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Op 1 de.eniber 1971 was let zeYen jaar gelcdeo,
dat ik de opdra.ht kreeg her opbouwwerk in
Rotte.dam te steunea en te stimuleren.
N! ik voor mijo afscheid sta, heb lk bchoefte dÉ

afselope! zevctr jare! tc eralue.en at beo jk nij
e^,an bewust dat dit gee" objecricve evaluatje

Bij mijn komst nr Rorrerdim fun.tioneer.lcn elf
wiikrade!. smengesteld op politieke grondslag
en viet ,ogenamde opbouworganen, resp. h de
wiikeo Zuidwijl, r-ohbàrdijen, S.hiebroek ei

Belang.ijk voo, {tc beoo el;ry lan dc effe.tivi'
teit vèn.lie wijkorganeo wd de rcpresetrtatiliteit
eo het fln.tioneren in de pnktijk.
De tolstandkoming van de w;jkradeo kw.m mij
loor àls eea sooí p.em;e-verkoop.
Eenmaàl i. dÉ vier jarÉn rond.o er gemeente'
ràedsverkierio8etr plxàts waar.loor meo oiet àl-
leeo een lernieuxde gcoeeoteraad kreeg, oaa!
ook nr elrs,iy'(c^ een $,ijkraad die door lolitieke
patijerl gewld wordt.

Voor de rvijkraden geldt in het biizonder de uit
spre.k vèn Eri.h lrorm i. ,iji boek ,,De ge-
zonde Maats.happij". Ik .itee' : ,,DÉ wàadleid
is dat .le ;diliduele burgÉr wÉ1mag denhen, dat
hij de bedÀsingen vào zijn yàderlard tot stàod
brengt màar dàt hij in feite weoig mccr dar de
gem;ddelde kleioe aaodcelhor.lo decl heeft a.n
het toezicht op ,ijo nraatsch,ppij. Tu$etr de
dààd vào tret stEomen cr de meest ogenblikke
lijke politiekc beslissnuen op ,,hoog niveau'
bestaàt sl..hts cc. nitesr dni+er werhàn.l

De a.hterLao vxo de wijkraadsledeD bestàat ir
feite uir de àf,leliDgs,ergèderjryen van de po
iitiekc pàrtijen, die in velÉ wiiken so!$ erg klein
,iJI of gehecl ontbreken I Oot dàar $aar her bc-
hnsrijke Èfdelinsen zijn, wordt nàuwelijks over
de wijkproblematiek gesproken.
was het mÉt de represeotàtivireit vao de vijk-
opbouworSà.e. beter?
Het àqtwoord is negàtiel De lheoriÉ en de sub
sidieregelirg sprekcn over eetr lertegenlvóordi
giDg vaD ve,eDignrgeD, n$telljngen e! sociàle

Y.ar ws de pral(.ijk?
À{en vood ee. typis.Ll Nederlandse oplossiog
voor het problcem, namelijk via de verzuiliog,
eo zo zas mel .te besturcn van rlc wij]<organeo
beÍaaÀ uit vertegeowoordigeL: van de Henorm-
de Kerk, de Gerelormeerde Ke.k, de Rooms-
Krtholieke KerL en de onkerkeliiken. S.hiebroek
luldÉ het .og adn met drie vertegenlvóórdiges
vàn dÉ drie vàkverbonde0
U;t een ooderzocL, uitgel'oer.l ;r 1967, bleek,
dat deze vertegenwoordigers uit de midde.Ilas-
se kwanient ook ,leze represeota.iviteit \la dus

Hoc fm.rioneerden deze organeo 2

Ujt eeo èantal rapporten, opgesteld door studen'
ten van de N..E.H. en de Sociàle Acàdeni€ è. op
grond vÀn gesp.ekkeo Det iodjviduele leden vao
wijkrade!. bleek dàt het gemeeotebestuur de
wijkorgànen Djet se.ieus naDi hetgeeo tot uiting
kwam iD het sle.hts spaarzam vrÀgen van ad
vje,en eo in lele geÍailen het negereo vao àd-
riezen lanuit de w;jkorgàoe.
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De belànsrijkstc,ahcn, vàa.mee de 
",ijkorgaren

op bertuurlijk ni,ea! ,i.lr h die tijd bezig hiel
diLi bchoffen lànttrarnpalen, pissoirs cr Fa.keer
tlèÀtsen. Op een bijeenkomst in Zridwijk, in het
Mla ra! 1967, signàleerde ik dezÉ situatie.
Dit vcrd mij hoo8st l<watijL genomen; als
ilieu§t<omer h.d ik met de,e tspraak, getrapt
oF dc zeer p;j.lijke te.en lan het Rotterdams

Een aoec.totische aardigheid i. dit verband wil
;k li niFr..rh.r',len
To.. ik enhele iaren trtcr op goede roet hwam
met eeo àental lede. lan de $,ijkraad Hoogvliet,
aeltelden deze nij het vólgende. De wijkràrd
Hoogvliet had meer dan een uur bestee.L om zijn
aÍlcuriog uit te spreLe. over mijn redevocrhg.
Het eersholgcide ageodap!nt,,dc plàaLsing van
lÀntaernpalen' hetgeetr leel hilariteit ve.oo.

Hoe stond het met het fun.ti..eren van de wijk

Deze tijetden zictr aooraorcliik bczig tuet Lret

organiseren vao mtionale feestdage., de Sirt
Ni.olaasinLo.ht en de ra.aDtic bezigtreden: zeer
outtige eo behartenswaardige zaken niarr zi
pà§trn niet in de idedÈn rao wat opbodÍ,werk
was. Volgens dc rijkssubsjdièiÉgeljng behoorden
dcze ,,.loc a.tiliteitetr" niet tot de tlak van een

lk sprak ,oëven over de pijoliike renen !aÀ het
Rotterdàhs wijkbestel. D€ kwestie wis nmelijk.
dat e! io Rotterdam eetr jalenlnge strijd ge-
voerd werd ove dc qaa8 wat beter jt: wijl.ra.len
op poljtieke grondslag, of Í'ijkopbouwolgenen l
Yooral de politieke partiien rerzetten 7i.h tegen
.le wljkopbouworganen
Deze strij.l .emltecrde ii 196) in de aemeenlc
rèa.l in een bcsluit, vaaitr de situatie van elí
wijkraden en lier wlikopbouvo.sxnen bevroÉn
*erd tot i97o; in dàt la.r ,ou berien worde!
laelle wijkó.ganei het best fu.tioncerl.o zodat
een l{euze gemaàlÍ kon worden.
Dit walen de omstandigheden \laaronder ik
mijn íunctic aaÀlaardde.
Àl spoedig trerd iL benaderd doo! Vrcewijk

de ióileumfeesten van het jaar
daarvoor op de één ol andere manier vilde
doorgaar. Na lele loodichtingsàvonde. koos

men roor een wijkopbouworgaan net cen eigco
finencjcrhg dlar de gemeente geen subsidie ver
strekte op grond rao hei,,beuie2ingsbeduit' e!
ri.htte aan mij het verzoek te willel aangeren
hoe ik dÈ 

'eprÈsentÈtiviteit 
zag. Als antwoord

ti,erop oorwikkelde ik eeo nodel voor een wijk
otgaan, nu bekcnd onder de naan,,mo,lel

Dit mo.Lel werd tot mijn verrBsiog door de ge
meenLeraad als zodànig Àànvaerdt iL pas e. oiet
,o gelukkig mee dàt zij dit deden vant het was
een tuodel dat .iet voor alle wileo toepaseiijk

In dic tid decd zich nog eer aoderc orteiLke'
hg voor. Il( werd beM.Lerd Lloor de ,,Raod-
zóoe" club, die hooí.Lzakeliik bestood lit vel
tegenwoordigers van de k.epels !aó het.lLrb c11

De spLeker van dezc s.oeperios ve.klaarde,
dat her opbouwwe*, zoals djt door de M.\X/.
ge.hnnd wer.l. alleen bestem.l was loor lieuve
rijkor, vmrb, hij zi.h beriep op .le Íatuteo.
Zijns iozieos was het opbouwwerk voor oude
wijkeo voorbeholden aan het club co bDu.tluis'
werk, dat ree.Ls rieÀtallen laren ervarjng had mct
àeze a\ken. Zij zótrden het iuist vinden, nrtied
er eeo derde djrecteuÍ zou korneD die zi.b spe
.ieal zoD bezighoudeo Dret opbouwwerL io oude
r';jLetrt cetr audig perspectief, yoonl gezien ir
hct li.ht van de huidige situàtie sadbij men
t1lee dire.reuren àl onftogeljjk 1'nden.
lk ofltke.de drt het opbouvwerk alieeo 1,oor
nieuwe s,ijkcD bestcmd was en ook dat zij er-
varirg haddco ten aaózie. van opbouwwerli nr

Al.;e',1b. ' d, d t doo d, q- d/an gà
jk oDze roorlichtnrgsóao destijdr. Jatr de Boer,
opdrè.lit een analyse te maken ,an de Afr,ka.In
dervljk eo de,e te publiceren in À{usmoídig.
De publi.atie bra.Llt het ge*eflíe pro.es op
gaog en tijdens de heMing i. mei i968 werd het
cerstc initiatief(omité ,n een oude Í'ijli opge

Het nrodcl lvlaso, dat gebtueerd wàs op tuD.tio
ocle rcp.cscntatie, \,É.d voor de Àfrikaxnderwijk
adgepast met refrcseotatie via de buurt.
vreevijk en ÀÍrihaanderwjik wàren de ee6te
wiik(opbouw)orsanen nieuwe stiil; zii hebben
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wljk (opbouw)orsaned nienwe-stijli zlj hebben
model gestaao voo. nog r.€eotier (19) wijk
orgànen die nr de afgclope. ixreo ontstaxn zijo,
i{drdoor het Rottc.damse Í'iihbestel er n! àls

Organen 1966 \971

\uijkopbouworgane"

gi.gÈn lit naar bestutrseetrhedcn !a. 100.000

Dit idee vord toco 0og geen genade.
Circa drie maao.leo later werd mij gevraagd het
ideelerder nir te werken er cen iDdel;ng in kèart
te b.en€Fn. Deze plotselinee verao,ternig ten
aaDziei 1'1o mijo swgestie had orijds inziÉos te
maLeo met de anoexàtiepla'nen van Capelle aan

Hiermede werd het pro.es ii gàng gezet tot de
hsielliog lxn .leelgemeenten. ik mee!, dat iL
hiermede de mcDnrg uit de wereld heb gcholpen
van een aantal pcrsonetr, dat ik tegen deel8e-

Ditwil niet zeggeo, dèt ik geeo kritiel heb op de

garlg rào z*en ten àedzien vèo de dcelgemee!1
te!. Ik zie ze als een voorloper ya! ecn stàdsge-
§,est. niet a1s oiddel tot participatie.
Àllereerst wil ik Demo.e.c. de int.odu.tie lad
de opbouvwcÀe$ ii Rotte.dàh
tn de Rijkssubsidieregelhs roor wijkoPbouw
werL werd dc subsidiÈ ean vijkopbouwo.ganen
oà een in*erhpcriode àfhànkelijk gesteld \'àn de
begeleiding .loor ecn opbouwwerher. Deze re-
geliog w$ bij de wijkopbouworganen niet b.-
kend. Ik heb toen eest getracht eeo opborv
vcrkcr in Alexdderpolder te plààtsed zonder
gebruil< te óàken van deze subsidie looreaarde.
Dit is mij riet geheel get*t. Toen eij op één

vÀn de rergader,.gen, waar ik een pleidooi liEld
voor het arntrckkeo r,r een opbous,wcrket. de

lrààg geslekl werd ,.*at gebeu.t er .k we Seen
oÉols ïerker 1v;lleD , moest ik antrvcordeo:

11

Teneinde de,e ortwikheliog te be!ordcren. Ías
liet .ood,akelijL .lat .1. nahrs quo Berd opge
hever. Ik rord een wil1ig oor L,ij wethouder De
Vos, die toen de wijkotgaíen nr ziin porteleuiile

In nauwe samen$'erki.g met de heer Grocn.
hoofd dÉr se.rerèrle afdcli[g Sociale Zaher, heb
ik ri.htlijnÉn onLwikkcld .Llc lci,lden tot de op
helling ven de belrieznig;n í.Èruati 1968. Bij
deze bes.hikkins werded iogevoe,d de se.ric
Opbour h1 " lLrrden ri sedie a.\tuutliil'e
ZJtre. bil d. \,ll 'pl'our ,LXrntn nirrmcr dtze
orsaneo seljjksere.htigd verde! ten aanzien raf

Aaí her advies over .le ri.htlijne. loor fcbruar;
196s koptelde ik het idee lan c{ groot liik
aedsgebled, .lat cnkele wijLer zou omv,tten met
,n de àpJrte q r{r. upE, usorgri.,r. Dc,.grote
r,lkLaàen:oudeo z h r^ntJzÀl,e1ll( irct b-
Íuurlijke zaken bezig houde.. de ópbouÍ,oga-
len n.i het oPbouwwe*.
Deze gedachtc publiceerdÉ ik ook lD ,.De Ge
mee!te 1rÍr ÀPri1 ooi.tcnin,l-.1 o'er§rrk
rdar tn q,il,ot,bor sorArrÈr Mir! gedlLr.r



,,dan loopt LI de kms dat h€t subsidje van CRM
ko,or rc \erallen Dir ii.,dÈnt i\ er rt uLrl,A
ran drr Nn zegt drr dc opbóuqerker\in Lro-
venxf gedropr is. Io de beÀinperiode Í,as dit de
wààdrcid, maa. hct l<on óok ;iet aDde6i het is
nu ccom.al oorogeliik iets re vraBen vaàrvàD
oetr Seen weet heeftj of : onbeken.l màakt o!-

\1í.1 sil ik ofmcrl,en drt se taaÍnr pÀ ee.
ufbouwwErkcr gepta,t,t ireL.e. rl. ne Lre\ol
knrg vix e wijkofgah of iniriatief.o,ni.é daaF

De vraag ,aar opbouwÍerlers 1,an r de iviiLe.
is nu reel grotet dao de moseliikheid hen aèn
, . .,.l.r. ,. I . r.,. fn-ae ... : . oP . t"r

Voo. de ont]\ikl(eLng \r,r ],er ,pbouiwerL heh
1. ofb.unwcrkeA no,l,g en d È !.horwqe.Le.
moeten opgeleid wo.dcn. Ten tiidc dèr ik dire.
reur opbouwwerk wcrd, lvas ,k teve$ hoofd lan
de ladercusus Opbousavert, die door de hujdi
ge §,cthoude.,a! Onderw,js toer noE dire.
teur van de so.ialea.adrmic laas seè.raine.rd
Afsesproken wer.l, dàt ik te" bÉi;e"e va. dÈ
opleiding aan opbouvwerles, d,e functie zo!
hotrden In .Lie periode is het hrii revens petDlr
een dàgopleiding Ofbotr\,wc.k als spe.iàiisdtie
vxo dc grond tc krijsen.
De uitbonw lan her oubouswed. heefi ii Ror
rerdam het snelst plartsgeaonaen. Naast de
tuihe geldniddclen die de geoieeore RotteLdroi
1,,o n.L ,pto' i qerk tr bescl ,lljnë +e1.1.,
moet o.k rc 

'nFld 
u.Íd.n lldt , de doal hÀ.|

otbotrwwerles aan te stellen die nog niet de
geëigeode ople ;ng hadde". Het daobod veo

tgeheden prieste$ Í,as grootAedurcnde enkete
ràrÈi €n \vil t ehh(n er enLe È ujtstere.d. nf
bouqneL'kers àar ov.rgelr.udcr Dje t.e\ lo:.1
Mn katholieke opbouw§,Éfters heeft bij sommi
ge gemeenteraadsleden vào de P.v.d À. ansst
d,on,en opgcrelL det het opLrou$qcri, , hh
dei -ou kumen \rn dc KVP ook rl oD ir de
RriJ cd K\P,^oÍr,tr.Í 1,ad Dc lrrkt,tl wr\
inder\i ec. enguËte bii de rÍ.1Èti,,s Opb!un
uerk gcho,den rr, e ràt\rc ,e jez,nso i.
lorl xJÉ iis ,5DltiÀr drt.le n,ee\r rel|rs. oD
bouu,werker D '66 had gcstemd en dat de PËR
en de PvdA de overgrotc meerderheid vornde,

(!'..rrl': rFr dr bo.cr.
wetcns.happen niet vrcch.l is

E1 "do..iR,kkr,g id'bll r ,

beg,n betrokken ben geweest, is Àct a..ommo
dt.bl"il.D, .. olo,n,a..J o.ls"

- e.orrJ llrn, '! J l.
gcbouw NÍiddelland af te ronden en met de ver
bouwing te bcgnmen.
Insiders kÉ.nc11 alle tegelslàgcD die er geweesl.::, .\".rF,',.1 | i,9.,,. .. ..r!rÍ,.,s
Aeheel vemicrwd moest worden. e.d.) voordar
het gebouw er íood.
len à,1dere belàlgrijke ortwï.kÉlins is qewcest
het gebouw de Larenkamp, dat onlà.ss (op ro
ooÍesiber 1971) werd geopeod.
Het pleo voor ee! wijksehoup io Zuidwiik lÀg
al jareDlaos te vergeleD nr divese lade!. De
lootzitter lan de SWO Zuttwiik, dc heer DnF
ter, vroeg mij of ik ologelijkheden zas her plan
q.er n,eus l.\cn n1 re blàz-r llr rrs er rei o"
trnr5tr\.h o\ cr
De heer Vao .ler Plocg lras wethouder Aewor-
den e! h.d or wijkgebouwen ,n porte
feuille. Ik geloof dat hij 

"et 
d.,e dasc! w;thou

dcr was toeo ik hem vtoeg ruar moqelijkheden
om het wijkgcbotrw in Zuidwijl .e real;e.er
Hij wàs er zecr positieÍ oler en verwadltte
binnen eokele wekeo het progrmha ral1 eisen.
HÉt oude prograbm. vÀn eiseo moesr herzien
wolden en op verzoek van het S\íO Zuid*,ijk
wed ik voorzittcr !a! een werkgroep, die hinnen
cnt<ele weken m.r eÉn h.r?ipn hTr. L,r".m
Belansriik voor .le toekomst vi. t et oarts.huD
pelijk Í€rL in llotte.dàm was, dat io verbarirl
met de Ninte ik dc naatschappeJijl< werk nr
\tell,rgen onder dn,k zctre.ó eer u,t5prraL te
do.n over Ecn gcmeensLranf.lrJl.e prelenLrtie
Dje u,rsprart l(wJm e, wa, pos,rieÍ llii her
,nd,ener rr. let nr.u"c lrolrnma ran c sc,r
bii dr se,houlter biE.k ,lJt j,ii he1 phn hr.L op
8e1al. tsdlkroortjtse $ljlgeb,Lu. Ic hte.
trotrweo nr tjsselooD.Le en Ommoord. e,i oí jk
hieman medewerkhg lvilde geven.
Dit brengt otrs op de n;euwe wijk Ommoord.
Ir mel 1967 werd de ecLxrc fl.r op de Kellog-
plÀaLs opgelclerd en d€ ecsre ,io furilies rrok
ten Ommoo.,l brnnen. D,t eek m,t her j{jste
Lijd\t,p o,a opbous qerl. te 'trrfe r
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Op een oproep oh te kohe! lrètÉn over huo
,,'.,w,lo',,'

r",il," S..oo, lt'.í. .o. I .'e' !-,-t
roor de huidise wiikgemcens.hrr ODnoord.
,", -d-,ro,,rt "e L,.ot,e.. s rmeez
CF.' w, ^Í ".,.",t- ot .,! e rn
Fó. froÈ'.'n.' o ."r. i. ,, .ooÍ -. ,",Ii^"Lo,*
De S§íO AlexaldersLad wilde znà ontlermeu
over de initiatiefgroep die jn Omhoord qevorh.t

"".. D' n.l .oóD iur,i:.
l":,\lÉd1,,b,,.,,.. nos.l,i -,t..

. li, :i'-. ll. \ó , b.. .r,, B: t- r"Fq"", d .o,."t , ,rtd- - .. h.pp1 o...g-
Pl"nr r L w:rd" r( 'L 'n c..,. l' , - ", ',. d
gelDkt js.

Uniek

D-.jt.i'a. . -J \',,.o L t rd "-
sen, prieste.s cn lredjkanren À cr in Ommood
e,.gF1É1 .irpo "i.d,.'^. '" \,u Ne
de,laod màg wo;dei senoemd.
De,e ootÍ,ikkeling was loor n,j aoostagscvend
on re pleitcn de wijk Ommoord re beteklen biira . .t . :,FnF ry. ,j J .. r".w. .,.
niet p tc in de coD.eprie die de R,il.soverheid
h nmel,rk \oor aiite.. rje.rn+c.s r,È ll
\Xrt beo^gder we mer hef ophoup\ert 7

V'reen \ertJrnge. bcwerkrng van hetbock,an
Murral, Ross',,CohmuniLy Orilanisatio!" into
JuLeerdÈ lol, Boe, her m. Jh.tlDpehrt oDbouq
ierk ,d Nederla.J

maàtschappelijk werk we keoden ;o Nederlaod
reeds het ,,.ase-wo.k" en het .,groepswe.k", eD
nu l§,am loór hct oplosseo van proltemen va"
gemeelschappen het opbou*weth.
n. 'nF,r..dc a..
',o,,-Lhp^.F b,t..ld. p,oDlcl" op.e lo.
sen. Deze democmtis.he metho,te was ,,À,ddel",
net oplossen vao probleheD ,,doe1".
Io het kader lan het werken tuet wijkorsanen
,r. ,' \, e[(r n. opoole q., , , zFl . r 

'-dige d,scjPine, die hct oplossel ran probÍemeo
dl. - 

jdFl g-Da 'l " oÍ u i.e .o- ,. ... É,
vào fundamenteie demo..ariserins.
Dezc gednLlrr. \.t re.-t i( nee n;Èr a't,kel se.
frJm.l ..Polrtjck en Ofbodwserl. dat BepuÈl "

.eerd werd nr Measmondig, le jaarsans, No. 4
(1970).
Op d,t artiLel rcageerden alje readsf.à.tics en
op 20 mei 1970 vond er ecn fortrmdjscussie
plaah jn |et sladhuis over ee! àant2l stellinge.
die jL geformuleerd hàd

Het is in het huidige kader toch wet interessanr
deze sieltiogen ee0s te heriralen :

l. Het hDidige parlemerta;e systeem geeít de
bdgÉr te s,ei.ig iospraal, dedezeAsens.hàp
en mede veranhïoordeliikhei.t ren aao,ic;
lao ,ijn eisen Jeefm;lietr.

2. De gekorcn wijkrààd (lees ou: deelsemeen-
feraad I À len ufzi.Ite ,à1 de ben.emd.
siikna.l een grore lerhek.ing HÈr kczeÍ
van de wijkh&t àlleen Beeh echte. aeeo
ga.ertie io2ake het oveónLggeo van de kloof
h6sen kiezer en gekozene.Deze iDtroductie *as de .terde methode in het



a
I

djnqs en rerÀn.leriogsproce$eD met het doel
de iiger rnbreng vrn de bevolkrng rn er de .er
xrhvoordel,jkhe d voor. de v"rmge'ing vrr de

sèdenlelins te bevorderco.
Uitsàngspunt fun de eiSeo n$reng rà! de be"

volkins io .le vormgeviog \'àn zijn direkte om
geving À, daa de bewóner vaD een stmat ot
btrurr cc,' .Dcufitke JcsLtrnJigheid bezir dic
.nlbreekt b,J het.entrrle ulerheidsaPParrit.
§reke veranderinsen ziin cr oPsctredeó, wat
zjjfl de resultatena ln het begin van miio inlei-
dinq hÉb ik aes.hetst, dat de wijkorga.eo zeer

povit fun'roneerden Hne j5 d'r \anJrJgT
ive Ien xr!lE \erbeknngcn njet trllEcn ren rrn_
zien van de wijkopbouÍorganeD, Dààr ook teo

arnzien van wiikr;den. Duideliik is, dàt .Loor

B. en §í. de wijko.gànen otr au serieux Érenomeo
wo«lefl; dit geldt nog oiet voo! alle gelreente
dienstcn of ambteiareo, maar ook daar zijn *e

Oider invloed r,. de rjeu.. vilkorgane'\ di.
zich bemoeieí met alle belaosriLe zal<cD de wijL
betueffeode, er dje eeo ha«teLe lijn volgen ten

aerzien ran de proredurc', hebben o.k Je w ik
rale. hun trÍ;k ges lzrgd rn. ,onodig. cen

hàrdere lijo tco opzidrte rao de Semeenre.
OoL ob miter,eel teÍein,s reel bere,kt, k noem

efkÈ1.'behnsrirke,Àken het Af.ikJr.ddPleii,
hct Piina&erplen1, he6Éskating ran de Àrii
kaanderwijk er het Oude §(resten, Odeo!, Pen
sionduitjoger, let verljdeleo v.n het Rotte trà.é
en de §íillemstuonel, en de lààtsle str(tuurnotr
lan werhouder TettinshoÍ vaà.in dlideliik te-

gemoet gekomen Íordt ean LIc eiso vm.de ourle
;,jte,, D" ,;' m,' " k-r .ooreell.' :,

. Í ei'r'5 \r ' n, l,r flià''_
'H- ., \m I ,.sÉd -1..' ,. , :,1 Fi

'rF".r,1.R",*J',.e
qeworden eo dat hii niet neer xpàtisch ove, zi.h
i.-n l:', Lor,^ ,'., oJ d ' ool.:,b- r"r'r b.-

He b-. .. .,1 .-, gorc J.d'. noF \-.
gcworden. maèr B. en \X/. en de Semeetrterààd

' oor"l d r
4pprrr. L. w,r ook I ' re' or

d.Í.i, <o'.n ,,".aS'À qod, oor p, ,

]9i

l. Inspr..k cn ftede,eggcn!.}rt lie de Drctiro

de rar hct opbouu^rok is .et iood,akclilkc
arnrullng op,lÉ prrl.mcor2irc deÈo.rtrrlc.

1. BuiLenFirlcDctrteire àdis liu!tre. !Í: vcl.

I.,rllc. Ecr ,.,m i ,n jP.ro trlL z, r sl
. n. .!, s 1, $ r ,{g.ricn L.t, ur drrro,n
ir graigÉo.le g.vallct tót 1.ra.tslorllc

t. In Let nicu(. lijkbest.l ,n.eten x.n d. tqe
.!, J. \iikunh. uiu.tJr., td , r

n,!.,lL. ,,ltst,nligt.;i i.'Ll.,L 1Lr l.
rtrdtrt kior moÉt
kii]]n.nnen r(k.. mel.ie,.str.ls,leelrxad

a D!'len,erntc a(l 7rl beLrr k!n.cn tndd;o
deren.Lls z,j ,le bcs(lriliktr)!,ou hebben olcr
één oÍ.reo oPbou§Í'erkers.

iD mro Èrtikel hcb lk geplelt voor ÉeÍ struchLre

ring lan het opbouwwerk, ik citeer:

,,Het gereo lan nrsp!àak, nedczeggenschaP en

oedebesljssiogsrecht is Dog geeo algeneen aaD-

vàarde Donn, dit 2e1 dls verotrd moeted ro!
de!. Dit betekent een he.verdeling aan dc

De mJ.rt ràn.Le xmo.phe mr*r 'rn de burgers
,\ klein tcn opz,drtc ' 

r; de goeJ gcorgrLrrseerde

en geëquipeerde ove.treid. \ve hebben hier te

maken met cen è symetris.ie machtsslrd.tuur,
.1.w.,. veel oia.ht hii een ktenre groeP tcgenovc!
wcinig ma.ht bii de nassa.
On tot eeo herverdeling lao de mÀcht te lo'
men, 2al de btrraer zich op een of andere wijze
aoeteo orgàniseren i! eeo 2odarige structuur,
dar dezc te èllen tijdeD tegenspel kan geveo aar
.lÉ.v.rhci.1 " Einíle.itaat.
8o., q-ao..n. {,,,'"hor B'l,e,. 'JF
'o,-':g " .1.§ \oplolq, g"'1 e o

nodis tan aanzien vao bepaaide problemen zi.h
e e|rl. b,i oo be ,d '"me' sÉ'\i 8' -'

band oude \íijken.

De vràag is nu o{ dit st.even in de afgclopor

l.r ' ./iF. F1 h,'Í," o.l' .r
.'l,li 

'j'i,c.r-h r"'' 1.. g,,,nd..
VoordÀt jl. hieroP inga, wjl ik ee.st memoreren
dat het.loel vàn het opbolr,wcil< ook is het

) e,rl ops.7br"g-



pÀtiegroepc! uit de bevolkiq, die in vele se
valler gcadviseerd door particuliere deskundi
gen, itrdste.. architecteo. stldeiten, a.tsen, eDz.,
de gemeentelijkc planDen .ritisdi bcoordele, en
soms met uitstekcrde alternatienc tlènnen ko-

Het tuezi.ht aan de geh.enteraad wó..tt hier
door allceo oaar gemat|ciijker. \re hebben in
de àrgelopen iak! geieekL, dat ook semeente
lijke deskundigen mct huo plano{ njet Àldid de
ju;ste oÍ de goedkootste weg gevonder hebbeo.
Miss.hie. i5 het beleid l;erdoor ninder sh8
vaàrdig gewodcn, rnaar op dc lànge dDu ftilos
inziens RcT eff;cièntet en docltreffender.
Ik heb mei loldoen,og geconst.tce.d, dar de
\aijkorgrnen doo. B. en \Xr. se,ieus senomen
worden. er is echtcr wel een ,,mdar'bii: ,e wor
den zo serieus genomen dxr het op apenlieldc
gaat liiken. ]k wit dit ve.du,deliiketr.
De wijkorgaie! Foden orerst.ooDd mÉt ad,
riesverzoekeo eq andere cor.esfondentie vanDit
het slÀdlruis. Het gevolg hienm is, eD dit weten
Í'ij ni1 ondesoekin-qen, dàt de viikorsa.eo al
ltrn r,ld , o ti! hebher unr.Lcze L^L.e\p!ndE.ric
te bràrtwoo.de. ,"raraoo -ii nkr m;(, roeko
men aan eigen iniriatiereo en acties.

De hoevcelhei.t adriezeo, .Ue de wijkorgàoen
moete. uitbrengen. is zo sroót dàt meD oiet
mee. jo staat is de bcvolking te horen ov( het
merendeel van de Dit te hrcne.f ,,lvi.?Èn ljèr
bestu r ve ee. wiiLorgaÀn w;.,tt op ,tie manÈr
gedwongen ir de posirie van wiikbestutrr of
§,ijkregent hetseer in sb;jd is mer de werLeliike
parti.iprtie van de iv;il{. Ectr sroeieod aèntal

rvijlorganeo onderkent dir gelaar en zoek oarr
mogclijLhe.len dit tc on.lervangen.
lL {lenk hierbij aar de opiossiog die heL wijko!
gaaà reyeooo /NooÍd{eiland gevondÉo heeft
Nrdrh,t lLer Lr.stuur zrh bcs.hotrwr als falhrrfa
t,e.b.loL.le Jr dÀt nil zFAgcn d,, h.f besfuur
ter aaozien !a. b+àalde prohlemeo. die in be
paalde slrarcr of bulrten spelen, 2ich ror taàl(
stelt een pàrticifatieproces op gang re bre.gen
e11 hierftee de dire.r-befuokl<enen re lareo advi
seren De?e $,erkaij,e brelUt mee. dàt metr oiet
io ltaat is èan àlle àanv.tg..n om àdvies op korre
termijn te !oldoe.. Men wil wèl eei adliesbe
vocgdheid. màai geen adviespliót.

De gc.recnte is het hiermcc niet eens, ,ii is ràr1
me.iog dat het bestuur iD staat is eer groot aan
td advjezen direkt te gevo.
Een .lergelijk stendpunt van de gÉmceote riekt
c, niàr. dat z,l gcdekt s,L z,jn rcr otrzjchre \À.
rrrgen z, È . b r. ,,l,ne Jeil t J. he, ott,ne hietr
over?'
Het allrwoord ,al dan zjjn dat net i,iikorsaan
heelt gesproken.
Ieo zelfde tendeDs zien we in de deelgemeerte
charrois. wààr mcn ,o sner moserijk *ijkop.
bouworganen u't ,le g.ónd s,1 srmpe.. H,eF

'neLle 
,\.rdl lct opLouw{erl. geqeld aanse;!M

en drdàgt oen niet bij aan een le6etering van

II deot dat ik n! op hct punl geko eD ben om
ie vojdoen aà. het rcrzoek vÀn eokele medelver-
kcs rniln geda.hten trit tr splcl<en oler hoe ik



|nddds o- d 'd ,."\ -r p'"".. .- . ,e. ,rt or "-we.k 7ie
Bal«rnin, Dtrrkheim, Ei.steio. Fromm. Màq,
Mr-.1'. Os. i .s e.r/- lo .,o.. r. /.tn -rtrn
'à' n.'ri.j8. d.. ..1, ,lÉ lonre
ve l. (' 'F I l-t , . AF t.s ,d, cÍa ,u. cFa i -
st.umenL ter dienste van e@nomische doeteir
i n l'' ', '.,"o a" ,oi tc, pinÀ.},o s r.n
dc e.o.Dmischc mr.hr
H:, .a-e,a
m-di..'ipt ii e,. v", de,"JLr §.j,..ii e-e-
qerkE j,kc h,ndjngen .reer mce hÈJr.
D."".loo ..,i'' F'Aii-F. oi.rJ,,o,.-\.;

H,r e.,'.:ns aro,bn,J\ 1o-, .. ,.. h,,
ker,jk vri b,,\rt en sd..es.
DJ.''Jo. Àc-,, 1,,/i i'o.,r." ,o jro.ï11.
.,. .,..1',,,o.,.. r ,. ", 

.. ;,;-; .:'
e. dc Ji, gen d'e Icn JJUr{edrln soÍde..
H;j besteedt het rnerendeel vào zijn enersie arn
. * .oe g /,i o f,. ,. i, , omPq !.-,, or ..
mÍrste te Irlarkere..
zt;t -,t.t.i !Lir:. ,. c.s.i.t;g rr,. . ,

É".:" ,i. --ts.!Íu.' n ",doo'.,' .,.t 
"t.l* r..rr '. r. ., o, eL .r dL

Hier.loor b.engt hij nieL Àllcen het beÍaan ran
zijn cultuur, maar ook die van de mensheid zelf

Hoezee! de mens lerv.ecnrd is van :ichzelf cr
e..1a. Ji a ".1.,,r....,t r.o.. dL,t..r\".

\ord,nId, o.P,.',1 ,t.,.v,re.na, I r

ole r.: o' g. "1 ," l.c, ,;, -.".,.-
. ,re -or or8. Do. - ,. r r. e, o-pt rr d. .t.o,.
\,' g qo d, d: p.\o,lt ' -". .oo. t-"..,, ,,.r_
,r'rrl vé1:e n-..1,, r ..,n.r.nornr-

oJ,. z-" ec, l"h \ .h v. L " t-" ,L o".L
b-Í,td,n. D. o..ir' " r- Bc!. ''t r'F

Geestelijk gezond ?

Ilit Ace(el,lk nitt gÈzo.d ,iJn sordr hoe tanrcr
l.e meer .iderkenn door !e reretd \tr. .1. .:r,
Lh,rrÍie en de psrholog,É ik .tenk 1,jeÍbi 'o'r
aa, Fnudrrrne en I r,.b,É om di.hr tr,r hu\ rc
hlijve.
,,Geestelijle ge,oodheid" co ik .;.eer hicr Eri.tr
l-lunrm u'l -,tn boek ..De GezutrJe Mdh.h:n-
p l' . .s oLdt qekcn ne .r doo t,"t u.,n,og"n tlt

lielde ctr.rexri!(en, door Je bc,rijdins !iL in,, ', ;' . q. .-L,

/1.i.,.
l'j\r o., -. \ ..

,Je orfhoiing \rd eetr .rjtis.t, r".,"";., 
",,.ed.riik rcnren

I- g.

\\,t , t t : I,.t,i,...-.
'.. l'.1/.'. .1 .': t-nrr. ,\. tl . r rirJ ..r d,.1oD z(,.ttr
'\"' ,1,; \l ..' ol, -

.'' t " c.i.'".
diAÀ.iJ tetrr{ t. f in.en

o. ot, : ,,.,,t. (,
I - .q,
er , L È.'È:nip l,*1 r,, ,1r
\'" t.,. .l
. I r \ .. /. tr..
.lr . .t ... ....1 ,r .1- t, d.

q \ .. c,..ii.r ,'
, , d,r L | ,

..l..oD I .1. -,,
m.tctr e. h J rn rt.rr tr.ordi scsrelJ oe.tÉ rlrnr

uu r.1 7'n r8c ,ir.hfPl
L) ii.P'. I 'r I k. ,...
uÉ r EL loc. nr.u u.l- rlt , ,nhe ,t,nL
H,r, ko,..r ,\e !f .r n.. i( ruj,r,1 dt
,\.+J L r.LlÍ ur J hlfeÍkr Lr Ll/.r t.rt. r

\\.r!,..n ., in lir l!LL en \ Lr, ,

Ll. r \\i È5f.r ri,,p.r,.,,, hel, uJ Í Jrtr !..lirlll r(lu.r I . .L .r \llc n, t, k 1, . '_,
\1orJÉ..ls,rlL1n.({rtr.h gelejr.hÉr5t

llet l,oolsre i.l.xel nd de Íestet,ike JÈ.r.111i.
s.l,c r..el.l ,s.1c ]roliriekr fijhÈ,J !,trrr P.lihc.
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le lrliheid ,ondÉr mÈÉr is in serkÈliikhÈ Érr

\tr 2.,.Í tl 
'

heirl leeft Ío«it gecn rrij dÈ.s i.urer c, xlle..
rloot cens io de ric. jrm c{ "ikj.. !.Lr ee.l

), L: '.t ,
dat$lijsr rc Í.nnnc(r $ia.of t,li n.tr$Él,ik, !l
'..r i o L / L"-
"i,1,

lofr co J. 1re!te.ei.lÉ. \ro i.ht( r,iineilI, e.
ccl1ÈnlJel .m de rÉr1ír.,llnril LÉ bisLrilde.
Kijker re. !r,liL ii,n. L./ii,. .rr. R!iiÉ,liin
lLd SÉ\en tlc dc.lg.nr-eDtctuJen rcn danzi.n !d.
óert;.iprtie Qtr d. be\.ik,.g A.c. .*e1. oplos
rn,g 1Í,1{ xl zoud.tr zÉ :.rrifld(- beyo."r.lt,iaen

Her resulàrt zrL, x,r slc.l,rs rii. .]ir l( bcriis
singsbc\iegJh.d.r qc,ieo ,,M cer Il.;o r.1l
tJl bu'g.rs.lrcJelegeÍ.i wonlcr. Ii i.ite 3àr Èe.
uDtal a.tielr ol mrbieze tcded,.n p.Liriek.
tirtied JiÉ {lntr l.1l.nrti sli.hh I iZ rrn d.
kicsgert.hligde bclolLn,g ui&ndken. Dc r.sr lrn
Je berolkiis bliift er dan nes bnitdr. bUtfr r(
rreemd "ao ccr ru:tsrhaffil lau dc zor.elsk
Í.u,tuur a.n ro.grro.gLi worJr
1)É rraas riiÍ drn ol n. opLour.rgrnen nc .uc
cigcrrlt sLutu,etr zijn J;É eÉ. m]ain)rl. futi
.ipatie &n dc LrrrsÉr kLtnnen arr.lllcrco.
Nlijn inrwoorl r berÈstlgcoJ rnlrs ],er irestLr.
Ia! eei §,ilkothlr\rorlrxn niet de i.siionÈ,s
LliÉ dÈ beslijsi,uer n.cd. ltaar dàt dit bcstu!r
wll lcraD§oorJelilk is {ht xlL blsluitin nr or
tin),1É pllri.ifirie \r. Jc bÉt.okkcn b.rolLidgs

-q,ocïcn getrornrn worid. HÍ 2al .r o.L roor
oo.tcd zorgen dr' (ndocrLle JeskrnJrghcrJ eo
;raoÍnrLie dÉ prrti.ifatic!ro.|,.1r trtreiken
Deskunaigheid k.n o.,r. gelererd \yo.dcn .loo,
rrhire.tc.. juriÍ.n stL,de.ter. coz.. cn7 . li.
.p brsis un lLilNilligtrc,d huo lcoois ten Jier
Íe stcll«r rfu de bÉ\olkio8c.. Op .leze rrlzc
oohtait (sr lia.htsfositlc md heL \ilkopbou{
!rga.r op Lisis 1rn k§,dlircir en ksi.rit.it. Bii
.i. \ers.hill€oJe pnri..teq worJt .Éo bcro.f fe
Jr.L! !p ,1. .rrrt, rcrL , Ji d. h.,,, r'i!A etr op
l,L, p-,i,r« tt,Lr rs t.r ptrrrsc oi"r ...
l.o.tddren!{ o.nnoeLer 1 xn .,lklr. iF §.dii,..
f4 vorlr telers eer \hrT< ,el.t;e.ptr.u\: !f

D.2e ia.Fili bctcklit eetr inrensn.ring 1.r hlr
ofLrougr,Èdi ii straaL en bLdftlrocfcn. het bc

tckcnt ook dàt het aantal opbonwwerkes per
vik belangrijk uitsebreid moet worden.
De ofbou"o.ganeD zullen zi.h roeten he6ku.-
irreren rot cer 1,durm, dir vJn!it dc bj\ \ up.
rebonwd is etr dit rrnu,r Je bas r ucvned worrir.
Enlclc wiiLo.lJren lx'jnden z.ii ree.ls in drL
hcrstrt.tureriGproces, ee. proces dat mos.liik
6 geworder d.nl<zij ,even ler opbouwwe.k.

Ntr nog jets over de roekomt vao dc afdeliÀg

De nrr-hode ra! het opbouwwerk is seb$eera
oF een deóo.ratisernrgsf,.occs. het ivil de parti
.iperende democrÀtie bcvorderen.
In z'ln bock. De Hezo.de Mxrts hrDnjl slhririt
lnomn op blz 24r . Z\, àry de sàcral,'r.chc
pàrtijen het socialisftch begn$el nierbinoen hun
ejgen ràogcn ve^ve,eDlilken, betroeled zii diet
te verwa.hten àlderen te ku.neo overtuipe.
Huo vertegelwoo.disers zouden aa" de mÍrlt
gel.omen zln ltrn dÉeti ,. de aeE\f \in het
{rl,itJl,smc u,Noeren onqea.hr hun'§oL,it jstische
etiketleq".
Deze uit\pÍirk q,l ,I pÀtuíJseren \oo. hrr up.
bouqqerl. cn qel rl\ rllar
Zolà.9 de opbouwnrstellingen de dcno.ratie
oiet bjuen huo eisen rÀnseo rerwezenliiken,
behoeven ,ij liet Le veh'acliteo anderen te kun-
Deo ove!tuigen. Huo opbouw\,erhers zoudÉo in
de praktijk hun ideeë; h de geest vao de bu-
reàucLatie nitvoereD. ongeà.ht hun democrati-

De afdeling Opbouvwe* van de Raad heefr
djt aangevoeld eo ria een team.oDceDt zich
zelf gedemocfxtisesd. Het js gebleke4'dat eeD

gederno.Etiscede afdelnrg bionen een bureau-
cratis.he stru.ftNr tot spanlingen kan leide..
Deze spaDnnrsed ontlàdc! zi.h op de teàmleider.
in dit gevÀl de dire.teur Opbou;we.k die door
het team wordt gezien als eeo teamiid die be,
pralde ftrn.ties ziii opged
vesacht dàt hij de teambesluiten uitvoeÍ.
Deze teamleider wo.dt door het bestuu, Aezjen
als de dire.teur Opbouw\aerk, die langs hiërar
.hische Í,egen de bestuuEbeduiren uiiroerr.
lreze sprrningen trcden ook o; als I'et o,tvoe.
rndc e. edr,\e,.nde ot,bouw*erk rn ëen orgr

t9i.



disat;e zro opgeslotell eo toebedeeld ,iin àao de
directeu. Opbouwwok.
D. Rard trlcngt id ez.n u,t x!' de ge
mcentelilke overhejd: n het DrAelilt3 BeÍuur
,it diczellde oveÈeid lertegenwoordigd door
twee pethouders. het hoofrl van de se.retxrie
afdeling So.jdlc Zakeo. het plààtsveNalgend
hoold uo de,e afdeling èo de dirccteur aan de
Gemeedtelijke So.iale Dieost als adviseur. Nu
d'éliek zijn ,ij in de lrindoleid. M,ar hu"
macht is een duidetijke meerderheid. Dir heefr
io het vededeo neemalen geleid tot èdlie,en
die belÀns.iik aíweken var de meninse! die
;,, de $,tkcn Leejden De opbou\wr;ker n1
dienst vD lc Raad sor,1 in \cl< rjcvJllei se
zien als een rerlengstul van de qemcente.
Het È derhalve niet te ver*,onderen dat om ,le:.
redener en in rc.baD.L met de structuur de af
deLrg Oplrou\1,wcrk ,i.h wil verzelfsrardjsetr cn
zjch wil bepe&en ror ,ii11 uit oerefldc tarÈ.
Het bestrur và. d-c zelÍstandige iostelljng voor
tiet opbóuwwe.l( zal o.a. gevorhd moeren wo!
deD door vertcgenroordigcrs trit de w;jker djc
eeo duidelijk eng.gement Dler het opbouwwerk

Het À een vrij lang ove.zichr se$,order To.h
heb ;k mij beperki; ik had ook roa ujrvoerig
kunien 5hlstatrE b,j tu,1. rot Ler 1Èr$<ze.tilkine
\dn de eerste d,e..ten.e tra. or m,ji be,nue,e.
trissen met buitedandse a.beidcrs Surioàs1ers
eo Àtrti11ienen. Deze laatste bemoe;eoisen wor
deD door mij voortse,et
Ik meeo, dat ik heb aangetoond hct mij.e te
hebben bijged.agcn tor de o.t$,jkl<eliig và. het

o;bou*r'erk ir Ncl.rhrLl, .n io Rot.nhm i.

]k bÈrr.!, h.r. d3r me. Dij n;cr h dc gel€gc.
heit s'clt mljn *erk tÈ roltooier
Ili §.ns J. ltli roor iret l\liits,hapf.lilk §'cl
z,ltr toe, ,l zii ,i.h zil onrnikkclcr tot ee. e.hrc
R .l \rn Oled.s en Àdlics cn drt zll .F korre
Linriin hdr Jo. rrniteit,i ?rl .r-" ri:".1i

Ik (,.ns mli,, radÉlirg Ofbor\!§Érk rcellifu.hr
r. §,lstrei(l Loei zii zeL iiie i r .1. i«imcnde p.rlo
il, h.nr! 'r.Ji! rrrlnrm Èn,,fJ. r,irr ,liÉ"""'1.
rln.rie eh d.'\',tLc. cn b!0rcr \rn llouerLlid
2., g.eJ mogelijk rc lcfuxed.
1k gr hier Ncg orct de prcttigÈ seJrrht. dat !o(h
de de,lc\refh.§, !..1, .lÈ v,lken oÉ idsrcllifge l
miln r.rt.ck ieNLin
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