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ltriPP0RT rr]lET CUIS rils11-I:1\irr

u/.'/,tí,
ecn poging lot een anall,r'sé l.aD d-ó recento
4ehexrte4issen in het Oude \y'est€n.

tl



ll.-rr.or:t o1..ri lrct Oir.rc Iicstr:n

van de 1.ers1ag€evirg 1íjirt het ftii Ae-
te Inahe1r naar:

Door d! h!.rr ir. S. l,ins!r i s lj1ii é: e1'r.,:..e.1 t.b,v. do lEdJr1 var1 .1.
karn-:r voor Social: rl,ikopbculr de g.belrr.t.nis-s3lr, zc.:ls ,3eze z\clr
r.cènt in h.rt sta.lsd"el Ou4e U€ster1 hetrb.n -.-:È-cspeeid, Ícsp. n.r€
afspalen, ire .1. trrlich t.n.

MaA ik, in a:atíoord op dit verzoek, oprrerken, clat ik het bijzon-
der moeilijk !.ind aarr deze opgavo të vc1dce11:
1i omdat aan de rëcen'Le speeiraeulaire gebeurtenissén i]1 het Oude

Íesten een stuk geschiedoíis vooraféaat, Í/elke zich vooral
heeft afgespeeid binnen Liè Inoeizame structuur l,an .le Stich-
ting tct Salnenwe:'king en Cpboal1.' van het llesten ( S.S.O.IÍ.),
alsmede in de vaak stroeve relatie tusseÍi deze Stíchting er1
Ovorhoids- en Belcidsínstanties en derhalwe uitvoerige af1alyse
zou beho even !

2. ordat de situatie alsmede de gebeurtenissei, 1./elL-e zich re-
ce11t hebbeÍr afgespeeld, bijzoniler co:np1ex zijn;

f. orll.iat eon dusdanige accelleratie van actuele €tebeurtenis-
sen heeft plaats gevondea, ,e1ke het gehelo prooes in eér1
s troomve rsne 11ing hceft .'.c.rn ÉloÍakon, Í,aardo ar het bÍjkans
ondó.}llijk is e.r1 ar1alyse vaÏl het é:€hee1 te !rak:í.

Nlettemi]1 1\,i1 ik pogarl lllijn 1.isie oè het tctaal- van Je gelreur-
te i1íssen ir1 korte trekke1r uito:n t. zett!.n, uaarbij ik nij
uiter.-ard tct de belangrijksto lijnen za1 lnoeten lrepork.n, omdat
een gedetailleerd verslag ower de ontwik-ke lingen, resp, troultrles
in het Oude W€6ten gedurerrCe de na-oorlogse ja.erl een boekwer'k

Voor Ce duídel ijhheld
'hrenst eeÍr on.1er s chei d

o.rzlii.rn zijn aan te r{ijzèi, -,3ik3 t.t het al:tie-Èerichr
Ccl;n ili het Cudè liesten h.i.nrren eeiEi.i

c. beschrl jvlng
me1.1iné van

b. lorrnul=ring wan do aanleiding to 1, dit aktie gèricht hP-.n.1e1eÉ

1-fa€err ovea
opbouufunc t ionaris in

T.b.v. het irizicht in strllctuur .n sanenstellin,j van

ce ai dan niet i,,ense1i jkhoid 1.an
een situ3tie a,1s het Oude ïesten.

in -.:et Ou.-r.r Trlesten zi.jn.p blz. 2 t,/m 6 een aant1l
Aevocg.r, ontleend :..t]1 hrt C.ll.S,, her Gen. BLrèau
tistiek en.lr Cell. tiÈn3t a'c.r St..dsrnt1i-i..1,,o1i.6

N.B.
Opgeme?kt moge in dit verband llorden dat ik, bij de beschrij-
ving va11 de relevante factoren m,b.t. de sit11atin in het Ou-
de Westen, heb ]11oeten uitgaan 1anta1 1.oor- onCerstel-
lingen, r'e1ke .iocr mij e1.er1nel Betoetst zijn aan de cpvattin-
ge1? €r1 ineí.ingen val1 l.erschillenCe 1,erteÈ^er-rlrccrCialers 1-an or-
garlisatíes, dienste1r --n instellin8en, .lie a::nmerkclij]i beter
zijn ingevoerd in zo1{e1 .ie sltuatie a1s d. lrl,standighaden wal1
het Oude itesten, en o1/er veel I:reer .rchtergrsnCinfornatie be-
schikk--n.
IÉ grote trekkefl ver.den mijn voor-onCerstellingen dccr geïn-
tervieuwdeo a1s terëcht €e1íaarmerk t .

van het proces 1.an .le a&tie tot heden
.1e lrelangri jkste resa ltaten van .,1e altie

Lle bevolking
bijlasen toe-

v. or cie Sta-

.i.



sub a. Si Ler weikè hcbbEn bi e dra
het aktiei:.richt haIl.l- len in h:i i Or,.li>

eschiedGnis S.S

1

Zo.1s ir1 het ï.or...:r:rnlc r;:Js ble<dj ljar1 het Ou-te rj/osten
bog€n rp een lanFe tescri!C.i']i3, zo1ie1 a1s rrocnsainenlevinÉ
a1s !!ar ltretrèf1, in+i.rvÉnti3s v- }1uit inst3ltin,:en ën or.ga-
r1ísa,aies, .lie zici. trer lct van ::.-. bèvolirina in hct Oria.J
lres t !n a:ntI'o ::{en.
!.3r .'= 1.arr]raliaè .ri.:ct.Lr. 1'an Ons llLas, .t: h.cr j. Bij-
]eve1.1, is in h.r v.rf.riel-i e.n sra1.t éenankt olr -JniEe co_
orali- atie r!:x1 tÈ- br-cr.t.n ií :1. in he r -.".est:n va:r Rottsr-
.laÈ operèreff: e instè I I i1lil.r] .n .,f ":..,is".t i-a e.
l-l.lus is mon toi .1. Stichting S aljrrnr.rcil.: ini, en OÈlrou1l) 1.an
het !losten aèkoman.
Dè resultaten aen .rit pc€lèn kurl11erl r1rlr zri:.]er rr.er als
i:è s1:raÉ:.1 HCr{leii aar'e:nerit; 1nr=ecn-tÉ=L r.r;t t..ft ai:teii1

" ..1 /...r i - n. I , I .
Xén va;-] jë kor1hretis:r.1naan -inn de S.S.O.ir., .te ', E-.Lur 1,}rerk-
sektie O11rie lièstèl1", .rar-r ile1t-i: in febl.1:lari 1968 Cc burirt-
o p'oo u!i..je rk-j r 1].ai.F. S-.s r,,Éf.r t.r.;oa.roeg:r, h.:ft rnc:r etaèct
,eze b!urt.r'a1Lsekli=, on.l=r l.corz1tr.rsch:.i va]1 .rls B. rer
H1ar, h.r2ft zich v..111 b;21é .,:hcLrr:ierr mer ..e -prcblclnatiei
rran :-.t OuCr l:rest.n, ,,:r:rf tj j a1 s io--1 5reif in:ert vex.teE gc-

- -,lst.rir.ri1rÉl ci koàrr..'inati-^ 1,.n ins,t:tliréelr tri.rnen de
cr;..r]Ísatie v.ir .e 3.5.11,.,,. rr.i-",.ns ti;-(irl;n tlet ic:ritoir
s:i. .'.e S.S.O,V,

- 'r'\iKk-l'nr \ .n .' ,-.

A1s bela]1grijLste a.fleetten ter 1,-er,rezenli jkil1G 1,-an de
6erste Coefstellin8 zijn te -..erme ldeIlt
- alsteÉmen va.n het toelatingsbeleid kindercrèchos
- af st etr1mer.r va]l het toelatingsbeleid 1€€rliIr8en tot de

1a€ere scho 1en
- in overlea ]net het rrijkcollrité Cu-Je Noorden eeEaErenlijkestellingnaire teg€n de Sanerings!1o t a
- kontakt ríet arciritektengroep qver.le ont ikkeli]1g van

rekcnstrukt iep lannen 1/oor het Oude lÍesten
- kor1takten rlet div€rse í,ethouders en geueentediensten

cver regeling en ter verbeterir1g va-n de irlfra-struk-
tu11r, sltreeiplaatsen, kexk aair Ce i,le stkrni ska.le, het
ter beschikking stellen van sportvelden, ecl'roolpleinen
à1s speelpla.rtsen t.b"v. de vakantiebestediÍrg

-rLls bu1i..n€:xi jlj,si3 2a,zeti:r! ter 1-er-dezer1tijkinÍ 1ran.te
tÍ.!e.C.. .1oe1stëi1ine zij1.l r. r:.1Évarèiri
- akti.gro!:p Spr =rl t-, -.1r: G.rh" i C
- pro jekt ?,or:t:r B.r jo1lerstr..r.--t
- al.-tie GcL:.,.irne|1ri:Lssi,r:-.;rt, g.initi.!er.,. rt.o!. Ria van Dam
- nLtie eàÍ'feI,-'.nar.ss tr;r:..1 n,i1.v. d. Lrand in het schcol-

tj.l;cun aLCalr, Éjè.icht t.]..n R..iittto én .ie S3ciaListi-
sche JL-uft,l: , ,l1.,- :.!ir . è b[urtbciroIr=rs a1s ongèucnst .ier-
ien nan, e:l:rl.rt, ,.ëtui,.,e h- t 2-.-lr. s .1]i B. c.n ï. r,-.a t BO1
han,lt o 1i. n ini:n tÈjr ori.lÉrst.]linint, t3ri'ij1 t.yens Íerd
..r.rt t en.li:er.C r,p l:1G ..naar i.l oe r]jè l-.rari.lltre-,railiging in Ce
buurt a1sm..ra op .rle aan,Í.zisheirl w]n Lxan.l,r:vaarlijLe
ir1dus trieën

- ins txukt i etra.L Ouile jr.istÈr1
- aktie l'ÍidCeflandsiraat: toezicht .toor de polijrië tcr

beveiliging vrn kin.le.ën bij her ower_<teken naar de
school in de Uidasll.a]1dstraat, n:r -rciliuizing vèn deze
school uit .1e Ga'!of str:..r.rt.



OplnerkínA , iienn;1i,jk zi jn ..tjsri j.:Ls ,]oor .iez-r Buurt1'rerksektie
:l .:. .- : i \ r. .^r b.\v.,,srn._t ins v1n

lïï.::I :, ":: : .:' : 
-ill.1".,.'ï..: ;;;*il.: i:. ;Ït.ï. i: :i:I:icht h.trn.t el en r.rIreincle:tr .-\.-r..r-s t. n._ti_,.erèn 

"àïr i"r"a-1:r .:ezÈ .!rètrre'.jíiaje siri-l::ii: te r:.jr.,n vefai1.t3r9n.

2

3. Het betreirkeIr -r'an aradere a1<komnoCatie .loor Ons Huis; ni.,rit de eouvernestraat naar Co caffefstraat-,e behcefte cir de vaste gebrulkers 1/aJ] Ons Huis in dezc1/eranderirrg -r'an al:koaEro.iatie te laten meedeÍ:ken en te latenneebeslíssen over. de toehomstige indeljÍg, resp. gèbruikvan .le ruiÍrten, resp. het functiol1erer -..àl Ons_Hurs :nie nier-1Íe J-komm.rdati_-,

Dit laatste- l-ret functioneren varr Ons Huis_ hoeft rr,11,bij de Moedergroep vall Ons liuis fe11e íeakties uitg€lokt.Zi j 'warer het, die !1et een aantal ,-í-§ en na, ar voren k\lrëimen
_ol,r1tr,ent het toekcmstig fur.1ctioneren van Ons Ïiuis, dat ]1earha-.r lrle.1.g tot r1u i;oe eel1 veei t€ geslcter kara;ter heeft
Zij ïaren het, die pleitter1 meer. open en buur1, _
Aericht töekcmstig flil1ct ictrleren van Cns i1uis.
De íij.scussie cv.r!, ièt tcekoinsj;ig fu11ctione:.ell .ian Ons Euisin i.e nieLlwe aÈkonEoda-tie bteef rliet alteen beperkt totde eigen €elrruihers, maa rrerd late:r uitgebreià 16tr anc..erebu'"ir tbe ivo4er.s , teneíni € ock ,"n herl hieràmtrent ..i jup..r."r_,
u1t të lokLeI1,

Herni eu
iir:i s elr

elkaar.

w.i r-- inti::.Erei..tiè.,r:-il.: L1e ..ceistc11irlf:èn vEn Ons
_ 

Br.rr. tirui s li..r 1s kr.i::, a I sn1ei_te i1:. uí,ero sarnanraertrine;beid. biurhuizex, ne i: aui t.l.i jt.or .rÍ.st eiiining op
( e ri;tens

Ie e rcl:

het r.lppoxt 1/en F. Itindt wcr.ierl .je doelstellinBenHuis .n Buritiluis 1(ruiskacie a1s 1.c1gt geformu-
Ons lluis: rrvanuit het Arorl.l\.tak kornen tot bex.ust r^ro rding

var-r en 1/ooizielling irl latente e1r manifestebehoeiten, Leeft,aarheí.1 1.an Ce 1,rijk ltrevorderen.,,Krui ska.le 3 Í Bevorderen van het sociaal_kulturàfe fewenin de buurti het binnen het sezicht _\_an debuurtbe oners brenben 
"=.r, po i.orrnr1, .lie ookin eeí .íijCer persp€ctief spelen.',

Tijde11s dèze bespreking rnet 1r1oedergroep,en l€rte. fiet buurt _
beno ners, kwamen at ee11 .anta1 i<fàcht=n er! .pmerkíngeïr
ov€1. de leeflbaarhe_i.l vai1 .ie b"durt naa.r vorerrl

4 D,-..anstei1ii.rg
ir. t €,in.ie v.rr1

vafl eer.] rieurÍe Cire ct eur
vorlg jaar;.i"e heer J

Ce hee. J. Ei j leveld,

vaí Ons
Zwiep ,

Huis rond
plaats inna:! r.a}-r

D. ii.:.rr Z!'iep, zcrÍ .:troe.rÈr,,arti.rr i:r- t -rc.rtiozett. orr1,-j-jin;
ÉiionpsNer.li, ger jrenC íi.:-i-jrl \.,ri e 1r-rtt:rina tj t--ènAeIo t!ól{srkerr "ret .:l:tiearrc:,prn, r{e-sr.- zrch :cp- io niet ie icler_tific.ren met r1ë oijwattiI!.;Èrr .vè1. str.rriur.:n, :o21s bv. deS,S.C.tc'. ! r,aara-..cr Ce heer RiJlevelC zlch iI1 het .vè1.I.-.len zobijzoilCer o. ij r.er.l ha.l .
De heer Z,Íi--p zcat .ta l,o.rrkeur te i:è./en aar1 een vl]rm 1.anwe:rllen, !iaarbij .le .taelneIners zeli :!.pa1en inet irelk scortzakeil m€ri zich r",enst b.zii:, te hcuJen; zelf .ie p].icriteiter1te



Ve.vole sub a

5.

De iu.tctio1.12r]iss|n .lianër] ou. Ci.ilsteI cn aitiviteiten op
Cez€ 1{.l-|scn van ae grbruiri:r.s aí te sti:Ilrneirr 11r:11s heb ik
1.a-]1 Cc i'r i er Zr!,i.Ir 'DC.-rep3n.
Hij zict als éé}1 var zi.jn ta!::n: het beÍat.n van hÈt íroeps-
9r.i co s, he twclk .i: or ._t.z€: b.x..._tcrinitswi.jz. rlo r.:t opa;è r c epel1,-rs,..' .ri..r 'r v../..; -. p,-r ,oz. 

1,!r !_fcn. io:r . ', '11;v:;-1 \ ,. r r,,4 ,,..t. ..t h-i;,',+
.le C:a1neÍ1:rs i\ro r.:lt inalertrri.lcha.

,e pro-iil"Jm:rtiek r.;nrt de z,rr. !ír.uiska.li:- j.rr,.tèr3n,I , waartoe
o.n, ti, rakeïr3n! .la"L1n4l1e"fi.É.rn,,, r1e v-ti{urver"Í { ".-.,,..,g!.ír n jon;ÈÍen uit dÈ .r:LiiirlCol Li jke onrEe1,-irrg v:1ii..te ltruiskad,o)
Sii.jne:!rers rr -i11ti11jan.rl; r,e:j 1.ocr .le irxi,r.ilr.\íc.ers ortr:]an-
vaardbaxe Cedrag \,-a vaak zeer jonge lxeisjes
de cnCuidelijke g€beurtenissen in do Ternpel
Jc seikelk) .

.uinex Caarr.eo

6

De J;lmacirt bij r,er ]..e:t.ri11,le J.urti zcrr:1,erl.- on1.all 1i.'equ..at
ait11..rr.1 {)p tc 1e','eir. Dr irehiÈlt. om ?an11ir .1; ,,Di]'ècti.-
..!erl.-ir.o:p!'\nn.,. i.S,C..{, .:r_. t. .t11rÉen !1j.ta G= e.:nte .1n
-:3r1 ,en. 'rlle1.l!!.ir.l(3r'r iri j ri.jz: a.:r. .x-aerí,xent 11n tc stel-
lenr ïlrlke pl.11ne11 è1_€;Irrl ni!t i..rr.alisè:r I liunnon wo1.ij.rn
L"e.1.- 11s a..r-,.c1e- 1,:rn irter.n.: :r]n^LLÉi1nÈ,e:r bi.j:.r1 .tc S.S.J,i{.

De rc1 van de Raad voor het l,Ia..tschappeli jk llelzij]1, vaa.-
ïan Ce afdè1in8 Onr.erzoek €efaa1., hè.ft.1 .istijCié zo16 te
dra€:en voor heb doen werschijilëÍr vai1 .le uitkomste!1 van een
Enquëte onCer een 4OO tat bervoners .v-ar1 het Oude 'ÍJesten.
Dè onduidelijke start van c1e opbouNweràer, die slechts voor
halve dafe, geacht werl in h€t Oudé iíesten j;e zu11en garan
l1lëriren; die bewcnclièn haai ofiicië1e hrerhza-e-mhedeIr ee.st per
.--ini janua1.i 1970 Lon aanva11gen alhoel'rel aepfaÍr.1 was l)er1 januari omCat op dat monent príoriteit 1.er.1iei'erlde 1"rerk-
zaàmheden i11 Z.ridÍi jk, onderzoek naar de b€hoefte
aaÍr i jkakko I,modat ie r..1oest r.orCen afgesloten, Ciréctere
aar1dactrt 1'ro ege]1 r

Het 1.ccl'!,:a:::t1:lc kci,. s.1n.nv::ttentt, t.-n 1iorrien :.st-o1.1 dat een a2.r-
tal ocrza!G4 { 1 tir 6 zijr l1iër ..1s .te r=tnllr:j1,ijt ste i_orr1e-vcari i cnr rt.ii jf eld z.u d.z: re::trs n.i. .--:.j1 t. 1-rrl:n zi jn) , wetke
a1k ook 1"reer ten neuvst: sarcÉà.lnFen È.t e1k:.,ar; i]-l r.,issei_
1rerhinEt met elk.-a| staan, eítr. heb",e]1 bi jr:ted?a:cn C.rij er
beroer:Lnij !,3konen is in het Or..ë '.,.sren.

sub 2 Fc ilxui3ri v.-I .te ÀT,.1.. i.lin ict hct lktie.t oricht cptreden
Cat de aanle idine tot de Lk'

i,- vooral gez.r.ht.i.ient 1r. rcr..len in.,,e rlanneí r.on.1 Cot
vcr:rniisrring w:rn ::].:ko:-1l:]or_i.'.ti. v.n OnG HLiis: 11e nco.,,zaak-
àèl a.:n .l: fu.ctionari-ss.r ,.-arl d.ezo ins,.È11i]1r:- oi: ict
;rer-oi.i ëntatie t: l(oll';e11 ri. rr..- f -n.'É i.- ri. { n funcriorlerer:,
rcs1]. i-ri varr !:1e j.r]'St.liin...
ln.ljt pfoces van 'r+ zi..i.rilrii cp.ia eiÍen xijzc van fanctio-
nerër1 ir:rilcn tevsl1s berr..liirer: B...rrthir:is ]irlliskade, lret
tel1ic inst..rlling 11 r:r rlte r.. i|:,-rd overlea pla?-ts l'cnjt àLs-
mcde hct -r,nh=rc j ub\,er.i., net rjclire insteflina; s1Íen11.erki]1gs-
voraÈn rlj en.--ën te 1'cr.,e. aezccht tusscn tri?r.i er. \,;.e t-k en dat
v1n .re ou.l(:r.= je:_rít. .
f4 h-it irr.cr:s'1,-|n v r'.:r:ii..1na; v.jr :l(i .',,.t j-: is -F-c t Dien-
::t r11..iilfl:I lr j:L:ir..l:.1 O,;'.r .r..sren n:r:Í.r trrtr.ct-kerr cmdat zij
toekcnstige hÈuf .:l,Jr: i- v1n :5irntan à1..aar zullen zijnl
De Lritische beschou.\,inger] ï:n ne l\Ioeíieraroep t,a.v. het
flncticnoren van Ons i{uis heeft t.cn .te stcot 4egeven:nn het :neer in íe buurr brel]len 1-an íte geiíenste functievan ons ].1ui s .
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sllb J.B.sciiri r:i"r1n! -iar-l h:1. Àktie, net 1.er'íe ldi11de to l"ansri itste f e sr: liat cn van.le 3ktie

?er vr,orbereidlnit van rre Eerste grote BÉurtbii::c nkonrs t b::fteen eíorme uarmln€t^up va]] d3 buurt p1a3_ts ire.,/oncen, waari!]
Ce stafleder: vaí Or1S iiuis, Buurjrhuis Kruiskàde -.iie van tr.trinkerkl.rbr^'erk en he1- Die]1stencentrum O.rde 'rlesten in/*ffi€erorxate- eeu bijzonder ahtiel.e ro1 heib€n vervuld.
Er' k arlen vcorabereiCon.le besprekin€er1 mol: steocls 1ri ss e-LeÍlcle
íeïntorerseer.lorr uit l:te buurt;
Ér 1",er.1 cen fillilp je Le @a?.:Kt iXr !Je.C een íntcrlsief koÏlta-kt Aeleecl e. rehruik flcnaakt 1ran
a1 1e mogeli,lke pulrliciteit s ne,f i1:,rat-bl,,rer,, we=r<orraen,
t.v., radio, geluidskaqer] en schokker-rd.e aÍiiches"

gere]i:. studenton, kunsterla:rrs, mr-.ltschalrpij-kritische jon_
geren- sinCs korte1.e of laI]gere tijd in .te ïijk tu,rcriachi,iÉ1,
de autochtollerr Yerre iri aantal overtraíilen,
s€ha-1ve Ce hièÍ,voren gesignaleerCë cateBorieën 1\laron ockvríj 1.:.i beiangsteileÈden, craar]raast ock .1..1e Èieuws€iisri_

?ijden6 de Eerste Grote Buurtbijeentro
11 maart 1970 f.ie1 ecn È-rote cphornst
lri j ik .le indruk hart dat allochtonell

ris t il .:1.: 1,.-aiar.r-l:p
tlr :..nst.rtereri, 1{.1r-
- íro.r.:-:1 l11ii:rÉte joí

enkele

c1e llIggl-q:
streLking 3

gen aanwe ziA.
A1s 1,ertcgÉnnocrcligers 1-an hat ce,neentebeleid- u:rren
r.oth.É.ler.s Poiak en Var] .te1. plceg aanl,rezig i 1,-corts
hoofL n !-' -. r. -, .i,.as, n.
i i l.aL .^.r, 1 \.7-,\cr- s, h - jt. op 25, - tCC )

Dè heer N. Schcute]1, consulent b1j .1e h-.E.V. v.ror het dis-
trict Z-di.l.-iio 1lanC, tra.t op a1s eespxeksleider.
f nhoude ii.;k !.-r n:re r.k t e .le bijeenkonst zi ch Coor.

Oisen \rar ,je tse won€i.s v.É .1e vo 13. 11de
- .]ui.le1i jLhe i.r va11.1e zíjCe -,,ai lle Ge.,zeÍIte m.b.t, het

toekonstiB lceikli|l1nat wurr-r Ce 1.ri jk
- 'r.eés iat l^rorclt ...11gestuur.t op bewGste ver]k]'otting varr

de rri jk, tenein.:e een Aefdig er.cuds te l1.]bb€]1 woor gebruík
I/an eeÈ buli.iozer te zij er tijd

- meer gx 3 e n-,/c orzien inÉlèn
- spealruiErte vorr .le kinittr cr1
- ltreters br aI1.'. be./ e i 1i A iné en
- v,:rlii j.le.eÍr aar.l auto iaLhen
- betcrè be st].ating
- par.k€ ërrege lin€€I1
- badge leÉrellheiC
- verbetering 1zan Ce slechte toestan.l l/an l,reel voonhuizell

Op de aan!!,ezlAeI1 ,,rer.a i1r:-n,j uitir.,cefèn.1 ol1l .1ee1 tltr é1.u1i1om.n .".n ._te .Lti.groÈrp in st..tu-.ascerrdi; prx Eee te i:,tia.r
Ccnkriir cn mee t. a.:an pfàten. Een 1-.i.j i:rl--.rt è.nta1 geryo-

iv. . . n l /:, , ,,

Yanai dat ]r]o:nent is .le za4h iÍl een str.oorr\rersnelliÈg ale_raakt .
De vragen over het Aètrririk, het ltreheer etc, van de nleuí,te betrekken alikommo.iatie !aren ,1aulrelijks opportuun neerihet gin8 vanaf C.at moment olr1 veel ËÍotere aíngen, afs:1e€fb.arhèid van Ce buurt, saiering, rattenbe;trijdine, kin_cle.spcelplaatsen, stellir1gnaln,! t36en huiseigenaren enz.iict plan vatte post om een Gxcte Buurtbij.e;tromst te oj.ga_íiserèn .:x .ie ber,rcners Íret c1e door.:.3..orsp.onkelljke €ae_spleks,1roep qeformuleerde problcmen te confrcnteren.
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verbeteringen a-al1 de

ler vefÀ1eer1ng werc
wa.rr een tlefkcrcep Inet

beslcte?1 aver te ga-aÍ tot
tot ioel: hui seigenaren

lronirr8en aar1 te bren€i eI1.

ins t e 11€]1
te dirin€,en

À1s irarakteristiëk van .:o bi.isenkomst mee;r- iL t. kunnen

fase trfssel1,:r.e Eeiste GÍoie Ël1,lrtb:
u-ro Ie jiultrtrta.leÈDko st .1...f . 25 m.:.11:t 197A

e1. 1.ee 1 geschreeurlT was, voo.a1 a.a1r .1e Larit 1,an de jonqe-

e? correctie op Cit !.re dÍ'a€ plaats -..onC aarl het eiÍrde var]
.le bljeenkomst clcor ver. lieËe.rwoor.riFsters 1'àn de }ticeder-
8roep, die araai: wensten in te 9.., aÈ op eerl ge sprek m-t
1!ethou.ler Polak d.d, 14 apriI, h.ti,,reli. .te jcngeren aal1-
1rankelijk ]reghoonden
er nog ee.rn al.,ri.1e1ijk zicht verkaeiiel-! kc]1 uorCen cp .1e
sérinenstrellil1g van ie .Àtiegroep, alhoe!v'ei ze tot nu toe
lrre 1 een Ciridelijke siÉaatilur droeg -ra* de bejroepskr.achten
-fan Ons }luis e1-: Brrurthuis Lruiskade, a.n-ae\a_ria Íret er1Ke-
1e buurtlretoner.s ( sters)

In .le
T1feeCe )
Ivikkelt zich wè.1ercm een koortsachtiÉ,.e aLtiviteit binnen
de airrieÍrcep, nraa-r te\,r s cok da:xbuiten.
Ter illustratic va11 .,r.i t lnltste:
- er 1íorden vratsei iI1 .1e gel11eer}teread €€stelC Coo!. het 1i.1

D. ',íaËeraar van de BoerÈrlpartij
- .le Geroestelijkë Vergaderi?rg !.r. ale Partij 1'an .1e Arbeid

nè€mt .!n uotie aan besieïci -/oor E. en 1Ir. .p koate to:rmijn
de eisen 1,aii .r3 b€ oners r.!n iret o,rde ïeste11 in te wa11i-
gen

- binnerr de c1i\.erse C,el11eente.Sensten Í,!crCeÈ .rru1. bÉspreki11-
gen tovoer.l

- ie rotterCamse da8- e11 u'eekbiaCer tresteCen uitvoerig .,an-
Cacht a-ar het.leen zich in het Ou.le hiesteÍr arspealt

- r'Àchter het nieuvsrr vaa ae V.ii.R.À. zegt ee?i t.v.
uitzeniin€; o1.er de situatie in het O-.1de -,jeste3., afsneCe vande 2e Grcto ts.i.urtbi j!enLox1st toe

balanen .1e zktae*:oËp zelf 1Írri.en fÍeq-rleÉte 5e spreki11ÈleI
gevcer.l; aa]r .1e voor.berei.iing v.rE a. 2è ..i j.l]]i.olr1st wo r.11,
op 1-.11e tcere1'1 Aekre1.iit; .1e eri.grc ep teaer rle huiscigena-
?en lrÈ6int zicb .r1i1.j .1i ji<e tÉ laten t e 1._:.er1; eÍ aorden
o}1aerhanCel ingerl ee1.oer.l mct .Le Sr.èp a,rchitect6È ..Lie a1
Seritrille tij.r beziE zíjn net Í'ecoirstr.uctiepla]111en tcreir1de
omtr€nt hun pl.rnri--n .1e be cnërs e(]n st-dk -rco::lichtins

t€ tr,,,e 6(1e Grotc Bliurtbi 2
Eeschat aantal b.zoeker.s op lrOO - 5aG

in O.1ecn

De l€iCing v..n d,e avo11C berust bij één van Ée jongeren, .1iè
zich tijdens .J. voriale bijeenkomst eei-r gced si,rel.er hË6ft
gstoon.l. liij r\lordt €eassist{rercl é.or i-- heer N. SchouteIr.

i!a.ar uíjn in.lruk zijr ar \.erho-dciings€.wijs neer a-,rtochtcne
be.rioEers :,-an!reei I in \re16elijking tot i'. allcchtonel1; a1-
thans zij voeren nu meer het woord! )Vooits is er veè1 beiangstelfing van .te zijde r/an de poli-
tiekè partljen; van íelrr3ente -:rflb benarea, welisuaar incog-
nito,

V;Í'v.Iit su5 ll;
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Inhou.'e 1i jh r

Kar.akt eris tiek van .rë bi,je e]lkomsi:

De za.-1 is uitvoeríe beha]]geii met a.i 1e n1ogelijke leuzen
e11 slc{;al.rs. Voo.al h]:t gel!1e€,4tebostduí krijgt het te vor-
CÉren door benamingen als rrkletscolleBert, rrrotterdam- groot-
ste gehaven.le ter verljld" e.d,

herfornuiering van .re a-1 tij.lens.:ie ee.ste bijeenkoll]st
naa. verren gebrachte ei serl
iníormatie orer. de successer.r, rteboekt .1oor .le 1llerkgroep
contra aLe huis e ige lia1.en
toelichting door architect Hamnel J 1"rooÍdvoer.ler narnens
.1e zes architecten Ter Braak, llijkelenboom, iliCdelhoek,
Yitstck eÈ prol. Quist, op hÈt alterr:ratief rekoístruktie-
plan vcor h€t OuC.e lrresten, het zÉn, IrPaaÍs(] plantr
i-antod 1.an Llr, Lamberts, gemeenter.la.i.slid vco:r .re P.v..',.À
om zich als a.iviseur voor .1e aktiegroep beschikbaar te

aa11bod war1 het ;.otter.lams hie-iwsblad om haar roCactie en
apparatuur l:e schikbaar te siellen vocr een eigen dcor de
aktiegrcep uit te Eeve?1 tra11t; i]-rríid..te1s rÀordrt a1 onder
cle aa1iwsziFel1 eecollecteer.l als bijCra6è in ie kcsten
voor de kraní.
( Het Retter.lans Nierwsblad ha.] kor.t na .le Eerste GroiÈ

Buurtbi j e enkomst een aajrtal Luurtber,,orlers aeintervieu-dd
en aaarbij .logal riat nèE:atieve rea-kties vernomen op
.ie 1di jze 1,an wco.stellen vaÈ .le situatie in het OuCe
'..Iesten cloor .le l.ktiegr:cep; ll1an voelde zich i.oor (le
Cang va11 zalie ]1 geí:i-scriÉrineeral.
i{et 1leril l1u.1e re.lactie van het Rotte:r.,ams Iili,^1trI,lsb1ad
-trerireteïi dat z1j dj-t aïtik.i ha.l Aep,,rblic€erC.ílat de buurt de de opvattingen va11 (!e alitiegrcep CeelCe
was toch L_luidelijk aantoonbaar., Eezien dè opkoÍrst -vai1
d.eze ï.-?: aderingrr, alcius .le Éespretsleider.'
Teneinie zijnlrfout te herstelferl 'Dc.C Ce .lirëctae van
het RottBrdams Nieuwsblad rlat zi.i^ re.lactie aar1 )

D.rt.ï. eon deuagcgisch bespelen -r'aÍr de ge.I,.oelerrs -lran de
aanweziÉe11, een saarllhorigheid en eensÉezii1dh€1d sugg3reieÍr
onóer Ce aanïrezigen, aismedo annsx daaraarr een loya-
liteit van .ie torale b11urt lnet .le initiatielen -y.e,.r Ce aL-
tiegroep,

TijdeÍls de íase t1-lsseil flggslg en Dei.le Aiote Buurtbí j eenkcmqq
.1,d. 28 ap.il 19?O op:rieur,, ee11 p€rio.1e, ge!--ennerkt d.or éei1
enor1,o pro.!uc t i.l,_i tei t J zoals3
- Vra€el ir1 d? Getreenteraa.l Ccor .h'. Lax1beÍ'tss

e.realisatie l/an het bestemÉringsplar1 Oude lÍesten, zoals
opeesteld Co.r Ce architectengroep Hammel

ir.;n'o-rin .r{..-rpL.1n .d'r -...-r C'70
c.ïerbetering vaÍr e.11e strat en
d . b?an.1b6we i liging ( !1arkering $aterputtel1; vold.ende

lrrandme l.1er s )
e.af sIf.itírlg tusser1straatjes r,.ror speelruirnten vdóI. Cr TC
f .ope1rsteileÉ sch.olplei?icn _cllitel1 de schooltijCèn
ét. aanle; spe€1pla:rts bij O11s Huis vóór CrTC
h.Íerbetering sllbslclie Spceltuin I{et Íeena
i.bestrijding ratte}r eÉ ander onBediefte
j. ver.taling saíIeringsncta in beBrijpelijke termen
k.bèkendmahing van panderl, cigen.iom van de gemeente
1.toekeniling leef-\aa-].heidssubsidie, overeenkomstig deze

aan ardere uijkon te]1 dienste staat
m!sch.rppen van z em- en badFeleEentreid, lnet a1s over-

bruggingsfase: werri jdbare douchès



n.ltrevorCeren van h(lt ter beschikking stellen van het ieeg-
staand panC a_an Í. en D, in Ce collverl1estraat
Àl1e plan.,en in naudí crrerieg met Ce Aktiegrcep elr i.1 sa-
men e1'l{ir1g rret de ÀktieBrcep 1/cor te bereicleí, rGSp, uit
te ïoeren!
T'oez€gfliÍr€ Caa-ro? doo. i\'ethou.ler Pclak dat m.1tr.t. een
aantal eisën tër realisering erwe4 diversc gerneerlteCien-
stel1 zul1eí wo r.]€n il1Eeschai.cls el1lrel op zeel] kcrte teÍmijn.

Gespiek t,-rssè]1 -/ertei:enlno.r.lifiers van Cc hktiegroep op 7-&-
-197O mët de ljeiCe vethouder.s De Vos en Pc1ak, waaÍbij toe-
zeg,3inge!1 ,or..len Eae.lann ]n,b.t. he r-1re st rating ! ve.betering_nran.l-].e1,e11iAing, teLcioor1cellcr1 in .1e lÍi jh, :.aitenbestïij-
din8; moaaelijk ee]1 batlrerij Ccuches in h(rt Ée':rou van V. eÉ
D irer€i(lheíd rra te gaarr, welke bronjlen eventue€r1 aan tc bo-
re:1 zijn ter \rerkri jgir16 wanrrieelbaarh€iCssubsiClesI

Ë€sprek t.rssen l,ethcti.ier Polak en de ploedcr.grnep ya.Ír Ons
lluis c1 .ci . 1)+-4- 197a .
T.èzegging tot plaatsing var1 hekken in ie z;.:n. rrBibberpoortrr,
alsmeCe r.etcíé bestrating in de poort; suggcstie .iat auto-
w.akkelr kurrnen 'wor.-r eÉ weaFesleept mits h.t ir.jrnI,1erborC erva*
1/ernijderd is.

Ncg Eeen lui.relijke '.1:Lt spraah ove]. da a1 .ian niet recan-
stniLtie 1-arl .1e b!1lrrt ! of uirain.lelij!. tàch sa]lering.

22 apr11 1970x O}] èigca initiatief varr vertegenllroordaEors
van .'e llktiegroep, waarbij e:r} paa, siztrlei-en van Ons HÈis
eI1 Buurthuis ialaiska.ie aa?rl'rezig, een paar ol1Ce a.utchrrakke]1

Medecl.e 1inë Cat
ee É1if t vaIi i

een onbe!:enCe de ,{kïie.:-r'cep wil sterirlen mei'ro.ooo,--

- ïerscllj-jI1
- T.V, ui tz
- EoI1 dc or
DerCe G.o te

l.)il vai eel1 EiEen i.faÍt a/all ile;ktiegroep,
en.iins rr.',cirtèr Iiet È.iëur/rsrr
. r,iirlr .p,Eo.rf t$-§'r-P 'a í. s j.ri-rtrnr
luurtbi j eenkomst in cle La-'1tp-rer '7.a. 23-4-197o

Oèk:1.,.n..leze lri,je311konlst is 1...e.r .ie ncdige pubiiciteit vacr-
afgrl1aa'f,, medè ala.rlk zij me dewerking \,ail pe.rs en t.v. sincls
Ce vorige grote bi je enko.nst .
Oök thans weer ale e.dige s1".€ans op posirers aàr1 ce uanden.

Aan',vezie zajn ].,aal: mijn indrruk overr.egend or-r.1erel1 €1a ïJove!1-
65-jarigen en zeer 1ee1 jo]lgeren; .le rni.l.le:1-leeftijCsmoot
is ve? in .le *injsrheid.
( v3arsctij11lijk qu. s:rlnenstelling het ,:ieast representatieve

beeld van rle lrevolking Beverrd da. tot n1i tce het geval vas )

tsriígemeester Tho assen is zeff
zo 1dethorrder Polaki \'-oorts eeí

ter ÍergaCeï'irrs aanwezi8, o1/er1-
aanta-1 hoof.len van dier-r st en.

Gespr.eksleiCer j s cpnieuw .lc hÉi.:r' r\t"Schout.:ni ontringci docr
1-eischali.:n.le a-!: :rr e gcr,!oDr.li g.r,r 1-àn de,-Lti egro !-p, .li e be -
pr,a1.l.,:c.L-ónder.lrer,.. la.lrr:. zu11en tc..ircht.r1.

Y"r.1..'. i: ::rb J:

- rcrt Eedil]g aaï]haÍlglg gen1aaLt tegeÈ eer-i Cfietal cn'.-i11ige
huis eiee ]1aÍen
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fri-ro.i.lelijk:

Larakte.i§!iek 1.2.11 Ce bi,je enkomst :

g amenvat t i]1g:

.rerslaggevi1.r6 .looa' .ie verscnillende aktiegroepleden van
hetgeen tijdëi1s de voorlrije periode is geCaa! èn is be-
reikt ( o.a. speelplaats rraast Ons lltis )
er blijkt een ]1ie11ír initiatief op ganÉl te zijn gehomen;
Íè!1 is gestart met oprichting varl str]aatccmitérs teneinde
beter op cle hoogte 1rè eeraken over he tÉie €1-i or1.ler de be-
rro11èrs leef t. Eén war de dlnL:ar1, die iir.rirleli jk b,trgint te
'i",oxden, is, de behcefte a.]-r-l rn.:(]r er geCiaferentiëe.der
\rormer-r v-an dlenst1reriei1i.Èg. De werkgroep co.1tra Ce huis-
Èigel1arel1 blijkt zich irllli.iC€,is a1 rret .leze nie.ofia zaken
te hebben belast; ae .rerkÈroep heeft uitbreiding onder-
gaaE dank zij de aanbieding -"--t 1,.. Cienste]1 wa4 een paar
juri st e]1.
met d.e hooíCcn vaÍr eÉi1 pa:l. lagere schoie, heeft €eÍ:
gesplek plaats Eehad op heb raa.lhuis l]ret ari:tenar.eE var1
da s.r!rFrdri -a :.rrr; on -'r:j-,
Toezèeging is 6edaan Cat .le schoolpl--ineÈ v5.n c1e openbare
scholen op korte teiinijIr zul1en 1^Íor.ie]] opengesteldt, even-
tueel va, speelwerktuitell zu11ëi wordell vcorzieI:.
EerroiliEingen teee11 schace zuIleI1 te1.oreli worcen aange-
brdrt . Gedurènde een maffrd zi 11en de b el1,c i-!e r s zelf -roox
toezicht op Ce spcelpla-atsen l:ioeten zc:rgdrragen; .laarIra
za1 lie EcmeeI}t voorzier1ira8 zorg drageÍ].
architect Haamel toont zi cb zèeí v.. rcnt.iieardied ovar het
sta11.lpurt varr de 6.eneel1telijke o1.erheid .Í1 11a- 1-er1ootr)
van 15 - 20 jaar tàch tot se.r:eï'iÍrg 1.an ]-"ct CuCe i{esten
o.\/er te Caan, op C.e wijze zoals is ïooÍgesteiC.l..r rlè
Ge!í. Di€irs1, valr S tad s olrtlriikkel ing . Gewclgs r,oeCende pro-
testen aan het adres van de he:reil Thollass?E eÍ Po1ak.
Dr. Lamberts .1es1t inee iroezegging të hebben ÍerirregeÈ
van niníster Schut om het gemeentebestuuï en 1-eíteBen-
l,roorCigea's van de r!Ltie8roep te ontvangen i.v,ui. een mo-
Aeli j]'€ experinro!1t!-ersulrsiCie tct realiseri?lg va11 u.on-
ve?be teriígen,
initiatief $orrlt aangekondígC varl enk31e jo:lëé aktiegro,:p-
1ec1en oli1 des anCeren daaEs bij burgemeesier ?hol]asson in
bad te gaan

Í,{elistuaar af e1I tee wat hoog oplanien -rer1 Ce eErotfes, naar
de tcneur ïan.re bijeeni.smst leek rne toch aen$erLelijk ge-
zoíCer en positief È,ericht op Eree-dank€r] doo. rle 'Devoners
ze 1f .

Na deze d.er.le arote bijeenkolnst irclrberr oen paàn. aktiegroep-
treier in.ler.1a ad ae.r de stunt gÉzorg.i om 'oi j ljllrgellle e st..rr
ThcÍrassen in bad te €aar, tuaarne- ze ,rCe La.lkamer keurig
hadden achtergelateI1,r, aldus llre.".r, Thollrasse11.

iïet ÏoorÉlaa de saÍren],.at ïen,l,
2 en 3 ín h€ t locu s hou.-1ond,

da.?'.i j ricoral Ce prlÈten
kan lr1.i. wo.den Besteld .iats

a. .ie aktie .lui.]eli jk seinitiaer,:1 is co.r stafleden
de lroid€ Buurthuizen, tuaa,r.in darl r,eliswaar teveÍs par-
ticiper.e* h.rt Anirerklul-1"'erk erl het ]]íeÍstencentrum
jaar'Cen, zij het jr.l aanrï{rrké]ijk miï1.Lere matei

b. de participatie aan .1e ahtivíteiten var2 de -a\ktieAroep
cok nu nog steeCs cluidelijk de sigr1atuur drae.gt \/an
1 z.j z<Itt:a sr rf[uncr ion,r:ss.n
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stën tijCens

9 toch
gro -

g. de behealcle r€sultaten en successen h6t Étevoel var} eige.r_rraardc duidelijk 1-ersterken bij .ie be\foners,

e. men de it1williAing va]1 de fleformuleerde ëisen niet atseen eunst maar a1s eex varlze lfsprekenC recht beschou1Jt,w""arbij het rrantroulrerr tegeno1.er de ee.íeerte steedshetzij latent hetzij .lraniiest op Ce àcbtergro4d aaRw6-za!'.I1jtt

d=
v'e 1

610tivatie bij een gro eien.1 aa1ltal bl]urtl-Jewaners
dulclelijker merkbaar 1\lordt, rte tuia:e de steeds
iorri:nd. '\-Íj,6ro-p, .15ï!oè .,- : ldr-osEctti.ld

straatcomité I s

E-!

mltr ge?1

zo1àng e]: geei-r -zekerhëid koat cver ,le to ekonlst van het
Oude i,{es1-en men zich waakzaam zai Llijven opste.Ilen
her .r1.:efzoeK, t-+tu-tt( ,nct 4óo.hëriin. v,n jà -rra?r_cornitérs ter harld - is senomèn, ( ""1 ,*.ri.*"à" i_.=r.-rrëtensctrappelíjke implicati3s I're e ft llraar rèt r"a.ra"vcor de rl1.tie8rcep ), za] o.€etoijfelC noq Ítoe]' ïraEeII.o'o, ter d, n r . I nu too i s Ë. bèLÉ-a. "a roo de al'-i._
€rcep zich za1 dierren te trezinnen, na a,. wàal9tfi{ar ik meeÍraanrlemsn - te1'ens de dienstverlGnen.ie oÍ,gane11 iI} .teijk zich zu11en .iiel]en te ta,iu beraden. èf en zö jawelk ,nr,. -rt zii -; r^p tu),é. n. e,.r, I .. .. ... jnie Lè-.Onsï.

dit

i.n l:
Nijk
6e t

Nabeschouii

Flaatsen ïe Lie rece]1te .{ei:errrtenisse4 in het ö1rde i{efgelopen x1aenden tegcn .1e achter Srcni van de .:cschiEale is v1Ír'stai:lsdoÉr1, dc structuux érl/"jrt 7-1we1 als de pcpuiatie er]/an,kan l:e t rr.i. qebeur.ën 1 uat eeil aktie, zoals :t..2è z1cïet Oi,-de i-,Ièsten t..E heden hee ft gemanifestee.d, julst in dièLans varr slasen he had,
komt mij vocr Cat zij gee4szins zonder meer mcdel kan staanvc.i Errdere uijkÈn herzij in Rottèrdam hetzij elders in i{edertand.

t ?en cont'r.ontatie tussex vertegen\.roorCige].s van de aktieg:roepOude Vesten en een aal1ta1 ttra.roners uit CroosÍrijk leiCCe totafwijzing di)or Ce Crooswijkers val1 de intervaniies van deaktiegroeple.ten uit het OuCc qesten!)

Tencin.le te kcnr-1] tct v.r.iie?in5 -!.1n trÈr:nisj è. irzichl_ in lrat2ich prDCesr1:.tig illspeelt rjnn.n r --t:Í1 1.-l , 1- str.natc.jlrlité1s,de L"w!lkine, bet samensp6f ir6r 31-èrheicl- lreLelrrii:,rerjsèn, hcofrten
Y.1n cliensteI1, uita.ceI.ende anbt:enaien etc,_ :ret ..,.shur.li9ar: o?
'.1 ,r I i io9r",-t'.. l-n,r\ I r-, .n *. . .,,i. ii._-rles, zàL irë./ r.r1 1r_èiériC stuk st:rttieBratÈriaa1 tritrme, vor.lnenvocr .liei,arl:n, di.. g.ï.te1èse"r..i zijn in de .j:st,-r.ler:1nF vanv.r.andefingsprocessen zoh,et in cle (t--illc a1s in i-c Ércire.eEro.È, zoHei in riÈ kreine ats in .:e Frcr_erc s-rl1re1rie\/rr,f.,



Sub._1: ifr.ele "oDirn vraren,, ..r'€r. .le al Can niot qeuenstë

1

heiC war] eela opbou1, 1uÍrc tior1aris r'-n ':on situatie a,1s het Oude

2

Ee11 aaíte1 kritische vragen, rrefke ik a1s o pbou.;",wer1rer heb €esteld- Caarbij aan dc periferie van de aktieg.oep s.taande, h?t focusgèricht op de zich snel atspeleI1de sebeurtenisserr-
welke aren de motiever1 vali de ve.teg€nNool.iiAers a.a-n .:e ltreiCebLUrihui,,.r o r Jp,/p .J, 1Lc ;. rÍririërLn:
- I,ras het onzeke1'heiC over het eigen frinctione.en?
- was het onzeker.hei.l .vér het iuÍrctioneren var1 Ce i stelling,

lraar' lnen ín dienst is?
- tuas het be-,{ogenhei.l rlet ee br-iurt?
- lras :€t oe in-r'ioed van Ce rntrrikj.elingen iri c1e sa']eír1e1/ing,

a.xil1 s.rciale akti€ ee!1 steeds fieer te ha,-.teren ed als
leEitiein aange!]1erkt n1idiel tuordt ?

bestond ni€t het Fevae.r dat er .rcrl chaos zou ontsta-an, uaarirranarchis e zach zo$ kunne]1 m".nifestere]1 t€n koste !,a4 herr. Ciezich eematieder opstcflen en Cie tàch ook à1ti.jd nce eèÍr te-iln8 ii, d. Ivrn C ,o L-;n L ri-krn.,
( ik denk in dit vcÍbanal aan de Culdetljke correctie door yer-

tegcnriccrdigsters van .te Eroeder6.cep m.tr.t. het qedÏ'ag va1l
Ce jonee.En bijdens Ce Eersie Grote B-,.rtl ij!:nkoflst )

I . had mer 1llel. vo iCoencle piannírlg a.;rBe'trracht , te Íieer r,ranr ,",í j
ncq over zo tieinig kennis beschiki-en over het eifcct, resp.
Íteeal-ief effect van sociale aktie?
( Op:e; -r'...ag -/ar.r lrij vlaL vóór .1e E3rste cj.o te jluurrbij.en-

koust over de .wijze, rra"irop men zich dc fo'iio1a-ulr voofstel.je"
bleaf rnen fiij het ar1tuoorC schuldig, cndat tn€r zich oltr heir
stanCÉu!1t stelCe dat eer1 proces a1s .1ib samen Eet Ce Ceel-neners gemaakt 1(rordt en eÍ' dus \.an te\roreE Eee11 Dlanninaj
i;1 behceft te irorder] ;:arnecbracht.)

wa-arrdoo. heÉft de aktie zoveet bijvat ÉcLreAerahou-r- ir ',e,li^nt r.--t .4,. n. L o. sr,.. a-; -;ii--
king Íot 

"rn 
groto a:rnta1 lila:rtschappij-hritisch

( rvaarwan veei als echtparen salx€r: bij Ce aktie
een we1.schi jnse1, hetwelk ík trv. in Zx;dÍ.,ri jt
or€. n rliet of r]a,rlvelijtrs aa]]tref!)

Gezier1 h€t feit, Cat zich i]]CerCa:!d een proces irs,:iÈr aÍ. re rei.€-
neI1, !,a:rin zc1\'e1 de oo1.spronkelijl-e init1.1t_r.s '.is anCeren- in-mii.lels aemoiiveèr.len- irarticipcxol1, .rcht ik he jj €etrechtvaardigdwat meer ver trculden in.te ontilikkeli]1g ïan h:t gs5g.1 te hebben.Bovendirr vetzel:crCe Cè heEr Zr.ricp nij in eLn eÉ:rpr?k dar .tepa.rticipaÈterl o]iCerli A c.Í'riEerend optre.len m.b.t. elkaars íunc_tioleren, resp. de moticvèn van Ce deelnel:ers .r,rr1 Cë ak+jie sclerpireten tc analyseren als hetzij taakgericht, hetzij AroepsÉleiichthetzij ingÉëeven door verbor:gen aeenda's-

Rèst nij tenslotte Ce principiëie araag aan i: loden -ran do y.amer
Sociale lijijkcphcu1,r v.or te 1-;_gen rI het ,nCer. de h,ri3age ornstan-
CigheCen functicl1eel is a_1s opbou uerker in hej; OuCe t.resi,en te
De vef,'teeenl"rcordiiters \,.an .le tr--idè buurthuizen- initlators van CeaLtie- heblr3'1 duiCelijk .loer-i blijtrel] mijn roi n1ct te aanvaar.len
binr1ei1 C€ atitiegroep, aar evcntueel m.b,t. :relatie-oDboulr trin-nen de forlnele kaders.

4 1.a.n de beuorler.s
van .1e bevó1-

zi.jrl lre trokhs1l;
bj-j het opbour-

ine s r e..I ,



r?tt,qie sub u
N. B.
ïet 'behoeft na.u,relijks betoo6 Cat í1G si,artpositie ran Cle opbcuw-€rker ir1 het Ouce llestell een bijzcnder moeilijke was, eriwel o!]1de voleer1de redene n,
- de buurthuízen treschikken over akkommodatie
- zij 'beschikken o1,ey, Illankracht van .iiwerse kÍ,aliteiten
- sij beschikken oveï oen aantal reiaties met buurtbe?oners.

deelr1€aers aa]l de aktivitëiten 1-a. Ce buurthuizen, van \L,ieeen mate 1,an sclidariteit Íerwacht l]lag !íor.1en tegen de ais
b..1itens taar1d,-r- po t t e11ki jker be 1e ef Ce opbou,r ert ;r "- de buurthl:ize]1 ku;r er: \.ee1 meer r.anuren beschikba.1r stelle]l],cor de talloze ger.rariëe1'de verLzaamheden, Eodi€ om zo"_1s iíhet OuCe'iesten eÈ]1 "J(tie -l,oor te trereiaLe]l,

Yoorts is af8etast in hoeverie (.e in het OuLle iÍesten opc.erenCeonCefi{ijsinstelliniqen trt èen vcrrrl vaI1 gezamenlijk cv.r1cg, l1ro_
8e1ijk tot ec1a E:ezameniijk on.rerlvfjsbeleia .tllars ct:ocr alte fe_

Teneinde i.,hcud te 6eren aan de Eri j door Ce i1litiatcÏ.o 1an deahtio toebeciachte ro1, i-ic lr ik mij georiënteerd bir1ncn Ce vertog.n_
1ío c ricli Érer s van .le naat schato.e l i jk-r"rerk-ics te li ingen tene i.rde rrate eaa.n, iI1 hceve].re zij bereid zljÍt tat cer-} ao; vail over,le€,sroeeli jk geza.renll jkÉ: pr:esentatie van h.t ma.at schappeli jk rrlrrk,
aarop Cé reacties uelisÍ/íaaÍ. geïnteréseerC n1.ar teÀ;1ijLertij.l

€eres6r'!-es.d blekerl te zijn, ààk a1 vanlrege Ce rlrind.-1. gujstige
er1ia?iÍ1€ien biitnën hc t S. S. O. ir. -vcr.tranl"..

-reasb€schcuueli jke hinde:rÉis
rlen cleze irlst.llin8.]'r b1ijt.t
pelen om in .lit over1.Í *e p
Vàn .1e 

"ij.le van L3t r,{et€ísc
lnen zich r.rè 1 ir.la1rgstellcnC
lr1?r1li jke 3n.t€r'ri jsinstcllilrts

Eén .,": 1-r de s.hoolhoofden ríet
uj,js in auLe sta.lslrijt ell heij
1"C bereid verkle.ard,

e+ hc.n, ku:l1aen €t.raken. Oèk bil.r-
Ëèn niet zonder n,-c1. stant te trap-

appelijk Bureau Oncl orÍ.Íi j s too4.1e
ndieÍ] er voorsterle.11 uit óe geza-
n b1j Cit bureau cp 1,afel zcuí]en

ce., uiterst mcCernÈ visi.J op cnCer-
t zich a1s prrrnotor v.io. dit ov€r-

-q

7

lr
i

f

D€ nedisch-sociale sector is dcor mij noA 11iet benaC.erd,

Rest het cverleg lnet de overía= clubhuizen ir:l het Oude ldester-t.De clubhuizelr Jeri.dhaven en S.l.T- . sta.-n ul.rmL-ntr.1 .tuicelijkbuit en spel .
Dit l<oèat :ni j éii€r11ijk b.tre,rreílswaardig voor met raame m,b.t.de
J euÉtChavon, dat 1ra.n oudsher een bijzonde. wi j L- en€iaë elnellt aa.nde crag 1eac1e- Aetrise de C ietstetting: ,,Bevoreeren wandeze8qe4schap, mcnCigheid; .lee1nërÍen aan pr.oces -ra-n r,É j-Eopbouw
via afYaardiging uit Ce v.r lwas senenero epe$ el1 het feestkomité;ItrévrrdeI,en ve.n de 1eeísituati€ van dr C..elnè,rers,, ( oril,leel1d
aa11 het rapport vzl1 p. Ilir1dt ) atsnrede hèt .tírectieDcl€ide [et?()orzitterschap van ds Te. Haar va]1 de Br-1urtu.erksektie , dankzlj velke diverse aa.1zetten tot aktie i11 het verleden zij11 €te_

Bij Ce bij cie aktie betrokkcn instellingert blijkt thar]s 11leinigof Aeen behoeite te bestaan om het .:iorita,kt met JeuÉ.1ha.1en en
S. F, L, t€ verstevi€len.
IIr .:en interví€uï rret .re heer Zwiep p,.t.t .:ezè tc kennen dat voor_
r'roeude ir.!stelliiee11 uctkoln zo,,ra.en zijn, '.nirs o1-er ecn gezamenl:jkbeleid m.b.t. l-tet Oude Vesten zoÈ kunnen i{orCen gesproken.Iiogelijk is hier- een taalí aa]r te ontlen.n docr: ee olUoulvr,,erker.Niettemin hcmt het mij voor dat 1danneer sprahe zal "ijr, .,rr-, "..,6crarlrnli i( ó-t.i.r, :j. rir a,1..- ,,rttèn Ír-op j. n oarLi.ip..rerl,
zowèI vertoÉlenuoordigerrs van de bevolking ( aeels terug te vindenin Ce akti--groep), werto genr^roordi gers van het ontt erl,ri jsoverlaé1,
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.,.e r.v,] 1

.vé1'teÉle nr,rcordi6ers r:it Ce ne.11sch_ soci:-1 e_ l!a,at scherpe I i jke.lierstverièrring, vertegen,rocrdi{t"fs v:.r) ctè club_ c]] !r!,.1rth izenaf snrede Íerteper1!Íccr.iiger-s yarr .iè orre1'heidsdie-stÈir om zodcendete kon3ll tot een voort.turende aístol,lln]in1r van cen patiket vandierlsten op aie behoëften .r1 l,erlsr)]r, biÍ:.ren Ce -cevcltiag 4esj.g_nj'1, , r '.

Gaarne zcu ik vara de teden van cre ltanler ver-rr€n€n, í,etks tai<e]r zijzouden 1ií11e4 zien ver-Írr.fd alool e€n opbc.Li{!,rerker ir1 het Oudelfesten, zo z1j a1 wan xrening zajn dàt hier taksn wo.rr. eenopboritr'\rerker 1igëen, .,Í (iat het werk Ínoet worderl overgoiato
na]1 Ce i11stellingea, di.r s.rn3n16-!.in1r si1u1f irls .to.rl.sie11i1-r{i !1a_stre1..11 en daartoe o1,-er] de nocir-6c fsci-tiieiten ;reschakken.

Rctt--rdamr 4 mei 19?O
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