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_Inhoud_
Opbouwwerk
Op I ianuarivar dit iaaí weíd hel lnsti
luut Opbouwwerk Botlerdam (l.O R.)
een zellstandige slichlinq. Daarmee
was een eind gekomen aan een ang-
duÍige discussie oÍ deze laatste,,taak'
van de bijna onlbonden Raad voor hel
lvlaatschappelitk Welzijn onderge-
brachl moest worden in een zelístandi-
ge organisalie, dan wel dal de ge-
meenle de uitvoeÍing van het op-
bouwwerk op zch moesl nemen Be-
sluurders en werkers van hel l.O B.
waren Íel gekant tegef dal alternaliel.
Zil wilden garanlies voor een onalhan-
kel jkebeÍoepsuiloeleningenmeenden
die her hesr re kunnen vinden in hèl
oprichten van een eigenslichting Datis
nu gebeurd en tergelegenheid daarvan
organlseerde de redactie van FRONÍ-
TAAL een discussie tlssen enkee be-
tíokkenen Dit met hel doel een beeldle
krijgen van de berekenis van her aot-
terdamse opbouw\,lerk en de merites
van de verzelÍslandig ng Een steík
verkode - weeraave van de discussie
begint op Pag 3

Bibliotheek

Column
Nog enkee decennia en dè angst ls
verdwenen De geneíate die hel nog
meegeÍnaakl heeíI, zal dan niel meer
bestaan en de literaluur zal het niel
meer kunnen meedelen Paq. 11

ÍR01ilflíl
betichten ovèr lèvèn en werzijÍ
vercchijnt eenmaal per 3 weken
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lnd
van
houdgreep

Podium

e ban
de polit'teke

Hoewel ik mij natuudiik niel wil storlen
in een zich inmddels jaÍenlang voort-
slepende discussie rond hel ver-
nieuwende ol verstaíende welzijns-
beleid, vind ik hel wel op z n plaats een
paar aanvullingen te maken op hel ge-
stelde in de discussiebijdrage van de
studiegroep van hel Bíeed Comité
Welzijn. Als een zo mel gezag bekleed
comilé, ook bii bewonersorgan salies,
voor hel ondeÍbouwen van een betoog
tegen hel Ronerdamse welzjnsbele d
her en daaÍ wat slelligheden hantee(
die misschien net helemaal volledig
zijn, dan kan bij de lezers van Fíonïaal
makkelijk een venekend beeld van
wilk- en deelgemeenleÍaden ontslaan,

deelname aan de veÍ-
kiezingen
Zolang mensen de wegbliiven bij ver-
kiezingen daarmee geen samenhan-
gend programma onde6chriiven blij,t
her moeilijk conclusies te lrekken uil

Hel enige wat zeker is, s dat de be-
langstelling voor wijkaangelegenheden
in sommige delen van de slad laag is
en dal de boycolaclie n Cenlrum-
Noord zijn sleentje heelt biigedragen
tol de exlra lage opkomsl aldaar. Oe

tegenstelling diÍecte en
parlemèÍEairè
democraíie op
wiikniveau

het domineren door één
partii
Politieke oíganen waarn één panll de
boventoon speell, bepalen en c,eÍ niëren
dè siruariè. maken lrt weke laken de
welzjnsinstellingen moelen veNU len, zo
stell de studiegroep
Het is de studiegroep loch nret ontgaan
dat de deelgemeenleraden. dre cle wel-
ziinsplannen en proqrammas voo. hun
gebied vaslstellen en de opsleling vorm-
geven, worden samengesled d wz ge-
kozen, volgens de politieke voofteur in
de wijk? lnclusieí de bewonercgrcepen,
die mils voozien van vijÍentwinllg hand-
tekeningen één of meer zetels kunnen
verwerven en daarmee ook nog dnecle
paíementaire machl in hun wijk kunnen
uitoelenen. ln die zin heeÍl de gemeen-
leraad. die door de Rolterdamse krezerc
in meerderheid is samengested uit
P.v.d.A.-leden, wal naar Ín jn men ng nog
iels anders is dan ,,wordt gedomineed
dooÍ , Íeèle machl, lees bevoegdheden,
uil handen gegeven aan oíganen mel
een andere polÍlieke samenstelling Over
zelf de diensl uitmaken gespÍokenl
Nogmaals. deze bijdÍage is een pog ng
om de wijkaangelegenheden in de juiste
pÍoponies bij uw lezers zo duidelijk mo-
gelijk over het voellicht le krijgen, niets

Daarom begrijp ik nietdal de studiegroep
steh dat de prah jk aalz€n.dalbewo-
nersorgan sal es als vormen van de-
mocralie van onderop niel seíieus ge-
nomen worden. Hel tegendeells hetge-
val, zoalstrouwens de dage jkse prahijk
in de deelgemeenleraden laal zien

A. C. Hagenaars,
hooÍd burëau Wiik-
eengelegenheden

gemeente Rotterdam

Op hel niveau v?n de buurl zou, zo stelt
de studiegroep, een vorm van diíecte
democralie belcr werken. Zekeíl Waar
om niet? NatuuÍlijk! Daarov€í is loch
iedereen hel eens. immers de meeste
deelgemeenteraden hebben regulier
ovedeg met de buurlgroepen, acliegrce-
pen oí andere belangengroepen, die n
de deelgemeente werkzaam zrjn, al oÍ
niel door middel van een vaste commis-

Trouwens anikel 13 slell bewoners- en
belangengroepenraadpleging verplicht.
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Fleaclies op de discussienola kunnen
nog ingezonden worden aan de secreta-
ie-aldeling Wijkaangelegenheden en
Welzijnsplanning, Ennla-gebouw, Cool-
slng€|5.

De eersle paai voor de n euwe bibiio-
theek zit alweer enkele maanden in de
grond. Over een paar jaar zal hel ge-
bouw èr staan. maar dan moelen we
eigenlijk niet meer spíeken van een bÈ
bliotheeki een veel belere aanduiding
zal ziin sociaal cu luíeel infor-
maliecenlrum Pag. 10



Een FRONTTAAL-di*ussie oaq ba boe m waarom

Opbouwwerk
Rotterdam

a

1n

Met ingang van I jd uari 1981
kreeg Roterddm er een stichting bij:
het Instituut Opbouy,vrerk
Roteftltim. Tot díe datum wss het
instituuÍ een ondeftleel van de
Roterdamse Raad toot het
Mdatschappelijk Welzijn. H.t laatste
onderdeel, alle anderc b,aren
innidtlels ut Lerdwenen: de Raad
re*eerde al enige jare in staat van

Diepgdand is gediscussieerd over de
vÍaag oÍ het insirutu een
zelístandige srichti g ?ou noeten
woÍden, dan vel dat de
opbou|| h) et kers in Beneentedienst
zouclen konen. Dur lantste had níet
de toorkeul vnn de opbou$,i,erkels:
zij torulen dar een onalhankelijke
bercepsuiroefening het besl

sesarandeerd wds in een
o naftan kelij ke stichting. Daamee
vetwieryen ze ook ?en dërde
alrernatief. n.l. dat her opbouwwerk
o rya nis a to / is t h o nàe rye b ruc ht zo u
roftlen bii h?Í club- en
buuïthu werk. VootsÍantle$ ran
.Ieze constructies betoogden .lat
opbouwwerk en het
lbuu )-opbouh,nerk van het club-
on buufihuis$,erk zoveel
ve rwanrschap r ertoonde n. dar
aaneenschakeling niet meer dan
lo{itch .ou zijn. De opbouwwerker
zou dan vdnuit het buurthuis casn

Iluar ook dat lokte her Ineiltut
Opboub,berk niet aan.
Opbouw|9etk L\ een npilÍe
w?rksoon. die misschien wel
raakvlakken t,eïtoont m?t h?Í tlub-
en buunhub. maat die toch zo
duideliik een anrierc rliscipli e is,
da een zelfstandig bestaan meer tlan
serechtvaardigd is. Langduriq $,aren
de distussies en vergaderingen die
aan te verzelfstundiging van het
opbouwwerk in Roterdon voordf
gingen en nog is het niet helema«l
afgekryen. ln de vergodering ran de
gem.entercsd wasÍin tot
vetzelfstandiging tun het LO.R. in
een nichting herd besloten, woft|
ecn motie aangenomen, waarin

buryemeester en wethouders het
retzoek krcgen binnen twee jaat de
samenwerking tussen het Instituut
Opbout,,h,erk en het
(buun)-opbou*werk van het club-
en buurÍhuis te evalueren.

rolgen in hun l,'erk die ptioriEn- Is
een Rote amse opbouwwetket
eigenlijk niet meet dan een
t o I k shuis t es tings des k un di Be me r e e n
pa icipstie-jo!je ann?

Is het nu $,el zo belangrijk ranuit
||elke posiÍie de opbouh,\'erket zijn
werk doet? Het gant toth veel meer

Hoe ,,neuÍntdl" is de
opbouw||etket? VoerÍ hij simpetweg
it wat,,zijn bewoners dllet, oÍ

nanipulee hij, dtingt hij zijn ?igen

Maat de druk is in iedet Eeval ran
de ketel en de opbouhwrkers
kunnen zich worlopig wer een
poosje sa(u nij.len aan het wetk,
was^,oor .e zij't ingehuutd. Om
e|enwel nier de in.|ruk te wekken
dat hët opbouiierk zich nu lekker
in de veiliee sti(hting zou
terugtr€kken en de openbare
discussie oter het wtk uit .le ||€g
.ou gaan, stupte LO.R.-stallid Rob
Rap,nund besin ianwri de
rcdactielo kale n ran F RO NTTA A L
binnen: hij had een idee. Nu de
spanning seneken was en de
vet.elfstandisins een Íeit. Llek heÍ
hen dahiig om Íet get?genheid mn
d( oprichling wn de stithting een
discussic re organiseren Íussen een
aanlal tnensot die op de een of
andere maniet iets met het
opbouhferk le naken hadàen.
Hem síond root ogen een drietal
caÍegotieën : her op bou||we rk
(we rkeÍs / be||one Ís ) : de politiek en
de publieke opinie, in de vorn ran
joumalisten die enigszins vetrcuwd
zoutien 

'noeten 
zijn mer het

welzijnswerk rcnd de hÍet te
ktijgen. Rob Rapnund ha.l zijn idee
ook moeiteloos kunnen sliien aan
Jotu He !1erso . Pt.lA-ruadstid,
ex-opbou\,r,etket b.n. in
Croosb,ijk) en thans docent
methodíek aan een lociale aca.lenie.
Al snel wss .le oryantsatie rcnd. De
discussic-themll s ||aten niet zo
noeitijk te bed?nken.

Met deze, en nog een psar andere
vrugen moesten ||e maar eens de
discussie aangaan. Dat gebeu e op
2ójanuari. In kdmet l 13 va het
Rotte rdum:;e statlhuis v erzamelde n

1s opbotuwerk een zelÍstandi|e
we*soorÍ. die autonome
emancipatie-pncessen op gang
brcngt?

Stadsvernieuv,,ing is de eerste
ptioileit in het Rottedamse
Eeneenteliike beleid. Veel
opbouwwerke^ in de oude wijken
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Pàtl Not!. rcdactew van het
tijdschtiÍÍ Buut, w«araan hij «l
vetbonden was toen het noq Attak
heefie, in \|elk tijdschtiÍt het
opbouwwe* raak een wsm

Henno Esgenkamp. nesror Ydr? de
rcdactie van .Ieugdwerk Nu, àie het
opbouwwerk nog wel een plaats
onder de zon gunt. maor de
prcÍessionele bedijre$ tan deze
werksoort nog Seen vierkante

Frans JozeÍ vrn der Heidcn. i,? z',
kwaliteiten ats lid van de
Rijnmondradd voot het CDA en
rcdadew van het door àe
Verenisins van Nederlan.lse
Gemeenten uitqeqeven tiidschriÍt De
Nederlandse C emeenÍe bei.le

t e got i e ë n t, e ft ege n|9 oo rdige n d ;
Ihns simons. 8e,nc?,rreradrlslid
vool de PvdA, staÍnedewerket va
!1e Stichting Musische Votninq, lid
t,an de Hsmonísatieradd
welzijnsbeleid en seheel niet
oLerruig.l lan de noodzaak het
opbouteb,erk als apa e werksoot te

Jrn van der Plocg. weràoríÍer
Stadsvernieui'ing; als directew van
de sociale academie in Rotedam



socíoloog van zijn vak,
'I()(nr Lambregrs. opbouh)herker in

en Johan Hendelson en Rob
Rapmund .n Anja dr long en Kees
Weeda van de redactie van
FRONTTAAL,

Celeid, het .íj madr voorsÍ Be.esd,
maat dat was ook nie! du bedoeling.
Het enige doel, dat gediend moest
wo en h,as de oPenbare discussie
ovet welzijns$,etk in het alqeneen
en opbouw$)etk in Ro|eklam in het
bijzonder en dat - kunnen we heel
eenvoudig conlrateren - is gelukt.

Tot .oh.luri?r hP?fí d? di.t.ussi? niPt

(»r lr tli\ u\tiL .ni!. t ithlni! n !L\tn
at,?1\oat:tt!rt Lr!\ ll !!10 D !to
r.Íhl\1trr(r'utrt! tdr..lh !a- tdt Dali\t
l\ul \att: llil| 1\ othour r ttk Dtr t rtu!
rtitth ktnt.liiA . t! hatl, ro"t rt :t!trn
tlur \|lt)t, nt fu toL !4.

\,tr/, Alsje drr \ furgr in Arnrmu'dcó
krijsje iers anders r. hor.n d.n rannccr
jc hcr vralgr in Rotterdam. D. rrar8 $a'
opbouswerk is, zou ik nier mer éé.
deli.tiè ulllÈn.lkxnn.n bcxnr*oo cn
dar i\ absoluut onrorel,jk .

\,,,,' Dar uakr dc kcrn un hcr
problcem. Iemand di. Bdclijk ingeroerd
i\ inde Exrerit. ka. keníelijk op zo n
simpele !rr.B gccn anr$ooklg.t.n.
volgcns nr lggen daa! d. wo,teL lao
her k$,ad: se 2ijn in opbouwl.nd rl
\iJtien jarr bczig doelsrellio8-dÈ.u$r.s
rc to.rcn dicondtrnksdc
\.fellstandiBií8, ol drnkziJ dc
\cr.llsrandigrng nog ucl ritliicn.irar

I d, /,dr, Alsje rfurgr srr
opbousscrk 

^. 
d!n hcbjc hcr olcr hcl

bcsu!n cn hcr onría!n rcgclukerlud Her
onr\taaó moet gczocht {ordrn in dc
opkomst \rn dc bctroncAorgrtrisrries.
dic onrsrondc. n! hcr roch ,oor ccn
arool deel door de o!erhtid S.dropte -
sijkradenbeíel. Die bc$o cis
oÍSanisarfs kwamcn \oor..n d.el voo
un dc *rlkorsancn. roor c.n dcel
ont\tonden 7e in (rijcldaaÍmec. Maar in
elk Be!.lsaren zc íerk gckoppcld aa. dc
írild rcg.n hc§!ncringec!
kaàlslaebeleid un het seneenrebesruur
1n hct b.91. !an dc.i.rcr zdenrig.

Ee! groor de.l tan d. !critncitcn lan
hd opbouwseÍk hrnBtsxmcn mer
Íads!erntruwrng. 1n d. eeA(e rrse íerk
geÍichr op de produnie !an dc wonin8cn.
m,ar raltr leel bÍeder. wràrbrj je dan
leÍe.hr kóór b1j2akÈndie ni.r!lleen óet
lc hur!rc m!kcn hcbbcn. m!arook mct dc
rooricningen in de $ilk. ondc, wus,

Sezo.dheidsc..rra. welzUnsweÍk. Dus her
opbouwqcrk is ccn ondcrsrcuninB !an de
bewoncrsoÍg!!is!ttcs cn hun
behógenbeharrigins. Dàt n punr één.

DarÍnarí is er d. lun.tt tan de
§ocillc pllnning. nrcr ecn srerle nadruk
op de maatsch!ppel,jke rrni!ticvcn. Dar
z,jn dan aelde ruee bel,nsÍijkíe

op,ijn!crzoek kijsr
wethouderJan van dcr PloeB her woord

$aalnee de vÍ,a-q w,r oPbouwweÍk nu
precies is mcree. \rn ralil blijkr te
terdvijnen en 

"e 
kÍechr koncn in de

di\cusic var het opbou$$eÍk doer en
nahar cn $arÍon drr wclol nEr gocd À.
Jrn rxn dcr Plocg hccridcírd\ in zijn
lnnctrc !an dired.u, tan de Rotr.Ídamse
sociale rc!denn! dc opbouw{cÍk-
oplcidrnggcnrir.crdcn hij Tcst $at hem
rocn (en nu nos) \oor ogcn íoíd.

Ln,1, /ïa r- Opbouwucrk is her b,j
bc*oner\groepen besust mnken ra.
behodien die.r op rlleÍlei gebled zljn
dus.ier rllce. lolkshuÈ\csri.g . nraar
ook h.r onderzocken van de
mogclUkheden dicrrzrjn om die
behodien re bevÍedigen. Jc kunr nrnrclijk
{el2eggen:wc hebbcn dc bchoclie onr
allcmaal naar Kenir mer !,kanrie te garí.
m,r drr i\ Èèn nièr rÈrli\eÈrh,rÈ
bchoelie. Hcr glar om dc !n!lysc !an
,ealncerbaÍe behodicn en de bevrediSing
r!n die behoeticn Drr moer re8en elkr.r
worden algczd cr rls drr is B.sch'cd. dan
js hd opbousscrk inrcrmcdiar b'j de
actic die sevoeÍd $ oÍdt om de behoelien

I rx,/., l)/,r (r "E!cn ccn mrsvcrsland
rechtzellen: ik beveer niet drtje alleen
mxar óràrhaalbàre behoelien moet
srrcvc.: ie masook bcsr írcvcn naar
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bchoelten die moeilijk ÈalirerbaàÍ z,jn
MarÍ eeen o.wezc.Ilkc. Als
opbouwwcrkc6 onwczenlijke behoelien
Nrrculclen. gaar op deó duur de
bctolkins zi.h re8en de opbouwwerke6
keren. Nouen daaÍwrrschuw ik cchr
roor. wc nroelen oppassen voorhet
onrnaln !a! een nieutr sooí

tloh Rtt|tttul rtkllt llab I !t\ ka"tt) n
t.dlti" or lL.nr ht tllk!.t \tr
rtthot\\!4. tln hr o\tr tulltl:t1r lt!ad,
l lli ltur tt ot) | dt t] i,,t \ L n L ot tl.l ])lttq

/ 1r, r(,/'r/) Zc hcbbcn hcr xllebei
or., d. raak t!! dc politickc p!nitcn. niet
o\eÍ d. llrl \rn her opbou$rerk. Hcr
opbou$ucrk b tan!r d. opri.hrinB een
op\ ulling g.u.e\t un ncl grr dar d.
poLnickc p!'1itcn hcbb.n 1.r., \rll.n. Ik
dcnk dar sc nrocrcn bcgirncn dc
werksooí opbou$*.rk op te h.llcn cn dc
polrricl. parrij.n \ ÍiendelUk m..'en
!.2ock.n r..r rcri.r'r. $ord.i. En rls
b.won.B b.hocri. hcbb.n a!n.cn
opbourvserl.r. d,n nn)er.n /c mlar ccn
rrbeid.r u,r de labí.k hrl.n.n h.l. ol'
halvc drgcn 1.r.. $.r kc..i d,. mnn de
dingen lar.n doen dic nu c.n
opbouw\rdk.Ído.'.-

\rrr,'\ "Alsl! hcr |]§rL'rsLh b...r
hcclihctontí!!n \!n h.r.p,u\§.rk rc
nuk.n mel h.r on\.rnrog.n \rr d.
polirick cn hd nnlbr.lfl, b(:r.lonr o!
rc.ls \rjzc cr rchr.r rc ko,r(n Nrr .r
ond.r d. berolkins Lcc1i. rc\p.eric\.lLil
om drrr op e.n zin\ollt *ilz. op in r.
spclur. [n drrnursr hrdJc(Ln\1.rk Ló

richr.ll g.kc.rd. rcrruild par r.ulL.i
iniriaricl. Een rni d. sn)'e rvinnpunr.n
\rn h.r opbousv$k v1íd iI drr h.r
primur tan d. lNctrsbcschou§.|ike
.,8rnMti§,n her $clTtjnshclctt
cnigsTlns s doorbrokcn Hct is h.ol
nri.i.r))l mnrr h.h

lk Eclool dar trc nu dc nrocd zoudc.
moct0n hrbben onr ren\ le ctalucrcn ol dc
lun.ri§ !nn h.r opbousrvcrk nos srccd\
gcLdcr. Jc /icr dtn d. o!$hc1d, in.lusirl'
dc poLrricl. pr nr.lcn. dc lurí. rild à.
sÍine \.,!ndcringcn ondcrhc\ig À lk
hoel mrar r. s,jz.r op sradslcnricuwrng.
onrtrikltclins trn $.lzijn\b.leid. ulloTc
romcn r!n inrcmc ctr cxreÍn.
d.nro.r r\.rins. Durnraí ziejc
\.rridÍinsrr bij her p!rricuhcÍ inllirlel
sraÍ \teeds meÈr opbousrverkachtigc
cldncrrcn 1n dc.loclstelli.gc. komen te

o p bou $, h e r kop leíài n I.
Drics Will!ms. opbouwwetket in

Cii! vxr wiik. sts bewoner
vetborulen aan her h,ijkotgaan

Anne van Veenen. sinds dtiPkwan
jaar &ö inatoï van het LO.R. en

En hetgalt du\ dUrbrl niel on het
bedenken van war dc mensen c'Senlitk
zoudcn willctr bcho.vcn. D!r Àccn nreuw
sooí !erlichl de\polisdc.dal vroeger bij
ambrenrren en polnici ranwezig was..n
drt nu 1n ro.nem.ndc marc bil
opbouwserkcr\unwezis is.'

rr rr,,\ "Herisóók herbc$uí m.ken
ran behoelten d1. Sererlisccrd kunnen
uordcn. Dat is ook.c! dcel tan hcr
be*ustmaking\pr)ce\. Er is scl de8elljk
een anórrl behoelien i. cen rilk, w&rvan
tc §cet d!t zc nier gcrcalisecrd kunnen
wordc!. omdat cÍscldgebrek i\ ol omdat
de aak poliriek ni.r haalb,!r is. Her is
een belan8íjkc rul !an de
opbou{wcÍIcr om s!mcn mcr bcwonca
te anaitseren. wrarcm bepaaide
hehoel1en. die er.'".1 desel,jk z,jn. nier
b.vredigd kunnen aordcnidar hcr ook
icrs rc makcn hcclr nrcr de srlzc u!aÍop
on7. s!mcolevingseordend i\. En !lsje
dar niet doe', wod je to.h eeó soort
opbouwwerker dic rlhen dic zaken
!ankaa - dic scmakkclijk s.!.aliccrd



sraan. Hel opbouwwcrk rlakl in
roencmcnde mate vcrwevcn mel hcr
ambrelijt e. politiek beíel ene.2,jds en
mer her maatschappelijk beíel
!oderzilds. (8, voorbceld
woóingbduwco.pora ties d ie
íadsvernieuwiígs opbouwwerke6
villcn !arr rel kcn, o mdar zc hcclgocd
begrrjpeódat ze die externe luncties

lk gelool dal we de vralgmoet€n
steUen olopbouwwerk nog een aparte
dis.iplióe eneenàprÍte sertsoort is. '

L, ri ,,( lk denk dat her allemaal
wclwaar È wll Hans Simons zc$, mlar
door dic incorpoÍarie in aUerler

semeeótelijle diensten isjuist b,j de
be wooeBorganisat ies de be hoelie srerk
naar voÍcn sekomcn om opbouwscÍkers
te hebben àls oóaÍIàólelUke ligureó aaó
wie ze zelfopdrachreó kunneó Beven. Eó
ik d.nk.omantwoord resevenaan van
deÍ Ploeg.dal hel loch ook belangnjk is.
dal ook bewoners zellnoelen uilmakeo
wclkc bchoclien rcal'sccrbaar z'jn.'

I d,,/., /'/,r.(; 'lk denk dlr die
onali'anleliikheid va n de o pbouwwerkcr
centraalmoer suar. H, is een
2elÀlaodiÈe bsÍoepskracht dic bchocÍien
weer re lormuleren en dierorden op hcr
bordjeSelegd van politieke pa(Uen en
hoe meerpohrieke partijcn oon óog
weleens zó spriÍglevend zouden worden.
dat dc opbouwwerkíu n.tie overbodiB
eas. zie ik voorlopig nogniergebeu.e..'

I i,,/.r r/.i,/,,: lk denk dat er
helemaalBeengat ióde pdlitiek is. lk
denk dll er een gar È in de maalschappt,
die oótkerstend is. die o.zeker ir
geworden. die z'jn Selooiin waarden
h€.li verloren. En toen zijí ermensen
Selomen die de oude funcrie van paíor
opzichSenomeó bebben. De waarde van
een opbouwwe.ter is iemanddieeen briel
knn schrijven naardesemeente. Dar sas
zijn belanerijkste funcli. om iets 2ioriBs

ledo.n in de wrjk. En ophet modentdar
ze mee.wildeó de gevesrigdc orde
veranderen,olzo gingen ze in de loul.
Ik bcn hel.rs eeos netdeíelline dat
bewoneBgróepeó !eel meer hebben àaí
concrete, Eespeciallseerde onde6reuninS,
met alle respecr oterisens voor val de
opbouw§errers hebben losgefraakt.'

\"ri Simon \ Baat een bee tje in de
lour al\ hijzeg darje heropbouwwerk
r!. uodaag moel roerscn aan de
doelstellineen waarmee het doit beAdnóen
is. Dàt kunje nier íaaÍ elkàaÍ leS8en.
Daarnaàí is opbouwwerk wel dcgelijk
ccn proiesrc.alhen wc hebben verzuimd
!asl te le88en wat een oPbóuawerker
óoet kenneí en Iun.en. In plaats
daarvan zrn Bc ueggcvluchl in
hoos:taande doekleUingsdncu$ies.

Sn,,,, Doorde acliviteite, va, hct
opbouwerk zellzincn w€ al vUtien jaaÍ
in een doelslelliogen<liscussie. Dat roet
iels zeggen olerde iógewilleldheid !aó
de marerie.maarook over het
bcslaansÍechl van de werksoorl

I d, L.n., Neem een vakbonds-
bestuur.ler. Het is trij mdeilrk re
omschnjlen war die ma, in concrerodocr
en dic vraagrordt vrÍ zrldengeíeld.
dmdlr iedercen wed wat eeó !akbond n
eí doet. Diesiruarie is b1j her
opbouwwerk hcclande§, omdat vecl
meÍsen niet(kunnen) begrijpen ral een
beoone6orgaóisatie en wat de luóctie
bela.genbehanig'óg in onze

óiet ver8eten dat ernàtuurlijk welhet één
.n !nderBcbeun met bewoneB. Op her
domenl dat de sradsvernicuwing er aa,
Iomt. zer dar een hele wijk opzijn kop.
Dar heel gevolg."n voor her leefmilieuen
dal eaal heel veri voorzie.inSen gaan
onrbreken. mensen wordenonrustig,er
onrslaan onrwikkelingen in g.oepen
bewoners di6 met elkaa r samcr*crke n oí
juisr nier mer ellaar samenwerken.
Mensen komen ió de knoeiÈ zillen. Er
komleen enorme elleídeop zeaf. De
laàk lan de opbouvwerkerÈom daar
cniSsziís zui!ereód oi tànaliserend bezig
re ztn, zodatjc ió iederBevaleen paàr
diogengoed kunt aanpa k ken. ln die zin
beí ik het met Vaó .ler Ploeg .ensr jc
moet inderdaad die behoelies uir2ui!eren
die binnen een bepaalde term,jó roch
redelijk te verwezenlrlken zrjn en diedat

/?4,,r,,1 Vaó der Ploeg: opstelling
wordt naruurlrk mcde ingegeveí door hd
leitdat hij de opbo u*werkere onr mocr op
een heel concreet beleid.

It,/,,,\ "lk denk ook weldat
gespecialiseerde beroepskrachren nodig
2,jn, bij vóorbeeld deskundige n op hel
Sebied van bouwkundige 2a keí. De
opbou*rerkeB le8gen meerde oadrDk
opde sociàle kànt vaÍ h.l hele proces van
de stads!ernieuwió9. Wànt we óoeten

5

I /,,/r/ /ï,r (j 'Ja maar her geldl
,atuDrlijk net zo soed voor óndervrjs.
voorwinkelvoo12ienióSenen20voorts. Ik
ben h.1er mee eensdal een
opbouvwe.kereen soort durzcndpoot
moet ri.t.. MaaÍàls hijdnar nogeen
surplus aao loevoe8l en zijneigen
gelovigheden (€n ik bedocldat nier in
kerkelijke zin)ook óos ror seldinswil
brengen,dan gaar de zaak pasgoed naar

Om maàr een voorbeeld tegeven.lk zn
hier do.derdass ltijdens de vergaderinBc,
van de sl uurgrocp stadsvernieuwió8. red.)
re wachcn op iniormaric war er nou in
eeó wijl op een bepaaldelermUn moer
gebcuren.n dan koop il er niks voordat
de opbouwv€rker viódr dat onze
samenleling bevriid moet wordeí vaí
m ultinàtio nah óf wal da, ook. Daar lan
ik privé nog weleen eiod in meegaan,
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maar war koop ik cr vooÍàlshijdàL
cvangcUc dondcrdaSs hieraan ralel
!erkondi-È'. Hrj àl een samenvatler
óoere.,ijn \rn war e. bewus' eó
onbcsuí lccli bU de menseí. En daàrbij
speelr een dnbehagenoveÍde
mairschrppelijke íructuur natuurlrk
ook een d. Maarik mocl crwelbil
zeggendat hed ved opbouwwe.ke.s in de
íadsvcrnicuwinSsgebÈden een óeeren
meerprakrischeEerichlheidve.tone! .

lrx,,1 lk *ildcJan v.n der Ploegde
lràagvoor lesgeo. ofopbouwverk nicl ií
8eóeeótedieóí vervuld kao worden.
sewoon PrakrÈch, ourriS, 2onder
duideliike ideolosi.. sewoo, ambre.areó
die heelsoed in hun wrjk rondkijken. Hcb
jedaarccn apan instituur voor óodisl

r,,,/., r'l,r.ii: Van nrj nlgiedere
ambrenaar zeggen $ar hU rellviodt. maar
ik weer dlt dlaÍover nogalwar
àngstigheid besuat. Ik k!n mc
vooArellen dat eeÍ al2onderlijk insriruur
mcer garanhcs alscven \oor de
on,flrnnkel,jkheid. ma!r aan dc andcre
kanr. ecn ans ió gemeenrediení hoeli
roch ook nicr tc zcg8.n dar iemrnd
8e2ond is,ars hij ziek Àl

a(sr,Àd,v, Opbouwwcrkers moereí
in diení !andeseoeentc,d!nbcn È
mereeí !!n een heleboel prerenric\ al. Dc
senrccnrc mocr cr vooÍ 20r8e n. dar
iedereen goed woont. !oor voldocndc
8rocn. !ard'gc s.holen, lrnrrrenpal.n en
dar dc bcwonc6daf!oor meer in\praak
kójsen. En daar mocr gccn
opbouwverkeÍ als schakel ru$en allcn.'

Jr i//.J,1 lk vrnd ookdrrdegedeente
vooÍdie dinscn ho.t Torgcn. Ma!r hd
earr er om alen vrnuir de sÍk te
lormulcrcn narrdc gemeente roe. En als
de gemeenre dan 7,jn ctgcn opdruchren

f!,(.rldrr,: Polillck. paniJcn

I a, Ir r/, Jr. mràrblijkb r
lurcrioneeÍr dartusr n n zoSoed. Met
nrd. d. oude sijk.n h.bbcD gczcgd: wc
$illcn ge.n gckoze. 

"ijkrlden. 
sc willcn

scroon dlr d. bctro c^§rrl6\ercn
$rllrijer hur belus.n kunncn
organisel..en zorls ^ h.l /.ll willcn.cr
uirirga!ng$cn.a.rc!o.ren.Hetnhccl
b.hngÍijk onr rc kijkcn walrooÍ strrreaie
l. *rll opzellcn. wclk. bclrn8cn lc sih
ruli\rr.n. war dc mogcliJkhcden zrln. In
drr sp0l hebje opbou§*crkcA nodis.
Durr hebben besl)neBorsan,\arics

t tt tli lh1&t: Zitde
onalla.kc|lkheid van de opbouwwcÍkcr
nu in hel acticvocrcnol in het

1,,,,'; omd!r ik bcr een
o\cnroklen eedachrc vlnd drr d ccn
pÍ(ncsionahs.Íing voor nodis is om
b.woners rond ccn bepa,ld bd!ng b.!
hel bousen tu.cD school. ol hct

Iitl thI Ilt\l.t Dantunnenwcdus
de onàl}'ànkelijkheid schràppen..rullie
ziggcn alleenr hij oocr njcr aflunkelijl
rijn van descmeente. h! moer tolírekr
aÍI.nkelijk,,jn \nn de bewoner\. Maar
dll ( toch ntcr onallunkclilkl

rl,r,,'\i lí Rofierdam hebje voor de
opbou§wcrkcrs rscc werkgevers. Dat is
aaó deene kant h.l lI§tiluut
Opbouww§k.drr moet garandeien drr
her opbouwwcrk in Rorrerdrm moB.l,jk
is. Dàaríaaí heb jc de
bc woneÍsorgr n 6.ries die de Ieitel,jke
opdÍachrsevea zrjn. drc <lus bcpalcn wrar
de opbou{weÍk.r rch d,selijks hee
bczighoudr Ik bt.ergblijdnrdiÈ
consrrucrie zo È. Dar dusde
b.sone^organi§,rLc mtin rtncliikc
opdÍa.blBever is. maardal op het
momcnr dat dic or8.n'srtie onmogelUke
dingen van oij saar vragco. rk rerug krn
Saan naaÍ mrjn scÍk8e!cÍ en kln zcsgcn:
het sp'jr mc. dir krnikóietdoen.'

\,n,,'i Anne vnn Veenen 7.gl dal hcl
opbouv\crk een ne.ke budrage heeli
selet.rd aan hcr \ormen van socirle
democrrtie. En duÍmcc hccli hcr
opbouuwerk een duidelijke keuTc gcd!x.
anri een beíuuntk dc.eótrrlÀatiemodrl
in deze srad. Die opvanins mogcn ze besr
h.bbcó, ma.Í het À de vraasotdan dc
noodzakclijkc bclcidsocurtrlireir dooÍ hct
opbouwwerk in x.ht wordrg.nomcn.
.rullic 7'jn dan s!rrde Sebondeó beris. '

Itl/rrf' NrruuÍlilk ziln wc
\!.rdeg.boíden b.zi8. omd!r d.
bcsoncrswardrgebonden beriszijn. D.
brvoners !aD dc oudc wiik.. hebben.
ondnnks de Í,d$.nicuwing ccn zcer
gczond wNnrrou\cn leSen d.
gemc. nrelijk. cn d. Íil kso! erheid. L,!r ik
enise e^aÍing inbr.ngcn:op hct nomenr
dar wco.ddhrndden mcr ccn
projcclburcru ovf r beparlde zakcr. d!r
zijn h.r mcr n!mcdc bcsoneÀ ind.
projedsÍxp die dc polir.kc rsp.er.n rtrí
dc sladsvernicusins roondur.nd n.rr
borctr hrlcn. Drr .jn nirt dc
wel/rlnss.Íkcrs dic drl doe.. Als ik in
mij. e.nrje met p,olecrambrcD.Ícn,,r r.
pr!lcn om tls 8eÍegrld tt kÍilgcn. drn
m.,k ik dlr ikopcci hcclnnd.re mrnicr
bc/ig b.i cn iuin hrt serk onrpoliris.cr.
tcNrtl dc b.won.ajuisr h.r polnickc
.Imcnr in d. sudsrcÍnie!wirs bot.n
rnlel houdrn en ook dc ambrc.rr.n
dwrngcnomzich uir tesprck.n or zctrcl
íadseÍnicuring kunnen b.dnl*r mer
d. (poli'iekr) mddclc. dic zc h.bben.
Kunnen 2e dar nitr. dan atn hcr !.
bcsoncA dic zc8g.n: ho met dc
shdsvernieuwing wij mocren ee.í na!r
hcr bcÍ!uÍ r.. om dur z!kcn Nr. re
krrn.n. srnt 0Í,jn poliickc urlspÍrl.i

5n,,,\ "lk was voriSe wcek opecn
trrsad.riog van dea.ri.8rcep in hcr
Oude Wesrcn. Zcer veelrespecl hcb 1k

voor di. club daar. Daar nou 2ir darr een
opbouwwcrleren hil schcrsr vooÍ een

6

2aal vrn I00 bezoekeueen pólitiek
Programm., waaÍmee ool( ingencmd
wordt. Nou. ik !inddàt beí. maa.dsn
nocten we ophoudenclkaàÍ w,js te
maken, dàt de bevonc6org.nrs.ries
b.p!len war ergebeun.'

.lrr,r! In de Íelarielusscn bevolkina.
ma!lschappelrk inniatiefen de poli ek is
iets merksaardiEs aa n de hand. ó,melijk
dat eeó heleboel gtu.pc rinB.n ol
prollssionals opcisen wat de bevolking
zou weorn. zowcl hcr m.atschappelijk
jniriat iehls de politi.k als hcr
opbouwwerk 2eeeen zich te lesilimereó
ddorsat dc bclolk'ng wil, oet een
!erw,j2i.g naardic bcvolkjng. En .aar
mró sevoel moe'en er dan op den duur
srrijdighedcn onrn.xn, warri. teuzcn
genarkr moetc! sordcn. En dln is maar
hclcm!rlde !raag oidie *crksooí
opbousscÍk in hct terheldeÍcn vandc
keu2c vrn d. betolkr.g cen veelbeterc.
.llccre\ere rol kan tcrrullcn daí de
poltick of het maarsch,ppclijk rniriàriell

Ik toorp.Llulll. dat binnen t,jlt!aÍ d
c.n clrió a1 lisse! !oor b.t. ec.
gczondh.idsopbourvwerk.r (!ls ze cr al
niet zijn). TertrUl iI het een s.zenlrkc
rark !ind ran hcr gczondhcids.enrÍum
om dr behnscnbeha iging \.í de
bcwoncr\ Tclr rcr h,nd re nctrÈn '

tt n.t th tL)t zohnggroepe.
mcnsen bepàalde belansen hebb.n die ze

nicr irllkunncn behrni8en en ze rccpcn
d!rreen technisch speci!1isr voor rn, mer
nrmedusienanddie k!n vcrt!lcn lrn
bovcn laarbcoeden.dan zeg ik
uísrekend. Maar rc sauwjullie ii een
llexjbcle organisatie eigen
maalschappcliikke k.u2cn saan makcn cn
jedaar door hxr Lcidcn. konr de ark op
de bellins re íran. Jc nr.g cÍjc hrí.n
ziel in leggen, nraaÍ geen sa.rdcooÍd.leí
d1c.ic ceÍí zellgekor.n hcbr "

\,rr "MaaÍ s!!rdcoord.lcn worden
gcmaàkr in elk brtucp. \\il aLs
joun[ l'sren. de gemeen 

'cbr\ 
r u urdcrs.

icdercen mlakr drgelijls
wrardeooÍdeÈn. Dussa mc drn nier
leíellen,dar st drn l]chalan
opbo u wwc rk.rs een suÍdr\riie
beÍo.pshoudrng co cen knilolrij
opreden moetÈn r.ag.n. §xnr dar lln

ondeÍsÍsopbouwsrrk. d!n dcnl ik drr
dr opbou\ucÍk.r ecn aantrl
prolcsion.ie r!!rdishcdcD hccli, die e.n
ond.Íwrrer ni.r h.en .

lrr,r\ "§nt ccn onzin '

,J, r,lii Kr. Har\ Sinrons u]lleggen
u!a,om hil drr onzin rindr "

I d, iillr "Di.on!llunkclitkheidzir
hcd hicÍin. d,r d. hesrncrorsaDÀarie
r.e.n dc opbouwserker kan z.sgcn, sij
bepllen waarj! rrn gnat werl(.n. '



opzeneó !àneen patiinlenkrióg- te
oÍganiscreí. Het l(an prma dooreen
maa§chappelUk gocd eeschoolde hu§rrrs
cn Jc zier in de hu\a rnopleidins en in
de ondcr{rjze60pleidins hcr b.hnB van
de opbouwwcrkluncrre sreeds hcldcÍdcr

"ordcn. 
En alsje die orI*rkkclins verder

§rlr íimulercn c. ik h.b nog nooir
icm.nd hoÍe! zesgcn: huisart\ of
ondcrw'tzeÍ terug inje hokl drn rlakr
de aurcoomc opbouw{erklin.rie Íeeds
rcrder genivelleerd. D.l vindr ik een
cón\equcnlcredenering zogcbcurtbet

of vijf srorc wlnsrpunre. lormulcren.
maar àlsjij nu ^sl her zalmij so5r zu.
hoe hcr opbouw$erk ovcr rjenjaar
seorganrrcrd r. dan ben ik hcr daar niet
meeeens. ln !is jit zegr dar her o\cr ricn
ja.r miss.hien in de scwon.
\ooÍzienirgcn 6 ingehousd. d!n 2ouÈ
d.rr vrndaagle bcLcid óp moeren.nr.n '

\,r/, Dàt kan nos nier. Jc zicr nu pàs
de eerste experimeíte n op het gebicd v!n
de ondeÍwijs'íinrulcring. dic o\er \ ijl
jur een beerje zicht kun.en sclcn op de
probleóen. En dàn tunje gaàn bekljken
waaÍ her opscpakr moer {orden: binnen
het ondersij\ ol binnen hí selzrnswcrk.

&r,,r,,/: "Als j. her \ersclijlr nrcr
$mmig. rnd.re scrksooí!n die op
grond rnn..nrr.'rlcrire,ia rlc.hrcr"
7,jn.h.r.omdrr r. íe.I in zich^ll'
Eekeerd cn verzuild 7ij,r".

/:11.,/,,,r/) JJ_. drn mrrr /cggcn.
§c docn h.r nL.r 

^r 
ncchr i rrÍhoudinB

D!n bcnJ.rllUd ".Ltc!r cf '

ti t ltt Il,rLI Ikd.nkdrlcen
gcmidd.ldc opboulrwdktÍ bercr
luncrionc.rr din d. Seniddcldt
loetballeÍbil Fercnoo t drt ben ik be\t
bcrcid om ro. rc gr\en, maaÍ {ar \chi.rcn

J1?.,/di'Sre1 in wijk X sil her

scnreenrcb.rruur ccn dcclgcmec.teÍàad
rran innellen. Er iiin in dic siik rwec
buurrgroepeni er is één opbou*w.Íkcr.
Buunsrocp Y isí.Ík tegen b.r
d.elradob.st.li buurrBrocp Z is.r vóór.
Moet nu dc opbouwwerk. r. d ic b.idc
sro.pcn moer ondeÍsreunen, eerí zijn
ciscn poIlickc posnie b!pal.nl

Hll komr lot de conclu!c. dat hit rcB..
her declradenbeíel is. Kan hii nu wcl zlin

Ho,/.ro,, Bewone^orsanisaries
Iunncn als srcuntuícrie ee.jurisr \ ràgen
bil yooÍbeeld. Malrjc kunr ook een
pÍoccsdesktrndige inhurcn. die war weet
van íÍ,tegicc!.enzoloons. Dal is eeó
politiek ran!aard píncipe.

\,r/j lk zic heelduideljk dar er
r.mr.d nodig È dr. rsec wcr krcfl.cinen
mcr ondca.heidene opricken, ri\i.s.
d..kw,j7.n. mcrhodi.k.n b1j clkàrÍ gnrr
brcngen. Nou vind ik her prima !ls hcr
orer ricn.iNàr is insrbouud 1n hcr
ondeÍ"ils. ma r ik d.nk darjc moer
cÍk.nn.n.l!r d soo ptuce*.n opgàng
g.brrcht moe(en $ordcn, xllhtrns voor
een dccl. doo. opbouwwcrters.'

5,t,r'i .,a. Paul.nou zouer.en
mnrcrsund kunnen drciscn. alsol ik zou
beser.n dat hct opbouwBrrk opccn
znloze manieÍ beTig rs. manÍ drr \ ind ik
niÈr Ik wil beÍ va.uit mijn c !rine virr

lrr,r,ril lk d.nk d,r h.r s.rk hÈèri
nrSeIttn duidelijk re makcn §aaruir drc
prolt$ionrIrcrr beíraa.

en nag net zichtbaat Gijs van wik
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ii7, I ..tr., "Alser richljng
gereentebcsruur eevràagd wordr om
onder\te u n ing, om Iióancièle middelen,
dan b|lkr dar er een la.gerermrin-visic
moel komcn op een peÉpectieii, de
toekofrst mocr *orden gerealisee.d en
dat isdan ietsandersdan de coó.Íere
punlcn tra.rvoor onderíeun in8 wordt
Eevraagd. En ren rwccde À h.r zo dal dc
1nícllin8en al\ de Eezondheids2ors, her
§choolwczen zell terdi\cu*ic §!àn .

(r) tlit rlakn ! r..rtl tt. tt t\tu ah
r. l tt. tln oh\.t' trn untt tuL h.rllnl
n! t.1 :tl b\\1q.r It1 hot\ t t t t kor e\1
ot)h.urr.t Att rt t Art tr trtl r ttA raat to
»14ttIhtutrltiAL \ 1\n - oltt rrtrr! ottt
.t t \\\11tlttahLa,t nrltL:tt), 1\-

t tl tt lt1"n1h1 ,!rr\rr \tudt- ht
horr!t ) t n tt t lr.tho,\ | rt 

^rr' 
)tti'

h.r.Dt ) \ lhrt\« tlt\u\\nqtL torllrt
L.t.t I t u,.t,h.tr I d l.t- kn1l l.
\)atlrrlli t tuLtÀt k1h!..".1ir u 1tt
r.tA tt \.t t:rir t r:(k \trt\ t. t..1wt
dt. thi l rt 1it \oL t I ortltuthtl:t\.t

Hahs Sinons, Toon Lanbreqts, Anne van Veenen, Johan
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werkdoen bij buurrsrocp Y cn nier bij

&r/,,rx,r" lk denkd.rle ah
opbouw§crker mocr kijkenr hoe kào ik
bewone rs orga n irren. 2c zcggcnschap
gclcn 1n hun vtlcn cn dc vraag
beanlwoorden hoe lunctioneefl dc
ovcrheid in die sÍk .

/ !!,,/.r,r, De vÍàag{rs:ae hcbbcn
te órkcn nct rwee groepcn mcr
r.gcnsenclde {enrn ol bchoelien. W.r
doel dc opbou\wcrker dan'l '

\, /,/, ll Yiód d!r roch !..1meerde
vraas nàrr hoc dc opbouswerler wc.Ir.
lk denk dat als eeo opbou*scrkcr
algevarrdigd wordt nàrÍ ccn discusie
oterj! ol neeecn dcclraad. hiiol rij
hel.màal nicr goed luncrioneen. wanr
dur mocr die opbouwwcrkcr ni.r zitr.n.
daaÍ nbet de bcwonc60rganisnrie zitr.n.

lI denk drr hrj be\t beide grocpcn k!n
ondcrícunen in de órn'cÍw!!rcp 7c hun
cigcn positieduldehjk knjsen en nrar
!ore. brengcn. En dan hoetdie
o pbo uwwerker ri.h in Ierrc.icr un È
sprckcn ol h,l íu !oor olregcn de

/n?,/,/ n,r "Her coÍfli.( 2!l.iet spelen

btj de opboutr wcrkcr i hct conll icr znl
\peleó bil dc opdrachleev€r:de
bewoncrsorsanis.ries, dlc hcnr !crrellen
war hij welolnlcr moetdorn. Als er nu in
een wijl elk,!r bcconcuÍrerendc
bcwoncÍsgrc.pen zrjó. zrl de
opbouwwerkerc.n kcuTc mocrcn m ken
met welke bclolklne\srcep hii wil
wcÍkcn. En hcr lukt me da. hccl cvident.
dar hij dan gnat w.rkcn met de
belou(inss8roep saar hijher meccens 

's.wanr mct dic andere gro.p È
doodeen!oudiggcen rclatic tc maten .

Ittt \aarl\\'11\tn htl
l.d,.t.tn\\ L t\\t tl t\. a'/.(t r0or
R)tkt1lt , \t!^rnl.,1l<ttk\u D ut
\tL ndl lt tli,.!.l i\ htt fldulerk tuk
lr to\iln \ur tL.tltuu\ \ o r.tt it l.
li\u\n. ottt h1i,:tunt( .

//,x,/,, \,, wat no.ttcn
opbo uwve Íker dotn op h.r momcntdal
in cen bepràlde wijk ccn
bewoncisorganÈatic heel duidcl'jk
fus.rsrÀche kenmerkeó kÍil8r. Dan 

's 
d.

opbouwrcrker verplicht om hcel
duidelijk rcmrkcn waaÍh,lslllr. Drn is

her nicr dc truae ol h,j allc belangcn moer
!crdediscn. Hij mocr ecn kcuzc maken .

L,,1, r //, r/,, Dar ben ik óctjc
ecós. ma!r nu sordr her to.h trcc.
belnnsrÍk war dc acbrcrlirecndc
idcologic u n dc opbo uww. rker is. wrnr
luUic hcbben hardÍikkc Eduk Schad
nlluurlijk. De alSclopcn !rrircn lor
twintig janr wrs dc scmccnsch!ppclijke
vrj!nd ccn \lechr luócrion.rc.dc
o!e.h.id. DraÍ ko.Jc r.8cna.n en de
bevolking, jc opdrachtgcvcr. rteundc dat
Nu zrn wc naruurlijk één volle \tap

Éqs.r(arrr "Het8evol8 lan dar
nocmen tan ceí per.en[gc 1s drr a1 dic
migÍ!ntc. !ersprcid uo!der. tÍsUl ze

rcrdcr. de o.derlingc concuÍcnr'c breekr
un. wrnt de doclsrclling€n in de §1jkol'
buuí liggc. nict meeÍ voor iedeÈcn
hcrzclldc. D!n z€s j,l: op Erond \àn

r,.r,/, Lllen w. hel un Toon
LrnbÍes(s vragen. H1j is opbouw\crke!
in hcr Oudc wcsrcn: Ícl tlar daaÍ dt
rcÍcgrcep gezesd 4u h.bben tre$illci
nirt merdan l6 proccnr buircnl!nd.,\ in

1,,r,r (/\: Dar hccli de acri!'groep
noon Eezc8d. wanr dat zoucen
rascistische norm zij. .

rr,,,/r "Nec nr!u \lel-dal d,l vel
scbcurd rcu zitn..,it b.nl opbouww$kcr.

/ d,r/,,1r', Jemo.t fu,Íd.
b.tolkins$men(dling in clk. oudc s rjk
kijkcn.ódrnishcr problccnr Ln hcr Ou'].
wrícn trar gcm!kk.lrkcr dln in
Cturoswrjk ol rn Fe).noord. Nlnar rls §
/. n ci\ n)' ldmrtr drn 7nl 1k dic TondÈr

ir(r, M,ar Íeldrt jeje bcwoncA
hrt nid duidelitk kxn makcn d!t
rurochrone! en allochtone. in hdzelldc
vcrdomhoekjc zrtren Srel ze b|t\cn
zeggeó:nee. dic Turk.. nrocrcner cchr
un. w.r garr c! d!n lcbeurenr"

1d,,/r.3/" Op dal nromcnl ir er een
silurlic, wa.N!n tc z.gl. dlar k,n ik nict
nrccr in weÍkc.. Dan zeg il, nou bekljk
hcrm,,r Wrnr drr \ rn.l rk c.n hccl TsaaÍ

ht ( tua ik i\ rll(.h t.ttttklll
ltnothtl Itn \ ll ilhlr\ i\ ldtr
.t'hrtr r.t 

^tt 
(hA hi i \.t tl

1!\orlInrt.tnl "t1rl. \ruo! h tttthtrh\'\
,t tu r11k:'hot\(rl:' rt ,n\ :r!<." h..ttt l:)
(i.or\ iiA to."nb.t, tt t t t"Ltqt l)rn \
ll iJldr\ \k4 . on t ot'. I lti lt t t tit

rril/,,,' L.rtik hcclccrlijk zUn:rls
wcizÍoswerk.Í Bajc dic discu*ie.7ek.r in
eeKrc iníaotic url d. wes. Ondat je drr
een moolitkc zaal tindt. Je hcb(jc ergcn
crhick cn lc hsbrje ei$n opurrrnecn en je
kunr hcr rUemaal zo Eooivertellen
warrom drc bu'lcnl!.de6 naÍ
Ncdcrland 7ij. gekoóenen hoc zc

uilgebuil wo.den cn hoc ze gebÍuilt
son1.n.n hoc zc misbÍuikr woÍden c.z.
Bcwoncs cr!aÍen diÈ problcmcn elke d,g
cn 7ij merkc., a ls ,ij brl\ oorbccld met
íadsvernieuwing bezig zii.. dar er eeó

cóorm. locsrrcom va. ói8funren in hun
dccl t!n de sijk komt.

wat looÍ ccó optrtrinaen er ool
v.ÍdcrovcÍdit p«rbl.em 2,jn. in icdcr
gcv!l Tieje dc leirclljkc uirwcrkinB. Eeo

sroor aanul oorspÍonkelrke bewoners
trekkcn wcg. Dc besonehdi.
achtcÍblU!en kÍijgen hcr vcrdikkemc
7s!aÍ te verduren, trNot ook zij zouden
eiBeÍl!t weg willcn, maar ze kunncn niet,

I

zc hcbben seen mo8elijkhede. oa!rcen
nicuwbouwwUk olwar dan ook resaan.
Tc8elUkcflUd zien ze veleen enorme
rocíroom !an buite.là.ders

E. ik denk dàr wrj allem!al, alle
rensen hjcr om dczc taÍil. in een postie
zitren waarin sit seen ol weiniS
buir.nlrnd.Bop de rrap hcbbc!. ol in
onze ír àr 2ells. Dczc mens.n die lcven
er wclnrcc. In rcdcr sclalher probleem
sordr in de bcwoncrsoÍBrnisarlcs íc.ds
duidrl,jkerBeíeld. Nou, da!r zilr.o be(
$clelcnrenrcn !an, nouja !àn qrt w, dii
discnminllie ndeme. inr !rn mcnscn dic
loch Beneigd zljn om rc zlgse! van!ldie
buícnhnder\ brj m,j in desfaar en dar
kan niet en zc moeten xUem!rlmaar weg.

w.rlcd!n ah uak hrbl als
opbouswcrk er is on eise n die mcn sreh
rcdaniS le IormuleÍcn. simcn mct hcn. co
da,r À e.n helc dlscus$c vooÍ nodis, d,r
het.Àen *o,dcn dr. hanleerba!r zijn.
Zovel hrnteeÍbur vooÍ de bctron.É !ls
roo, dc poliriek cn loor dc ambl.naren
dic er6cc mocrcn werk.n.

Tocn hcbb.n s,j inderd d \anun
Crco\wijk ecn peÍc..uBr gcsrcld onrdar
wij tàn m..ió8 warcn dat rlsje drt doet
je in [dcrBclrlccn aantrlnridd.lcn in
hrndcn kunr saan kÍrjee. od dic cnotme
roe\r(xrm die plurs vindr eDlgszirs in rc
binden en om de ovcrhcrd rc d*ingcn
murrcgdcn I. n.Den die een omBekeeÍd
cllt.r hcbb.!. \aóelijk dàrÈ Been
con.enr rir mocr bNordcrcn or Doet
rocL!rcn. rn Icgendeel d,r je
dcc.nrrulnrtic, dnt je spre'dinB mocr g!an
beloÍderco. Nou d!!roor óoètje etn
!rnulcLrcn srclhn. Dr' is de l6';

Wlj denken d!r door hel nellen !an die
eiseí, drc gekan!liscerde eiseí (sanr hcr is
namelijk een heelrndcrc cis d!n: §c
moden 8eeó buuÈrlandcr\ in de §ijI en
ze moeren allcmaal muaropÍotren).
indcrdald ook op poliriek nitcau !an de
oÍde z,jn Bekomen cn dar cr uitsp,ak.n
oler 2,ln 8cdlan. Nu moetje §eer teruE
n.!rj. wijk om re krjken olde
ma!treselen die vooÍgesrcld zrn
inderdaad herellcr hcbben wali,j silt.
Nou in dezesnuare was de specilleke
iunc(ic v!n de opbouwwerkerom allc
gcluidco die ove.alinde w'jk rr hore!
waren- w.r mocrctr wc insodsóràm mer
dè buircnlanders - in een adntal zeer
concrete cifnod Le zerrcó. Dar vind ik
een belàísrijkecn ook eenjuiste lióctie
vaí he( opbouww.rk. ZodÍà die

8ck!nalíeeÍde eisen niet ovcrccn komcn
met wal jU zell'pÍióopied van de zrak
vindrdandenl ik rodcrdaad. dan zou ik
her zclldc doen alsToon. Dan zou ik
zeSgcn: beste mensen ik kao mc hicrcchl
niet mee verenigeo en rk íapopolik wil
ió iederBcvalvan deze taak ontslàgen
trordcn€n dan noer dat mrar lemand
andcÍsdoeó. Maar dic d iscussie voerje i!
de wijl seldegcluk.



misschien sraag bij cltrar in één {,jk
zoudcó willen ztten. '

rr r//(?ni Dal iscen abstracle
dis.ussit. Er zijn onrzctrend \eel
buir.nhndcA d1c dolsra.g w.s wlllcn.
mllr die dalrseen enkcle klns toor 7i.n
Nrn' elk. ran\ Írag !oÍdr rl-q.wimpdd
mcr §cer ik \ar \oor r.rwoord. Hcr §
Ilauwck!l om l. /rggcn. drt d.
buitenlandeA zo grarg op een klunjc bij

/.!1,,(i,,/, ln hoeveÍe !oelj,jle !u
\.ncgcn$ood'gcr vatr cen bhnke 8roep.
ol r!n cen surinaamf sroep ol rrn ccn
turk\t ol n!()kkransr Eroep'l'

L'/ rr, 'lk ondcBrcuo dc b.\olking
rrn CÍD\s,jk en ik s.el rcndcr nrc.r roc
lrt hrr 

"irkorga,n 
Cu\wijk in

hooldzark bcsrrtn urr Ncdc !.dcA. D!
gcnnlc orlanisr(i.8rud van d.
b!,r.nhideÀ di. i. hcr Oudr Nes'.n
!an/icnlilk hoecr s sóón \r^dcgrorc

\,,r,,r\ "lk rind hrr loch 
".1,r.rk$[dig. hoor. drr Toon /tsr: op h.r

nronr.nr dat cÍ ccn pcÍccnlagc gcnocmd
troÍrlr. trek ik nan mijn (ul'en. rcN\ Ljl

DÍics rk nc.m r.n u1r rollc o!.íuigins
- m.c!cqc!kr hccli onr zoh perccnr.g. r.

\,,,r\ "Jr ot het nou krn ol nie(.1k
!ioil her merksaardig. $!nr ik zcgd!n:
har Dries io Croos\tk serken.
langcha!kr bLj ccn ol andcrc
{,jkinstelli.gei 1,rr Toon de zaken in
hcr Oudc wcsrcndoe. eí \erd.r nik\
Íedelitk opbou"serk. unt op §scntLalc
kcuzc!ralgíukkrn werk.n ze \olsrÍekr

Ik zou tiezen toor cen bchidslrn.
$!fmee ik het opbouwwerkaspecr tan
veÍschillcndc nuarschappelljke luncties -
vàn de huiraí\. !a! dc ondcrwijzer. van
dc mrNtschàppelijk werker - 20u
vcrstcrkcn F!cilirelten open inde
school. la.ilireten ,tr hct
Se2o.dheidsce.lrum, opdat hel ccn hclc
aurhcnri.kc uaI qordr \oordie reÍkc^
oó mensen tc orsanneren. b, dic
\oopreningcn re belrekken. te rorsendar
die voorTieninscn ntr_r allc.n mràr
.ufu tiel: mdar ook proven!icr §erkcn,

\,,r, .,1k \1nd duÍ nik\ \r.cmdsxlD

rl ,i,,r\ "\.. mrrr h.r \ d.k nnr
rreenrd. onrdlr binncD óón orSrnisrti0

lr r//,rr, Z. /rln nrcl \otÍr.kt
rcgensfijdig drr L l()u§ inrc,prcull.

\r,,r\ "Hct punt is. §rfod tr. in \
hemclsna!m icr\ rrn c.tr soorr Íedelijk
tr.rkt.rbrnd nodig hcbben. Er r ccn
ícd.lijkc orgrnrsrrid. dr u,r
b.\olkingsgrocp.n hena!t. nu.r dic op
hcr uir\ocrcnd \irk rolsfekr
rescnstrijdig. n!ndpunr.n r ic.mr"

&4,,!,J Dal krn. inonze krinE.

\r,rr, ..\\. /ullen ucL zrcn quÍ hfr
schrpírandl lk d.ik dr' \c o\eÍ ricr
jur,al\s. hrcr s!.rom d. ralilzoudÈn
zirrtn,.os n..ds 

^)udcn 
prrr.n olcr hrr

Tclrdc \ r Bíuk. AlLcc! drn 7ou hcr nrcr
nrecr g!!n o\ n dc Írd§.rni.u§,ng.
mur otrr h.' \r.cd\ \cd!r uirdijrnde
h.tuin.ptubL.cm ol dc rocncm.nde
promc\curl.il rn d. \rmcnlerrng. Codq..l srr hrt 7rl§ezctr.

9

//,r,/r, \/, lk denk ook dar cr van
binncn un veranderin8en 2ouden moeten
komen. maar ik krk er rleen arÍ'rlj,re.
nlar en dan zie ik dar !crandcringen sods
hccl socpel eó heel spoólra. ontsraan.
maar ik dcnk ook dlt de orerheid
insrruóenten in hel levcn nrocl rocpeí eó
houdcn om die veràíderinespÍoce$en le
beeeleideo en a íimulcren. Eí als
zodànig heeli her opbouswerk een

Je ziel mcnsen naarloÍcn kome. op
grond un her Èil dar z. goed kuonen
luuen en ik hoop alt,jd mlaÍdal
opbouwwerk.rs dc mcnsen die nietsoed
kunnen lullen. b, de problcmarick

lk 7es nict dar dar een erclri.lrecht n
!àn opbouwwerkcrs, ik zcs alleen drr het
ee..xclusieirechr is \an
besonersorganisaries om te bepalen
*elke hulp ze se.sen .

F.
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Raad en commissies

Commissie Financiën, 13.30 uur, ka-
msr 105 Sladhuis

Commissie Ruimtelrjke Ordening en
VeÍkeer,09-00 uur, kamer 113 Stad-
huis

Commissie Onderwijs, Jeugdzaken en
VoÍmingswerk, 09.00 uur, Stadhuis
(plaats nos onbekend)

V idagmoÍgen 30 januai 1981: een
vergadering van sen gezamenliike
commissie van gemeenle-ambtenaren
en leden van de vooÍbereidingsgroep
van de Kamer van Welzrjn. Voor ons
llgt de notitie,,Conceptstandpuntbepa-
ling van het colleg€ enz. enz.". Het
stuk handelt over het intersectorale
oveíeg lussen de gemeente Ronerdam
en voornoemde Kamer.
Over het sluk wordt sle9hls even ge-
praal. ledereen kan zich er goed in
vinden. Ook de leden van de voorbe-
reidingsgroep. Dat laalste behoeÍt
niemand te veMonderen. De gedach_
len, die binnen het paniculier initialiel
zitn ontwikkeld worden in ruime male
zelÍs volledig - erin leruggevonden.
Vlot woídt alqesproken, hoe de verdere
gang van zaken zal zijn. En dan praten
wii met elkaar verder over welzijnswerk
en welzijnsbeleid. Soms meík je, dat
de één ambtenaaí s en de andeí een
p.i.eí; veelal kun je hel niet conslale-

PeÍsoonlijk vind ik dal een zeer goede
zaak. i,,let name voor Rotterdam in de-
ze lijd. Naruuíijk hebben gemeente en
p.i. elk hun eigen veÍan§voordelijkheid
en daaÍdooÍ kan en mag het best eens
goed botsen. Í\,4aar wij kunnen hel ons
vandaag de dag niet peímitteíen om in
onenigheid le leven en conslanl te
pÍoberen elkaar vlegen aí le vangen.
Als het eÍ op aankomt, zullen wii naasl
elkaar moelen slaan om samen bezig
te zrjn voor het welziin van onze stad.
Daarom vraagt oÍlze slad met haar
v€le problemen vandaag. oààrom en

Tol deze opmeíkingen kom ik vanuil
het gezamenlijke gesprek op die vrij-
dagmorgen. lk had hetzelÍde kunnen
zeggen vanuit het Iet, dal er zo n goe'

de overeenstemming was rond hel in_

lersectorale oveíleg. Wii kunnen zeg_
gen: Het colleg€ is van ooÍdeel, dat
gemeente en hamer van Welzijn sa-
men op weg drenen le gaani dal die
KameÍ een belangrijk advies-orgaan
moet worden. líet elkaar aan de slag
voor hel Rolleídamse welzijn. Elke
panij met eigen bevoegdheden!
NaluurlB is het op hel ogenblik nog
niet meer dan een plan en een idee.
Daarvan kun ie ie leÍechl aÍvragen: zal
hel in de praktijk gelukken? ls hel niet
te hoog gegrepen? Niemang kan oP
deze vragen een antwoord geven. Wij
kunnen alleen zeggsn: Wii z'rllen het
echl met elkaaÍ moelen proberen. Het
ldee is goedi nu aan ons met elkaaí de
uitwerking. Allhans. . . op dil keeípunl
staan wii momenleel.
Tsn aanzien van de vraag, oÍ hel zal
gelukken, is de medews*ing van hel
particulier inilialieÍ aan d€ Kamer van
Welziin van vilaal belang. MeeÍ instel-
lingen dan ik ooil veMachtle, meldden
zich in eerste instantie aan. zelÍs zo-
veel, dat binnenkorl een eeísle ,,plat-
Íoím-veígadering" woÍdl gehouden
(Zo'n plaÍoÍm is samengesteld uí lwee
verlegenwoordigers van de verschillen-
de welzijns-invalshoeken).
líaaí de Kamer van Welzu is nog niet
iels van a//e Rotteídamse welzijns-
instellingen. DaaÍom eindig k met de
oproep aan de instellingen, die zich
nog niet gemeld hebben: Sluit u aan bij
de Kamer van Welzijn om u samen
mel de andere instellingen en mel de
Botlerdamse overheid in te zetlen voor
hel welzijn van Botteídam.

A. J. Janssèns, lid
vooÍbereidingsgroep Kamer

van welziin

Agenda
Overschie, Overschiese Dorpsstraat
64. 20.00 uur
Kralingen, LusthorslÍaal 102, 19.30 uur

Usselmonde, Her€nwaaíd 25, 20.00

Heiiplaat, Couízandseweg
19 naad

65, 20.00 Pernis, Pastoriediik 55, 19.30 uur

De Kamer

12 naad
Commissie Stadsvernieuwing, 10.00
uur, kamer 113 Stadhuis
Commissie A.P.O., 10.30 uur, kamer
120 Stadhuis
Gemeenleíaad, 14.00 uur, raadzaal
Sladhuis

Commissie Wiikaangelegenheclen,
14.00 uuÍ. kamer 120 Sladhuis

Commissie Ruimrelijke Ordenin
VeÍkeer, 09.00 uur, kamer 113
huis

gen
Slad-

18 naarl
Commissie Bedrijven, 13.30 uur, kamer
120 Stadhuis
Commissie Haven en Economische
Ontwikksling, 15.30 uur, Stadhuis
(plaats nog onbekend)

Commissie Stadsvernieuwing, 10.00
uuÍ. kameí 113 Stadhuis
Commissie Sport en Becrealie, 13.30
uuÍ, kamer 120 Stadhuis
Commissie Sociale Zaken, 14.15 uur,
kamer 14 Stadhuis
Commissie Kunslzaken, 16.00 uuí,
kamer 105 Stadhuis

I
I

23 naart
Commissie Financièn, 13.30 uuí, ka,
mer 120 Stadhuis

24 maad
Commissis Ruimtelijke Ordening en
VeÍkeer, m.00 uuí, kamer 113 Slad-
huis

ÍR0ltïÍíílCommissie Inlegraal Besluur. 08.30
uur, kameí 200 Stadskantoor
Commissie Stadsvernieuwing, 10.00
uuÍ. kamer 113 Stadhuis
Gemeenleraad, 14.00 uur, raadzaal
§ladhuis

en (gratis) abonnement is te bestellen via deze bon I

Vergaderingen
Welzijnsgroepen

adres ......................................

woonpiaats.......... ................

beroepskracht/vri jwilliger bij

Uilknippen en opsturen naar Gemeenle rolleídam. bureau vooÍlichling
en publicileil, t.a.v. íedaclie lronl taal.

19.30 (nb wié hét blad mèt adréswikkel, waarop adre3 en poslcode ontvangt,
heeÍt al €€n ebonnement)

12

10 maai
Charlois, Boerhaavestíaat 10,


