 
Gezien de keuze van het onderzoeksmate
riaal was het noodzakelijk om op dat mate
riaal een inhoudsanalyse toe te passen. 
Inhoudsanalyse is een onderzoeksmetho-
diek, waarbij de objectivering, die nodig 
is, wordt bereikt door vooraf zo scherp mo
gelijk aan te geven, vanuit welke gezichts
punten het materiaal wordt bekeken, en 
door bij het bekijken zelf procedures te 
hanteren, die vooringenomenheid zoveel 
mogelijk reduceren. 
Om tot nuttige en werkbare gezichtspunten 
te geraken, is enerzijds relevante literatuur 
geraadpleegd en anderzijds zijn uit diverse 
kranten bij wijze van vooronderzoek artike
len gelicht, die over bewonersactiviteiten 
handelden. 

1.1 Handelingsruimte in de publieke arena 
Het begrip 'handelingsruimte' is ontleend 
aan een in 1985 verschenen onderzoek 'Be
wonersinvloed in Amsterdam'. 
Handelingsruimte werd daarin omschreven 
als datgene wat de mogelijkheden en be
perkingen bepaalt, waarmee een bewo
nersorganisatie geconfronteerd wordt bij 
het nastreven van haar doelen. Als factoren 
die bij die mogelijkheden en beperkingen 
een rol speelden werden genoemd: buurt
gebondenheid, autonomie, organisatie, 
steun, netwerken, faciliteiten, informatie. 
Deze factoren werden in het Amsterdamse 
onderzoek gehanteerd om een profiel te 
maken van verschillende typen bewoners
organisaties. 
We mochten niet verwachten dat we al de
ze factoren middels een analyse van krante-
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berichten boven tafel zouden krijgen. Wel
ke elementen dan wel? Om dat te achterha
len werd een bescheiden vooronderzoek 
gedaan op een vijftiental berichten. We 
konden die berichten rubriceren naar mate 
van externe gerichtheid van de bewoners-
groep volgens de vijfdeling: 
- groep vormt zich rond probleem 
- groep stelt probleem aan de orde 
- groep kaart probleem aan bij personen 

of instanties 
- groep maakt gebruik van bestaande re

gelingen of procedures 
- groep pakt het probleem zelf aan. 
De eerste drie zaken zijn op te vatten als 
het zoeken van sfeun; het gebruik maken 
van regelingen of procedures veronderstelt 
informatie bij de groep; het zelf aanpakken 
van een probleem duidt op autonomie. 
In het onderzoek is geprobeerd door bo
vengenoemde vijfdeling deze drie factoren 
van handelingsruimte te onderzoeken als 
zaken, die in de plaatselijke publieke sfeer 
een rol spelen. 

1.2 Actiegroepen, belangengroepen en 
doegroepen 
In hetzelfde Amsterdamse onderzoek werd 
een achttal soorten 'bewonersorganisaties' 
onderscheiden. In ons onderzoek besloten 
we slechts onderscheid te maken tussen 
drie groepen, waarvan hieronder de om
schrijvingen worden gegeven. 

Actiegroep: 
Semi-permanente organisatievorm, gericht 
op zaakgebonden beïnvloeding van over
heid, maatschappelijke instellingen en be
drijven. Oogmerk is de realisering van ac
tiedoelen en de verwerving van voldoende 
steun daarvoor, zowel bij een eventuele 
'achterban' als bij instanties tot wie men 
zich richt met het oog op de doelrealisatie. 

Belangengroep: 
Permanente, dan wel semi-permanente, or
ganisatievorm van specifieke groepen van 
belanghebbenden, gericht op de beharti
ging van de belangen van deze groep. 
Oogmerk is vooral het eigen belang zo 
goed mogelijk te behartigen in alle van 
toepassing zijnde situaties. 

Doegroep: 
Semi-permanente organisatievorm, gericht 
op dienstbaarheid, zelfvoorziening en ont
wikkeling. 

1.3 Activiteitenterreinen 
Om te weten te komen op welke terreinen 
die groepen aktief waren, werd gebruik 
gemaakt van de indeling uit het vorige 
trendonderzoek. Milieu werd aan de lijst 
toegevoegd. We kwamen uit op de volgen
de tien terreinen: 
- Wonen (kwaliteit van woning en woon

omgeving, woonlasten, beheer e.d.) 

- Verkeer (verkeersveiligheid, verkeers
overlast, openbaar vervoer, voorzienin
gen als fietspaden e.d.) 

- Werk/inkomen (sociale zekerheid, 
werk, buurteconomie, huishoud-
economie, opvang/educatie e.d.) 

- Leefsfeer (kwaliteit sociale contacten, 
veilig over straat kunnen lopen e.d.) 

- Emancipatie (bewustwording, vorming, 
discriminatie van vrouwen e.d.) 

- .Racisme (discriminatie in de intermense
lijke sfeer en in arbeid en bedrijf, discri
minerende regelgeving bij instanties en 
bij optreden van functionarissen, activi
teiten van racistische organisaties en 
personen e.d.) 

- Volwasseneneducatie (alfabetisering, 
open school e.d.) 

- Onderwijs (onderwijsvoorrangsproble-
matiek, samenwerking tussen onderwijs 
en welzijnswerkinstellingen, onderwijs
voorzieningen voor bepaalde groepen, 
schoolfaciliteiten, ouderparticipatie e.d.) 

- Gezondheid (gezondheidszorgvoorzie
ningen, alternatieve gezondheidszorg, 
patiëntenbelangen, belangen gehandi
capten, verslavingsproblematiek e.d.) 

- Milieu (milieuvervuiling, stank- en la
waaioverlast e.d.). 

1.4 Overige aandachtspunten 
Naast het type groepsactiviteit, de soort 
groep en het terrein van activiteit was er 
nog een aantal aandachtspunten, die bij de 
analyse van de berichten is gehanteerd: 
- de provincie, waarbinnen het bericht 

speelde 
- de gemeentegrootte naar inwonertal 
- de dag van de week, waarop het bericht 

verscheen. 
- het aantal regels citaten, d.w.z. het aantal 

regels in de tekst, dat personen in de 
directe rede werden geciteerd. 

Via deze laatste ingang wilden we aan de 
weet komen, in welke mate groepen op ba
sis van zelf aangedragen informatie in de 
pers komen. 

Voorts werd meer rechtstreeks aan de 
hand van de inhoud van de berichten een 
drietal zaken genoteerd: 
- welke andere personen en/of instanties 

in verband met de groep of de 
groepsactiviteit werden genoemd 

- de aanduiding van de groep in de be
richten 

- de manier van optreden van de groep. 

Dit laatste is gedaan door van elk bericht 
de aanleiding tot het artikel te noteren en 
de zin, waarin het centrale thema van het 
artikel het scherpst tot uitdrukking kwam. 
Op basis van beide gegevens maakten we 
één zin, waarin de groep onderwerp was. 
Het werkwoordelijk gezegde uit die zin re
gistreerden we dan, bijvoorbeeld 'is be
zorgd over' of 'stelt aan de orde'. 
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2. Bewonersgroepen in de 
publieke arena 

In deze paragraaf wordt eerst een alge
meen overzicht gegeven van de bevindin
gen. Daarbij zullen we eerst de cijfers voor 
zich laten spreken en ons daarna aan enige 
interpretaties wagen. De bevindingen heb
ben betrekking op: het type groep, dat de 
regionale krant haalt; het terrein waarop 
die groepen actief zijn; de aard van de 
groepsactiviteit, de betrokkenheid van an
dere personen en/of instanties bij die acti
viteit; de verdeling van de berichten over 
gemeenten en provincies. 

Ten aanzien van de kranten, die we voor 
het onderzoek geraadpleegd hebben, 
dient gezegd, dat we er niet in geslaagd 
zijn alle regionale bladen in Nederland ge
durende de peilperiode (18 t/m 23 mei en 
van 1 t/m 6 juni) te pakken te krijgen. Er 
vielen enkele gaten in de bedekking over 
het land. Zo kregen we van 'De Gooi- en 
Eemlander' en van 'De Gelderlander' 
slechts één editie, terwijl 'Het nieuws van 
de dag' uit Amsterdam weigerde exempla
ren toe te sturen. 

2.1 Een karakteristiek van bewonersactivi
teiten 
De 450 berichten lieten zich redelijk een
duidig in drie categorieën onderbrengen. 
Het zijn vooral de belangengroepen, die in 
de regionale bladen voorkomen (350, 77.8 
%). In 79 berichten (17.6 %) waren het actie
groepen en slechts 21 keer kon de vermel
de groep als doegroep worden aan
gemerkt. 

Wat betreft de terreinen van activiteit von
den we de volgende verdeling, waarbij we 
de terreinen naar frequentie hebben ge
rangschikt (tabel 1). 

Net als vorig jaar is 'wonen' het dominante 
terrein. 'Milieu', dat we dit keer als aparte 
categorie hebben gehanteerd, kwam 61 
maal voor. Bij de categorie 'overige' berich
ten bleek bij meer dan de helft sprake te 
zijn van 'welzijn': gemeentelijk welzijnsbe
leid, welzijnsvoorzieningen, welzijnswerk. 

Aan de indeling naar aard van de groeps
activiteit ligt de mate van externe gericht
heid van groepen ten grondslag. We wil
den er enige aspecten van handelingsruim
te, die in de plaatselijke publieke sfeer 
kennelijk een rol spelen, mee op het spoor 
komen. Grafiek 1 geeft weer, wat we von
den. Onder de gehanteerde vijfdeling 
(groepsvorming, aan de orde stellen, aan
kaarten, gebruik maken en zelf aanpakken) 
geven we de elementen van handelings
ruimte weer, die we analytisch binnen onze 
indeling onderkend hebben. 

Grafiek 1: aaid van de groepsactiviteit 

groepsvorming aan de orde aankaarten gebruikmaken zelf aanpakken 
rond probieem stellen bij pers/inst proc/regels van problemen 

Tabel 1: terrein van activiteit 

wonen 127 ( 28.2 %) 
verkeer 64 ( 14.2 %) 
milieu 61 ( 13.6 %) 
leefsfeer 47 ( 10.4 %) 
gezondheid 20 ( 4.4%) 
onderwijs 18 ( 4.0%) 
werk/inkomen 17 ( 3.8%) 
emancipatie 16 ( 3.6%) 
racisme 7 ( 1.6%) 
volwasseneneducatie 2 ( 0.4%) 
overig 71 ( 15.8 %) 

Totaal 450 (100 %) 

Activiteiten van groepen, die in de krant 
komen, kunnen in meer dan de helft van 
de gevallen (52.9 %) beschouwd worden 
als het aankaarten van problemen bij per
sonen en/of instanties. Wanneer we de 
eerste drie punten opvatten als het zoeken 
van steun, dan is daarvan in meer dan drie
kwart (78 %) van de berichten sprake. Van 
groepsvorming rond een probleem (3.6 %) 
en van het zelf aanpakken van een pro
bleem (autonomie, 6 %) blijkt in de berich
ten het minst. 

Ten aanzien van de personen en/of instan
ties, die in de berichten in verband met de 
activiteiten van bewonersgroepen vermeld 
werden, hadden we steeds de eerste drie 
in de berichten voorkomende personen of 
instanties genoteerd. Het leidde tot het vol
gende staatje, waarbij de percentages gele
zen moeten worden als het % van het totaal 
van 450 berichten (zie tabel 2). 

We zien, dat de gemeente de belangrijkste 
instantie is, die in de berichten in verband 
met de bewonersgroepen vermeld wordt. 15 



Tabel 2: betrokkenheid van personen 
en/of instanties 

gemeente 310 (68.9 %) 
bedrijf 74 (16.4 %) 
woningbouw
vereniging 47 (10.4 %) 
politie 29 ( 6.4 %) 
rechtscollege 26 ( 5.8 %) 
welzijnsinstelling 25 ( 5.6 %) 
provincie 22 ( 4.9 %) 
rijk 16 ( 3.6 %) 
andere bewoners-
groep 13 ( 2.9 %) 
arts/gezondheidszorg 8 ( 1.8%) 
overig 87 (19.3 %) 

Tabel 3: verdeling naar gemeentegrootte 

klein (tot 20.000 inw.) 
middelgroot (20-50.000 inw.) 
groot (50-100.000 inw.) 
zeer groot (100.000 inw. en) 

Totaal 

106 
127 
108 

( 23.6 %) 
( 28.2 %) 
( 24.0 %) 
( 24.2 %) 

450 (100 %) 

Tabel 4: verdeling naar provincie 

Zuid-Holland 
Noord-Holland 
Overijssel 
Noord-Brabant 
Gelderland 
Limburg 
Groningen 
Zeeland 
Drenthe 
Utrecht 
Friesland 
Flevoland 

Totaal 

75 ( 16.7 %) 
74 ( 16.4 %) 
71 ( 15.8 %) 
61 ( 13.6%) 
36 ( 8.0 %) 

6.9 %) 
6.0 %) 
5.1 %) 
4.2 %) 
3.3 %) 
3.1 %) 
0.9 %) 

31 ( 
27 ( 
23 ( 
19 ( 
15 ( 
14 ( 
4 ( 

450 (100%) 

We zullen verderop nog meer gegevens 
aan het materiaal proberen te ontlenen om 
meer gedetailleerd op de rol van de ge
meente in de kunnen gaan. Overigens 
dient vermeld, dat in 43 berichten (9.6 % 
van het totaal) helemaal geen andere per
soon of instantie vermeld wordt. 

Tot besluit van deze karakteristiek van pu
bliek gemaakte bewonersactiviteiten nog 
enige gegevens over de verdeling van de 
berichten naar gemeentegrootte (tabel 3) 
en over de spreiding van de berichten 
over het land (tabel 4). 

2.2. Enkele eerste conclusies 
Dat we in het onderzoek zoveel berichten 
over belangengroepen aantroffen, kan ver
schillende verklaringen hebben. Wellicht 
weet dit soort groepen beter de weg naar 

de pers te vinden. Het zou ook kunnen, dat 
journalisten deze groepen meer in het oog 
hebben. Misschien zijn er gewoon meer 
belangengroepen dan actie- en doe-
groepen. Het kleine aantal doegroepen 
zou erop kunnen duiden, dat dit soort 
groepen niet zo'n behoefte heeft aan publi
citeit, althans niet via de krant. Het zijn 
evenzovele tentatieve verklaringen, over 
de juistheid waarvan we via dit onderzoek 
geen uitsluitsel kunnen geven. We kunnen 
hooguit zeggen, dat de plaatselijke pers 
voor belangengroepen een belangrijke rol 
speelt. 

Wonen is het belangrijkste terrein van acti
viteit. Dit gecombineerd met het gegeven, 
dat we met name in dichtbevolkte provin
cies veel berichten aantroffen, zou kunnen 
voeren tot de stel 
ling: hoe dichter bevolkt, des te meer be
wonersactiviteiten. Een en ander voert tot 
de conclusie, dat de noodzaak aanwezig is 
om na te gaan welke thematieken er pre
cies onder 'wonen' schuilgaan. 

Het beeld dat door de gevonden aard van 
groepsactiviteit wordt opgeroepen, is dat 
berichten in het teken staan van het 
aankaarten van problemen bij personen en 
instanties èn dat bewonersgroepen met na
me steun zoeken via de pers. Het zoeken 
van steun is een nadrukkelijk aspect van 
handelingsruimte, dat via deze onder-
zoeksingang naar voren komt. 

De gemeente is als betrokken instantie in 
de berichten dominant aanwezig. Dat 
mocht bij plaatselijk nieuws ook verwacht 
worden. Interessant wordt nu te weten, 
wie of wat van de gemeente zoal in de be
richten figureert. Daarover verderop meer. 

3. De berichten nader 
bekeken 

3.1 Dagen van de week 
De verdeling van de berichten over de da
gen van de week in de twee peilweken 
kan wellicht iets duidelijk maken over, 
wanneer bewonersnieuws in regionale 
kranten de meeste kans maakt. We vonden 
de volgende verdeling (grafiek 2). 

Wat opvalt is, dat de verdeling redelijk ge
lijkmatig is. Zelfs in de zaterdagedities trof
fen we nog altijd meer dan vijftig berichten 
aan. Het lijkt erop, dat 'bewonersnieuws' 
in het midden van de week het meeste 
kans maakt en dat dit nieuws met name in 
de veelgelezen zaterdageditie meer de 
kans loopt het loodje leggen tegenover an
dere berichten. 



3.2 De groepen als omschreven 
Naast het onderscheid tussen belangen-, 
actie- en doegroepen zijn we ook nage
gaan hoe de groepen in de berichten zelf 
werden omschreven. We noteerden steeds 
die omschrijving. Vervolgens zijn we in 
een steekproef van 50 van de 450 berich
ten nagegaan welke omschrijvingen het 
meest voorkwamen. Met de lijst van veer
tien omschrijvingen die dat opleverde, 
konden we 387 van de 450 berichten in 
enige categorie onderbrengen. Toen zijn 
we gaan kijken of we die omschrijvingen 
op enigerlei wijze konden clusteren. We 
konden tot een vierdeling komen die liep 
van meer naar minder 'vaste' (geïnstitutio
naliseerde) groepen: 
- stichting, vereniging, bond, raad 

(25.6 %) 
- organisatie/federatie, platform, comité, 

commissie (19.3 %) 
- groep, werkgroep, actiegroep (10.4 %) 
- huurders, bewoners, inwoners, omwo

nenden (30.7 %). 

Bij de laatste categorie is er vanuit gegaan 
dat wanneer in een artikel iets staat in de 
trant van "de huurders van wijk X tekenen 
protest aan tegen een verhoging van de 
servicekosten", groepsvorming veron
dersteld mag worden. 
In de volgende kruistabel is de indeling 
die aan de omschrijving in de berichten is 
ontleend, in verband gebracht met het 
onderscheid in belangen-, actie- en doe
groepen (tabel 5). 

Tabel 5 

Tabel 6: manier van optreden 

stichting 
e.d. 

comité 
e.d. 

groep 
e.d. 

huurders 
e.d. 

totaal 

belangengroep 102 68 20 121 311 

actiegroep 9 17 21 16 63 

doegroep 4 2 6 1 3 

totaal 115 
29.7% 

87 
22.5% 

47 
12.1% 

138 
35.7% 

387 
100% 

Grafiek 2: verdeling van berichten 
over dagen van de week 
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'stelt aan de orde' 114(25.3%) 
'verzet zich tegen' 78 ( 17.3 %) 
'klaagt over/is boos over' 40 (8.9%) 
'is van plan om' 40 (8.9%) 
'is bezorgd over' 30 (6.7%) 
'vraagt om maatregelen' 30 ( 6.7 %) 
'overlegt/wil overleggen' 14 (3.1 %) 
'stelt een daad' 14 (3.1 %) 
'blaast zich nieuw leven in' 4 (0.9%) 
overig 86 ( 19.1 %) 

Totaal 450 (100%) 

Ook hier valt weer op dat belangengroe
pen bij de achteraf onderderscheiden ty
pen overheersen. Onder 'groep e.d.' gaan 
ook actiegroepen schuil. De omschrijving 
van actiegroepen, die we gehanteerd heb
ben is kennelijk breder dan wat met het 
woord 'actiegroep' in de artikelen zelf be
doeld werd. 

3.3 Hoe treden groepen op? 
Van elk bericht hadden we de aanleiding 
(bijvoorbeeld de aankondiging van een bij
eenkomst) genoteerd alsmede de zin, waar
in het centrale thema van het artikel het 
duidelijkst tot uitdrukking kwam. Binnen 
de eerder genoemde steekproef van 50 
van de 450 berichten hebben we op basis 
van deze gegevens een transformatie toe
gepast. We vormden een zin met de in het 
artikel vermelde groep als onderwerp. Van 
de gevonden zin noteerden we vervolgens 
het werkwoordelijk gezegde. Het leverde 
een negental gezegdes op, die binnen de 
steekproef met enige regelmaat voorkwa
men. We hebben toen alle 450 berichten in 
die negen gezegdes pogen onder te bren
gen. Dat lukte op 86 berichten na. Zie tabel 
6. 

De lijst is niet uitputtend, want 86 (19.1 %) 
berichten moesten we in de categorie 
'overig' onderbrengen. Het is dus niet 
uitgesloten, dat we bij nadere analyse nog 
meer betekenisvolle gezegdes zullen vin
den. Opvallend is verder dan we het 'aan 
de orde stellen' veel aantreffen bij meer in
stitutionele groepen als stichtingen en zo 
meer, terwijl we het 'zich verzetten tegen' 
veel bij bewoners, huurders en zo meer 
aantreffen (grafiek 3). 

Kennelijk kunnen meer geïnstitutionaliseer
de groepen zich een meer ingehouden 
toon veroorloven, terwijl meer losse ver
banden een harde toon aan moeten slaan 
om in de publieke sfeer gehoord te 
worden. 
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3.4 De informatie die groepen zelf aan
dragen 
Om er achter te komen, in hoeverre de in
formatie die groepen zelf aandragen bij de 
totstandkoming van een krantebericht een 
rol speelt, hebben we het aantal regels ci
teringen als maat gebruikt. We konden de 
hoeveelheid citaten in de directe rede van 
groepsleden vergelijken met het aantal re
gels citaten, die aan anderen waren gewijd. 

In 334 van de 450 berichten (74.2 %) kwa
men citaten in de directe rede voor, dat wil 
zeggen met uitspraken tussen aanhalingste
kens. Van die 334 bevatten bijna de helft 
(46.7 %) uitsluitend citaten van leden van 
de groep, terwijl een/vijfde (20.1 %) uitslui
tend citaten van anderen bevatte. Slechts in 
3 % van de gevallen werden er precies 
even vaak groepsleden als anderen geci
teerd. Groepen slagen er behoorlijk in om 
op basis van zelf aangedragen informatie in 
de krant te komen. Dit beeld wordt nog 
duidelijker, wanneer we de verdeling be
kijken voor die groepen, die zich vooral 
bezig houden met het aankaarten van pro
blemen bij personen en/of instanties. Het 
ging daarbij om 238 berichten, iets meer 
dan de helft. Zie grafiek 4. 

Grafiek 3: manier van optreden 
van bewonersgroepen 

stichting e.d. 

I \ stelt aan de orde 

comité e.d. groep e.d. bewoners ê.d. 

1// À verzet zich tegen 

Grafiek 4: aankaarten bij personen/instanties; 
mate van citering 
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4. Hoe bewoners met de 
gemeente in contact staan 

De wijze waarop de gemeente als instantie 
in de berichten voorkwam was zeer geva
rieerd. We vonden uiteindeüjk zes catego
rieën, waarin we de betrokkenheid van de 
gemeente eenduidig onder konden bren
gen, onderverdeeld naar drie niveau's en 
drie combinaties van niveau's: 
- ambtelijk (ambtenaren of ambtelijke 

diensten) 
- bestuurlijk (burgemeester en wet

houders) 
- politiek (leden van de gemeenteraad, 

politieke partijen) 
- ambtelijk en bestuurlijk (de burge

meester en een ambtenaar bijvoorbeeld) 
- bestuurlijk en politiek (de gemeente

raad, een raadscommissie bijvoorbeeld) 
- ambtelijk, bestuurlijk en politiek (een 

ambtelijke dienst en een raadscommis
sie bijvoorbeeld). 

In de 310 berichten, waarin de gemeente 
op een of andere manier figureerde, was 
de verdeling van de berichten als volgt (ta
bel 7). 

Wat eerst opvalt is, dat de combinatie amb
telijk en politiek niet voorkomt. Ambtena
ren kijken er kennelijk goed voor uit, dat 
ze niet samen met politiek gekleurde lie
den in de pers komen. Verder is het op
merkelijk, dat in de berichten het bestuur
lijke niveau het meest voorkomt. Tenslotte 
is ook te zien, dat daarna alle drie niveau's 
tesamen het meest optreden. De conclusie 
lijkt gerechtvaardigd, dat voor bewonersini
tiatieven of het bestuurlijke niveau of alle 
niveau's tesamen in het geding zijn. Hierbij 
moet ter relativering wel worden bedacht, 
dat het onderzoek een momentopname is. 
De procesgang van bewonersactiviteiten is 
niet onderzocht en daarmee ook niet de 
besluitvorming die zich daar fasegewijs 
rondom kan afspelen. Verschillende ge
meentelijke niveau's kunnen in verschillen
de fasen van besluitvorming betrokken zijn. 

Het gevonden patroon bij de gemeente als 
instantie is opvallend met name, omdat de 

Tabel 7: de gemeente als betrokken in
stantie 

ambtelijk 
bestuurlijk 
politiek 
ambtelijk en bestuurlijk 
bestuurlijk en politiek 
ambtelijk, bestuurlijk en 
politiek 

Totaal 

32 
121 

9 
13 
50 

( 10.3 %) 
( 39.0 %) 
( 2.9 %) 
( 4.2 %) 

( 16.1 %) 

85 (27.4%) 

310 (100 %) 



politiek als niveau niet zo in trek lijkt. We 
moeten hierbij echter wel aantekenen, dat 
we politiek eng gedefinieerd hebben: al
leen wanneer er sprake was van raadsle
den of politieke partijen. Niettemin ook het 
politieke en bestuurlijke niveau samen, bij 
raadsvergaderingen bijvoorbeeld, scoort 
niet al te hoog. Zouden bewonersgroepen 
geen al te hoge pet op hebben van de ge
meentepolitiek? Het lijkt zo. 
Om nu na te gaan, hoe stabiel dit patroon 
is, hebben we het materiaal nog eens op 
twee aspecten bekeken. Ten eerste de 
vraag, of dit patroon ook optreedt wanneer 
we de berichten, die gekarakteriseerd kon
den worden als 'aankaarten van problemen 
bij personen en/of instanties', bekijken op 
de aard van de gemeentelijke betrokken
heid. En ten tweede, wat er uit komt, wan
neer we de categorie 'huurders, omwonen
den, bewoners en dergelijke' bekijken op 
hun contact met de gemeente. Het eerder 
gesignaleerde patroon wordt bevestigd, 
wanneer we beide staafdiagrammen bekij
ken en vergelijken (grafieken 5 en 6). 
In beide diagrammen zien we de volgorde: 
bestuurlijk, ambtelijk-bestuurlijk-politiek, 
bestuurlijk-politiek, ambtelijk, ambtelijk-
bestuurlijk-politiek. Het functioneren van 
de plaatselijke democratie is gemeten naar 
haar eigen maatstaven niet optimaal te 
noemen. 

Grafiek 5: bewoners, in contact met de gemeente 

ambtelijk bestuurlijk politiek ambtelijk bestuurlijk ambtelijk 
bestuurlijk politiek bestuurlijk 

politiek 

Grafiek 6: problemen, aangekaart bij de gemeente 
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5. Trends 

Als terrein van activiteit sprong 'wonen' er 
duidelijk uit. Dit gegeven gekoppeld aan 
de gevonden verdeling van de berichten 
over heel Nederland leidt tot de stelling: 
hoe dichter bevolkt, des te meer bewo
nersactiviteit. In toekomstig onderzoek zou 
nauwkeurig in kaart gebracht moeten wor
den, wat er zoals aan thematieken onder 
'wonen' schuil gaat. Verder viel ons op, dat 
'milieu' als terrein van activiteit, zowel op 
het platteland als in stedelijke gebieden 
veel voorkomt en dat zaken van welzijnsbe
leid (voorzieningen, gemeentelijk beleid, 
welzijnswerk) plaatselijk een belangrijke 
rol spelen. 

Ondanks bezuinigingen en de retoriek van 
de 'terugtredende overheid' leggen bewo
nersgroepen problemen gestaag bij de 
gemeentelijke overheid op het bord. Het 
lijkt erop, dat de gemeente zich niet kan 
onttrekken aan haar verantwoordelijkheid 
voor de plaatselijke leefbaarheid. Met na
me het bestuurlijke niveau van de ge
meente (B&W) wordt op die verantwoorde
lijkheid aangesproken. De 'politiek', opge
vat als het opduiken van raadsleden en/of 
politieke partijen in de berichten, speelt 
veel minder nadrukkelijk een rol, dan op 
grond van het adekwaat functioneren van 
de plaatselijke democratie zou mogen wor
den aangenomen. Het gaat bewonersinitia
tieven kennelijk meer om de knikkers dan 
om het spel, hetgeen omgekeerd de vraag 
doet rijzen, in hoeverre het plaatselijke po
litieke spel ook echt om de knikkers gaat. 

Bewonersgroepen zijn zeer wel in staat om 
op basis van zelf aangedragen informatie in 
de krant te komen, tenminste als we mo
gen afgaan op de mate waarin vertegen
woordigers van die groepen in de directe 
reden in de artikelen worden geciteerd. 
De regionale pers blijkt voor groepen een 
belangrijk kanaal. Daarbij is overigens de 
ene krant de andere niet. Zo troffen we bij
voorbeeld op de pagina's plaatselijk 
nieuws van het Utrechts Nieuwsblad opval
lend weinig bewonersnieuws aan en bij 
voorbeeld bij de Twentse Courant opval
lend veel. 

Wanneer we kijken naar de manier van op
treden van groepen, de wijze dus waarop 
men zich in de publieke discussie begeeft, 
dan valt op dat het neutraal 'aan de orde 
stellen' van zaken en het 'zich verzetten te
gen' het meest voorkomen. Meer geïnstitu
tionaliseerde groepen stellen meer aan de 
orde, minst 'vaste' bewonersgroepen heb
ben meer een verzetshouding. Het zou er
op kunnen duiden dat groepen, die meer 
in de plaatselijke samenleving geworteld 
zijn, zich een neutraler opstelling kunnen 
veroorloven. Verder zou dit gegeven er op 

ambtelijk bestuurlijk politiek ambtelijk bestuurlijk ambtelijk 
bestuurlijk politiek bestuurlijk 

politiek 
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kunnen duiden, dat meer losse verbanden 
veelal ontstaan door zaken, waardoor men 
zich overvallen voelt en een verzetshou-
ding dus geboden is. 

Tot zover een globale samenvatting van wat 
trends '87 aan gegevens heeft opgeleverd. 
Via de schakel van de regionale krant heb
ben we een beeld kunnen schetsen van 
hoe het er met bewonersinitiatieven anno 
1987 voorstaat. Groepen zoeken, ook door 
middel van de pers, steun bij hun strevin
gen. Dat is op zich geen onbegrijpelijk ge
geven gezien de inkrimping die de afgelo
pen jaren met name op ondersteunende 
werkzaamheden vanuit het opbouwwerk 
heeft plaatsgevonden. 

Cui van Hooijdonk 
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