
Bussumse Krant,  nr.  61, 5 april  2007, pagina 9

WWW.VERWOERD-WATERSPORT.NL

NIEUWE COLLECTIE 
ZOMER 2007

Huize rweg 54  -  1402 AD Bussum
Telefoon 035 69 129 68 / 69 207 44
www.his tor i schekr ingbussum.nl

Foto oud: Maaike Witzel
Foto nieuw: Stad- en streek archief Naarden
Tekst tijdsbeeld: www.anno.nl
Tekst Havenstraat: Martin HeyneGrafi sche verzorging: Betty Spanjaard - www.studiomouche.nl       Afl evering 714 - 2007 - Bussumse Krant - www.historischekringbussum.nl

De hoek van de Havenstraat met 
de Molenlaan in 1936.
Het winkelpand met vier woningen 
is zo juist in de plaats gekomen 
van de boerderij van De Gooijer. 
Nu, 70 jaar later ziet het er nog 
precies zo uit. Alleen de deur op 
de hoek is dichtgemetseld.

Een korte impressie van het 
tijdsbeeld anno 1936 en wat 
daaraan vooraf ging.

Op 25 oktober 1929 stortte in 
de Verenigde Staten de beurs in. 
‘Zwarte Donderdag’ had wereldwijd 
grote gevolgen. 

Aandelen waren ineens niets meer 
waard en banken trokken leningen 
in om zelf uit de rode cijfers 
te blijven. Het gevolg was een 
enorme economische crisis, en 
een golf van werkloosheid omdat 
bedrijven de lonen niet meer 
konden betalen. Ook in Nederland 

waren de gevolgen merkbaar. 
In een paar jaar verloren 500.000 
Nederlanders hun baan. Op het 
hoogtepunt van de crisis was 
een kwart van de Nederlanders 
werkloos, met alle gevolgen van 
dien. Een deel van de Nederlandse 
werklozen kreeg ‘steun’ van de 
overheid: 15 gulden per week voor 
een gezin. Maar daarvoor moest je 
wel wat doen. 
Twee keer per dag moesten mensen 
zich bij een stempellokaal melden, 
ook om te voorkomen dat zij zwart 
gingen werken. De steuntrekkers 
waren vaak herkenbaar aan hun 
kleding: kapotte schoenen, rood 
gerande sokken, en gestempeld 

ondergoed. Mensen schaamden 
zich hiervoor. Vernederend was 
ook het snuffelen van controleurs 
naar ‘luxe’ artikelen in de woning.
Gedurende de crisisjaren hield 
minister-president Colijn vast aan 
de hoge waarde van de nationale 
munt, de gulden. Producten bleven 
daardoor duur, terwijl de lonen 
diep daalden. Pas in september 
1936 werd de gulden door de 
overheid minder waard gemaakt. 
Prijzen daalden, de handel steeg 
en de economie klom uit het dal. 
De ‘crisisjaren’ waren voorbij, al 
waren werkloosheid en armoede 
niet helemaal verdwenen.

Foto uit 1936

Foto uit 2006

Het onderzoek heeft veel informatie 
opgeleverd over hoe cliënten van de 
Regionale Instelling Begeleid Wonen 
Gooi en Vechtstreek de zorg en het 
wonen ervaren. Het onderzoek geeft 
een goed beeld van hoe cliënten de 
begeleiding van de RIBW ervaren, 
de keuzemogelijkheden die ze al dan 
niet hebben, de tevredenheid met de 
woonvoorzieningen, behoefte aan 
informatie, het soort ondersteuning 
dat geboden wordt, de bereikbaarheid 
van de organisatie en begeleiders, de 
beschikbare tijd en bijvoorbeeld de 
opvang in crisissituaties. 
Dit heeft geleid tot een groot aantal 
aanbevelingen. Het rapport werd op 
woensdag 28 maart, in de week van de 
psychiatrie, aangeboden aan de direc-
teur van het RIBW.
Het betrof hier een onderzoek in 
opdracht van de cliëntenraad van de 
RIBW Gooi en Vechtstreek. De RIBW 
G&V heeft een capaciteit van onge-
veer 150 plaatsen verdeeld over een 
zestal vestigingen beschermd wonen 
en ongeveer 150 cliënten in begeleid 
zelfstandig wonen voor mensen met 
chronisch psychiatrische problema-
tiek. Zo biedt de RIBW G&V, naast 
woonvoorzieningen, begeleiding vari-
erend van 24-uurszorg in groepsver-

band of individueel tot een wekelijks 
bezoek aan een zelfstandig wonende 
cliënt. De cliëntenraad had signalen 
gekregen van cliënten dat zij niet 
tevreden waren met de effectiviteit 
van de begeleiding. Men had de indruk 
dat het percentage cliëntcontact te 
laag is in verhouding tot de tijd die 
medewerkers aan andere taken beste-
den. Daarnaast had de cliëntenraad de 
indruk dat voor een deel van de cliën-
ten bij RIBW Gooi en Vechtstreek de 
vermaatschappelijking te ver doorge-
voerd is. Niet alle cliënten zijn in staat 
zelf een sociaal en maatschappelijk 
leven op te bouwen, een aantal van 
hen heeft hierbij meer ondersteuning 

nodig dan op dit moment beschik-
baar is. De manieren waarop cliënten 
door begeleiders “gedwongen” worden 
activiteiten te  ondernemen wordt als 
weinig respectvol ervaren.
Er zijn in totaal veertig interviews door 
getrainde cliënten gehouden onder cli-
enten van de RIBW.  Er is geprobeerd 
om zoveel mogelijk een representatief 
beeld te verkrijgen door cliënten te 
interviewen van de diverse locaties, 
verschillende leeftijdsgroepen, ver-
schillende vormen van wonen en bege-
leiden op te nemen in het onderzoek. 
Dit alles heeft 52 knelpunten opge-
leverd die door de cliëntenraad zijn 
omgezet in aanbevelingen.

Cliënten RIBW doen zelf onderzoek 
naar kwaliteit Donderdag 5 april: Verlosserkerk 

19.30u. Ds. H.W. Kuipers; Spieghelkerk 
19.30u. Ds. H. v. Dijk; St. Jozefkerk 
19.30u. Pastor J. Hung; Mariakerk 
19.30u. Pastor A. Fritschy.
Vrijdag 6 april: Evang. Luth. Gem. 
20u. Ds.W.F. Metzger; Doopsgez. Gem. 
19.30u. Werkgroep Liturgie; Verlosser-
kerk 19.30u. Ds. H.W. Kuipers; Spieg-
helkerk 20.15u. Ds. C. v. Andel; St. 
Jozefkerk 15u. Pastor J. Hung, 19u. 
olv Parochianen; Mariakerk 15u. N. 
Smit, 19.30u. H. Janssen.
Zaterdag 7 april: Evang. Luth. Gem. 
22u. Ds. W.F. Metzger; Wilhelminakerk 
21u. Ds. H.J. v. Dijk; St. Jozefkerk 21u. 
Pastor L. le Jeune; Mariakerk 21u. N. 
Smit.
Zondag 8 april: Geref. Kerk vrijgem. 
9.30u. Ds. P. Boonstra, 17u. Ds. R. ter 

Beek; Spieghelkerk 8.55u. Ds. I. Hoor-
naar, 10.30u. Ds. J. Borst, 17u. Ds. 
L.W. Smelt; Verlosserkerk 10u. Ds. H.W. 
Kuipers; Wilhelminakerk 10u. Ds. H.J. 
v. Dijk;
Evang. Luth. Kerk10u. Ds. W.F. Metz-
ger; Doopsgez. gem. 10.30u. Ds. A. 
Maas; de Schakel, familiekerk 15u. 
dienst; Leger des Heils 17u. samen-
komst; Vrije Kath. Kerk
10.30 en 19.30u.; St. Jozefkerk 10u. 
Pastor J. Hung; Mariakerk 10u. Pastor 
A. Fritschy.
Maandag 9 april: St. Jozefkerk 10u. 
Pastor J. Hung.
Dinsdag 10 april: St. Jozefkerk 9u. 
Pastor J. Hung.
Donderdag 12 april: Mariakerk 12.30-
12.50u. Ds. A. Meek/Th. de Kivet.
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