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5.  BEELDEN EN TYPERINGEN VAN DE WIJK 
       DEN BOSCH-OOST 

“Al die onvervangbare personen verdwijnen, maar de stad zet zijn leven in overda-

dige rust voort en handhaaft zich, vervult de vacatures en plaatst haar groten op de 

boekenplanken. Ze past zich aan en laat zich aanpassen, ze vervangt verliezen en is 

in staat telkens weer op te bloeien.” (György Konrád).

Voor dit hoofdstuk is geput uit publicaties over de wijk en uit landelijke en gemeentelijke 

nota’s die verschenen tussen 1975 en 2005. In deze documenten worden beelden opgeroepen 

en typeringen gegeven van de wijk. De typeringen uit de jaren rond 1980 zijn vooral cultuur-

historisch van aard en gebaseerd op een onderzoek dat Dieleman in 1985 in Den Bosch-Oost 

uitvoert. (Dieleman, 1986) Hij gebruikt hierbij gemeentelijk archiefmateriaal en voert vele 

gesprekken met wijkbewoners en welzijnswerkers. In de periode rond 1990 verschijnen diver-

se landelijke en gemeentelijke nota’s met statistische gegevens over achterstand. Eind jaren 

negentig onderzoekt de journalist en cultuurhistoricus van der Lans opnieuw Den Bosch-

Oost. (Van der Lans, 1998) In 2004 introduceert de gemeente ’s-Hertogenbosch het wijkge-

richt werken en zet haar typeringen op basis van gegevens op de gemeentelijke website. 

5.1.  De conflicterende volkswijk (rond 1980)

“Wie niets van Den Bosch weet en argeloos bij Bosschenaren informeert naar de buurten rond de 

Graafseweg en de Aawijk kan tien tegen een een ontwijkend antwoord verwachten. De kennis die ik 

ernaar vroeg vertelde aarzelend dat het om een arbeiderswijk met veel problemen en vandalisme ging. 

De bewoners staan erom bekend dat ze voor zichzelf op durven komen en er niet voor terugschrikken 

om harde akties te voeren als dat nodig is.” (Dieleman, 1986; pg. 349) 

Zo begint Dieleman zijn beschrijving van de wijk in een themanummer van het tijdschrift 

Marge, dat nagenoeg geheel gewijd is aan zijn onderzoek in Den Bosch-Oost. Hij vindt dat 

de wijk met kleine eengezinswoningen vriendelijk oogt en eerder het beeld van een gezellige 

volkswijk oproept. Dit beeld wordt voor hem bevestigd als hij tussen de vrouwen uit Oost, 

die terugkeren van de markt, in de bus zit. Hij spreekt over een ‘oergezellig ritje’ tussen keu-

velende vrouwen. Dieleman heeft zich verdiept in de statistische gegevens en de ontstaansge-

schiedenis van de wijk en concludeert: 

“Statistisch gezien is Den Bosch-Oost eigenlijk een tamelijk onopvallende, bijna saaie wijk […] waar 

gegroepeerd arbeiders, middenstanders en ambtenaren wonen. Maar cijfers vertellen ook maar de 

halve waarheid. De geschiedenissen van mensen, hun vestiging in de buurt en de daaraan gepaard 

gaande ingrepen in hun bestaan komen er niet in tot uitdrukking.” (Dieleman, 1986; pg. 349)
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Hij diept de geschiedenis op van de wijk, die gebouwd is om het grote woningentekort na de 

Tweede Wereldoorlog in ’s-Hertogenbosch aan te pakken en tegelijkertijd de ‘onmaatschap-

pelijkheid’  van de gezinnen die onderverdeeld worden in zwaksociaal, asociaal en antisoci-

aal. De gemeente zoekt de oplossing in:

“Verstrooiing en concentratie van deze gezinnen: kleine woonscholen voor de onmaatschappelijken en 

daar rondom heen gegroepeerd respectabele arbeidersgezinnen en verderop winkeliers, ambtenaren en 

geschoolde arbeiders”. (Dieleman, 1986; pg. 352) 

Aawijk Noord en Aawijk Zuid zijn op deze manier opgezet. Dieleman ziet dat:

 “ […] het schema van het kerngezin, de ontzuiling en de wederopbouw het gezicht van Den Bosch-

Oost en vele andere wijken bepaalden. Het leek te werken, aan de oppervlakte bezien tenminste, 

totdat het eind jaren zeventig, begin jaren tachtig op meerdere fronten begon te scheuren. Economische 

teruggang, crisis, werkloosheid en de vrouwenbeweging tornden danig aan de grondvesten van het 

buurt- en gezinsleven.” (Dieleman, 1986; pg. 352)

Hij analyseert aan de hand van enkele conflicten, die op dat moment spelen rond buurt-

huizen en groepen wijkbewoners het karakter van de wijk Den Bosch-Oost en komt tot de 

conclusie: 

“Het hedendaagse buurtleven herinnert steeds minder aan de hechte en homogene cultuur van weleer; 

de moderne volkswijken bestaan eerder uit desintegrerende en uiteenvallende gemeenschappen, een 

bonte verzameling van zeer uiteenlopende realiteiten, leefwerelden en belangen die met elkaar bot-

sen.” (Dieleman, 1986; pg. 365) 

In het onderzoek besteedt Dieleman nauwelijks aandacht aan het dan al bestaande gezond-

heidscentrum. Zijn beschrijving past in het denken over het welzijnswerk van de jaren ze-

ventig, waarin gezondheidszorg deel uit maakt van het brede welzijnswerk. Zijn oriëntatie 

ligt bij het emancipatoire werk van het Welzijnsproject, waarin wijkbewoners ‘van onderop’ 

meewerken aan de leefbaarheid van hun buurt. De buurtcentra zijn de brandpunten voor 

deze ontwikkelingen, waarmee de individuele levensgeschiedenissen van buurtbewoners zich 

verbinden volgens Dieleman. Hij legt de vinger op de successen, maar vooral op de conflic-

ten die spelen in de wijk en laat zien “hoe de hedendaagse microkosmos van een buurt explosief 

én productief kan zijn.” In zijn verhaal acteren geen mantelzorgers, geen vrijwilligers van de 

Zonnebloem, geen ouders van gehandicapten, geen mensen met psychische of psychiatri-

sche problemen. Hij beschrijft niet wat zich tussen buurtbewoners op dat vlak afspeelt. Hij 

schetst vanuit zijn cultuurhistorische visie een beeld van de wijk, waarin vooral de botsingen 

tussen (groepen) mensen in de wijk centaal staan.

5.2.  Achterstandswijk of saamhorige wijk? (1990-1995)

In Nederland raakt de benaming achterstandswijk gangbaar. Vele gemeenten onderzoeken 

de wijken op een aantal kenmerken en kennen op basis hiervan aan de wijken scores van 
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achterstand toe. Landelijk, provinciaal en stedelijk worden op basis van dergelijke gegevens 

sociale atlassen en armoedeatlassen gemaakt. In 1994 verschijnt in ’s-Hertogenbosch het 

rapport ‘Buurten vergeleken’ en krijgen de verschillende buurten in ’s-Hertogenbosch een 

kleur: donkerrood voor de slechte buurten, roze voor de iets minder slechte, donkergroen 

voor de goede en lichtgroen voor de iets minder goede wijken. (Gemeente ’s-Hertogenbosch, 

1994)  De gemeente ‘s-Hertogenbosch gaat uit van de volgende criteria:

-

gen, maatschappelijke betrokkenheid, opleidingsniveau;

-

zen, aantal WAO-ers, hoogte van inkomens, opleidingsniveau; 

In het rapport wordt opgemerkt dat deze kenmerken gezamenlijk iets zeggen over het wel en 

wee van de buurten, maar niets over de welzijnsbeleving van de bevolking. Welzijnsbeleving 

wordt aldus het rapport meer bepaald door een goede gezondheid en goede sociale relaties. 

Naast het onderzoek op basis van bovenstaande gegevens is het oordeel gevraagd van des-

kundigen. Te weten aan: de leerplichtconsulent, medewerkers van buurtbeheer, milieupolitie, 

sociale dienst, welzijnswerk Divers en woningcorporaties, aan wijkagenten, bouwinspecteur 

en wijkteamleiders van het wijkbeheer. De door de deskundigen aangegeven waarderingen 

zijn de subjectieve maat naast de uit de indicatoren verkregen objectieve maat en die komen 

“beide goed overeen”. Een opvallend punt vindt de gemeente dat de deskundigen subbuur-

ten noemen die op alle categorieën slecht scoren, maar op buurtniveau er beter vanaf komen. 

In de categorisering van de buurten komt deze specifieke informatie echter niet terug. 

Donkerrode buurten worden in het rapport aangemerkt als aanpakbuurten, de roze als at-

tentiebuurten, de lichtgroene als preventiebuurten en de donkergroene als routinebuurten. 

De Bartjes kleurt donkerrood en is samen met Eikendonk de wijk die in ’s-Hertogenbosch het 

slechtste scoort in sociaal en sociaal-economisch opzicht. Aawijk Noord en Graafsewijk Zuid 

zijn lichtroze; buurten met een slechte score op sociale en sociaal-economische kenmerken, 

maar met een redelijke score als het gaat over de woningvoorraad. De Graafsewijk Noord en 

Aawijk Zuid kleuren lichtgroen. In latere instantie komt de gemeente tot een verfijning van 

deze classificering en worden de buurten Graafsewijk Zuid, Aawijk Noord en Graafsewijk 

Noord op een aantal onderdelen, zoals veiligheid, als een aandachtsgebied aangemerkt.

Het welzijnswerk -in Den Bosch-Oost op dat tijdstip onderdeel van een stedelijke instel-

ling- zet medewerkers in de aanpakbuurten in. Hierdoor loopt het aantal uren welzijnswerk 

dat voor Den Bosch-Oost beschikbaar is zeer sterk terug. De conflicterende volksbuurt die 

Dieleman beschreef is in de statistische gegevens en indelingen verdwenen.
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Een saamhorige wijk

In het kader van het Gezonde Wijkenproject van het NIZW (Nederlands Instituut voor 

Zorg en Welzijn) is in 1992 onderzoek gedaan naar de ervaringen met wijkgericht gezond-

heidswerk van beroepskrachten en vrijwilligers in Den Bosch-Oost. Een onderzoek naar 

de kenmerken van de werkwijze in Den Bosch-Oost vanuit het concept empowerment. In 

hoofdstuk 6 wordt hier nader op ingegaan. Steenbrink, de onderzoeker, concludeert dat 

een homogene en stabiele wijkbevolking, saamhorigheid en betrokkenheid bij de wijk en de 

kleinschalige planologische opzet van de bebouwing hebben bijgedragen aan het succes van 

het wijkgerichte gezondheidswerk in Den Bosch-Oost.(Steenbrink, 1992) 

In dat zelfde jaar voeren de GGD en Het PON (provinciaal onderzoeks- en ontwikkelings-

instituut) een onderzoek uit naar de gezondheidssituatie van de bewoners in Den Bosch-

Oost. (Dorrestein en Smets, 1992) In dit onderzoek is een vergelijking gemaakt tussen de 

gezondheid van de bewoners van het Stadsgewest ’s-Hertogenbosch, de wijkbewoners uit 

Den Bosch-Oost én de actieve deelnemers in het wijknetwerk Hulpsector Oost. Het onder-

zoek is in opdracht van Hulpsector Oost uitgevoerd met een rechtstreekse subsidie van het 

ministerie van WVC. Het betreft de wijk Den Bosch-Oost zoals gedefinieerd door Hulpsector 

Oost en gezondheidscentrum Samen Beter. Het doel van het onderzoek is om een indicatie 

te krijgen of het hulpverleningsnetwerk bijdraagt aan de gezondheid van de deelnemers. De 

onderzoekers geven aan dat een 0-meting niet mogelijk is, omdat het hulpverleningsnetwerk 

op dat moment al meer dan 10 jaar bestaat. De onderzoeksgroep bestaat uit twee catego-

rieën:

-

teiten van het hulpverleningsnetwerk en die in Den Bosch-Oost wonen. Het overzicht van 

deze deelnemers is aangeleverd door de medewerkers van Hulpsector Oost en dit zijn 553 

personen. Hiervan werken 293 (53%) mee aan het onderzoek.

hulpverleningsnetwerk. De niet-deelnemers zijn geselecteerd uit een aselecte steekproef-

trekking uit het bevolkingsregister van de gemeente; dit zijn 700 personen. Hiervan werk-

ten 339 (48%) mee aan het onderzoek.

Het onderzoek heeft een aantal gegevens in kaart gebracht die een beeld geven van relevante as-

pecten van de gezondheidssituatie van de deelnemers aan Hulpsector Oost. Deze aspecten zijn:
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De algemene conclusie van het onderzoek luidt:

“Over het algemeen komen er geen grote verschillen naar voren, zeker niet waar het gaat om verge-

lijking van de gezondheid van de deelnemers en niet deelnemers. […] Er treden wel grote verschillen 

op tussen deelnemers en niet deelnemers als het gaat om maatschappelijke participatie. Deelnemers 

ondernemen meer activiteiten dan niet-deelnemers, zoals het deelnemen aan een club of cursus. Ook 

als het gaat om het verrichten van werkzaamheden in de sfeer van de informele zorg blijken deelnemers 

veel actiever te zijn, bijvoorbeeld in het verzorgen van familie of vrienden en het klussen bij anderen” 

(Dorrestein en Smets, 1992; pg. 42)

 

Tabel 5.1   De maatschappelijke participatie In Den Bosch-Oost in 1992

                               Mannen                          Vrouwen

  deelnemers niet-deelnemers deelnemers niet-deelnemers

Georganiseerd vrijwilligerswerk 68% 12% 52% 10%

Klussen bij een ander  47% 23% 30% 19%

Verzorging van familie, vriend, buur 53% 18% 65% 40%

De onderzoekers merken hierbij op dat uit landelijk onderzoek is gebleken dat het hebben 

van sociale contacten een positieve invloed heeft op gezondheid. (De Bakker, 1992) 

Opvallend is dat van de deelnemers die geselecteerd zijn op deelname aan georganiseerd 

vrijwilligerswerk in Den Bosch-Oost slechts 68% van de vrouwen en 52% van de mannen 

georganiseerd vrijwilligerswerk aangeeft in plaats van 100%. Ook opvallend is dat de deel-

nemers beduidend meer ‘klussen bij een ander’ en ‘mantelzorger zijn’ in vergelijking met de 

niet-deelnemers. Op deze twee activiteiten waren de deelnemers niet geselecteerd. Toch blijkt 

de uitkomst van dit onderzoek de bevindingen van het landelijk onderzoek dat het hebben 

van sociale contacten een positieve invloed heeft op gezondheid, niet te steunen.

Huisartsenzorg en achterstandswijken

In 1996 is voor de huisartsenzorg een systematiek uitgewerkt op basis waarvan achterstands-

wijken (postcodegebieden) geïdentificeerd worden. Hierbij baseert de Landelijke Huisartsen 

Vereniging zich op de gegevens van de gemeenten met betrekking tot de classificaties van 

wijken zoals al beschreven in hoofdstuk 3. De aldus geselecteerde wijken bevinden zich in 

de grote steden; Arnhem, Deventer, Enschede, Groningen, ‘s-Hertogenbosch, Leiden, Nij-

megen, Schiedam, Tilburg en Zwolle. In ’s-Hertogenbosch is dit het postcodegebied 5213, 

dat de buurten Bartjes, Graafsewijk Noord, Graafsewijk Zuid en Aawijk Noord bestrijkt. De 
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huisartsen ontvangen voor patiënten uit deze postcodegebieden een hoger tarief en kunnen 

bovendien projecten indienen, die gericht zijn op vermindering van de werkdruk en vergro-

ting van de toegankelijkheid van de huisartsenzorg.

De toegepaste systematiek van identificering van achterstandsgebieden wordt onderwerp 

van een onderzoek. Het NIVEL inventariseert de knelpunten in de huidige regeling en komt 

tot de conclusie dat de bestaande systematiek er redelijk goed in slaagt de achterstandsge-

bieden te identificeren. Verbeteringen zijn mogelijk met betrekking tot stedelijkheid en het 

percentage allochtonen. (Verheij e.a., 1998) Hierdoor ‘verliest’ ’s-Hertogenbosch de classifi-

catie in 2000. In 2004 volgt opnieuw een aanpassing van de systematiek. Niet langer post-

codegebieden worden als achterstandsgebied geclassificeerd, maar er is een verfijning tot 

buurtniveau. Met de ingang van deze systematiek worden delen van buurten in ’s-Herto-

genbosch weer wel als achterstandsgebied aangemerkt. Een groot deel van de huizen in de 

als achterstandsgebied aangemerkte straten (Bartjes) zijn echter vanwege een herinrichting 

afgebroken. Veel van de gezinnen uit deze straten zijn verhuisd naar andere delen in Den 

Bosch-Oost, maar dat is tijdens het onderzoek (nog) niet bekend. De als achterstandsgebied 

aangemerkte buurt bestaat niet meer; de mensen die er woonden uiteraard wel. In hun ge-

zondheidssituatie is niets gewijzigd. 

De conflicterende volksbuurt is verdwenen in deze periode van zakelijkheid. Een onderzoe-

ker die de wijk onderzoekt vanuit het ‘gezonde wijken concept’ ontdekt dat Den Bosch-Oost 

een saamhorige wijk is. Uit het onderzoek naar de gezondheidssituatie blijkt dat de participan-

ten van Hulpsector Oost meer diensten voor anderen verrichten dan gemiddeld in de stad. De 

achterstandswijk voor de huisartsenzorg is er soms wel en soms niet. De manier van meten en 

onderzoeken bepaalt in deze periode de kenmerken van de wijk. Op basis van deze metingen 

worden welzijnswerkers ingezet en de hoogte van de huisartsenvergoedingen bepaald. 

5.3.  De buurt als etalage van verschillen (rond 2003)

Van der Lans, journalist en cultuurfilosoof, doet in 1998 onderzoek in Den Bosch-Oost en 

kijkt vooral naar de desintegrerende krachten en samenbindende sociale infrastructuur in 

de wijk. Hij komt tot de conclusie dat er geen ‘Groot Verhaal’ meer is in Den Bosch-Oost, dat 

de wijkbewoners samenbindt (Van der Lans, juli 1998). Ik reageerde destijds hierop in mijn 

artikel ‘Het zorgend vermogen van Den Bosch-Oost’:   

“Maar ik denk dat er vele kleine verhalen zijn, die zich met elkaar verbinden en zo voor een stevige 

basis in de sociale infrastructuur zorgen. Beleidsmakers, wetenschappers, journalisten en functionaris-

sen-op-afstand pikken die ‘kleine verhalen’ niet op, toch zijn ze van groot belang voor een wijk.[…] 

Buurtbewoners benutten hun eigen kwaliteiten om mooie wijkinitiatieven te realiseren. […] Voor de 

ondersteuning, begeleiding en stimulering van zelforganisaties en voor de coalitievorming in de wijk 

blijven het welzijnswerk en het opbouwwerk een onmisbare schakel. Liever niet om brandjes te blus-
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sen, liever niet met een Groot Verhaal, maar graag met oog voor de kwaliteiten van de buurt en de 

bewoners.” (Paes, november 1998; pg. 26-27)

In zijn tweede artikel, als reactie op mijn antwoord dat er vele kleine verhalen in Den Bosch-

Oost zijn, zet Van der Lans sterker aan en vindt dat de knop om moet. Hij zegt: 

“Weg met alle naïeve gedachten en idyllische dorpse voorstellingen over de buurt, we moeten de reali-

teit accepteren zoals die is.” (Van der Lans, december 1998; pg. 28) 

De realiteit is volgens hem dat de buurt niet langer een tweede huis is voor wijkbewoners, 

dat hun contacten en hun actieve leven zich op een grotere schaal dan de buurt afspelen. 

Er zijn geen vrijwilligers meer die hun hele ziel en zaligheid in het buurtwerk leggen. En die 

vindt hij dan ook niet meer in Den Bosch-Oost. De nieuwe vrijwilligers zijn actief vanuit een 

eigen belang: omdat hun kinderen in de leeftijd zijn dat er wat moet gebeuren of vanuit een 

ander belang. Hij concludeert dat er in een buurt niets meer vanzelf gaat en dat we ons tot 

buurten anders moeten gaan verstaan. Buurten zijn geen problematische domeinen waarin 

we samenhang en overzichtelijkheid moeten creëren, maar eerder een levende etalage van 

verschillen, van culturele onderscheidingen.  Hij pleit voor een actieve aanwezigheid van pro-

fessionals in buurten en wijken, voor een permanente interactie tussen het lokaal bestuur en 

de bewoners, zodat de kleine verhalen een podium krijgen en voor het aanwakkeren van de 

dialoog om verstopte communicatie tussen buurtbewoners onderling en tussen buurtbewo-

ners en publieke instanties opnieuw op gang te brengen. Zijn tweede artikel heeft een rui-

mere invalshoek en lijkt niet meer te gaan over Den Bosch-Oost; althans ik herken onze wijk 

niet meer in zijn antwoord. Het lijkt alsof de kleine verhalen van de mensen die voor elkaar 

zorgen in een wijk er niet echt toe doen, alsof die geen relatie hebben met de communicatie 

tussen buurtbewoners onderling. Zijn pleidooi voor een permanente interactie tussen lokaal 

bestuur en bewoners is terug te zien in het beleid van de gemeente ’s-Hertogenbosch ten 

aanzien van het ‘wijkgericht werken’ in 2005:

“Conform het Beleidsplan in Hoofdzaken en de Kadernota wordt voorgesteld om per 1 januari 2005 

het Wijkgericht Werken (WGW) stadsbreed in te voeren als methode om in interactie met bewoners en 

maatschappelijke instellingen de leefbaarheid te bevorderen en de verantwoordelijkheid en betrokken-

heid van bewoners te versterken.” (Gemeente ’s-Hertogenbosch, Raadsvoorstel 040841, 2005) 

De gemeente deelt de stad voor het wijkgericht werken in twaalf grote wijken in en komt tot 

globalere aanduidingen. De buurten krijgen geen speciaal etiket. In het wijkgericht werken 

is de uitgangshouding van de gemeente naar alle wijken hetzelfde. Op basis van het aantal 

inwoners kent de gemeente een wijkbudget toe. Wel wordt vanuit het grootstedenbeleid in de 

oude ‘ aanpakwijken’ nog steeds extra geïnvesteerd buiten het wijkgericht werken om. 

De gemeente deelt de wijk Den Bosch-Oost doormidden. Aawijk-Zuid en de Grevelingen 

horen samen met Zuid bij de wijk Zuidoost. Aawijk Noord, Graafsewijk Zuid, Graafsewijk 

Noord en Hinthamerpark horen samen met de Bartjes en Hintham bij de wijk Graafsepoort. 

De scheidingslijn loopt bij de rivier de Aa. Op de website van de gemeente ’s-Hertogenbosch 

staan de volgende omschrijvingen over de twee gebieden waartoe Den Bosch-Oost behoort:
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“Zuidoost:

Naoorlogse wijk uit de jaren 50 en 60 met veel (openbaar) groen en water. Delen van de wijk 

zijn erg in trek bij ouderen, die meer dan een kwart van de bevolking uitmaken. Er zijn de laatste 

jaren nogal wat dure appartementen gebouwd, zodat ondanks een hoog aandeel huurwoningen 

de gemiddelde waarde op een redelijk hoog niveau ligt. Het aantal 1- en 2-persoonshuishoudens 

is ruim vertegenwoordigd met ¾ van het totaal. Het aantal werklozen ligt boven het stedelijke ge-

middelde, evenals het aantal uitkeringsgerechtigden (Bijstand en WAO/AAW). Het gemiddelde 

huishoudinkomen is iets lager dan gemiddeld. Er zijn meer milieuklachten dan gemiddeld en veel 

arbeidsplaatsen. Er zijn veel auto-inbraken. De maatschappelijke betrokkenheid is iets hoger dan 

gemiddeld. De sportieve en culturele activiteiten buitenshuis zijn vrij gemiddeld, op het museum-

bezoek na. Dit is verhoudingsgewijs hoog.

Graafsepoort:

Bestaat uit de Graafsewijk en Hintham, die in elkaar overlopen. Een deel vooroorlogs en inmid-

dels gerenoveerd; het merendeel is uit de jaren 50 en 60. Veel hoogbouw uit de zestiger jaren. 

Vrij lage waardering van de eigen woning ondanks redelijk percentage koopwoningen. Relatief 

veel gezinnen met kinderen. Delen van de Graafsewijk zijn in het recente verleden verpauperd en 

scoren slecht op sociaal-economisch en veiligheidsgebied. Hier worden de laagste inkomens van de 

stad aangetroffen. In de wijk is weinig werkgelegenheid te vinden. De werkloosheid ligt boven het 

stedelijk gemiddelde, evenals het aantal uitkeringsgerechtigden (Bijstand en WAO/AAW). Zowel 

de leefbaarheid als de veiligheid in de Graafsepoort worden iets lager dan gemiddeld beoordeeld. 

Het aantal auto-inbraken is hoog, het percentage inwoners dat zich vaak onveilig voelt eveneens. 

De maatschappelijke betrokkenheid is iets lager dan gemiddeld. Hetzelfde geldt voor de sportieve 

en culturele activiteiten buitenshuis.” 13 

Op een andere manier dan Van der Lans bedoelde, wordt Den Bosch-Oost een etalage van 

verschillen. Verschillen van opvattingen tussen het lokaal bestuur en de actieve wijkbewo-

ners. De gemeente kijkt vanuit de cijfers en stelt volgens een administratieve indeling de 

wijkgrenzen vast. De gemeente knipt de wijk doormidden en de naam van de wijk verdwijnt. 

De bewoners blijven spreken over de wijk Den Bosch-Oost en accepteren de nieuwe grenzen 

van de gemeente niet. Over de impact van deze inbreuk op de wijk ga ik in deel III nader in.

13  Website gemeente ’s-Hertogenbosch, geraadpleegd op 4 januari 2006
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5.4. Samenvatting: Den Bosch-Oost door de jaren heen (1975-2005)

Opvallend is dat in typeringen door buitenstaanders naar voren komt dat de homogene 

volkswijk niet meer bestaat. De auteurs doen alsof die wel bestaan heeft en nemen de homo-

gene volkswijk als referentiepunt voor de veranderingen in Den Bosch-Oost. Het referentie-

punt is een abstractie om de werkelijkheid aan te toetsen. Blijkbaar roept Den Bosch-Oost 

deze (oude) beelden van homogeniteit op bij externe onderzoekers. 

In de jaren zeventig en begin tachtig zijn het cultuursociologische verhalen, die de boven-

toon voeren en op basis waarvan ook een gemeente wijken heeft ontworpen. Vanaf 1990 

zoekt men zijn heil vooral in cijfers, die een objectieve maat zouden zijn. Uit de verschillende 

interpretaties van de cijfers blijkt echter dat er meerdere objectieve maten zijn. De ene keer 

is de wijk een achterstandswijk; bij een andere typering niet. Het meest opvallend is de uit-

spraak over de gemiddeld lagere maatschappelijke betrokkenheid, die in de gemeentelijke ty-

pering op de website staat. Deze conclusie staat lijnrecht tegenover de hoge participatiegraad 

uit het GGD-onderzoek van 1991. 

Vanaf 2000 wordt de toon gezet door het leggen van verantwoordelijkheid bij buurten en 

wijken zelf en een terugtredende overheid. De toon over de wijken blijft neutraal en is geba-

seerd op cijfers. 

Door de tijd zijn de beelden en typeringen van de wijk aan verandering onderhevig, omdat 

ideeën en theorieën over de wijk veranderen en deze van invloed zijn op het gevoerde beleid 

ten aanzien van de wijken. In de eerste periode overheerst het kijken naar de wijk als een 

gemeenschap, als een community. Vanaf de jaren negentig overheerst het kijken naar de wijk 

als een geografisch gebied, dat via cijfers te kennen is. Terwijl er vanuit de gezonde wijken 

benadering oog voor de saamhorigheid in de wijk is. Vanaf 2000 overheerst een mix tussen 

de beide benaderingen: de sociologische kijk naar de wijk, die wel of niet in staat is tot veel 

zelfwerkzaamheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid en dat liefst en zoveel mo-

gelijk onderbouwd met cijfers.

Onmiskenbaar correspondeert bepaald beleid met de wijze waarop buurten en wijken ge-

typeerd worden. Aan dit beleid is voor het welzijnswerk financiering gekoppeld. Ook de 

huisartsenzorg is voor extra financiering van de patiëntenzorg afhankelijk van het etiket 

‘achterstandswijk’. Welke invloed deze ontwikkelingen op de wijkvoorzieningen gehad heeft 

is in het volgende hoofdstuk te lezen. Of en hoe de beelden van buitenaf de bewoners, de 

vrijwilligers en de beroepskrachten in hun activiteiten beïnvloed hebben, komt in deel III 

naar voren. 
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