
Stellingen 
bij het proefschrift van Broos Verdonk, Stadsbuurten: 
de ene is de andere niet 

I. Het is wetenschappelijk niet te verdedigen, dat de buurt de 
mensen psychisch gestoord doet worden. (Dit proefschrift) 

2. De traditionele ecologische benadering in de psychiatrie 
heeft haar tijd gehad. (Dit proefschrift) 

3. Een fundamenteel probleem in ruimtelijke analyses is de 
theoretische status van de gekozen ruimtelijke analyse-eenheid. 
(Dit proefschrift) 

4. Sociologisch onderzoek van stadsbuurten, resp. steden, 
levert heldere criteria voor de (re)allocatie van gelden. (Dit 
proefschrift) 

5. Sociologen zullen helderder formuleren, als ze in het oog 
houden, dat sociale processen beginnen en eindigen met mensen 
eerder dan met een gereiTiceerde maatschappij. 

6. Het Nederlands schoolsysteem is een middel tot verneder
landsing van buitenlandse kinderen. Er is weinig of geen sprake 
van de bevordering van een multiculturele samenleving via het 
onderwijs. 

7. Tussen l januari 1965 en I januari 1974 hebben 1628 
Nederlandse priesters de ambtsbediening neergelegd, 13% van 
het gemiddeld aantal beschikbare priesters. In dezelfde periode 
daalde het aantal priesterwijdingen van 237 in 1965 tot 30 in 
1974. (Kaski, Memorandum 199, Den Haag 1974) 
Beide reeksen feiten zijn: 
- een niet mis te verstane afwijzing van de koppeling tussen 

priesterschap en celibaat; 
een indicatie van de enorme kloof tussen de Vaticaanse 
kerkelijke bestuurstop en de gelovigen. 

8. Aanvaarding van de thesis van de Cliëntenbond, dat 
'registratie een aantasting van de persoonlijke vrijheid is', stoot 
de hulpverlening terug naar het niemandsland van oncontroleer
bare goedwillendheid. (Bulletin van de Cliëntenbond, 
nov. dec. 1978) 



9. De volgende opinies zijn heilloos: 
- geen gebruik van dossiergegevens voor onderzoek zonder uit

drukkelijke toestemming van de hulpvrager; 
- wetenschappelijk onderzoek kan gebeuren als de gegevens zijn 

geanonymiseerd. 
(NV AGG, Meningen en diskussies over het voorlopig rapport. 
Utrecht, 1978, p. 37. NVAGG, het voorlopig rapport 
Werkgroep Dossiers Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg. 
Utrecht, 1977, nr. 374/ 1125/mhjavo) 

10. De transculturele psychiatrie in Nederland kan baat vinden 
bij het werk van cultureel-antropologen, op voorwaarde, dat 
ook aandacht besteed wordt aan andere culturen dan de Noord
afrikaanse, bijv. aan de Turkse, Surinaamse, Spaanse etc. 

I I. De bestaande scheiding tussen de wetenschappelijke sociale 
psychiatrie en de sociaal-psychiatrische praktijk berooft de 
eerste van een vruchtbare stimulans voor onderzoek en de 
laatste van wetenschappelijke evaluatie en verdieping. Zij dient 
derhalve opgeheven te worden. 

12. De Rotterdamse schilder Marius Richters (1878-1955) is 
ten onrechte weinig bekend in Nederland, laat staan in het bui
tenland. Aankoop van zijn werk door Nederlandse musea en 
tentoonstelling ervan in Nederland en buitenland is ten zeerste 
gewenst. (Zie afbeelding in dit boek op p. 83) 


