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ln Rofterdam vindt op z8 mei de
Opzoomerdag plaats. 'ledereen' doet mee

D
rrierer' Daan
Laddge en

oou*ono.,n.*er en Rotterdammer in harr

Dtra

en

àoet mee. Maar ook de patatkoring Bram

de crearie,te akriisr John Braynzeel. \Xrie doet er eigenlijk

niet meei Lokale, maar ook internationale bedrijven als Shel en

om wat van de stad te maken. Een grote

Unilever hebben zich als sponsors in de rij geschaard onder het
morro 'Doe war voor je stad'. Nel/lr (Cooman) en

dag voor de sociale vemieuwing.

Nrrlir (Kroe$

zijn beschermvrourve. Een eindeloze lijst van organisaties leverr een
bijdrage, Het Centrum voor Beeldende Kunst sruurt

Radboud Engbercen sprak met Gerord de
Kleii n, scheidend coördinator sociale

veÍnieuwing Rotterdam, met Peter

vijftig

kunstenaars de pleinen op, het Rotterdams Philharmonisch

Orkest geeft een concerr op het Afrikaanderplein, het Rotterdamse
arbeidspastoraat DISK zamelt knuffeldieren in voor de

'KnufËlactie voor zwer!ongeren. Acht speeluinen worden opgeknapt,

zes

mobiele snoeprvinkels met een 'Opa' als beheerder

Bemtsen van wiikoÍganisatie

rvorden op pleinen geplaarsr, tweehonderd schoolpleinen van basis-

Middenland en doet veÍstag van een

schoolpleinen', duizend bomen zijn reeds door vijfhonderd vrijwil-

scholen krijgen een face-lift onder her mom

'\íeg met

de saaie

ligen op ëen dag onder lerding tan de uelriir5<lrgani'arie

straat, de Jan van Vuchtstraat.

Stadsmerk geplaarr, het ballonnencommando laat als het moment

28 Mei tgg4: Rotterdam maakt zich

De face-lift van
cle sociale vern ieuwing
Radboud Engbersen
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)
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daar is 32.000 gele ballonnen op. Rotterdam is er klaar r.oor. Her

lied voor het evenemenr is geschreven en gecomponeerd. De pleinregisseurs, pleinverrijkers en l«rarriermakers sraan

in

de smrÈ

re nrcldr de Opzoomerbode.

I. Ro.rerd.,r ecr beerje gaggetuige van een zich

blokken, zo ook de mariniers in de Van Ghendtkazerne, de

pro.e,

. r o( Fotrerdrnse

Ronerdamse Bond van Volkstuinders, de filiaalhouders en het

z:jn * e

o,cLt

personeel van de lesdgingen r.an Alberr

Heijni en zo kunnen

$-e

nog pagina's doorgaan.

aan hLr

r.o den; Zi:r rre hie-

in rap tempo volrrekkend infantiliserings-

arbrenaar. b,rrgcr .n ,nJrrre ner? O[
:rc van een unieke l. tie. \\ i. rn_rr eelr creld.cad de

rug re.hr. d( 'ociàle onre*, h:ll:g\eid van zi.h
"lircrp
samen iers moois, leefbaars en gezelligs van te maken?

.

om

er

28 mei 1994: Opzoomerdag in Ronerdam. Opplr is het svmbool
en de mascotte van her Opzoomeren, een onzijdig persoonrje

{"i
}*{laie

vormgegeven als een lelgeel stralend zonrrerje. Oppie heeft een

1e { fi

;

t'ï"i!\-irïB

onverwoestbaar goed hLrmeul is alrijd vrolijk, posidefen oprimisrisch. Onder leiding r.an Oppie zal een begin gemaakr worden mer
het heel, schoon en veilig maken van Rorterdam. trtrgeleken bij
Oppie verbleekt de

\íitre

Tornado. Heel rvar kantooruimre in

Rotterdam wordr door de alomregenrvoordigheid van Oppie mer
de dag geler en geler. Zells

in het hoofdkvarrier van de mariniers is

Rotterdam is de bakermar ran de sociale vernieur.ing, Daar
is het begrip eind jaren rachtig gemunt.

Het kabiner koos het

begrip bil zijn aanrreden rot het leidnoriefvan her kabinetsbeleid.
Hoe r.etging her de sociale vernieuwing in de ruim rier jaren
nadien? De surr *,as ongelukkig. De bewindslieden hadden

vijí

Oppie doorgedrongen. 'In de van Ghendtkazerne, het Ronerdamse

sessies

bolu.eik iair de mariniers, is de limmerbaas' Oppies aan her zagen

ermee naar de Kamer. las de honderd r.voorden rellende definitie

en de majooiOppies op zija beeldscherm aan het construeren',

voor en incasseerde het kamerbrede onbegrip. Haar deflnitie schiep

nodig om tor eer definide re komen. Minisrer Dales ging
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'Na vier iaar De Kleijn is niet
alleen de sociale vemieuwing in

Rotterdam op toeren gekomen,
maar zit het in Rotterdam ook

beter tussen de

oref

geen kiaarheid, maar maakte her rookgordijn dat rond het begrip
was gaan hangen nog

dichter Februari 1990 leek het begrip defini-

tief te sneuvelen. Drie stemmen uir die dagen:

Cdlmnist
'Hu

Paul Kuyperi

is uernoe/"elijh

ouer socialt
uolgend.e

in De Yolkskrant:

nijn katste

hans om nag iets te berrlt te brengen

oernietwing Zoak het er nu uitziet, uodt dit onfurwerp

maand in

wordt er alleen

de politi.elee

archieuen bijgezet. De

nog grappen ouer

katsu

wehen

gemaakt.'

D66 lractievoorzitter Hans uan Mierk:

'W

dreigen met z'n all.en de geaangenen aan een wootd

slogan, aan welke pretenti.es

SCP-directeur Van

kt

sxe* moeilijher zulltn

uotden, eet

word,en

toldaan.'

Staay.

'Het is de uraag of ha begrip ïociak uenieuwing' ouer
ueel

k

een

jaar nog

gebruihswaarde heeJi. Als het eerst elan L uegeëbd en er geea

extrd geld toot

d.e

gemeenun meer

uerni.euwing' uooral een mofio

i.s,

zal bkjÉen dat dt term \ociab

is geweest.

Een nuttig

poltieh woord

om het gewenningptotes tasen de nieawe coalitiepaÉteï Pt)dA en

CDA soepelte laten terhpen,'

Toch, het begrip liet zich niet zo makkelijk weg honen.

In

Rotterdam had men met lede ogen gezien hoe 'Den Haag' het
eigen geesteskind binnen de kortste keren had omgeven met ongelLrkkige associaties. Men zag hoe het kabiner er maar niec

in

slaagde
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in de

de abstractie aan een verbeeldingslaag te koppelen, zodar de burger

sleepten, doopte een onbekende de Jan van Vuchrstraar om

eindelijk eens begreep waar dat zo Íiequent in de media opdui-

]an van Kutstraat. Vier jaren is de fanfare van de sociale vernieuwing aan de srraar voorbij gegaan. Niet dat er in die tijd niets is

kende begrip voor stond. §íat Den Haag niet lukre, lukte

in de fik, panden werden

Rotterdam wel: sociale vernieuwing concreet en voorstelbaar

gebeurd. Integendeel. Panden vlogen

maken. Het waarschijnlijk mooiste voorbeeld is het Opzoomeren

gesloopr, panden werden gerenoveerd en heel wat grotestadsoflge-

(juisre vervoeging: ik Opzoomer, wij Opzoomeren, ik heb

rielwerd wisselend getergd en geduldig verdragen. Zo kon de Van

geOpzoomerd). Het werkwoord is afteleid r.an de Opzoomersrraat

Kutstraatbervoner rveleens verrast rvorden door een regenbuitje in

uit de oude wijk

het Nieuwe rVesten, een

wijk die in de jaren

de eigen huiskamer, omdat een junkie er met het zink van de

tachtig landelijke bekendheid kreeg door de zich daar pregnant

dakkapel vandoor was gegaan. Nu ligt aan de voer van de straat een

manilesteerde nieuwe armoede en bijstandsafhankelijkheid van een

enorm rechthoekig opgehoogd terrein braak. Op termijn moet

groot aantal van haar bewoners. Een aanml bewoners van de

daar een prachrig park verrijzen, vooralsnog is het daar alle dagen

Opzoomersrraar bond met succes de strijd aan tegen de verruiling,

Èest voor de

de verslonsing en de

honden, pittbulls en hun eigenaren. De sradsvernieuwing, weten

lichrend

r

onveiligheid. De Opzoomerslraar bleek een

oo'beeld toor andere RorLrdàm.e ,rraren re

zijr.

Een ander voorbeeld var de Rotterdamse down-to-earth-

invulling van sociale vernieurving. In 1993 hield de vuilnisophaaidiensr van Rotterdam (de Roteb) een stiptheidsactie. rVijken
vervuiiden in een hoog tempo. Mevrouw

,{

Paerelgitgover tot

een schoonmaakacrie. Het projectbureau sociaie vernieuwing zag
de kans voor open goal. MevrourvA. Paerel en haar

KOMO-

uit etagelvoningen aldalende bouviers, herders-

de omwonenden heeft

zijn eigen tempo, en kent zijn ondoorgron-

delijke rvegen.
Rotterdam relt meerJan van Kutstraten. In de steek gelaten
straten die op betere rijden rvachten. straten waarvan de huidige
bewoners het idee hebben dar inspanningen om het rvat leefbaarder te maken lvater naar de zee dragen is en zich vooralsnog
oefenen in stoitisme

zakken werden de stad als voorbeeld voorgehouden. De stiptheids-

Peter Berntsen, werkzaam bij de

actie Ans Parel' was geboren, rweehonderd srraren deder op een

schetsr de rvijkwaarioe ook de Jan

gegeven moment met de actie mee. Nog een voorbeeld. Rorrerdam

snclle streken.

telt 5.429 srraten. Stel nu, zeiden ze bij het Projectbureau Sociale

door de stadsvern

Vernieuwing, dat elke suaat één bewoner heeft die tegen een

ringsivijk). Er rvonen 66 natio

r veel Tirrken,

onkostenvergoeding een oogje in het zeil houdr, klachren van

Marokkanen en Kaapverdianen. Hér is een

jonge wijk,

straetbewoners aan de juisre insranries doorgeeft, en diensten aan

waar de helft van de bervoners vàn-een ui

isatie Middenland,

lan

Mi

t behoort in enkele

in trcede instantie
weede-

Tien tot vijf-

hun jasje trekt als de uitvoering te wensen overlaar, dan hebben we

'boven

in Rotterdam 10.858 berrokken

Jarcfl

en waakzame ogen exua om de

srad heel, schoon en veilig te krijgen. Vanuir die gedachte onts-

proor her proiccr

l.,1e É.,1a

her Proiecrbureau in

tro

ln lo rr'iker leefr d'r o'oieci.,chriift

h;;. eirdrapporr.

ls

voer aan de grond gel«egen.

ntseIl
iweEde

onwikkeling

de

in

de

een

wijk wonende alloch !onen

in de

wijk acieve allochrone organisaries zijn zich meer en meer op

De Jan van Kutstraat
En nu na deze Goed Nieuws Show bach to realiry. Naar de

Nederland gaan oriënterea. Sreeds minder allochronen rvonen in

Middenland mer het idee'lk ga roch rerug'.
Beide ontwikkelingen - naderende voltooiing stadsvernieuwing,

Jan van Kutsrraar. Ach, de Jan van Kutstraat. Aan het einde van

toe samenlevingsopbouw. Lang
.'roepende

in

d een

rmoer hij

de woestijn' gevoeld,

berokken partners. Het liikt wel,

wing'in het weer zit', De djd

Hemelsbreed ligr de ]an van Kutstraat misschien op een kilometer

is er

verÍueu-

bli

voor

.

ziet de

'saamhorigheid' in Middenland toenemen, ea

aPPèl

op het wij-gevoel' van buunbewoners door het o

vaak

heel

effectiefblijkr

afstand van het hooldkwartier van de Sociale Vernieqwiog en op

Berntsen zegt het niet met zoveelwoorden, maar de Jan vaIl

zo'n tweehonderd meter alirand van de bewoaèifórganisatie die de

Kutstraat lijkt voor de Grote Doorbraak te staan. Misschien moet

5ociae Ve-r ieun

wij\

irg voor

en in de .rad

'r

iik coördineen. Ierwijl elders in de
raren Op,,ooner/egel, en .prijzen in de u a. hL
de

r^

3
q.

re werken.

=
a

tog één blok huizen worden opgeknapt, misschien moet het park
zijn eer,re conrouren k-iigen. mrar dan zal de srraar de krachren

à
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'Socialeivernieuwing is een overle\
, moeten kunnen h

,

)

bundelen en de nieuwe

stirp

bevechren. De overwinning zal zoer

smaken en vanaf dat bruggehaofd,zal be1gre srraawerlichring

rvorden opgeëist. Zo gaat het immers ook.elders. Maar waarop

wordt die overrvinning dan bevóchten? Wie is de tegenstander? De
lokale overheid, de lokale politiek, de gemeentelijke diensten? De

overwinning lijktvooral bevochten te worden op het ongeloof, de
ber.r'ring en de ao; rhie. Her effeo drarvan is du mer elkaar acriveert. Burgers, gemeentelijke diensten, lvijkagenten, bewonersorganisaties, opbourvrverkers, ondernemers;woningbouwcorporaties,

;mbrenrren. er.. ziin e (aar aar het oprroken.
Vaar Berrnen n ij'- bii al her goede nieuw. op een grote dreiging
die over wijken als Middenland hangr: de werkloosheid. De helft
r.an de bervoners van

Middenlard

is

rari een uitkering afhankelijh

De mee,re allochtone jongeren die nu rrn ,.nool ko.en vinden
gern r"erk.

À.

deze

werLloo.heid'problemariek zich doorier is her

ofMiddenland niet terugzakl in d9 tmosieloosheid ïan de

de vraag

jaren tachtig. lmmers, mensen zordetroekomst, zegr hij, hebben
geen bood.. hap aar en oog uoor de

L-r^

a iteir uan hun leefomge-

ring. Daarom doer Rorrerdam ook zo krurrp:chr'g. re-relt hii.
ouer her

rirbrriden rar her aantar barenpoolplaar,en - de uakbe-

wegilg e"r de m risre. ztin o'er de banenpool reel rerughoudender

,l
I 6

toegang tot de Basiseducatie.

Bernrsen:

ElLe Rouerdammer die liever een baan heeft dan een

houden.'

'Het

is een

instrument om mensen bij de samenleving te

uirkering. kijgr eer barn aang.boden uan Nieur'e
Banen Rot.erd"m

\íc-Lr,

fumada
De burgerplíóten in Rotterdam

zijí:
Vier jaar lang heeft het Projectbureau Sociale Vernieuwing

O

O

Elke Ronerdammer die ontoelaatbaar gedrag in de

publieke ruimte meemaakr, spreekr hier de berrok-

ttarrmotor' van de sociale vernieuwing gefungeerd. Het bureau
is 31 maart jl. ontbonden. De ldus zir erop: her proces is in bewe-

kenen op aan. Zo doen wij dat hier nu (nier) met

ging gezet. Een belangrijke rol heeft de charismatische projectleider

elkaar.

Gerard dt Kleijn gespeeld. De Kleijn bezit de gave van her woord;

Elke Romerdammer die gesteund wordt

rvie ooit een lezing van hem heeft gehoord kan dar bevestigen. Na

door de verzorgingssraar probeerr iets terug te doen

r

voor

Rotterdam op toeren gekomen, maar zit her in Rotrerdam ook

de samenleving.

E

,§

ir

zich inrensiefte interesseren voor de onderwijspresra-

§[e vragen aan De Kleijn wat hij voor indmk had overgehouden

ties van zijn kind.

aan het congres'Dossier Sociale Vernieuwing'dar de

O Llk. migranr d'e z'rn ir Rorre-dan rr'l 'e'-:gen i.
,a

ier iaar De Kleiin is nier alleen dc 'oc'ale vernieurr:ng

beter 'tussen de oren'.

O Elke ouder heeft de plicht om
Ë

als

rcrplicht om de Nederlandse raal
Ëlke Ronerdamse

lebruari organiseerde over sociale vernieuwing. Hij venvijst naar
het optreden van de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken. /az

re 1eren.

wer\erer piaatst minstens

\4'JG op 28

een lang-

Thijnhad, sociale vernieu*.ing consequen! in verband gebracht met

Thijn herhaaldelijk 'Het gaat allemaal om de

durig werkloze op een stageplaats in zijn bedrijfmet

de grote stad (Van

een perspectief op een baan.

mensen in de oude lvijken van de grote steden'). Dar was hem

uit

het hart gegrepen! Biza had in de achrerliggende periode van
Bron: De Lureslezins

ltr

Gerud de Kleijn op 13 maan 1994)

sociale vernieuwing een planelandsverhaal' gemaakt ('En dan
opscheppen over het aantz1 convenanten dar ze met gemeenten

hebben afgesloten), Had men vanaf de start sociale vernieuwing

8

u-r

beperkt tot de grote srad, dan was veel olduidelijkheid weggenomen. De steden hadden de beelden kunnen leveren om de

ngsstrategle, met als ui§angspunt dat mensen het hoofd boven water
a-rden,'.met een taela en een traan en niet te siagrilnigl
iioqdzaak van sociale vernietwing pregnant en zonder misversranden te illusrreren. Door sociale yernieuwing in alle uithoeken

verdelingsdaar waren

van Nederlard te promoten werd ook, beroogr hij, her
probleem ontlopen.

Hij had liever

gezien dar gelden

ingezet waar de sociale problematiek zich het scherpst

trugkijkend stelt hij

vast dat het kabinet sociale

manilesteert.

vernieurving

heeft laten verrvorden tot een'bestuurlijk decentralisarieprocei.

. Over de berekenis van de onlangs van krachr gervorden Tijdelijke

Sociale vern

ie u rr

irg

m an i [es tee

r

t

a

ch

o o

k io voorbeeldgedrag, in

bruraliteir en crearir.iteit, en in de vaaLdigheid grote problemen
ldein te maken. Ook die vaardigheden miste hij op de departemenren. [n Rotrerdam hebben ze besloten om na de opheffing van
het Proiectbureau niet langer over 'sociale vcrnieuwing' te praten.

In Rotterdam gebruiken ie voortaan rermen als 'Opzoomeren';
begrippen 'mer een Rotterdamse beschermlaag', die niet snel door
onzorgvuldig gebruik verpest kunnen rvortlen. Bovendien: 'Een

Wet StimLrlering Sociale Vernieurving haalt hij de schouders op.

begrip

'Het is een decentraliseringswetje. Een opteisorr van door Biza in

opnemen

ecn necje gevangen regelingen. Het is zo rvillekeurig als rvar. Flet

Op lret eerder genoemde \4'JG-congres sprak ook premier Lubbers

a1s

Opzoomeren zullen

ze

niet snel in een wettekst

.

Lubbers bracht zijn woorden van vier jaar terug

in herinnering:

blijkbaar niet de triomlen behaald waarop hij toen
jaar later zegr

hoopte,

hij dat slechts 'een klein stukje

modderige grond met een tegel is bedekt'. Is dat niet een veel te
bescheiden eindoordeel orer hetgeen in de aftelopen jaren is

bereikt? Bijvoorbeeld in Rotterdami Ook als men zich war gereserveerd opstelt tegenover de Ronerdamse imagologie rond sociale

vernieurving, de met grote stelligheid gepresenteerde statisdeken in
het eindrapport, dan nog imponeert de ideeënrijkdom, de hoeveel

in gang gezette projecten, de ontplooide activiteiten, en het vaak
consequent toegepaste principe van de tociale acupunctuur': grote
gebaren afleren, en kleine ptojecten op maat snel proberen re reali-

in

seren. Maar wat het belangrijkste is dat de sociale vernieurving

Rotterdam burgers, ambtenaren en ondernemers meer tot elkaar
heeft gebracht. Met het oog op her vinden van oplossingsrichtingen voor de rverkloosheid is dat van enorme betekenis. De

Kleijn: 'Sociale vernieurving is geen utopische beweging, her is een
orerlevingsstrategie, met als uitgangspunt dat mensen het hoold
boven lvatcr moeten kunnen houden. met een lach en een uaan en

nlet te sjagrijnig.'
Rotrerdam is een sentimentele stad. Geen grote politieke utopieën

naar eerder de smardap en volktoneel lijken inspirariebronnen te

zijn.
Op het laatste moment hebben de bewoners van deJan van

d

=-

Kutsrraar besloren mee te doen met de Opzoomerdag. 'Wij moeten
onze straat met gele ballonnen versieren, de radio in de vensrer-

bank plaatsen en afstemmer op de lokale radio-omroep.
Bovendien moeten rve iets geels aanirekken. Sommigen van ons
zullen zich in het begin een beetje opgelaten voelen, maar dat
gevoel zal langzaam verdrongen worden door het wij-gevoel dat

nffi

gaandeweg van ons bezir zal gaan nemen.
Lane ]e,e de lan ran

l,alg

leve onze straatl

Kur.rr;;rl

Radboud Engbenen is mederverker 6ij de

rcror opvmg

f
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