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l'le zijn ,1at hel- socjaal opbourrlelk t,è"reft ín eel st:Ciutx .ckonenr
clat deí.ne, die zicn oI de hooEle ïril ]1ouÍie:l v.n.ie literatrur ci.cr
di! ond.Jrl'ar! ecn be]alltrijk dee] vao zijr vri.je tijd noet olofferen.
In c€r hort! tijdsbestek L:reaen vre een ]rernieul,/d. uitplave \..,.r her. in
de LeEinir€riode v3rr het o!Louv!,rerk in ]iederlilnd zo befaralijlre boek
van J. loer, gcvol3d door'l.et ru ree(s veei Sellzen en blsir.oken
boek van Van ?j-ene[ en ZLranikken, olLou!'rvrerk zLl: ceri socjaal-ago6iscbc

Daar'naast !iernen r'rc de regelfiat-iE velsc)rijnende {ïi.io-bulfctirst N11'Í0-
cahieis en artik€,-l-en over oirbcurliïerk ix rierschillende tijd6clrrifterL.
Bij dcz. stroon Ían litci'atuur 1/o1'dt eciLteÍ'rog 6teeds ger::ist een
bo.kr 1,ra:1I in de praktrjk van het oFbouuv;èrk bchaÈdcfd r,ror'ct.
ln de bovengenoeÉde vrerl.en ro::dt zo g(rrakkelijk 6.scrrevc:1, d..t nen
een sociale ka..r't nioet lrake]1r dat inte!fie,rs er zcliolrde.roek zul.k-e
goede instrurente:. zijI1 ir de notivatiefase, dat Íen lroet tracht€n
een EoeCe reirre3enlativit€it i. fraarbor'Eer,! dat neÍ larticipalie nc.t
beyord.ren! dat í--r dan korlt in de farje van de lfaininÉt en datrra in
de i2se var1 de .ri:tie. lloe n,.n he: rnoet doex, daarop krii€it liea nalxTe-
1ijhs €cn antiioor'.1.

In de lr'aktíjk hiijs ik 6tced:r deze vraCel voor'Eeiegd, ÍIicii a11eel
in liederfsr-dj :1a.rr' co{ in an.lere lur'ofeLie lander. }eze yr.a-'r1 hebb.n
irij gestiÍltleero e?r1 eerstc fJogin8 te doen on r.rj jn lraktiikerraringett
systenatjech op ]r3.]]ier te zeii;eÉ,
}Iet is foAisch, dal veel van de so.'r_treelden 6enor.n ziirl uit de Xotte!'-
daose situa:ie.
Ur'-jn praktijk yan let olbouv,rrerk is eigenlijk be6c,nnel eind 1951r tceli
ik benoer.d ,erd tct sekietaris van de ll.a4conriissie i'I.C.-0verijEFei;
deze r-,erl(zaaíhÉden duurden iot juri 1962, toen ik be:rc.Í1.i 1.,'e.d in
Surinane à1s sociaaf adviseur vax het ?fanburetru aldaarr
lia rijn teruglioli1sl 'rit Stt?iraré tt 1965 ,iierc ik élllereerst beio.rxd toi
nethodiÉk-docent kad".rríuríiu; te aotterdam. Per 1 dec.:!Lcr -l'lié r,erd l:
daau?ast ber.e.rC als dircklreu]' olboui,lÍer'k bij de ;la"C 'roor hel- l"iaa'.-
6chap!.lijk i'l.lzijn te Rotterdan. l,1s supervisor var ku.slsieii over;rf
ir den larde e:1 al5 ac.visc'rr in Bralant er,l l-imourg Ie€tde il: ook .1e

huidi0e lr'akiijk 1:.rr bet o!bouïïrerk buÍten !ottcrien Lc.rxen.
Buit€,r liederl.arLd lrer ik bet!'okken Seveest bij o.n cptou'!rojckt in
Ilambur'Éi er leid iit ee1 ol)'couiri)r'oces in !rieri ock deze er'variiSen h€b
ik ge1-r:rcht in te brenSen.

Iien noet in dit boet geen volledigheiil ver\/achter, Laar hct zien a1s
ee:1 eerste bijdra:je ten -behoeve var ecl1 beteÍ fui!:iiolere!1 ian de
Ee!']ie]' in het velC,
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De opbouvruerker qor.1t j.r1 ziJn }rerLterrreín diLÍíiil.s gel:onÍr: o}lie erd met
:rkticgroelerl er Iriojektlgroepenr llaarmee hii niet a1tiid r:aad $eet'
iïat zijn de k€Dmerke'l eÉ de er11a].jngeD met deze groepen?

.Àktietrce!en "Al!iíe6roe!er konÈn voor
vesting, soc íaa1-].Llfture e1
Cers, enz, ) " De aktiegroe]rcrl

ilr a1le welzijnssektor.en {onder1ïijs, }!uils-
Berk, Fjo c l,ale dierstvellening, 8a§tarbej.-

zijn liet alleer zeen verÉrchillend v:1n

or;',r js^t ó (o ojrzót) L'.'r oLL \^1
Ahtjc8roepen die zj.ch inzeirten b.v.
y/rakken uii cen buuit of voor hët o1renen ïa)i
llauvelijks nraats chappi i ..kr itis ch te }loenren.
dat maatsclalpij-kritische nenEci, die deel

g.halte ean naats cha}pi j kr'i tieh.
Yoor het \..,r1,rijderei van autcj-

een speeituitl ' zi jn
1ie t is echbcr Íogelijh,
uitíahen l,an eer í1e]"8e-
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lijhe groepl Baan nadenLer er:r op zeker floine,. 1,

huÈ doelein.len na te strevcn en een proces ia
de groep gebiui-ke11 aln

Yer-snef1cn " Iit is t,v"
vooral het ge"al bii d-^ salrerin6s-aktiegroepcn in tle 6]:ote stedell'
])ie al,tiealroepea zijn saflergesteld uit

in de luur't;
liillan helpen

c, de icleologen, te ve]'delen in tv;ee kategor.ieén:
- degeEen die da Àood in de vriik gebrujl.cn ofl"hun id€ofogie door

te zettëÈ en de ltiik opstarldig maken, er'1

- degenen dje trachten hutr eiSel doelstellirlg
te bi'e»gell en zodosnde zeer DuttiS ziin in
&tie.

iD die van dc
een derSeliike

rv i j]í
situ-

De ríoeilijkl'lei.l met de aktiegroelerl is, dat nen wentrouveE'i staat
t.a"v. alies r';at volg€ns hen tot de establishment behoort' dit gefit

a. de bÉlvorer.s, die dÍrekt en vrij sir.rpel icts wi11en
b. ek§?ertsi die op hun eiÍle)1 dëskurdi8e l'Jiize daarbii

en vee1e1 8ee11 aÀdere bedoeliÈ8ci hebbe!; ..

h.r t
Tot

ric r'r,!t.11j-n6 vaortr:i i de o!'L'onïrrrenlr.er :ia dicnst iIr 'irr d|'j []Íj:r-'l i;

c,oh t.À"v" (ij.c o!Loulïi, crlier'.
dia esta!u:l islmerlt L.Lor'.n ooh de Hijl.ra.l..rrr rïi jko!!curoIgs'1e!1 d:ic

eer zek.rxe c1.kcr1xirG U.r:1ie1en v:ri dc o1'ori1.r j'i cl vi':'r1l:'re sojrrriíl'l
aI:i:iegi:o.fen aoor' {ii e ov.r'irci.i !c!'r'rezer 1:orrl.'n al :! zi:j''Ier'r,.ir
lcrriioj r \' tl:1 d3 NcYcnÍ.t.,nocrr.l. il:it.'l lirii..rj, Il.rl Y:i:ri;r'ottir L oor

der.c ge.rubs id i e er.ic in.t.l- iDa.n zcals cluollulzert Lurirl:liuil"cl1,
n.t hun !.i oíessiolefe krecht€r'

i, het
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EBige tijd gel€de]1 heeft er in Amsterdatn een konfrontatie !1aat6-gehad tunsen aktieBroepen Èit ínstelljnEen (v/erkcrs uit buurthuizen,
Baatschalpelijk lrerhers, enz") en een aanial tlosser aktieA:.oelen.
Daarbíj bleelí dat er nauuefijLs enige kartoor.xuiDtc nogelijk \ra6.
Ilet standpunt van.1e ue 1zi jn§',re ::kers kwarn niet over.een Íet die van
de andere aktiegroelren" Vooral in de aktiegroepeD in Eanering§.ríijken
doet zjch het ver.schijr6el yool:, dai een zekere deskr.]lcligheid zich
op yrij(i11i8e basis aanbiedt aàn de bevolking, !.ÏÍ. architekten,
ondeizcekers, ondertlijskrachten, studerten bourrkunde, rechtÍrkÈrdigen.
Deze vrijvj,flige deskundlgen onCeryinden 1'an de be1'olking hctze:Iide
rva!1trouvier1. Dit ',r.rntroulven kar ïoortsEuite}1 uit de onrs tandighci.t,
dat zij door hun deskundigheíd noeilijk te kontroleren zijn" !,\ïie ka»
beoordeler dat ze ons ooh nict belazeren'r, Het y{aDtrouyreE bij de
r,urldei'doorr in de ai.bcidersvijl,ie]r zit zecr- diep, iuist daarom is het
zo belar8lijk, rlat Lij die be!'ollring het zelf-doel1 zo betarlgrijk is"
l-laar a1 te yaakrdocl zích de Bj-tuatie vool., dat een al:tiegroe? l,an-
uit de lrevolkiÈg ap eeÍ\ ze',et Íonent overhe--rsd y/or.1t door ,,buiten-
staanderslr, dic het zo goed meneÈ! die zich rviflen inzettcn ..roor die
be1'olhi]:8, deÉrooes zonder die be\.olking, ook bij de 'rleide'-s'I van
die akèiegroelen 6lecll nog teycel het paternali;Í0e eeD ro1.
De alitiegioep }!ai eerl buurtbe§o:li.ing uit zijn apaihie ha1eni zij t(an
direktc r:esultetèn beraiken fiaar op large ter-nijn zaf een agogiEch
procelr uiteindclijk lrezenir]jl.e r.esultaten boeken. Daaron is ilet rodig
dzrt eën eenrnael o? €iang €iebra.cbt proces een f.\l1o\'/-up kiijgt, Ïiaar de
I01 van eer opbouïn.rcrlcer bëlargrijk *'ondl,. Di.t kar1 ]',onsèkrve iies heb-
bër1 t.a"v. de ro1 clie hij moet spelen in ecn ahtie8roe!. I{i:j zaf zo_j.
olanig nloete11 fun!,tioneren dat hij bl,. rnoet voorkorden dat dc bcvolklug
nj-ei Eebruikt rïordt: al§ instruntent on lepaalde doe:Leindeli te bcreiker,
XeÀ vooïbee1d hiervan is de yerkvijze van de ]{.ii"N" ( Xoumu]ris Lj s che
]lenheid f'ederlard) 1 dic r/ooral de huur.{ktie6 i]1 Èottexdail aangeSre]er1
hceft oEl de uer,sen o?standig te neken! d.v"z. een ::evolrrtícnai,r kllj-
naat tè scheppen.
Een andele ka:nplikatie is de ro1 dje de legale politielíe partj.jcn
spelen door_ het foraeren van ei8en aktiegroeIren iD Ce yrijkeri die
zich softs bij endere aktiegroe})en aansluiten of tveer ïe!d\,/iijnen afs
hun beEtaan niet pasi in de gen e enteloli t iek (Am6terdaÍr).
De po1Ílieke !ar.tijen €iaan i.nzj.e]] dat de 1restuurbaarheid vaD de stacl
vooi een 6root deel iD de wijken begint" ,e planning van de snner-ins,
belangr.ijke llieurve verkeersvoorzieÀirgen met zijn im?likaties voc'r: de
]yijken (bv, líillernstun}lef in Rottarclan) blijken op.zoÍeef effehtieve
lieeistanden te stuitenr dat dc basis er aan te pas nroat kotnen on een
goed beleid te kunnen voerelr. lIet naakt de zaah vel Eckorilliceerd;
de oÈderlinge polj-i;ieke ]rartijstrijd kan veel vertxoebelen.
In Rotter(ian he-.ft de fraktie ver de PvdA bÍ, aan zijn fedea ee}] aan-
tal, vijhe)1 toege,rezcn, \!aar\ran zij de belange:n noete]r behartigeD" Zij
kr:ijge11 o.a" de opdr:.:cht de r,rijl{- en buurtvexenj.Aillsen bij te wonen"
Dit is een nuttiser hoeve] tj-jdroYender al.rtlvi-teit" Op deze rnF-riier
hoat nen oir Ce hoogte vrat er zich in de stad afspeelt" Zij kunr1an een
nuttige rof spelea, a1s zij BereadÉi€koneu i)larnen v:iD de berolkjDE in
de Beoeenteraad ondersteunen oí bepaalde onlustgevoelens dooÍGlelen.
Zjj noeteil zicb echtei beheeÍsen t.a.v" projekten die Eo8 niet r'ijp
ziix1, í1s:t.2. a1s oi) een vergader'iEg gekonstateord r.rordt dat er: een
61)ee1tuitl moet koBe! noeten zij dj-í plan niet ovel'nenen on daa}inee
elrentueel lofitiek sukEes mee te beh?^1en. !e zelfvrcrkzasnheÍd van de
bevolkin:; Íloet vcor:op sLaan. Ontmoet d. bevolkitl8 in dit ?roceE on-
oven1:oBeDlill(e bafières yan de zj.jde van de oyer'heid, dan ka4 een
lofitieke partij zij}r macht 6ebruikelr om te trachten deze barr.i-ères
omver te !{er!eÈ.(
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I roie!' eIo-ten.
Sedert de inl'oering val1 het projektonderlrijs op sociale akadenies en
somnige fal(ulteiten ï.!n universiteitex en ho8escholen {ordt men in
de stad gelíoniront€erd roet projeLtgroepen van studentenl die zich
voorai 6eï/ol.?en bebbel op Ae oDde staalsqíjken,
Vele vErn deze projehtgroepen zijn be6ànd lrret Ínaatschaplij-kritische
strideÍtenr die het }r-ojekt aan6rij!e4 o]n huo uaat6chappijrj.sie aan Ce
nan te bren8erlG Dit AelCt voor:al voor studenten \ran de riociale ahade-
mies" 2ij hcbben met d.e aiítieB1.o-"pen vaak gemeen dat in LUD maatschap-
Iijvisie iedere institutioraliserinFj ujt dèn boze isr en \ri:ihordanen
instellingen zijn: uaartegen fie! zich af:-et of tenÏin6te niet ínee

nxkele duidelijke voorbee1den: het vrijl<komitee lei j enoord-llo ord er-
eilend lras iD eeD ]rroces bezig te iloÍen tot een lerstrukturerin8 \.àil
het orgaaír net a1s doel ie ko.nen tot cen bpter; rèlr,csen{atie en
larticj.latje van de bevolkíng. Ilen proJe].tg1'oep \ran de Soc:ia1e Lka-
deÈier die \'ànuit een c-l,ubhuis olexeerde, voerde aktie ieger1 dit pro-
ces, oÍrdat hrÈs ilziens die struhtuur fa»gzaarn vanuit het grond-(,lak
àö!r moeteIl g1'oeie1r. ]1cn verEat hierbij dat de lroble$en van d1e uijk,
die vrij sre:i verziekte, op liorie ternlij]1 on ee» oLfossint vÍoegen.
fn Tilburg bestord een pioiektgloep het ecn sp:litsin6 j.n het l'Jijk-
orÍlàan te lroen te bren8er!! dool: via een canlagne d€ ene helft tas:n
Ce andere helft op te y"elte/]. llun doel yras de struktuur af te bieker,
het re6ultaat \ïas t\yee ge.jtruktur.c€n.1c lrj j1íor6ar,en in dezelr'de Irijk,
later gevolgd door een dcrde"
Tn hei; Oude lloorden (llcttendan) vexhte een projektgroep var1 studente!:
bounkurde sameri nlet het wj.jkor8aan teíjen het irlan vao de Aemeerte ee]1
6-baaDs vreg aan te l-eggen, waarbij de riviex de notte opgeofferd zo§
Íoete! 1{c,rden ean het tracé. lls alterDatjef vierd een plan r.itgerÍerlctl
{aerbij de Èotjrc oiet a1leen gehandhaafd i'rer'd, naar ook gcirruikt }rerd
ter: verfraaiing vaa de vijk, Zij fiaakteD ool( een alternatief plan 1'oor
iiei tracé varl rle 6-baansue8, die dan door de aargrenzan.le 1,rij ( zou
lopen. lloc!:e1 de bevolkins afl'rijzénd tegen clit plan ,,ras !/erd het tccb
aa}l B. en iï. aalEeboden"
De noeiiijlibeid hj.er is, cl.at studenten ook afstuderen !ri11en er1 een
Irojekt sillatr afrorden. leze voorbeelden zijn [oga1 negatief, de
beCoeling hj.ervarl is de lnoeilj.jkhedelr í0et de projektBroepen duide:Lijh
te ilfustr€r'eo "
Deze projektgroelen kunrerl echter ook zeer po6iiieí serken, bl,. alter-
natief p:Lan voor, de lYiflenstunnel.
)e zHakheid va! veel aktiegroepen, van \,,.ijkoxganen erz. js dat zij
dikv/ij1s veinig tegenspel knnnen ge1'en tego! de technisch rxoeilijke
]rlannen va]1 de oÍerleid" Oler het alger.'en feeft de o\.erleid s-'l echts
ééD p]:.r in ?18-ats van alternaíicve planner. Eet is Íoo?'een leek
eenvoudiger te kjezen uit alternatieve pla]1]len dan een enkel plan'Le
teoordelen. Bczliaren of arnendenrc,Lter vorden vaak varl taiel 6ev.egd
net techiiache preufienter, Plojektgroelen van studentenl Ee$tcund dooi'
hoogier'ar.nr tnaar 0(r] partikulier:e architekten, i genieuÍ's r ' rechts-
kuidigen er1zi, kunne]1 de beïolking.le nodige steun geven. In Cit
hoofd.qtuh is eni8e Ínafen !et projekt van de lYif1e&6tur1ne1 gencenC,
eerl }1an, alat B. cn ï1" van Xotterdan Coor de genteenteraad :v:ifden jager"
In het !1an rÍaren gecn afi;eriatieve! gegeréur ttoch de konselweÈties
voor een aartal \ïijken" ce1,ree6d 1,je!ci o.er d.1t bij bet éianrleficn vari
dit plan hei efgervezen )lctteLracé, dat door B. cn;i. in de ijskast
vas gestopt, orÍenní:idelijk z,o\,\ zíjlL en dat aan de andere kant v?-n de
l4aasoever een groct aantal huizen afsebroken zou \§crder1. Bgsust ge-
naaLt door enkele opboD$verkers kïramen rrer2oeken uit de be',rokken
$ijken om uit6tèl- van de behardeli]r8 ei1 on I1adexe inior.mat:ie over de
relerkussieso Bovendien vilde rnen een altefialieÍ pian beslir:ëker dat
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door een lrojekt6roep \yas aangeboden. In een vergaderirg werden de
plannenaakerÍr van beíde pl.anllen ael, elkaar. gekonfronteerd" Het '.?as
duidelijk dat het hj.er niet no8elijk was met techniscie argunenten
de bezwaren \,reg te suiÍer. lr verd behoorlijl< tegens1rel Aegever],
vaardoor ook rie t-dè shund i Sen beLer geïnfoffieerd !/erden. ,e genieen-
ireraad vroeg ook oa uitstel .n uitverhing van verschi]1ende alter-

Ie konklusic iEr dat 1)rojektgroelen van studeEteE l,relkorn zijl1 a1s e].
duidelijke spelreAels overeerigehorr:en vorden.
!et].eft hei {,i jk1'oo3zi.eningen. dan lrroeter zíj saÈen\,rerl'"en rnel de
ïer te Senvoord i€ers van de bel'o1king" iol.endien za1 mer lrojekten
!roeien kiezen, die ir1 de daartoe bestende studietijd af6eÍond kur-
neÍ Eorden. Ook zal Loordinatie noodzakelijlc zijl1. o]rdat vre niet de
to--stanC krijBen dat r.eerCere piojektgroepen tegefijl(ertijci in de
v.,or llen interessaate lrijken b€zifl zijn,
fenslotte nog eer lr'ahtljkgeval uj-t AnsterdaEr: I!'i februari 19?a zetlte
de gemeente Aosterdam ln de Jordaanluurt een iis}iaak-proceduÍe in
gàtg en 6af die aan het reeds 13 jiler bestaarde !.ijkcentxrm" De si-
tuatie !ïerd rlriJ Droeillik toeÈ blaek dat het vrijkcertrum hiero! riet
sas be:rekend en het ni-e1, aankon. l oliele bestuur6leden die e, ve1 be-
grj! ïooÍ hadden dienden bij de geÍreente een subsidie-aarvraa6 in oírx

de prccedure zo goed mogelijl.: te laten veilopen. Dit subsidie vrcrd
toeueEàaérno Aan a1le be!ïorers vàn Ce Jorciaran, ca" 2O"OOCt ïrerd eeÈ
folder toeGezonden net iret irexzoek een vergaderiÈg te !ezoeken vaar
de sa)1e!ini!s?l anllen varr Ce geíneerte irgeleid zoudeE ].orden. Orge.;eer
400 rensen bczochten die rergaiering yraarl'ar bijna fOC zj.ch bene1.r.
verklaarder in 20 aespleksgroelren te participereD (zeer: grote moti-
va"ie). ïet Hijkcentrum rroeg toen SeE]r}.eksleiCing voox e1kè groepr
een inst:'uktor voor c1e ge spreks1e i-d e rÉ en adlrinistratr:eve kré,cbten.
,e líos teD.hi erye-n' v/arenrniei;r: il1 tde:r6ubs idie -aarvxaag opgeromen. De
geaeente velrrocllt aan cle -Lmsteidanse Ïaad lan Cverleg en ÉdvieE na
te gaan of dit èen zinnige zaak lvas" Daarop ziiin door dri ROn gesi,rek-.
Le:1 ge1,.oerd met het uijkce]1trÈm e]1 a1le aktiegr'oeper" di-. aktief
rvaÍer1 iÈ de Jordaa§" Uit deze geElrekken 'b1eeI( duidelíj).-: dat er or-.
derl1rrg wej-]1ig komBuÈikatle lias en over en veer veef \.erteherlj.x8 ir
de groepen bcsrtcnd. Yoorg€€teld is toex een koËrdinator te beÈocren,
die ener'7,ijdB de inspr-aaklrocedLrre ede zou bege-l-eide]1 en anderzijds
dc aktíegroeper1 cr het vrj jkcentrun] o? een gezamenl-i.j].,e r]cefler ?oLt
proberen te ver:enigen. Ie enj.Ee Ioe$er Í/aarop de groe!!n bj.j elkrarl
te krjjgen v,aren rïas eeÍ] regaiieve, nl. te zor8en dat de etemeente-
lijhe plannen l1iet door zo[cten gaarn Torh rras dÉ ve!1rac11ii!9, dat
er cloox een regel.natig ]ioÍtakt rrreer uit zor kofleJ dari dit ÍeËatieve
,unt. De opdl'acht voor die ho6rdiratie ïierd ge€eïeB aar het buxeau
vajl tlvee pclitjL,olo8eltl die zich bezig houden net orgarli6a.j É\_roatl-
siukken op so c l:aa1-kul tuie el 6ebi.rd. Bij het sluiten Yarl dc o!ereen-
komst met cllr koördinator bestord de hoo?, dat iëze ae veg zou v-l]i j
r4akei !oor e,3n olbou\ra1ïe}'ker o

Ileer dan eer halí jaar is de koördinatie goed verlc'len, íl.e groelen
kv/aÍ4en r:eSelmatig bij cll:aar! de deÉklr.:ldigen il1 de groepen hebbcn
eerl uitgebr'eid alter:natief bestem iDgsplan crtvrikkeld" Toen eeer!,Jel.
behend verdl dat de gereente (zonder inslraak) net eell tweede !1an
zou konen, heeft de koördinator eeB 6treeídatum voor het €ieÍeed-
komcn van het eigeÍ plan vast€;eÍjteld, te vÍeten een seek 1'66rdat het
gemeentelijk pfan uit zcu konen. Orx de genecnte voor te zijr is ix
hocg te$po een goed }a!!or.t met zeer veel SeBevens gerdaakt? derhaiye
een olpositie te6e!r de EeEeente. Iaa? het gevoel van eel1 eantal be-
Yroners en zelte? vax de meest radihale groepelL is alit }apporl net 
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weinig inspraak tot staDd gékofieD. 0]] het lro]nent dat het iI1 een
ler:skonferentie verd geprcEenteerd verd het vertrouryeo ín de koör-
dinator opgezegd! voornamelÍjk a1s gevo1g van 11Ét ster0min6 nraheD
van een yrij radilcÉtfe groe!" Iiet geyolg v.!n deze zeer' 610te tegen-
61ag voor de }ioördj-nator was, dat deze de opdracht heefb telugge-
geven. Zijn oÍtslag bracirt een schok bij de g].oetr)en tervee8r dje,
naar achteraf bleel,' de lio6rrliirator n,e1 dee,elijk \,,aardeerden.
liort dàarna is eell vergaderiil8 l:anrde groellen gehoudel, vaeriÈ .ie
klvestie grocp op zijrl nurr er j6 gezet. Voor deze vcrgadexinG is
er een brief van de lloí aan de ahtie€;roepe[ r]it6egaali met de nede-
delingr dat de berlriaheid lrestolld on het overleg voort te zetterlt
maar niet dan ]}ad:t de zaak ecrst grondig zou zijn bekëken, lloge-
11jk is liet gebeurdc te beschoulÍcn al,s een fa6e iri he't }roces en
l,j I r., r. o/.r' crja- L'jd r..l !/. ur op:.iLr q ir 7tr {ëai"
Deze case geeft CLtidelij]. aarl de mceilijlrheden .lie rllen kan ver-
nachtei ïrerhend ,ret aktíegroe!en! §,aarvan somirige te\ree1 vasthou-
dell aan bela;L1de idealen, vaerrdoo! vaak de bevolki|g de dupe
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