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Onveiligheidsgevoelens in sociale hoogbouwwijken

Gudrun Vande Walle

Vokgroep Strofrecht en Criminotogie Universiteit Gent

F{oogbouwwiiken worden als onaangename en onveilige woonbuurten beschouwd' Als ie er

niet nnoét wonen, doe ie dat niet; als ie gedwongen bent ono er te woneÍl' probeer !e er zo snel

rnogeli!k uit te ontsr0appen. Nochtans lagera bev[ogen ideeën over wonen en sarnenleven aan de

basis van dengeliike wi!ken. ondertussen weten we heter en moeten we een oplossing bieden

aan de pnoblemen van d[e wilken.

Onveiligheid is een sr-rbjectief gegeven dat

enkel inhoud krijgt op het ogenl"rlik dat ie de be-

klernrning voelt, clat ie een benarde situatie wil
onrvluchten, dat de angst je gedrag gaat stlrren'

Iernand die hoogtevrees heeft zal oret tnet volle

teugen genieten van het uitzicht bovenop een

kathedraal. §lanneer irii rnoeizaarn de hoogte

overwonnen l.reeft, voelt hii ai ziin spieren ver-

krarnpen tot een l'rarde onwillige rnassa Het

angstzvveet breekt hern uit, de ogen zo stijf dicht-

geknepen totdat hii sterreties ziet' Stapelgek

worci ie wanneer het zenuwcentrutn de toleran-

tiegrens l-reeft bereikt en )e ternperatnent de re-

deliikheicl verblindt. Onveiligireidsgevoelens bor-

relen op vanuit het energiecentrurn diep in de

buikholte. "stapelgekte of hoogtevrees" is dus

rneer dan een speelse verwijzing naar de angst

voor critninaliteit die we toescl-rrijven aan de be-

woners van de sociale hoogbouwwijken Het zijn

voorbeelden voor de uitersie grens van het on-

veiligheidsgevoel dat een oneindig sPectrulÍl

van verscl-rijningsvorlnen olnvat.

Onveiligheidsgevoelens van bewoners van

de sociaie l-roogbouwwiiken spruiten enerziids

voort uit de houwstiil die het individualisrne en

cie onpersoonliikheid in zicl'r draagt' Veel tneer

nog zijn deze kwellingen gegroeid uit het hr-ri's-

vestingsbeleid dat bij de teloorgang van de so-

ciale verzorgingsstaat vanaf de iaren zeventig

opgeslolpt werd in de rnechanislnen van de vei-

ligheidsstaat. L)e verkornrnerende hoogbouw-

wijken ziin verworden tot "concentratie-kaln-

pen" [1J voor de rninst productieve'leden van de

salnenleving.
In dit artikel probeer ik een beeld te scl)et-

sen van de sociale hoogbor-rwwijken als uroder-

nistiscl-r onNverp en als architectonische eenzii

digheid, en van de woningarchitectuur als regr"r-

lator in liet econornisch systeern. Elk land en

elke stad heeft echtel zijn eigen verhaal en het

Kiel in Anrwerpen is niet La Grande Borne in Pa-

rijs of de BiiLnern.reer in Arnsterdarn

[n de woNken van het modennisme

Architecten en planologen die begeesterd

waren cloor het rnodernislne grePen het einde

van'J7O I aan otn l-run ideeën binnen te brengen

in de leeíwereld van de tnensen. Van functio-
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n her einde
en te brengen
an functio-

stadsplanning rot hoogbouw in de volks-
,huisvesting en de rechtlijnige vorrngeving van
stoelen en tafels, al deze onrwerpen vormden

f de veruirwendiging van het rnodernistische le-
venspatroon. De erfgenaarn van het verlichtings_

ildenken zocht zijn veranfwoording in een ideaal
toekornstbeeld van universaliteit, klassenloosl-reid
en socialisrne. De strorning beschouwde zicltzelf
als een eerlijke beweging rÍler een duidelijke
sociale ideologie. Nieuwe .srijlen en klinkende

i'narnen van architecten kiernden in de schoot
:van het rnodernisrne: Gropius lnet de Bauhaus-
acadernie in Duit.sland, Le Corbusier rnet l,Esprit
Nouveau voor Frankriik, De Stiil en de Nieuwe
Zakelijkheid in Nederland. Deze srrorningen
slaagden erin filo-.sofseh,e concepten als het ob_'-
,ectleve, her algerneen geldige en supra_indivi_
duele te concretiseren tot een nieuwe rnaat-
schappelijke realiteit,,,de .rnassarrtens,,. Grote
delen van de achtergestelde k.la.s.sen kregen voor
het eerst een plekje onder de zon (altl.rans in de
plannen die op tafel lagen). Voor'§fl'O II was her
rnodernisrne een socialistische strijd tegen de
gevestigde orde. Het utopisch-socialisl.re heeft
een belangrifke rol gespeeld in l,ret geclachten_
goed van het rnodernisrne. Kort belicl.rt ik en_
kele strorningen die duidelijk rneegevoerd wer-
den in de rnodernistische mallernolen hij l.ret ont-
werp van de naoorlogse volkshuisvesting.

De Bauhausacadernie, in 1906 door de Bel_
gische architect Henri van de Velde in §Teirnar
opgericht, kwam na de grote oorlog onder het
directeurschap van sí'alter Gropius. Termen als
"§Tohnhar-rs-industrie" en,,Serienhàuser,, verwe_

ratieve drang van de rnens vervulde.
De Nieuwe Zakelijkheid [2], die we in de ar_

chitectuur rreffen tussen 1923 en 1933 in Duits-
land, Nederland en Zwitserland, vonnde de uit-
drukking van een nieuw realisrne lnet een socia_
listisctre inslag. In Duitsland is de opkornst van
de Neue Sachlichkeit gehecht aan het urgentie-
prograihrna voor volkshuisvesting dat de §/ei-
rnarrepubliek in 1923 op lrer gerouw zette. Stro-
kenbouw, gerneen.schappeliike voorzieningen
en nieuwe rnaterialen lieten geen rwijfel be.staan
over de ontwerpers van de volkswijken. ln Zwit_
serland hield de Nieuwe Zakelijkheid ziclt bezig
rnet het onfwerpen van ',rnaatschappelijk rele_
vante" bouwwerken, wat betekende rechtlijnig-
l.reid, functionaliteit, zakelijkl-reid. In Nederland
gingen de verdediger.s van de Nieuwe Zakelljk_
heid lijnrecht in tegen de ideeën van de rechts
georiënteerde Delftse school die de voorkeur
koeiterde voor wijken rnet kleine straaties en
knu.sse eengezinswoningen. Het prograrntra van
de linkse 'nieuwe zakelijken, bevarre de open
bouwwifze van strokenbouw rnet platte daken
waarbij her gerneenschappelifke groen en lichr,
lucht en ruirnte gelijk over alle woningen ver-
deeld werd. Het gebnrik van rnoderne rlateria-
len rnaakte tijd en geld vrij orn te q/erken aan
een nieuw gerneenschapsgevoel en een interna_
tionaal broederschap.

In 1928 werd in La Sarraz (Zwitserlancl) Le
Congres International d,Architcttrre Moderne
(CIAM) opgericl.rt. Het was een vereniging van
architecten rnet overlappende icleeën die de
gverheid er niet konden van overtuigen dat hunzer. n aÍ de emancipatorische beweging en ga-

ven de d-roorn van het lnodernisrne realiteits_
*"rrO".§@[ïfschreef in ziin werk over de so-
ciale woniàghouw: "De rnens is geëvoluecrd
naar het huidige individualisrne en zal in de toe_
kotnst in coöperatief verband gaan leven.,, Met
geboorte- en echtscheidingscijfers en rnet voor-
beelden als vroLrwenernancipatie en cle schei-
ding tussen wonen en werken, toonde Gropius
dè verzwaftking aan van het farnilieleven, àe
versterking van het individuele en de voorbode
t'an het .oöp"ruti"u"ffiaaruit bcsloot lrij
dat de koopwoning rnoest ingenrild worden voor
de huurwoning en dat de l.roogbouw de coópe_

7 Qf.&r.if:*rn^-a_n

onlwerpen in ethisch, hygiënisch en econorniscly;
opzicht beter waren dan de traditionele vorrn.
De CIAM-leden wis.selden ltun icleeën r,rit op
conferenties die regehnatig plaatsvonden tllssen
1928 en 1953. De therna's varieerden van een
lwist over de ideale l-roogte van een woning tot
de functionele stad rnet de .scheiding tussen wo_
nen-werken-verkeer. In feite werden cie belang_
riikste ClAM-conferenties gebruikt door twee ar_
chitecten, §íalter Gropius en Le Corbusier, als
forurn oln hr-rn ideeën een iniernationale dirnen_
sie te geven [3].

Le Corbusier en ri7alter Gropius hadden aan_
getoond hoe hr-rizen boven elkaar konden wor_
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den gestapeld in de vorln van regehnatige, hoog

oprijzende blokken en hoe ie zo ruimte bespaar-

de voor gerneenschappeliik gebruik. Gropius
stelde daamaast ook dadstrokenbouw "biidraagt

tot een gezond leven tnet rnogeliikheid tot

rnaxirnale beplanting, bezonning en rust[ Het

leek hern ook niet gerech&aardigd dat elk huis

een andere vonn heeft, uit andere rnaterialen
bestaat en de uitdrukking is van een andere stiil.

Dat betekende voor hern verspilling en een no-

deloze beklerntoning van het individu. Le Corbu-

siers ideeën over volkshuisvesting en stadsplan-

ning ziln terug te brengen op ziin belangstelling
voor het utopisch-socialisrne zoals Tony Garnier

in "Cité Industrielle" voorstelde [4]. Toen Le Cor-

busier "L'Unité d'Habitation" ontwierp had hij

dan ook alle vertrouwen in het kapitalisrne ver-

loren [5].

Het meest invloedriike ClAM-congres had

plaats in de zorner van 7933 aan boord van een

Grieks stoornschip dat voer van de Griekse kust

naar Marseille (en niet tussen de verannde reali-

teit van het industriële Europa). Tijdens de reis

l.radden de stadsplannets en architecten de rnini-

rnale nonn voor een functione.le stad opgesteld.

In het verslag stond te lezen: fwoonwilken tnoe-

ten op geografisch en kliinatologisch gunstige

plaatsen van de stad gelegen ziint Hoogbouw
rnaakt terrein vrii voor sport en spel. De afstand

tussen woon- en werkgebied rnoet rninirnaal ziin

rnaar wel gescheiden door een groene 2one."

De besluiten van dit vierde ClAM.congres heb-

ben heel \ /at verontwaardiging uitgelokt. CIAM

werd verweten de aanstoker te zijn van de ri-
goureLrze en steriele functiescheiding in de na-

oorlogse stedebouw. Tegenstanders noelnden
de functionele stad een 'no rnan's land' en het

ClAM-congres een aanfluiting van rnaatscl-rappe-

lijk opbouwwerk.

LJtopia on ïnial [6]
Nog voor de laatste bouwstenen van de so-

ciale hoogbouwwijken gelegd waren, kerrnden

de wijken reeds onder de erosie van de tno-

derne tiid. Sluikstortingen, een scherpe stank in

de hoekies, onrwortelde parkies, een geblok-
keerde lift, geschreeuw van iongeren in de duis-

ternis,... vergeten artnoede geconcentreerd on-

der één dak. Deze en vele andere wantoestan-

den bezorgden de hoogbouwwiiken een kwa-
lifke reputatie. In de hete periode op het einde

van de laren zestig, toen arbeiders en studenten

op de barricade stonden orn het onrecht uit te l

schreeuwen, drurnden ook de bewoners van

'Klein Chicago' de straat op. Het tnodernisrne

rnoeqt ziin eigen ondergang deetnoedig aan-

,choir*en. Chades Jencks situeert het syrnboli-

sche einde van het rnodernisrne op 75 iuli 7972

on 3.32 in de rnorgen, op het ogenblik dat een

hevige explosie de wiik Pruitt-Igoe tnet de

grond gelijk rnaakte. Deze gebeurtenis deed ook
figuurliik heel wat stof opwaaien, niet alleen bii

de bewoners i tn ar ook bij sociale bewegingen

[7] en in de architectuurwereld zelf [8].

In 1961 doet de iournaliste Jane Jacobs een

aaoval op de rnodernistische stadsplanning en

architectuur [9]. Haar kritiek op de naoorlogse

Arnerikaanse stadsplanning heeft de weg geo-

pend voor diepgaand sociologisch onderzoek

naar de woningbouw en urbanisatie. Zii hekelde

stadsplanners en architecten van het rnodernis-

rne die de stad beschouwden als een ordeloze

chaos die rnet rneetklrndige principes kon geor-

dend worden. De stad is voor haar te vergeliiken

rnet een kolonie wilde honden die op een vei-

lige plaats bescherrning zoeken bii elkaar. De

sanering van de steden en de creatie van lnon-
sterliike woonwijken hebben de stad haar be-

scherrnende functie ontnotnen. In de stadssane-

ring herkent ze de beginselen van de tuinstad.

Na \WO II zouden Arnerikaanse planologen het

tuinstadrnodel hebben rnisbruikt orn op een

kunstrnatige wiize achterbuurten voor lagere fr
klassen buiten de stad te creëren e,n de drie9i(J)
rnensionaliteit van wonen-werken-leven in de

stad te verkrachten. In rsvee stellingen legt ze

een verband tussen onveiligl-reidsgevoelens en

de fysieke woonorngeving. Niet de politie is de ff
belangrijkste barricade voor veiligheid, maar wel $
de vriiwillige en spontane sociale controle. Dezeë
vorrn van harrnonisch satnenleven is door de

stadssanering verbroken. Het onveiligheidsge-
voel verdwiint niet door de stad te verscheuren

in verspreide woonkernen.
De architect Oscar Newman brengt in 1973

lret boek Defensible Spítce op de rnarkt waarin

@
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hij onomwonden de hoogbouw in de huisvesting
tot trekpleister van crirninaliteit uitroept [10J.

'Defensible Space' wordt een begrip en tot op
heden blijft de vraag levendig of het concept
een invloed kan l.rebben op crirninaliteit en slacht,
offerschap. Vanuit de problernati.sering van de-
viant gedrag in hoogbouwwijken stelt Newrnan
dat vooral de fysische orngeving zo moet aange-
past worden dat de bewoners zelf controle uit-
oefenen op de woonorngeving. Defensible
Space is de verzarnelnaaln voor aanpassingen in
en orn de gebouwen die de autolnatische con-
trole rnogeiijk rnaken. De l;etere buurten van de
rniddenklasseburger werden bewaakt door een
arnalgaarn van politiediensten en private bewa-
kingsdiensten. Deze hewoners sloten zicl-r op in
een burcht van bewakingsrnaatregelen die han-
denvol geld kostten en de veranrwoordeliikheid
van de bewoner.s ontnatren. "Lagere klassen
kunnen zicb deze luxe van veranrwoordelijk-
heidsoverdracht niet veroorioven", zegt New-
rnan, "Defensible Space-technieken bieden d<

bewoners de mogelijkheid gezarnenfi;t a" u"r-S
antwoordelijkheid op te nerren voor de veilig-
l-reid van hun woonorngeving". Newrnan voerde
een onderzoek naar crirninaliteit in opdracht van
de overheid die naar een (goeclkope) oplossing
zocht voor de onrust in de voorsteden. Hijzelf
stelde zich niet de vraag of crit.rinaliteit wel het
rneest prangende probleeln was en wat aan de
basis kon liggen van deze evolutie.

De theorie van Defensible Space wankelde
onder de kritiek en Newrnan schreef in 1975
een vernieuwde versie waarin hij de bewoner
erkende als actieve sler-rtelfigur-rr in het concept
van Defensible Space. Het succes van Defensi-
ble Space hing rechtstreeks af van de apprecia-
tie van de.bewoner, waardoor het noodzakelijk
werd de bewoner eerst te raadplegen vooraleer
te sleutelen aan de orngeving. In 1979 publi-
ceert diezelfde Newrnan zijn boek Community
of Interesï waarin hij pleit voor de segregatie
van de bewoners per woonwiyk. Een orngeving
waar lnensen sarnenleven met dezelfde cultu,
rele achtergrond, dezelfde leeftiid en eenzelfde
leefpatroon bevordert het sociale interactiepro-
ces tussen de bewoners waaruit op hun beurt
een belangengerneenschap groeit.

Newrnan is een schoolvoorbeeld van het li-
berale, gedachtengoed. Hij vertrekt vanuit een
ernpirisch onderzoek naar de woonorngeving,
vanwaaruit hi1 dan zonder kritische visie direct
een causaal verband legt tussen de íysische orn-
geving en wat hij noernt crirninaliteit. Sociale
hoogbouwwijken wijst hij in principe niet af, al-
leen rnoet de woonorngeving heraangepast wor-
den volgens het Defensible Space-principe en
de bewoners rroeten opgedeeld worden naar
klasse en leeftiid. Hij erkent wel dat er proble-
rnen ziin die irun oorzaak vinden in de diepere
sociaal-econornische onrwikkelingen rnaar slaat
daar voor het overige geen acht op. "De pijn
lnoet ie verzachten, niet wegnernen. Anders snij

fe in je eigen vel." Architecren reageren nu ver-
onfwaardigd: ze konden toen toch niet weten
hoe het zou lopen. Dit wordt echter betwist, o.a.
door Colin §7ard, die benadrukt dat er vanaf de
wederopbouw waarschuwende vingers werden
opgestoken t.a.v. l-roogbouw.

rJ7at deze critici r.rit het oog verloren, was de
schatplicirtigl'reid aan l.ret huisvestingsbeleid en
de politici die erachter schuilden. Hoewel de
rneeste kritiek gericht was tegen de arciritecten
van het rnodernisrne, was het vooral de overheid
die tijdens het rnodernislne aan de touwtjes had
getrokken en een srnerig spel speelde rnet de
onrlverpen. In het volgende deel stel ik het
huisvestingsbeleid voor als loze stuunnan van
het rnodernisrne.

.A,rc&ritect: speelbal van het politieke k§imaat
De architecten van het lnodernisme hadden

zich een nieuwe wereld voorgesteld toen zii de
hoge torenwiiken op papier schetsten. Stel dat
zii hun proiect hadden kunnen uirwerken op
een buitenaardse planeet waar alleen het budget
een noodzakelijk kwaad was voor l.ret welslagen
van itun ideeën, dan was daar rnisschien een
nieuwe sarnenleving ontstaan waar klassen niet
bestonden en iedereen gelijk was voor de wet
(en dan nog, bestaat er van nature iets als klas-
senloosheid?). De hoogbouwwijken groeiden
eclrter uit de prangende vÍa g naar huisvesting
na de vernietigende oorlog. Uit l-ret puin rnoest
een sarnenleving verrijzen rnet als uiteindelijk
streefdoel de welvaartsstaat. Dit betekende dar
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het welziin van de bevolking enkel kon worden
ingevuld ten dienste van het kapitalistische sys-

teern. Sociale huisvesting behoorde tot het wel-
zijnsprograrnrna van de overheid enkel als aan-
vulling op private initiatieven en beperkt tot de

periode van de naoorlogse crisis. Hui.svestings-
projecten waren de redding orn oude industrieën
terug op gang te trekken, de econornie te rno-

derniseren en de schrijnende werkloosheid te

rnilderen [11]. De Europese Econornische Corn-

rnissie stelde na de oorlog een strikt te controle-
ren grootschalig huisvestingsprograrruna op olrl
de woningnood in enkele iaren te lenigen. In
1954 stelde deze corntnissie vast dat de woning-
nood sneller steeg dan de bouw van sociaie hr.ris-

vesting. De lidstaten reageerden rnet een snel-

lere bouw van kleinere woontorens gernaakt van
goedkopere rnaterialen. In het rnidden vzrn de

iaren zeventig, toen een politieke, econotnische
en sociale crisis het welvaartskiirnaat in Europa
bedreigde, werden de l.ruisvestingsprograrnma's
uit het sociaal beleid geschrapt. Erger nog, het

sociale beleid zakte steeds dieper weg in het

liberale klimaat.

; Architecten planden hoogbor-rw om tneerf
groen te laten voor sport, spel en rusq De over-
heid dankte voor het pr-rike idee en bottwde
woontorens orn plaats te winnen voor industrie
en een r-ritgebreid verkeersnerwerk. De lineaire
opstelling van de gebouwen deed tijdens de

gloriejaren van de sociale verzorgingsstaat dienst

orn controle te houden over de lagere klassen

die er huisden en oin hen op te voeden naar de

rniddenklassenonnen [12]. Die controlefunctie
vinden we terug in het Nederlandse huisves-

tingsbeleid. De bouw van hoogbouwwoningen
ging gepaard rnet de sloop van krotÍenwijken
die de arbeiders uít zelfredzaaml.reid hadden op-
getrokken aan de rand van grote steden. Denby
rnerkt op dat de bewoners zich allerrninst geluk-

kig voelden in i-run nieuwe thuisbasis. Ze voel-
den de woonblokken aan als de eerste tekenen
van sociaal-ruirntelilke segregatie van de lagere

klassen. Sornlrige wijken waren ornrnuurd, an-

dere stonden onder superuisie van streng gese-

lecteerde, professioneie huistneesters. Toen
reeds, in het begin van de eeuw, fi.rnctioneerden

de woonwiiken als rniddel tot controle van de

iagere kiassen. De klerntoon lag toen nog wel
op integratie, terwiil de overheid dit proces na

de stonnklok van de iaren zeventig de andere

kant op stuurde.
De collectieve ontspanningsrnogeiiikheden

waar de rnodernistische architect van droornde
bleven uit. Orn de hoge grondpriizen van de

stad te venniiden en de tneer renderende bedrij-
viglre5d naar de stad te trekken, werden de so-

ciale woonwiiken verbannen naar de rand. De
woontorens stikten in de drukke verkeerswegen

die langzaarn alle braakliggende grond en de

laatste resties gezonde lucht opsiorpten. De wij-
ken hebben geen econornische of algerneen so-

iale functie, ze liggen afgesneden van de rest

van de stad als bannelingen van het rnachtsspel.

Het waanbeeld van een klassenloze satnenle-

ving waar iedereen dezeifde rechten heeft,

bleek uiteindeliik een bittere nachttnerrie van

doorgedreven klassenscheiding. Oorspronkeliik
had de thuisloze rniddenklasse nog ziin toevlucht
gezocht tot een l.rok in de nier-rwe biienkorven.
De priizen waren toen nog betrekkeliik hoog en
de nood liet geen keuze. De laagste klassen

Ieefclen verstoten in de arrnste wiiken van de

stad. De onhygiënische volksbuurten waren ech-
ter een broeinest van beslnettelijke ziekten die
de hele stad konden aantasten. Dit en de pro-

rnotie van de koopwoning ioeg de rniddenklas-
sebewoners naar betere oorden buiten de stad

waaÍ ze een eigen nest,e konden bouwen [13].

De laagste klassen werden sarnengedreven in de

hoogbouwwijken, losgescheurd uit hun sterke

sociale sarnenieving. Daar leefden ze als vreeln-
den voor elkaar, daar waar in elk hok een indi-
vidu huisde die de ander niet rneer nodig had,

waar geen plaats rneer was voor "vette pensen-

kennis" en waar de bad en- wasbeurt haar so-

ciale functie verloor. Hier werd de arbeider ge-

leerd wat schaamte was en hoe ie het vreernde

lnoet wantrouwen.
Toen de crisis van de jaren zeventig het ein-

de aankondigde van de sociale verzorgingsstaal
werd het liberalisrne als laatste redrniddel aan

boord gehesen. Dit betekende ook het einde

van het staat.sinterventionisrne in de sociale

hoogbor-rwwijken. Crirne Prevention through
Environrnental Design [74] zag, haar ornvattend

Samenleying en politiek I jg.5ll998 nt-2
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progratnma slinken tot een preventieve controle
aan de grenzen van de $r,sische k.lassenscheiding.
Velkorn in het tijdperk van acruarial jusrice [15],
ryberspace en de ,fortress cities, [16] als droevi-
ge getuige van de uitsluitingspolitiek.

Welkom in de .fortress cíties oÍ cyberspace,
"Ce qui sernble vrairnent caracteristique de

la crise urbaine des années quatre,vingt, a. .,,ar,
pas seulernent le renforcelnent de ,,problèrnes
sociaux" rels que le chornage, l,habitat délabré
l'échec .scolaire, la petite délinquance, le van_
dalislne, les érneute.s, etc., rnais surtout leur
concentration dans des espaces spécifiques.,,
(Oberri) [17]

buitenstaander ook niet gewenst. Dat voel je aan
de duizenden ogen die op je gerichr ziin w'an_
neer ie de doodse stilte betreedt: de politiepa_
trouille aan de rand. van de wijk, de techno_pre_
ventieve snufjes en de defensieve wijkplanning.

. Die grauwe rnoÀslers behuizen een allegaar_
tje van rnensen die ernisch of cultureel h.ei ..g
van elkaar verschillen, rnaar sociaal_econornisch 

iwel in dezelfde uithoek zijn beland. Ze zijn
werkloos, beiaard, invalide of p§7A-er. korrorn ze
behoren tot de rnjnst productieve elernenten
van de sarnenleving. Integratie in de rnalletnolen
beperkt zich tot de rnaandelijkse uitkering en
een huurwoning als gunstlnaatregel van het s<_r_

ciale beleid. Die uirgestoten positie op de ar_
beidsrnarkt drukt zich verder door in de waarde_
vennindering als consurnenÍ in een sarnenleving
waar bezit de sociale positie bepaalt. Die lagere

\lalsen krijgen een eigen consurnptiernarkr,
dicht bi,J hun woonwijk, waar de grote super_
rnarkten en kledingzaken van slechte kwaliteit

De overheid srelt zich geen vragen rneer
over de inhoud, oorzaak of aard van crilninaliteit
en de rnogelijke link rner onveiligheidsgevoe_
lens. \We zijn binnengerreden in lter tijdferk van
'actuarial justice, rnet ,the fortress city, ais drie_

,dirnensionele 
getuige van de risicoherekeníng.

fBq§gsllielhoudt in dat het beleicl aan de hand
van statlstleken risico.s opspoort en een suhject
(een groep van individuen) aanduidt hij wie her
risico het grootste is. Deze risicogroep wordt clan
onder toezichr geplaatst door gebruik te rnaken
van preventieve en repressieve rnaatregelen.
Deze vonn van selectieve repressie probeert vat
te krijgen op een groep rnet dezelfdà reële en
ingebeelde kenrnerken, zodat deze groep een
negatief eriker opgekleefd krifgt .., p."r..,,_
(repress)ieve rnaatregeleh teg.., d"zà groep ge_
rechrvaardigd zifn. Tenslotte is her belangrilk de
groep te kunnen lokaliseren naar tiid en plaats.'\Y/'anneer we terugkeren naaÍ het terrein van
de sociale hoogbouwwiiken, dan voelen we hoe
risicojustitie daar doorgedrongen is tot in de
diepste plooien van het sociale leven. De hoog_
bouwwijken liggen aan rand van de stad in de
gelige darnpen van de ochtend_ en avondspits.

en goedkope srnaak als paddestoelen uit de
grond schieten.

Er is niets wat een niet_bewoner efloe-dwinst
deze wifk-en hinnen re_rred_en. fI. i, frF*,",,
lend sradileveri, geen piàtt-eË'ndsruf;;; ;;l

; versele ontspanningsrnogelijkheden o[ tritzinnige
,/ --^-',^-t;^l,lr-^ ^neonverlichting. De projectrnatige initiatieven

die in het kader van l.ret veiligl.reidsbeleid opge_
zet werden, dienen enkel orn de vijandige span_
ning die er heerst \À/at te bekoelen. Je bent er als

. De vernieuwing of het l.rerstel van de wijken
laat op zich wachten orndat de econotnische
waarde te laag ligt. De bewoners zijn als zwakste
partii önderhevig aan de grillen van de verhuur_
der en niet in staat enige rechten af te dwingen. I\iíonen is een grondrecht waar iedereen aan- |
spraak kan op rnaken, goed wonen is een luxe_ Iprodukt enkel weggelegd voor de volwaardige
consurnent. De hewoners hebben de woning_ 

Irnarkt niets te bieden. Het verhuren ,a., .social. I

huurwoningen geeft slechts een lneers/aard" ,1, Ije de kosten aan de gebouwen zo laag rnogeliik 
Ihoudt, terwijl ook de rninst bewocnbare hokken I

hezet hlijven. 
I

De sociale cohe.sie tus.sen buurtbewoners is
een naruurlijk proces dat ie terugvindt bij alle
levende wezens, zoekend naar beschutting bii
wezens van dezelfde .soort, dezelfde starrr. De
natuurlijke segregatie die de socíale cohesie

-voortbrengt, deelt de stad op in buurten rnet
eigen karakter, een eigen huiselijk regle-

lnent, een eigen leefcultuur. Orndat lnensen
vaak een groot gedeelte van hun leven in de_
zelfde woonorngeving vertoeven, is integratie
van groot belang. Lagere klassen ziin sterk afhan-
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keliik van sociale contacten met de buurt, orndat

ze ovet minder gedragsalternatieven beschikken.

De buurt ligt in het verlengde van de woning [18]'

De sociale hoogbouwwiiken ziin een aanfluiting

van het natuurliik fenotneen van de sociale co-

hesie. De bewoners ziln de obiecten van ge-

dwongen segregatie naar woonwiiken waar de

isolatiecellen de sociale cohesie verscheurd ireb-

ben. De lneeste bewoners hebben niet vrii ge-

kozen otn sarnen te hokken in de ongezellige

buurten.
De tweede generatie hoogbouwbewoners

zijn in het aquariurn geboren en verloren voor

het leven. Actuarial fustice dringt nog veel die-

per binnen in de leefuereid van de jonge gene-

ratie, rnaar deze groep is bitsiger tegenover de

uitsluitingspolitiek dan hun 'voorouders', die nog

genoten van de laatste snik van de verzorgings-

staat. Hun ingehouden woede barst bij het rnin-

ste incident uit in hevige rellen, en dan kan

slechts l-rarde repressie de gernoedeien even

bedaren, niet sussen, want de woede borrelt '

Zelfs extreern-rechts rnoet gaan beseffen dat

een rnulti-culturele, rnulti-ideële sarnenleving in

een onotnkeerbare stroorn zit §íe spelen rnet

vuur als we nog langer alles zelten op veiligheid'

wat een er.tfetnistne is voor racisme, xenofobie'

klassenscheiding. Alieen diepgaande hervortnin-

gen die de uitsluitingspolitiek een andere koers

uitsturen naar een salnenleving waar integratie

een overboclige terrn is en gelijke rechten een

vanzelfsprekendheid, ziin de eeÍste stapPen oP

de terugweg naaÍ een sociaai rechtvaardige sa-

rnenleving.

Angst voor de twiiíe!

Giddens irecht veel belang aan de vertrouw-

de buurt als plaats van ontologische veiligheid'

Met het begrip "ontologiscl.r" wil hii duiden dat

eÍ een realiteit zit achter de geconstrueerde rela-

tie veiligl-reid-crirninaliteit, een realiteit die on-

middelliik in verband staat lnet de persoonlijke

leefwereld en rnet de plaats van iouw wereld in

de sarnenleving. Ontologische veiligl-reid kan ge-

deeltelijk verzekerd worden door routine, de ze-

kerheid te weten wat nu kolnt en straks volgt

[19]. Een gewone dag die bean§voordt aan wat

de persoon er tnin of tneer van verwacht, schept

Samenleving en Politiek I ig.sll998 nt'2

een gevoei dat we kunnen ornschriiven als "vei-

ligheid". Het econotnisch systeern, het sociale en

het politieke leven hebben de laatste decennia

zulke grote veranderingen ondergaan, dat de ze-

kerheden die de ontologische veiligl-reid gaÍa'n-

deren voortdurend op het spel staan Het onto-

logische onveilighèidsgevoel is geen algerneen

rnaatschappeliik fenorneen, l.ret is niet bij ieder-

een (in dezelfde tnate) aanwezig, "orndat ie" ' zo

verklaart Koen Raes, "bij de tenn onveiligheid

onrniddelliik relatief moet biidenken' Deze ge-

voelens staan niet op zichzelf tnaar kotnen aan

de oppervlakte door de groeiende bestaanson-

zekerheid in alle aspecten van het tnoderne le-

ven" [20]. Arbeiclers staan dageliiks op rnet de

rwiifel of de poofien van de fabriek nog open

zullen staan, of ze straks de belangriike sociale

status van consulnent nog kunnen waartnaken'

Verder is er nog cle affectief-ernotieve onzeker-

l-reid door de erosie van traditionele rolpatronen

en verwachtingen in partner- en ouderrelaties

Door de liberalisering van de norrllen ziin ook de

zekerl'reden in de hiërarchiscl-re verhouding ttts-

sen partners op de helling kotnen te staan De

salnenleving vertrous/t de vrouw steeds lneer

taken toe die voorheen tot l-ret terrein van de

rnan behoorden. Toch zit de rnacl-rtspositie van

de rran vastgeroest aan de basis, zodat spannin-

gen ontstaan tussen lnan en vtouw Ouders

rnoeten rnachteloos toekijken l.roe de opvoeding

van hun kinderen overtroffen wordt door de cul-

turele flits!-biitz!-flash!-revolutie §íaar de cohesie

tussen farnilieleden vroeger heel sterk was, zien

we nu een verzwakking van de wederziidse

zorg tussen ouders en kinderen'

De kafkaïaanse verbureaucratisering drumt

een deel van de sarnenleving in een hoek, ge-

woon otndat ze niet begrijpen hoe ze het forrnu-

lier voor een uitkering lnoeten invullen, hun be-

lastingbrief verliezen tussen de rotntnel en zicl-r

te laat aantnelden in het adrninistratief gebouw

w^tÍ ze na een dwaaltocht uiteindeliik terecht-

kwamen.
Deze voorbeelden van groeiende onzeker-

heid zijn niet eigen aan de sociale hoogbouw-

wijken, ,11aaÍ ze ziin et wel in hogere lnate aan

te treffen dan in andere buurten, otndat de wed-

loop voor een plaats op de woningtnarkt een
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ongeliike srrijd is. De sociale segregatie krijgt
hier zijn volle betekenis, waar de uitsluitingïn dekenrnerken van de fiisieke orngeving b;kï.rr_
toond wordt. De buurten zijn verloederd orndat
de stad beslist rninder verf te verspillen aan
anne gevels en het huisvuil eerst ie laten aan_groeien tot ,,slnokey 

rnountain.s,, alvorens een
onderhoudsdienst erop af te sturen. Oe bew,r_
ners zuigen hun longen vol gelige gassen van deornliggende verkeer.swegen, industriegebieden,
luchthavens,... Deze kwaien, die de l.u..,rL-n,r_
liteit ernstig aanta.sten, dikken satnen ,r,.r- j. 

",r-ciaal-econornische evolurie en de r".iri;';;."-
gatie.aan tot ,hoogbouwoeurose,, 

een ziekte dieniet lreelt tnet een dosis antibiotica, rnaar 
"un 

O.wortel rnoet behandeld worden

Bewoners met stomheid geslagen
Ik wil een voorzichtige pogi.,g doen orn aan," 

ï.,".: hoe rnen op horneopathische wilze de.:".,rS- hoogbouwwijken rerug leeftiaar kan rna_Ken. lvloeten we die grauwe gedrochten tnet degrond gelijk rnaken of is er nog leven i., a. t_ogbouwwijken? Bernadette De §7it, bewoonster
van Bijhnerrneer, biedt ons rnisschien een ant_woord wanneer ze schrijft:,,Is Bijlmer.". ,iuro_stad?.schijn bedriegr. De BijLner h..b";;, ;;o.wie de moeite neernt haar ," ,".t 

"r_r.rel,'""-nrcitat aan verborgen leven. De sloop- en sprei_dingsplannen werken averechts op d" onr*ik_
kelingskansen van de wijk. Het ir'."., ,oà"Àr"
olnweg, voortkolnend uit onbegrip. Een schoolvoor rniddelbaar beroepsonderwiji bouwen enetnische ondernerners huisvesten in een ;;"toverde parkeergarage zou snelier effect sorte_ren. Het zou nog rnincler ko.sten ook.,, [21].Mijn rheorerisch onderzoek naar a" uoit rf.,rlr-vesting heeft rne geleerd dat rnen.sen i., f*t ,f_gerneen l.ret liefst in een huis rnet een tuintiewonen. §Tanneer we eens rondkijken aan derand van grote steden, dan rnoeten 

"r" ait i.r_rnen. Van villa tot rijhuis rnet tuinrje voor 
"., 

l.n-ter, q/e hebben graag wat privacy op een laplegroen. §7at ueer is, we voelen on., À., best thui,\À/anneer die vier tnuren ook ons bezit zijn. Doorde bouwwijze ol de rn.
een deet u"n i"r.,, o,oÏ:ïJïJï;:t::i:::,"
kere status: aan de woning zie je rneteen welk

@

I

Í

I

I
I

&*3

vlees je in de kuip hebr. Mer dit vooroordeel kiken we ook naar de sociale h""gb"r;;;;;.

genwerken en het laatste stukje groen kunnenredden
Iedereen, hoe ann ook, rnoet keuzes kun_

lïl ,r1k"" orn zijn grondrecl.rr i., ," uutt".,. ar.,

de 
..sociale 

hoogbouwwijkÀ terug I""flr;;;;;
rnaken en l-ret hele huisve.stingsbeleid aan de

tve linken de bouw.stijl o.r,riaa"ïft ,;;;:;;",
klasse, gepeupel, uirschot. Maar... ir"JÀ""ï o.woners ooit de keuze gehad tussen villa, riiwt-r-ning of apparrernenr? Hehben de hewoner.l ooirde kans gekregen zich een apparternent toe tee$enen zodat zlj er iets persoonlijks konden valrnaken? \i7ie aflrankeiijk is van a.'"u.rf.r.àom

in de rnallernolen te blijven ,r,..a.rri.n, ,,"í.r,zijn rechr op inspraak. Je grondrecht"n ,ii.,-n._
waarborgd, rnaar hoe die rechren lng.urií'Jo._
den daar beslist iernand anders 

"".;:il';;;;sing over. het recht op wonen krijgt geen inhouddoor her belang van de b"*on..'..,ï;;;l;;r*,-
len. §fat telt is de ecor,o*"i.,igï"*.ffi,iX't
rneniien onderdak verlenen zonder de kwaliteitin ogen.schouw te nernen.

§Taarschijnlijk is het onrnogeli.ik iedereen warruirnte. en groen te geven als we nog wat ;annaruurbehoud willen doen. Maar air'f.t.t.rii
nog niet dat de natuur uitgebuit ,r_,o", *o.à".,
orn her klassenonderscl.reid te fr"rra-ii.i]'H.,
is de paradox van de lnoderne aoar.rr,r"n, omeen l,»erg bak.stenen op te stapelen in een stukongerepte natuur en er dan een olnl_reinde tuinaan te leggen ten kosfe van de lagere klassen,die zo her naruurgenot worden ontzegd. lk pfeitvoor een inperking van de private woningbàuw

en een invesrering in stads_ en platteland;.;;
vatie. Dit zou de verloedering ur., d" sJ ;_'

rechrvaardigheidsnonn te ijken. Al., ,r.rr"., o,,hun rnening worclt gevraagd, dan kunnen ,. »ri_

,ïllln":,d aan. een lage prijs een apparrem;nr
Kopen tn een hoogbotrwwijk. Dan is de bewoner
lll' 

,".:. onderhevig aan de lakslreid urn a"
:ï:s:esrrnCsrnaatschappijen. rnaar kan hij naarergen lnaatsfaven de v,
den Anderen br;;";;,i,,:Ïffi:ï: ,"J:ïHï
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wonen, lnaar hebben daartoe niet de financiëie

rnogelijkheden of betalen zich blauw aan onre-

deliike huurprijzen voor iets wat de naatn wo-

ning niet tneer verdient. Het nieuwe verschiinsel

van noodkoop bevestigt dat lnensen verlangen

naar een eigendorn. Bewoqersparticipatie tnag

zich niet beperken tot kleinschalige proiecten.

Het gaat er niet alleen orn dat bewoners een

fietsenstalling en een betere isolatie kunnen ei-

sen, het gaat eroln dat bewoners inspraak krii-
gen aan de basis van het hr-risvestingsbeleid, op

het ogenblik dat beslist wordt over een levens-

belangriik concept: wonen.

I I ] lk gebruik het begriP 'concentmtiekamP' hier in de letterlijke zin van

het woord zonder te vemijzen nar enige hiíorische escalatie' De Van

Dale delinieert het begrip als "afgesloten kamp waar aan het Sezag on-

welgevallige pemonen in bamkken gevangen gehouden worden"'

[2] 'Sachlichkert' zou in de architectuur voor het eerst gebruikt ziin in een

Éeks artikelen die Heman lYulthesius schreeí tussen 1897 en 1903

Het betekende voor hem: een obleaieve, functionaliíische, eerlijke en

nuchtere houding tegenover het obiect en haar vomgeving met een

stapsgewijze hervoming van de industnèle maatschaPpij' Zie:

Fmmpton, K, Modeme oÍchitectuur. Een k tische geschiedenÍs. SUN'

Nijmegen, 1992,612.162. ' I

[3] Vander Woud, A., CIAM, Voikhuisvesting Stedebouw Delft, Univereity

Press, 1983, blz. l2l. l

[4] Tony Gamier wr een architect, geboren in de aóeidenwijken van

Lyon in 1869. Tot an zijn dood bleef hij het socialisme trouw in ziin

ontwerpen. Zijn beroemdíe ontweP is Cité lnduínelle, een industrie-

Íad voor J5.O0O rnwonen op de oeven van een nvrer ln een

beBlandschaP dat in hoge mate overeeníemde met het landschap

rondom Lyon. Met ziin stede|jke o.ganisatievom van gescheiden zo-

nes, liep hij voor op de principes die CIAM in l93l in het Chartre

d'Athène zou vastleggen. Gamien "Cité lnduírielle" was vooml een

socialistische stad waar de onbebouwde grond openbaar park was'

zonder muren of pnwte ergendom zonder kerken oí kuemes' zonder

politiebureau of gerechtshol Gamier heeft een durdeliike invloed gehad

op het stedebouwkundige dénken van Le Corbusier'

[5] ln 1946 begon Le Corbusier met een coníructie van een bouwproie«

in de voorstad van Maneille,'Unité d'Habitation de Gmndeur Con-

fome'genoemd. Het grootschalige huisvestingsProiect diende om de

aóeiden van de scheepswerí uit de vetuoeíe stadilijk Vreu!-Port

onderdak te geven. Een voontad van 1600 inwonen werd onderge-

bmcht in een rechthoekige blok van 140 meter lang en 20 verdiepin-

gen hoo8. Het Project bevatte niet alleen leeíruimte, maar ook winkels

en accomodatie voo. sPoft en sPel.

f6l ln 1985 venchijnt in Engeland het boek Utopio ooTnolvan Alice Cole'

man. Onder de vom van een rechtzaak drukt ze haar verontwaardl-

ging uit over de naoorlogse sociale huiwesting. Ze plert voor het ergen-

domsrecht op een woning en de teruSkeer naar het tuinstadmodel' De

'Coleman Treatment'is een begnp tn de heroPbouw en reoBanisatie

van sociale hoogbouwijken in Groot-Brittannië, Zie: Van Soomeren'

\r e., un De Savorin Lochman, P., Ciminoliteit en gebouwde omgeving'

1\ O* Haag, WODC, 1987, blz.38-39 en Dickens, P., Modemity,

Alienation and Envircnment some uPects of housing tenure' desiSn

!
and soctal rdentiy, ln: Socrol Rented Housing in Europe: Polcy, tenue ond

desrgn, Danemarlc B. en Elander, l (eds), Delft Univereity Press' Delft'

1994, ttlz. 174-176.

[7] ln Anzona flS) had je een groep longeren uit de begoede mrdden-

kluse die met allerlei afual vm het kapitalisme hun eigen buurt hadden

gebouwd. Dit wo niet alleen een Protestbewegrn8 tegen het l*apitalis-

tisch syíeem in het algemeen, maar ook te8en de onbewoonbaarheid

van de nieuwbouwijken opgetrokken voor de lagere klösen' Amíer-

dam werd plots overompeld door de komí van de Kakeru' de Pro'

vo's en de Kaboute§. Vooml de Provo's wezen met ludieke aqties op

de stadryerjoedering door het drukke verkeer en de stadsveGcheu

rende nieuwbouw. Gelilkaardige bewegingen ryemden oveml tn Fu

ropa uit om de tiidbom van het kapitalistisch systeem tegen te hou-

den.

[8] De hoogbouwiik Pruitt-lgoe werd gebouwd in 1953 in Saint-Louis

(VS), Ze bestond uit 33 identieke torenbokken van elf verdiepingen

hoog. Na de bouw van deze wiik werd de ontwerper, Yammhi' als een

held geprezen voor zijn revolutionaire, modemisttsche stijl Enkele iaren

later waren de eeÉte barsten te zien van het beleid De wiik ging ten

onder aan íructurele en technische problemen en stond bekend voor

criminalrteit en sociale onrust. ln 1972 werd een gedeelte van de wilk

met de g'ond gelriL gPmaakt.

9] lacobs, J., Ihe Deoth and Life of Greot Ameicon Ci\es' Random House'

New York. 1961, 458 blz.

I0] Newman, a., Cnme Prevention through l)rbon Desrgn, Defensibie Spoce'

Macmillan Publishng Press, New York, 1972' 264 ólz'

I t t 1U".to", l'4., Ihe people's home? Sociol rented houstng in EuroPe ond d'
Amenco, Blackwell, Oxford, 1995, 257 blz.

L ' ? lHaÍloe 11., o.í., or7. I 68.

! 3]De promotie van het woonbezit was een katholieke gedachte Ook rn

Belgiè merken we deze beweging na WO ll' Op 29 me 948 werd

'1 onder de katholieke minrster De Taeye een wet uitgevaardiSd die

t 
uoooug in de subsidiënng van iedereen die zelí een woning bouwde of

een woning kocht. Het premieíelsel wa zo geregeld dat het urteinde-

li;k alleen ten goede kwam aan de hogere sociale klrsen Zier Bis-

, \( hop, 11., Deseyn, G en Desmedt l , Ru,mrelike plonnrn8 Bru88e

'/ 
*"u* I 982, blz. I 5- I 7.

I I 4] Deze tem veei,í naar het boek van Ray JeíÍery dat biina teSetrjker'

tijd rnet dat van Oscar Newman oP de markc veraheen Jeffery wa

nuchterder dan Newman. "Nothing wol*s", íelde hij' daarom is Pre-
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ventie nog het enige middel om, criminaliteit te bestrijden. Hij nelde

het gedmg van mensen als uitgangspunt om een prevéntieprogEmma

op te zetten. DeGnsible Space wm slechts een deel van een veelamig

preventieprcjest. CPTED zou in de jaren tachtig een belangrijke rol

spelen in de preventieprogmmma's van vooÉl Nederland en Engeland.

Zie: )efiery, X, Cime Prevenion through Environmentol Desrgn. Sage pu-

blications, Londen, 1977,6li2.9-lO en Van Soomeren p., o.c., blz.3g-
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steunbeer voor de New Penology, Het íaat voor risicoiustitie of de
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stigmatisering van groepen als sociaal gevaarlijk gebeurt op basis van

de economische waarde die ze invullen in het productie- en consump-

tiekapitalisme. Eens het etrket opgekleefd is, treedt er een uilsluitings_

mechanisme in werkng waarin enkel controle op de veiligheid van de

niet-geëtiketteerde omgeving belangrijk is. Door de uiterlijke veruagrng

van klassenstructuren is de woning een belangrijk classiícatiemiddel Be-

worden om risicogrcepen van de andere te kunnen scheiden. Woon-

type, woonomgeving en je rechispostie vertellen meer over de sociale

positie die Je inneemt en bepalen het beleid dat in je woonbuurt

wordt gevoerd. Zie: Feeley, l,l. en Simon, J., The new penology: notes

on the emerging íEtegy of corections and its implication. Càminology.

1992, 4. blz. 449-474 en Van Swaaningen, R, Juíitie als vezekenngs_

maatschappii: actuarial justice in Nededand, Justitiëie Verkennngen,

1996, 5. blz. 80-97.

I I 6] Davis beschrijft in het arikel Fortress LA hoe een stad door ffihitec_

tuEle en íedebowkundige knepen tot een versterí<te burcht kan wor_

den omgetoverd waar een "natuudijke" selectie gebeurt tussen klant en

'' indringer De adminiíÉtieve wrjk rond het centmal station in Brussel is
à

een voorbeeld van hoe een buitenstaander onmiddellijk kan worden

gedeteLleerd tussen de fomele lineaire bouwstijl. Zie: Davis, M.,

Fonress LA. lnl Davis, M.(ed), Ary of Quoru, Excovoting the future n

Los Ange/es, Londen, Vereo, 1990, blz.7)l-265.

[f 4 OUerti, M., La relegation urbarne, regards européens, ln: paueam, S. 
f,

L'exclusion. Létot des sov!i6, Edition de la Découverte, pan1s, t996,

blz. 237.
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schift vooÍ sooole wetenschoppen, 1982,3,612. 263-279.

I I 9] Giddens, A., Modemity ond Setf-ldenary. Self ond Society in the lote mo I
dem oge. Pohty Press, Cambridge, 1991, blz. 42-4j.

[20] Raes, K, Onveiligheid in een nomloze wereld. Bedenkingen bij de Ne_

derlandse lntegGle VeiligheidsEpportage, ln: Somenleving en potiiek,

1994. blz. 73-)4.

[2 I ] De Wit, 8., Bijlmer, ln: Stod noch Lond, lvlak G., Bamard 8., e.a., Am. t
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