
Oranje jasjes 
spotten

Nieuws 
van de 
Stadsmarinier
en deelgemeente 
Rotterdam Centrum

Kracht-
vrouwen 
in Buurtcentrum 
De Overkant

pagina 4+5 pagina 6pagina 2 pagina 7

Verborgen 
bedrijvigheid
Wouter 
van Brakel

 Uitgave van: Aktiegroep Het Oude Westen • Gaffelstraat 1-3 • 3014 RA Rotterdam • telefoon 010-436 1700  • Jaargang 42

w w w . a k t i e g r o e p o u d e w e s t e n . n l

Buurtkrant
MAART 2012 Oude Westen

pagina 8

Honger-
winter in de 
Josephstraat

’t Kan ook anders…

8 maart 
Vrouwendag 

Op donderdagmorgen 
8 maart wordt de interna-
tionale vrouwendag weer 
gevierd in Odeon aan de 
Gouvernestraat. Alle vrou-
wen uit het Oude Westen 

zijn van harte welkom. 
Het programma is van 
9.00 tot 12.00 uur. 

De zaal is open vanaf 8.30 
uur. Portefeuillehoudster 

van Deelgemeente 
Centrum, Marjolijn 

Masselink, zal om 9.00 uur 
het startsein geven voor de 

vrouwendag. 

De buurtkrant bericht al haar hele leven kritisch over de planvorming voor het Oude Westen. Dat blijven we 
ook doen, maar nu met de crisis gaan we er een schepje bovenop doen. Want je kunt natuurlijk denken: 
als de Grieken nou maar allemaal hun pensioen inleveren, kunnen wij weer gewoon verder. Of: Woonstad 
kan vast beter gokken dan Vestia. Of: uiteindelijk gaat het deelgemeentebestuur zich wel wat aantrekken 
van de kritiek van de gemeenteraad op de ondemocratische planvorming in het Oude Westen en gaan er 
drie bewoners in een adviescommissie zitten en dan is dat ook weer geregeld. Of: als we nou maar precies 
vastleggen wat die paar overgebleven buurtwerkers per minuut moeten doen, dan hebben we met mimima-
le middelen maximaal sociaal profi jt. En je kunt ook nog denken: in deze krappe tijden zullen ze zeker geen 
sporthal en school afbreken en driehonderd meter verderop weer opbouwen en grote kans dat die 
nieuwbouwprojecten ook op een laag pitje worden gezet, dus kan alles lekker bij het oude blijven. 

Dat kan je allemaal denken, maar 
‘t kan ook anders. De economische 
crisis is ook een geschikt moment 
en een goede reden om ons 
economisch systeem anders in te 
richten: minder groei, ongelijkheid 
en ondoorzichtige fi nanciële trucs, 
en meer zorg voor het milieu en 
een eerlijke verdeling. Woningcor-
poraties zouden hun bezit minder 
als vastgoed en meer als woningen 
van hun huurders kunnen zien. De 
deelgemeenteraadsleden en porte-
feuillehouders zijn weer volksverte-
genwoordigers. 

Het menselijke kapitaal van de wijk
De huurders vormen samen met de 
eigenaar-bewoners en de onderne-
mers het volk, het sociale hart en 
het menselijke kapitaal van de wijk. 
In hun dagelijkse doen en laten, 
maken zij het Oude Westen zoals die 
is, en zij kunnen de wijk ook beter 
maken. Want zij zijn een bron van 
historisch bewustzijn, levenswijs-
heid, praktische kennis, ideeën en 
emoties over de wijk; en ze maken 
er in hun vrije tijd werk van, op aller-
lei terreinen. Ze knappen op eigen 
initiatief de buitenruimte op, zoals 
in de Henegouwerlaan, het Adria-
naplein, het Kogelvangerplein, de 

’s Gravendijkwal, de Tussentuin, de 
wijktuin, de Bloemkwekersstraat; en 
de stokroostegeluitvinder in de Gou-
vernestraat. Ze kennen en koesteren 
het cultureel-sociaal erfgoed van de 
wijk: de Drievriendendwarsstraat en 
de verhalen op de achterkant van de 
buurtkrant. 
Ze kennen de lol en het nut van 
samen dingen doen, zoals de 
vrijwilligers van de Leeuwenhoek, 
de dinsdagavondwandeldames van 
Odeon, de theetuin, de Wereldvrou-
wen en krachtvrouwen,het Turkse 
republiekfeest, het kinderkerstfeest 
van de Vereniging Binnenweg en 
de jaarlijkse Zeskamp. Ze kennen 
de zorg- en knelpunten in de wijk, 
zoals Drugs in kleur, de ruilwinkel, 
het woonwensenonderzoek en de 
vrijwilligers van het wijkpastoraat. Ze 
weten hoe ze op een praktische ma-
nier voor elkaars kinderen kunnen 
zorgen, zoals de buurtouders, de 
duimdrop-, speeltuin- en huiswerk-
klasvrijwilligers en de tussenschool-
tijdmoeders op het Josephplein. Ze 
begrijpen het belang van informatie-
uitwisseling: het aktiegroepcafé, de 
buurtkrant en diverse websites; en 
het belang van het sociaal verband 
van de wijk, zoals de straatcomité’s 
Sint-Mariastraat en Bajonetstraat. 

Creativiteit, kennis, betrokkenheid 
en zorg
Het is maar een greep en wij denken 
dat er nog veel meer kennis, kracht 
en ideeën in de wijk zitten. En trou-
wens, ze mogen gerust ook uit een 
andere wijk, stad of land komen. Het 
gaat ons om een creatievere manier 

van denken over de toekomst van 
het Oude Westen dan nu gebeurt, 
ondanks of juist dankzij de economi-
sche crisis. Minder gefocust 
op geld en met meer erkenning van 
andere waarden: de betrokkenheid 
van mensen bij hun buurt, de zorg 
voor elkaar en voor de omgeving. 
Weg met die monitorbrillen en zien 
welke oplossingen bewoners en 
ondernemers in het Oude Westen 
zelf kunnen bedenken. 

’t Kan ook anders, zeiden de 
tijdelijke bewoners van de Sint-
Mariastraat die hun huis uit moes-
ten, we kunnen van ons eigen 
huis ook een modelwoning en een 
expositieruimte maken. ’t Kan ook 
anders, zeiden deelnemers aan een 
bijeenkomst over woonservicege-
bieden. Als er in het Oude Westen 
niet genoeg parkeerruimte is voor 
een scootmobiel, dan maken we 
toch een scootcentrale in de wijk. ’t 
Kan ook anders, als de bibliotheek in 
januari echt dicht gaat, dan kunnen 
we met een stel bewoners toch zelf 
wel een leeszaal inrichten. ’t Kan 
ook anders, zegt de groep Blijfzelf 
in de Sint-Mariastraat, in plaats van 
dure hoogniveau-renovatie knappen 
we de huizen zelf op. 
’t Kan ook anders, op al die platte 
daken in het Oude Westen zouden 
zonnepanelen geplaatst kunnen 
worden. 

’t Kan ook anders…. denkt u 
dat ook wel eens, laat het ons 
weten, wij schrijven het graag 
voor u op en plaatsen het dan in 
de buurtkrant om weer andere 
mensen te inspireren. ’t Kan 
ook anders, dit is het begin van 
een nieuwe rubriek, bedoeld als 
doorgeefl uik en impuls voor an-
dere manieren van denken over 
de toekomst van het Oude Wes-
ten, en de rest van de wereld.  Fotobewerking Karin ter Laak

Fotobewerking Karin ter Laak
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Theo Siebolt
Ik ben verantwoordelijk 
voor het onderhoud en 
schoonhouden van het 
Wijkpark, in opdracht 
van de gemeente. Mijn 
collega Raoul stond al 
in de vorige buurtkrant! 
Op dit moment doen 
we onderhoud aan 
de riolering, dat moet 
eens in het half jaar 
gebeuren, omdat die 
anders verstopt raakt 
door bladeren e.d. Het 
mooie aan dit werk vind 
ik vooral de dieren in de 
kinderboerderij. Als er 
zieke dieren zijn, weet ik 

wat ik moet doen. Verder weet ik veel van rozen snoeien, hees-

ters en bomen snoeien, en leer mijn collega’s de fi jne kneepjes 

van het vak. O ja, mag de buurtkrant Oude Westen ook bij 

ons in het park komen te liggen? Voor de mensen om mee te 

nemen? Zou mooi zijn!

Willem 
Fongers
Ik doe metingen in op-
dracht van de gemeen-
te in de buurt van 
bouwlocaties, om de 
settingen en deforma-
ties te controleren. Dat 
is vaktaal! Maar het 
komt er op neer, dat 
ik moet nagaan of de 
bouwwerkzaamheden 
geen verzakkingen of 

andere problemen veroorzaken. Nu zijn we bezig rondom het 
nieuwe Centraal Station. Het is echt mooi werk. Ik ben trouwens 
geboren en getogen in Rotterdam: mijn wiegje stond aan de 
Beukelsdijk.

Dhr. Zamen
Ik werk voor aannemings-
bedrijf Nijkamp en ben de 
uitvoerder van een klus 
voor de Stadsverwarming. 
We zijn hier met een heel 
team bezig aan een uit-
breiding van het netwerk, 
onder het gerenoveerde 
ronde gebouw aan de 
Diergaardesingel en het 
bijbehorende parkje. 
Buiten bezig zijn vind ik 
heerlijk, als het weer een 
beetje meewerkt tenmin-
ste... We zijn heel veel in 
Rotterdam bezig, en dat 
betekent dat je regelmatig op oorlogspuin stuit bij het 
graven.
In Rotterdam is de Stadsverwarming al kort na de 2e We-
reldoorlog aangelegd. Veel leidingen zijn dus verouderd, 
en doorlopend vindt her en der renovatie plaats aan dit 
systeem. Na de overstroming in de Koopgoot een paar jaar 
geleden, is Eneco extra alert op het onderhoud. Bovendien 
leveren nieuwe onderdelen een hoger rendement want ze 
houden de warmte beter vast. De warmte in dit systeem 
komt o.a. uit de vuilverbranding. Heel duurzaam dus die 
Stadsverwarming! Maar ook interessant om te horen dat er 
nog regelmatig uitbreidingen aangelegd worden.

Erik en Perik
Begin dit jaar kreeg De Haven-
loods een groot aantal brieven van 
bezorgde Rotterdammers met kritiek 
op de Rotterdamse corporaties. Die 
zouden niet goed omspringen met 
de belangen van hun huurders. Met 
name Woonstad kreeg nogal wat 
vegen uit de pan. De inhoud van de 
brieven kwamen overeen met de kri-
tiek die de gemeenteraad vorig jaar 
uitte. Op 24 november 2011 stelde 
die bij motie vast dat de bewoners 
van Het Oude Westen onvoldoende 
waren betrokken bij de plannen voor 
de toekomst van hun wijk. Of zoals 
Corinne het treffend samenvatte: 
“De Gemeente en Woonstad praten 
wel over ons ‘maar niet met ons!’”
Uiteraard legden kritische bewoners 
wethouder Karakus de vraag voor 
wat hij gaat doen om de belangen 
van deze Rotterdammers veilig te 
stellen. Maar de wethouder zwijgt in 
alle talen. Ondertussen werken wijk-
manager Ellen Perik (Deelgemeente 
Centrum) en programmamanager 
Erik Hoefl aak (Woonstad Rotterdam) 
eendrachtig aan een gezamenlijke 
reactie op de kritische moties van 
de gemeenteraad. Bewonerswerk-
groep BAAKS verwijt het duo dat ze 
dat doen, zoals ze dat al die tijd al 
deden, zonder de bewoners uit Het 
Oude Westen daarbij te betrekken. 
Het resultaat laat te wensen over. Na 
drie maanden zijn ze er nog steeds 
niet uit.
Woonstad en de Deelgemeente 
behandelen de bewoners als het 
derde wiel aan de wagen. De 
gemeenteraad ziet dat volkomen 
anders. Bewoners kunnen juist een 
zeer positieve bijdrage leveren aan 
de plannen. Als het aan de gemeen-
teraad ligt, overleggen gemeente, 

Bewonerswerkgroep BAAKS maakt zich zorgen over de plannen 
van Woonstad met de woningen in Bajonetstraat en omgeving. 
Op 20 februari verwoordde Corinne Wortel die zorg bij een 
vergadering van de Deelgemeenteraad. De bewonersinbreng is 
nog altijd het kind van de rekening. “De Gemeente en Woonstad 
praten wel over ons maar niet met ons!”

Ook deze keer gingen we oranje jasjes spotten in het Oude Westen. Dus de 
straat op om de mensen te portretteren die daar hun werkterrein hebben. 
Weer of geen weer, zij doen hun ding en - dat valt op - ze houden van hun werk.

Wij zijn er klaar voor...

Woonstad en buurtbewoners voort-
aan samen over de toekomst van de 
wijk, in de zogenaamd “gouden drie-
hoek”. De huidige gang van zaken 
voldoet daar helemaal niet aan en 
wordt in Het Oude Westen ook wel 
spottend het model “Erik en Perik” 
genoemd. Gemeente en Woonstad 
zijn dikke vrienden, de bewoners 
staan buitenspel.

Bestemmingsplan
Binnenkort staat het nieuwe bestem-
mingsplan voor Het Oude Westen op 
de agenda bij het college van B&W. 
Zo’n bestemmingsplan geeft voor 
elk stukje grond in Het Oude Westen 
aan waar de straat, het water, de 
tuin of het openbaar groen ligt, maar 
ook op welke stukjes een woonhuis, 
winkel of kantoor mag staan en aan 
welke eisen die gebouwen moeten 
voldoen, bijvoorbeeld hoe hoog ze 
mogen zijn. Op die manier wordt 
voorkomen dat iedereen zijn eigen 
gang kan gaan. 
Het huidige bestemmingsplan is 35 
jaar oud, maar het moet op korte 
termijn worden vernieuwd. Volgens 
de nieuwe Wet Ruimtelijke ordening 
mogen gemeenten vanaf 1 juli 2013 
geen heffi ngen meer in rekening 
brengen voor bouwvergunningen als 
het bestemmingsplan ouder is dan 
10 jaar. Het gemeentebestuur pro-
beert daarom zo snel mogelijk alle 
bestemmingsplannen te vernieuwen. 
Het grijpt de gelegenheid aan om 
ruimte te scheppen voor de reno-
vatie- en nieuwbouwplannen van 
Woonstad en voor het uitvoeren van 
de eigen wensen in de buitenruimte. 
Hoog op het verlanglijstje van het 
gemeentebestuur staat de wens om 
eenzijdig parkeren in te voeren. In 
de smalle straatjes van Het Oude 

Westen staan de auto’s dubbeldik. 
Het zou een zegen zijn als die ruimte 
anders kon worden benut, maar de 
vraag is dan: waar blijf je met al die 
auto’s. Het bestemmingsplan ziet 
ze het liefst in een parkeergarage 
verdwijnen en rekent ons voor dat 
de huidige 678 plekken dan moeten 
worden uitgebreid met 500 extra 
parkeergarageplekken. De gemeente 
is niet van plan om zelf nieuwe par-
keergarages te bouwen, maar heeft 
grote verwachtingen van Woonstad: 
“Met de koppeling van extra parkeer-
capaciteit aan nieuwbouwprojecten 
is een belangrijk deel van de opgave 
in te lossen.”
Maar die verwachtingen blijken te 
hoog gespannen. Eigenlijk kan de 
gemeente slechts bij één nieuw-
bouwplan extra parkeercapaciteit 
realiseren. Het plan om 30 koop-
woningen in de Bajonetstraat te 
bouwen, biedt ruimte voor hooguit 
40 extra parkeerplaatsen. Dat kun je 
onmogelijk een “belangrijk deel van 
de opgave” noemen (8 procent). Die 
extra parkeercapaciteit gaat boven-

dien ten koste van 4,5 miljoen euro 
gemeentelijke subsidie en de sloop 
van 96 bruikbare woningen. Tel uit je 
winst.

Handen vrij
B&W wil de handen graag vrij houden 
en heeft de nieuwe parkeergarage 
in de Bajonetstraat daarom alvast 
onder voorbehoud opgenomen in 
het Bestemmingsplan. Daar zou veel 
voor te zeggen zijn, ware het niet dat 
de bewoners zelf nog steeds niet zijn 
geïnformeerd over die plannen. Die 
zijn niet, zoals het hoort, in een vroeg 
stadium aan de bewoners voorgelegd. 
Woonstad heeft weliswaar een tipje 
van de sluier opgelicht, maar daar is 
het bij gebleven. Bewoners moeten 
hemel en aarde bewegen om iets te 
weten te komen. Volgens de Bewo-
nerswerkgroep kan dat zo niet langer: 
‘Onlangs nog vroegen de bewoners in-
formatie over de kosten en baten van 
het project in de Bajonetstraat. De re-
actie die Stadsontwikkeling gaf, sprak 
boekdelen: “Zoals ik u al telefonisch 
heb toegelicht is de besluitvorming 
inzake de ISV 3 middelen bestuurlijk 
nog niet afgerond en er kan derhalve 
geen informatie over worden verstrekt. 
Groet Teun van Ameijden, Gebiedsma-
nager Binnenstad Stadsontwikkeling.”’
Eind 2010 kon B&W er nog gemaks-
halve (en enigszins gemakzuchtig) van 
uitgaan dat inspraak, voorafgaand aan 

de formele bestemmingsplanproce-
dure, achterwege kan blijven. B&W 
was toen nog in de veronderstelling 
dat de wijkbewoners  hun zegje al 
hadden gedaan bij het Masterplan 
Oude Westen. Maar op 24 november 
2011 velde de gemeenteraad een 
vernietigend oordeel over de gebrek-
kige participatie rond het Master-
plan. Het college kan er sedertdien 
niet langer gemakshalve (en enigs-
zins gemakzuchtig) van uitgaan dat 
inspraak achterwege kan blijven. 
De deelgemeente is weliswaar 100 
procent verantwoordelijk voor de 
mislukte inspraak rond het master-
plan, maar sinds 24 november 2012 
heeft het een uitgelezen kans om 
zich te revancheren. Zij hoeft niet 
langer te doen alsof de neus bloedt, 
maar kan haar verantwoordelijkheid 
aanvaarden en ruimte claimen voor 
inspraak binnen de gouden driehoek. 
Bewonerswerkgroep BAAKS moedigt 
de deelgemeente aan om die kans te 
grijpen en ‘de inspraak, voorafgaand 
aan de formele bestemmingsplan-
procedure, goed te regelen, anders 
gezegd: in lijn met “Samen bouwen 
in Rotterdam”’ De bewonerswerk-
groep is er klaar voor! 

Bewonerswerkgroep Bajonetstraat, 
Adrianastraat, Adrianaplein, Kogelvan-
gerstraat, Schietbaanstraat (BAAKS) 

Nog een 
mede-
werker 
van Dhr. 
Zamen: 
Anthony

Vanavond spreekt u over 
de toekomst van Het Oude 
Westen. Wij wonen in Het 
Oude Westen en het gaat 
dus ook over onze toekomst. 
Wij houden van Het Oude 
Westen en willen er dan 
ook graag blijven wonen. 
Woonstad heeft echter grote 
plannen met onze wonin-
gen, maar wat die plannen 
zijn wij weten het niet. Wij 
hebben alleen te horen ge-
kregen dat er koopwoningen 
komen en wij onze wonin-
gen moeten verlaten.
Enkele weken geleden zag 
ik in het programma “De 
slag om Nederland” een 
inspraakdeskundige. Zij 
vertelde dat alle gemeenten 
dezelfde fout maken. Het 
begrip participatie wordt 
opgevat als informeren. 

Er wordt een klankbord-
groep samengesteld en 
die klankbordgroep wordt 
geïnformeerd. Dat is geen 
participatie. Inspraak is 
samen met de bewoners om 
de tafel zitten en over de 
plannen praten.
Ook in Het Oude Westen is 
er tot nu toe geen sprake 
van bewonersparticipa-
tie. Er wordt wel over ons 
gesproken maar niet met 
ons. De klankbordgroep die 
ons beloofd is, is er zelfs 
nooit gekomen. Enkele jaren 
geleden hebben we ons 
daar wel voor opgegeven bij 
Woonstad, maar nooit meer 
iets van gehoord.
Wij hebben toen maar zelf 
een bewonerswerkgroep 
opgericht. De bewoners-
werkgroep komt op voor de 

belangen van de bewoners 
en informeert de bewoners 
zo goed mogelijk. Wij schrij-
ven stukjes in de Buurtkrant 
en sturen brieven naar de 
Havenloods. We zijn naar 
de vergaderingen van de 
raadscommissie Fysieke In-
frastructuur en Buitenruimte 
geweest en hebben daar 
ingesproken om ons stand-
punt duidelijk te maken. 
Ook hebben we gesprekken 
gehad met gemeenteraads-
leden.
Het resultaat was de motie 
“Informeren is niet hetzelfde 
als participeren” die op 24 
november 2011 unaniem 
door de gemeenteraad is 
aangenomen. Op 24 januari 
2012 hebben wij u en ook 
de wethouder(wonen) een 
brief gestuurd om u daaraan 

te herinneren.
Wij hebben er al veel tijd 
en energie in gestopt en 
dat alles om inspraak te 
krijgen. Het overleg tussen 
Gemeente, Woonstad en de 
bewoners duldt geen verder 
uitstel. Dat zal zo spoedig 
mogelijk van de grond 
moeten komen, anders zijn 
belangrijke besluiten over 
de toekomst van de wijk al 
genomen. Als u nu niets on-
derneemt is het risico groot 
dat die besluiten zonder 
bewonersparticipatie tot 
stand komen.

Inspraak, wij zijn er 
klaar voor!

Corinne Wortel, 
Bewonerswerkgroep BAAKS

Geachte leden van de Deelgemeenteraad,
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De Aktiegroep en Woonstad Rotterdam werken al enkele jaren 
samen in het project ‘Samen Door Een Deur’. We werken aan 
een betere afhandeling van klachten over reparatieverzoeken, 
serviceverlening, enzovoort. We hebben gemerkt dat huurders 
van een aantal dingen niet goed op de hoogte zijn, daarom deze 
artikelen in de Buurtkrant. We geven tips over plezierig wonen 
in het Oude Westen, onderhoud aan de woningen, of het melden 
van klachten en storingen.

Heeft u klachten over repa-
ratieverzoeken, serviceverle-
ning, enzovoort, neem dan 
altijd eerst contact op met 
Woonstad via www.woon-
stadrotterdam.nl of bel Woonstad 
010-440 8800. Het is ook moge-
lijk om persoonlijk contact te heb-
ben door langs te gaan bij de balie 
van het regiokantoor , Westblaak 
210, op werkdagen tussen 8.30 
en 16.30 uur. 
Heeft u uw verzoek  gemeld en 
bent u niet goed geholpen?  Ga 
dan naar het Spreekuur van Sa-
men Door Een Deur, Gaffelstraat 
1,  op dinsdagmiddag van 14.00 - 
15.00 uur,  woensdagochtend van 
10.30 - 11.30 uur, of donderdag-
avond van 18.30 - 19.30 uur.

Is er nog plek in de wijk? 
Nieuws uit het 
´activerend 
woonwensenonderzoek´ 

´Het is heel moeilijk om een huis te 
vinden´, ´Ik moet verder kijken dan 
het Oude Westen´. Je hoort het 
vaak, maar klopt het?  Susan Kocak 
en Gina Thijsse zijn als bewoners-
initiatief een onderzoek gestart 
naar wensen van bewoners die 
willen verhuizen naar een andere 
woning in de wijk. In de buurtkrant 
volgen we hun bevindingen. 
Uit het onderzoek blijkt dat niet 
alle mensen die op zoek zijn naar 
een huurwoning weten welke 
stappen ze moeten ondernemen. 
Logisch, want verhuizen doe je ook 
niet elk jaar en er verandert nog 
al eens wat. Sinds 1 januari 2012 
vindt u de vrijkomende huurwonin-
gen wekelijks op het vernieuwde 
woonnet-rijnmond.nl, de huizensi-
te van de corporaties. Dat betekent 
dat de gedrukte woonkrant niet 
meer verschijnt. Het is wel mogelijk 
om tegen betaling van 25,- per 
half jaar een woonkrant-op-maat 
aan te vragen. Deze ontvangt u 

dan per post. Het is ook mogelijk 
om telefonisch op een woning te 
reageren; 088-11821900. U moet 
dan uw woonpasnummer intoet-
sen, uw geboorte datum en daarna 
het advertentie nummer. Iedere 
week is er een nieuw overzicht 
van woningen die te huur worden 
aangeboden. U mag op twee wo-
ningen reageren. Reageren kan van 
dinsdag tot en met zaterdag. 
Ook in dit nieuwe systeem heb je 
een woonpas nodig. Deze kan je 
via de website van woonnet aan-
vragen of aan de balie van Woon-
stad. Heeft u al een woonpas zorg 
dan dat u jaarlijks uw  inschrijfge-
gevens actualiseert. Doet u dit niet, 
dan vervalt een jaar na de laatste 
actualisatie de mogelijkheid om te 
reageren. Ook vervalt uw inschrijf-
duur. Wanneer uw woonpas reeds 
is gedeactiveerd dan kan deze al-
leen aan de balie van Woonstad (of 
een andere corporatie) worden ge-
activeerd. (Voor woningzoekende 
die al voor 1 oktober 2007 waren 
ingeschreven geldt de bovenstaan-
de voorwaarde niet.)
Bij het kantoor van Woonstad op 
de Westblaak staan twee compu-

Mijn hele leven woon ik al in het 
Oude Westen. Na een kort uitstapje 
naar de Alexanderpolder woon ik 
al weer heel lang in “mijn eigen 
vertrouwde wijk”. Altijd heb ik in 
huurhuizen gewoond en dat bevalt 
me prima. Zo heb ik in mijn leven al 
heel wat huisbazen versleten, want 
verhuizen deed ik wel graag. Soms 
was het omdat de huur 10 gulden 
lager was en een andere keer omdat 
het huis beter was. In het Oude Wes-
ten had je ook grote verschillen in 
huisbazen. Sommige waren sociaal 
meelevend, maar je had er ook die 
voornamelijk op geld uit waren. Nou 
ben ik altijd een strijdbaar type ge-
weest en met profi teurs kon ik dan 
ook niet goed opschieten. Veel aktie 
heb ik in de vroegere jaren gevoerd. 
En zo kwam het dat de beschikbare 
woningen van onze wijk langzaam 
in handen kwamen van een woning-
bouwvereniging. Een heel sociale 
vereniging die het woord SOCIAAL 
zelfs in zijn naam had. Een rustige 
tijd brak aan voor de huurders. 
Overleg met woonmaatschappelijk 
werkers was gemakkelijk, zij kenden 
de wijk, de bewoners en de proble-
men die wij hadden. Maar de “mo-
derne tijd” is gestart en fusies tussen 
woningbouwverenigingen zijn in 
de mode. Het lijkt wel of iedereen 
denkt, hoe groter hoe belangrijker. 
Maar met al die uitbreidingen is alles 
ook veel minder gemakkelijk gewor-
den. Liep je vroeger effe binnen bij 
de maatschappelijk werker, nu is 
er veel meer afstand. Overleg met 
de  woningbouwvereniging gaat 
georganiseerd en met verschillende 
procedures. Mijn zus zegt dat ik me 
er niet druk over moet maken omdat 
het nu eenmaal een andere tijd is. 
Maar ik ben nog strijdbaar op mijn 
oude dag en wil iedereen adviseren 
om niet zomaar te berusten in beslis-
singen die zogenaamd van “hoger-
hand” komen. Als ik erover nadenk 
voel ik mijn bloed alweer sneller 
stromen en hoop dat er snel weer 
wat aktie komt. HEERLIJK.    

Samen Door Een Deur

Primeur in Het Oude Westen 
Gezondheidsvignet 
voor de Augustinusschool

In zorgcentrum Antonius Binnenweg is er op vrijdagmiddag 30 maart van 
14.00 tot 16 00 uur weer een dansmiddag waarop ook buurtbewoners van 
harte welkom zijn . Een dj trekt ouwe krakers uit de koffer en er mag natuur-
lijk gedanst worden.

Een speelplaats voor kinderen, of een hondenuitlaatplaats, je ziet het verschil niet. 
Met dank aan de jongens van de ROTEB voor het schoonmaken.

BUURTKRANT OUDE WESTEN 
GEEN ZINNIG MENS KAN ZONDER

De Augustinusschool heeft op 
vrijdag 24 februari als eerste school 
in het Oude Westen het Gezonde 
School-vignet van de GGD ontvan-
gen. 
Het team, de ouders en de kinderen 
werken namelijk keihard aan het 
verbeteren van hun gezondheid.
Centraal staan gezonde voeding, 
maar ook een schone en veilige 
school en ‘gezond’ met elkaar 
omgaan. Ofwel: de Gezonde School 
Methode.
Om een gezonde school te worden 
en te blijven, worden er een hele-
boel activiteiten gehouden. Zo is de 

Stichting Leergeld probeert te voor-
komen dat schoolgaande kinderen 
uit minima gezinnen als gevolg van 
armoede, niet kunnen deelnemen 
aan het sociaal maatschappelijke 
leven op en rond de school.
Ouders/verzorgers van schoolgaan-
de kinderen in de leeftijd van 4 tot 
18 jaar kunnen een beroep doen op 
Leergeld als zij voor hun kind(eren) 
bepaalde schoolse of buitenschoolse 
activiteiten niet kunnen betalen en 
een aantoonbaar inkomen hebben 

Bij Woonstad en ook bij het spreek-
uur komen regelmatig klachten 
binnen over het schoonhouden van 
gemeenschappelijke ruimtes. Daar-
om is het goed dat alle huurders op 
de hoogte zijn van het beleid van 
Woonstad op dit punt.
Woonstad Rotterdam streeft naar 
een schoon, heel en veilige leef-
omgeving voor haar huurders. 
Regelmatig wordt er rommel 
gegooid in de algemene ruimtes. 
Denk hierbij aan de portiekhallen 
en/of binnenterreinen. Mocht u 
denken ‘Woonstad ruimt dat wel 
op’, dan heeft u het mis. Dat is niet 
de taak van Woonstad, maar van 
de huurders. Wij wijzen u op de 
algemene voorwaarden zoals die 
ook zijn opgenomen in de huur-
overeenkomsten van woonstad Rot-
terdam. Huurders zijn verplicht om 
met elkaar zorg te dragen voor het 
schoonhouden van de algemene 
ruimtes. Het is dan ook belangrijk 
om elkaar daarop aan te spreken, 
als één van uw buren zich hier niet 
aan houdt. Indien onze huismeester 
tijdens de inspectie vaststelt dat het 
complex vervuild is, kunnen wij dit 
laten opruimen, maar dat is een 

ters in de hal waar woningzoekenden 
gebruik van kunnen maken. Balieme-
dewerkers kunnen u uitleggen hoe 
het nieuwe systeem werkt. 
Ook kunt u voor hulp terecht in 
de Buurtwinkel van de Aktiegroep. 
Elke week wordt het aanbod van 
woningen in het Centrum bekend 
gemaakt op “het prikbord”. Op 
werkdagen rond 9.15 uur is Joke 
van der Pluijm aanwezig om u uitleg 
te geven over het nieuwe systeem. 
Ook is het mogelijk dat vrijwilligers 
van het “activerend woonwensenon-
derzoek” informatie geven aan een 
groepen bewoners. Zo heeft Corinne 
Wortel onlangs aan een groep van 
de “Wereldvrouwen” uitleg gegeven 
wat je moet doen wanneer je wilt 
verhuizen. Corinne is van mening dat 
dit nieuwe systeem vele voordelen 
kent, wanneer je handig bent met de 
computer. Zo kan je bijvoorbeeld ook 
direct uit laten rekenen op hoeveel 
huurtoeslag je kunt rekenen. 
Wilt u  meer weten over het Active-
rend Woonwensenonderzoek, neem 
dan contact op met Gina Thijsse, 
Suzan Kocak, Nannie Rougoor of 
Petra van den Berg. 
Zij zijn te bereiken via de 
buurtwinkel van de 
Aktiegroep.

kostbare zaak. Indien de dader niet 
bekend is, kunnen wij de kosten voor 
het opruimen verhalen op alle huur-
ders binnen het vervuilde complex. 
Let dus goed op dat de algemene 
ruimtes niet vervuilen en spreek uw 
medebewoners erop aan.

GEZELLIGE MEIDENMIDDAGEN

Lekker chillen, kletsen met je 
vriendinnen en meedoen aan 

leuke activiteiten. Is dat iets voor 
jou? Meld je dan nu aan! Op maan-

dag van 15.30-17.00 voor meiden uit 
het Oude Westen in buurthuis De Over-
kant. Deelname kost 50 cent per keer. 

Voor inschrijving of meer informatie neem 
contact op met Silta Singh op 0627315803 of 

mail naar: silta.singh@buurtwerk-centrum.nl.

woensdag op de Augustinusschool 
voortaan ‘fruitdag’, dan eten alle 
kinderen gezond. Daarnaast wordt 
het geven van gezonde traktaties 
gestimuleerd. Veel kinderen geven 
op hun verjaardag tegenwoordig 
een lekkere groente- of fruitsnack 
aan hun klasgenoten, in plaats van 
snoep.
De Augustinusschool is ook een Lek-
ker Fit-School; er wordt extra vaak, 3 
drie keer per week, gymles gegeven. 
Ook zijn steeds meer leerlingen lid 
van een (school)sportvereniging. 
Zij gaan bijvoorbeeld voetballen, 
turnen of doen aan aikido.
Bij een gezond lichaam hoort 
natuurlijk ook een gezonde geest. 
Vandaar dat er tevens veel aandacht 
is voor ‘gezond met elkaar omgaan’. 
Dat blijkt bijvoorbeeld uit lessen 
waarin sociale weerbaarheid centraal 
staat. De Augustinusschool wordt 
niet voor niets een offi ciële Vreed-
zame School, waarin kinderen onder 
meer leren om confl icten te voorko-
men en beheersen.

Bijdragen in kosten van 
activiteiten voor kinderen

dat beneden 120% van het bij-
standsniveau ligt.
Vergoedingen kunnen variëren van 
fi ets, computer, sport- (judo, street-
dance), cultuurkosten (bijv. muziek, 
ballet, schilderen, toneel en scou-
ting) en eventueel schoolkosten. 
Wilt u weten wat Stichting Leergeld 
in Rotterdam specifi ek vergoedt? 
Ga dan naar www.leergeld.nl en kijk 
wat er voor uw kind(eren) mogelijk 
is.

30 maart: Danspaleis Senioren



Aftrap Project Veilig Ondernemen 
trekt veel ondernemers

Richard de Boer, voorzitter van 
winkeliersvereniging City Boulevard, 
opende de avond. Daarbij gaf hij 
aan erg blij te zijn met de hoge 
opkomst van zijn collega-onderne-
mers. Richard vertelde onder meer: 
“In onze straat zijn nog 20 onderne-
mers die geen pinautomaat hebben. 
Zij hebben nu aangegeven mee te 
willen doen met het project 100% 
PIN zodat onze straat nog veiliger 
wordt.” 
 
Burgemeester Aboutaleb vertelde 
over het belang van veilig onderne-
men. Tevens gaf de burgemeester 
informatie over de verschillende 

Het barst er van de hippe tenten, 
bijzondere woonprojecten, exposities, 
optredens en meer. Het Oude Westen 
is een bruisende wijk in het centrum 
van de stad. Met de smalle straten, het 
Wijkpark en talloze binnengebieden 
heeft de wijk een intieme uitstraling. 
Het is een wijk met wereldse mensen 
en wonderlijke plekken. Maar het is 
ook een wijk die ontdekt moet worden. 
Om de wijk op de kaart te zetten is 
de deelgemeente samen met woning-
corporatie Woonstad Rotterdam een 

campagne gestart: Werelds Oude Westen 
(WOW). WOW maakt de verborgen 
plekken en initiatieven zichtbaar en biedt 
bewoners, ondernemers en organisaties in 
de wijk een podium om zich te laten zien. 
Volg het Oude Westen op de voet Ontdek 
het zelf en meld je aan voor de digitale 
nieuwsbrief Werelds Oude Westen! Circa 
tien keer per jaar word je op de hoogte 
gebracht van alle bijzondere initiatieven.
Kijk op www.wow-rotterdam.nl om je 
hiervoor aan te melden. Volg wowrotter-
dam ook op twitter.

regelingen waar ondernemers 
gebruik van kunnen maken. Veel 
ondernemers maakten van deze 
avond gebruik om vragen te stellen 
over veilig ondernemen. Een aantal 
ondernemers gaf de burgemeester 
zelfs tips en adviezen op het gebied 
van veilig ondernemen! 
 
Jur Verbeek (stadsmarinier Veilig 
ondernemen) informeerde de 
ondernemers verder over het Project 
Veilig Ondernemen. Dat gaat bin-
nenkort op de West-Kruiskade van 
start. De stadsmarinier informeerde 
de ondernemers over de mogelijk-
heden van een subsidieregeling bij 

deelname. Na dit project kan de 
straat het Keurmerk Veilig onder-
nemen krijgen. Hiervoor moeten 
de ondernemers voldoen aan een 
aantal veiligheidsvoorwaarden. Di-
rectie Veiligheid van de gemeente 
Rotterdam zorgt dat een project-
leider wordt aangesteld om alles in 
goede banen te leiden.
De avond werd georganiseerd in 
het pand van het kunstenaarscol-
lectief Studio Zi aan de West-
Kruiskade nr 50. Na afloop van het 
formele gedeelte was het tijd om 
te netwerken onder het genot van 
een hapje en een drankje. 

WOW-campagne zet het 
Oude Westen op de kaart

Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief

Op dinsdag 31 januari bezocht Burgemeester Aboutaleb de ondernemers van de 
West-Kruiskade in het kader van Veilig Ondernemen. De winkeliersvereniging City 
Boulevard organiseerde deze avond om de ondernemers van de West-Kruiskade 
te informeren over wat zij zelf kunnen doen om hun winkel beter te beveiligen 
tegen winkeldiefstallen en overvallen. 
 

Van peutergym en voetbaltoernooi
tot Let’s move en vakantie-instuif
Stichting Buurtwerk Centrum (SBC), Thuis op Straat (TOS), Sport en 
Recreatie (SenR) en Stichting Groeibriljant zetten vanaf nu al hun 
activiteiten bij elkaar in één overzicht voor de jeugd in deelgemeente 
Rotterdam Centrum. Bekijk de kalender met alle activiteiten voor 
februari en maart 2012 (inclusief de voorjaarsvakantie) op 
www.rotterdam.nl/deelgemeentecentrum onder het kopje Nieuws.

Kijk ook op:
www.buurtwerk.nl  (SBC)
www.thuisopstraat.nl/Rotterdam Rotterdam-Centrum (TOS)
www.rotterdam.nl/sportenrecreatie  (SenR)
www.stichting-groeibriljant.nl/locatiespeuterspeelzaal-de-ruwe-diamant-
contact (Stichting Groeibriljant)

Activiteitenkalender Jeugd Centrum

Burgemeester Aboutaleb en Richard de Boer



Ludieke Valentijnsactie West-
Kruiskade verrast winkelend publiek 

Roxanne 
Schretsmeijer:
‘Eerst zien,
dan geloven!’
Roxanne Schretsmeijer 
(27 jaar) is trainee bij de 
gemeente Rotterdam. 
Dat betekent dat ze twee 
jaar lang op vier verschil-
lende plekken binnen de 
gemeente werkervaring 
opdoet. Een maand liep ze 
stage bij stadsmarinier Tijs 
Nederveen. Daar ontdekte 
ze dat het Oude Westen een 
bijzonder stukje Rotterdam 
is en dat je er eigenlijk pas 
écht over kunt oordelen, 
als je er zelf een kijkje bent 
gaan nemen. 

“Vooraf had ik van het Oude 
Westen het beeld van een onveilige 
probleemwijk. Maar na een paar 
maanden kijk ik er heel anders  naar. 
De wijk is veelzijdig, verrassend en 
vooruitstrevend. Dat mijn beeld 
van de wijk zo’n ontwikkeling heeft 
doorgemaakt, komt vooral doordat 
ik in die maanden dat ik stage liep 
het Oude Westen zelf heb ervaren.

Objectief en onbevooroordeeld de 
wijk ingaan, dat was mijn voorne-
men voordat ik op het punt stond 
mijn stageperiode bij stadsmarinier 
Tijs Nederveen door te brengen. 
Hoewel een mooi streven, is dat las-
tig. Als we ergens geen kennis over 
hebben, laten we ons al snel leiden 
door wat we erover lezen of horen. 
Als we deze vooroordelen echter los 
kunnen laten, stellen we onszelf in 
staat iets heel moois te ontdekken.

Een onveilige wijk, probleemwijk 
of achterstandswijk, allemaal geen 
nieuwe uitdrukkingen die van toe-
passing zijn op het Oude Westen. 
En toch wordt het vaak klakkeloos 
aangenomen. Als het zo bestem-
peld wordt, zal het wel zo zijn. Ook 
ik maakte mezelf er schuldig aan. 
Ik kende de wijk van enkele keren 
dat ik er doorheen reed. En mijn 
beeld van de wijk werd voornamelijk 
beïnvloed door hoe de wijk werd 
neergezet in verschillende media. 
Het ligt nu eenmaal in de aard van 
de mens om negatieve berichten 
sneller te onthouden. Zonde. Het 
kan iemand namelijk weerhouden 
van heel leuke ervaringen.

Bas Munne
wijkagent Saft levenbuurt 
en Nieuwe Binnenweg

Fred Bravenboer
wijkagent 
Josephbuurt

Saloua Ben Larbi
wijkagente 
Zijdewindebuurt

Mike van Driel
wijkagent 
Diergaardebuurt

Wim Rietveldt 
wijkagent van de 
Gouverne buurt 

Mitchell Baten 
wijkagent van de 
Adriana buurt 

meld misdaad 

anoniem 

0800-7000

Even 
voorstellen: 
De 

wijkagenten van 

het Oude Westen

Vanaf de eerste dag was het mij 
duidelijk: je kunt pas oordelen als 
je iets ziet. Écht ziet. Mijn eerste 
wandeling door de straten van het 
Oude Westen was als een soort 
ontdekkingsreis. Te midden van alle 
drukte zag ik tennisvelden, een stil 
en vredig wijkpark, boerderijtjes met 
dieren, mensen die elkaar kennen, 
aanspreken en een babbeltje maken. 
Mensen die samen de handen 
ineenslaan om van een project 
een succes te maken. Een vrolijk 
gevoel telkens als ik de prachtige 
foto van het park in de Mariastraat/
Gaffelstraat zag. Hartelijk was de 
wijze waarop ik werd ontvangen bij 
bewoners en  professionals en mijn 
stagebegeleider. Zij namen de tijd 
om mij vol enthousiasme te vertel-
len over ‘hun Oude Westen’ en de 
wijze waarop de veiligheid enorm is 
verbeterd de afgelopen jaren. Geen 
moment overheerste er bij mij een 
onprettig of onveilig gevoel. Ik raad 
iedereen dus aan een eigen beeld te 
vormen door eens echt naar de wijk 
te kijken!”

Nieuwe bewonersinitiatieven 
op 22 maart bekend 
De oproep voor nieuwe bewonersinitiatieven heeft vijftien 
plannen opgeleverd. Op donderdag 22 maart, tijdens het 
Aktiegroepcafé, wordt bekend gemaakt welke initiatieven 
gehonoreerd worden. Een onafhankelijke commissie beoor-
deelt alle initiatieven. 

De afgelopen jaren zijn er al mooie projecten tot stand gekomen 
door de initiatieven van bewoners. Op de ’s Gravendijkwal zijn twee 
levengrote kunstzinnige stoelen geplaatst. De activiteiten bij de 
Tussentuin zijn ondersteund, net als het theaterproject Zhong. De 
Vredesfabriek is door heel veel inzet van vrijwilligers een succes ge-
worden. En werd financieel mogelijk door geld vanuit de Bewoners-
initiatieven. Dit voorjaar worden de ‘geveltuinen XXL’ in de Bloem-
kwekerstraat door de bewoners aangelegd.

Bewoners kunnen altijd nieuwe plannen altijd indienen. Deze worden 
meegenomen in het najaar. De toegekende plannen uit de eerste 
ronde van 2012 worden in het Aktiegroepcafé op 22 maart bekend 
gemaakt.

Het Aktiegroepcafé vindt plaats bij de Aktiegroep in de 
Gaffelstraat 1-3. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.

Het winkelend publiek reageerde 
zeer verrast! Een jongeman nam  
de mooi ingepakte lekkernij in 
ontvangst met de mededeling dat 
hij dit vanavond aan zijn vriendin 
wilde geven.  Een vrouw reageerde 
verrast en zei: “Dit is het allereerste 
Valentijnscadeau dat ik ooit in mijn 
leven heb gekregen!”  Een oudere 
man kreeg tranen in zijn ogen bij 
de ontvangst en zei: “Dit is de  eer-
ste positieve gebeurtenis vandaag, 
dus dit zal zeker een bijzondere 
dag worden!”

Andere bezoekers twijfelden of ze 
de lekkernij meteen konden opeten 
of dat ze het juist als cadeau mee 
naar huis wilden nemen. De meeste 
mensen dachten dat ze voor deze 
lekkernij moesten betalen en 

vonden het erg bijzonder dat ze in 
deze dure tijden een gratis cadeau-
tje kregen. Klanten liepen massaal 
de winkels uit om de lekkernijen in 
ontvangst te nemen en vervolgens 
door te gaan met winkelen. 
 
De foto’s van deze ludieke actie zijn 
te vinden op www.alliantiewestkruis-
kade.nl. Staat u op de foto? 
U kunt een foto bestellen door een 
mail te sturen naar 
info@alliantiewestkruiskade.nl. 

Op Valentijnsdag, dinsdag 14 februari, deelden de onder-
nemers van de West-Kruiskade drie verschillende soorten 
internationale  lekkernijen uit op straat: de Surinaamse 
Fiadjoe (een soort muffin), Chinese cake en Surinaams-
Chinese maïzena koekjes. De hofleveranciers van deze 
internationale lekkernijen zijn allemaal te vinden op de 
West-Kruiskade:  Mei Sum, Kiem Foei en Bakkerij 
Havenaar. 
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SPIRIT 55+ 
ORGANISEERT 
CULTURELE 
WANDELINGEN.
Spirit 55+, de belangenorga-
nisatie voor 55plussers uit het 
centrumgebied, organiseert een 
keer per maand op zondagmid-
dag een culturele wandeling 
voor 55plussers. 

Meestal de eerste zondag van 
de maand, van 13.00 tot on-
geveer 17.00 uur. Men bezoekt 
(wandelend) dan een museum 
of andere bezienswaardigheid 
in of rond het centrum van 
Rotterdam. Soms ook gaat men 
wat verder weg en gebruikt dan 
het openbaar vervoer.  
Na afloop wandelt men nog 
even naar een gezellig plekje 
in de stad voor een afsluitend 
samenzijn met een drankje.
Het startpunt van deze wan-
delingen is (in elk geval tot 
oktober van dit jaar) het 
Trefpunt van Spirit 55+ aan de 
Zoutmanstraat  4 (het straatje 
t/o Schouwburgplein tussen de 
Joost Banckertsplaats en Korte 
Lijnbaan). 
De kosten liggen tussen de  
5,00 en 7,50 en voor men-
sen met een RotterdamPas of 
Museumkaart is het meestal nog 
goedkoper.

Iedere 55plusser uit het cen-
trumgebied is welkom. Men 
behoeft zich in de meeste geval-
len vooraf niet op te geven. Als 
je mee wilt zorg je dat er die 
zondag bent om 13.00 uur  a.d. 
Zoutmanstraat  4 (een rode 
deur). Even bellen als de deur 
niet open is en dan een trap 
naar de galerij op de 1e étage. 
De volgende eerste zondag 
van de maand is op  4 maart 
a.s. Maar een weekje eerder 
verspreiden we hierover ook 
affiches en de vaste deelnemers 
krijgen via mail een bericht.
Info: 06-24849602. 

Kinderen van de basisscholen Babylon en Augustinus en peuterspeelzaal 
Robijn hebben in de Wijktuin (achterin het Wijkpark) de vogels verwend 
met allerlei lekkernijen: appelschijven, broodkettingen, dennenappels met 
pindakaas en zaadjes. De vogels waren er erg blij mee in de afgelopen 
winterse weken.

Sport en Recreatie, Sportstimulering Centrum, Gouvernestraat 56d - 010-411 0463 of 010-411 6278 Email: s.centrum@rotterdam.nl

 Sportstimulering  programma tot en met april 2012

Sportdag voor senioren
Op dinsdag 3 april organiseert Sportstimulering een sportpromotiedag  
voor senioren in en buiten Odeon. Tussen 11.00 en 15.00 uur kunnen zij 
kennis maken met allerlei sportieve aktviteiten die er voor hen georgani-
seerd worden. Dat varieert van leren gebruiken van het beweegstoestel in 
het wijkpark tot zumba-dansen en fitgym. Deelname is op deze dag gratis. 

Krachtvrouwen 
in Buurtcentrum De Overkant
In het Oude Westen organi-
seren steeds meer vrouwen 
zich in allerlei vrouwen-
groepen. Zij zetten zich in 
voor verbetering van de 
positie van vrouwen die in 
de wijk wonen. Hulpvragen, 
gezondheid, taalverwerving, 
eigen ontwikkeling, voorlich-
ting, informatie, opvoeding; 
het komt allemaal aan de 
orde in deze vrouwengroe-
pen. Een groep vrouwen 
is sinds kort van naam 
veranderd. Zij noemen zich 
geen Wereldvrouwen meer, 
maar ‘Krachtvrouwen Oude 
Westen’. Een sterke naam 
omdat zij in de eerste plaats 
ook als krachtige vrouwen 
gezien willen worden. 
Met een werkgroep van 11 
vrouwen zorgen zij sinds 
december op maandagmor-
gen en vrijdagmiddag voor 
een programma met diverse 

Wat Wie Waar Wanneer Kosten

Sport-en spel instuif met thema`s

Basketbal training 

Voetbal training

Basketbal

Sportpromotiedag 

Mini Finals

Voetbal 

Meidenvoetbal training

Bokstraining

Beweegtoestellen

5 tot 12 jaar

13 tot 16 jaar J

13 tot 16 jaar J

16+ 

Senioren 

8 - 12 jaar J+M

 16+

10 tot 15 jaar M

Volwassenen

Senioren 

Odeon

Odeon

Odeon 

Odeon 

Odeon 

Henegouwerpl

Odeon

Odeon 

Odeon 

Wijkpark 

iedere woensdag 15.30 tot 17.00 uur 

Wo 4 tot 25 april 18.30 tot 20.00 uur

Wo 1Febr tot 28 Mrt 18.30 tot 20.00 uur

Wo 4 tot 25 april 20.00 tot 21.30 uur

Di 3 april 11.00 tot 15.00 uur 

13 apr 9.00 tot 16.00 uur

Wo 1 Febr tot 28 Mrt 20.00 tot 21.30 uur

Vr 24 febr tot 30 mrt 16.30 tot 17.30 uur 

Ma 2 tot 23 april 18.30 tot 20.00 uur

Vr 13 apr tot 15 juni 10.00 tot 11.00 uur

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

1,50 per keer

1,50 per keer

 Kinderen helpen de vogels Donderdag 22 maart om 19.30
Aktiegroepcafé

Aktiegroep Het Oude Westen, Gaffelstraat 1-3. 

Bekendmaking van de nieuwe bewonersinitiatieven
Lees ook pagina 5 van deze krant

activiteiten voor vrouwen, 
maar ook voor moeders en 
kinderen, in buurtcentrum 
De Overkant. 
Wie meer informatie wil 

over de Krachtvrouwen en 
hun activiteiten kan contact 
opnemen met 
Amina Ali Hussen 
telefoon 0686075004
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 Verborgen bedrijvigheid 

 

  Buurtattractie
Zij zijn al 15 jaar buren van elkaar. 
Van oude woningen in het Oude 
Westen waren zij in dezelfde wijk 
verhuisd naar een nieuwbouw-
complex en hadden, naast elkaar, 
een huis met een tuintje toege-
wezen gekregen. Als fatsoenlijke 
burgers hadden zij zich aan elkaar 
voorgesteld en bij een kopje koffie 
ontdekten zij dat zij iets gemeen-
schappelijks hadden: alleen-
staande, werkende vrouwen die, 
afkomstig uit twee totaal verschil-

lende Europese culturen, een bestaan 
in Nederland wilden opbouwen. Dat 
schept een band.
Hoewel de woningen een voordeur 
aan de straatkant hadden gebruikte 
nagenoeg iedereen de ingang aan de 
achterkant door het tuintje. Vooral in 
de zomer gaf dat vaak aanleiding tot 
een praatje met de buren, als die zich 
al in de tuin hadden genesteld. De 
twee buurvrouwen hadden ook vaak 
een praatje gemaakt en zo af en toe 
ook samen iets gedronken. 

Vrede alom. Maar zoals zo vaak 
gebeurt; zonder aanwijsbare reden 
kwam de klad in het contact. Groe-
ten bleven achterwege, zij keken 
alleen nog stiekem naar elkaar en 
kinderen werden gevraagd zich niet 
meer te bemoeien met ‘zij van hier-
naast’. Misschien had een gesprek 
van vrouw tot vrouw de situatie nog 
kunnen redden, maar dat kwam er 
niet van en het werd van kwaad tot 
erger. Er kwam water onder de schut-
ting door en matten werden geklopt 
als de wind naar het huis van de 
buurvrouw stond. Althans, zo werd 
dat ervaren. Alle gedrag van de een 
werd door de ander negatief geduid 

en beantwoord met andere pesterij.
Natuurlijk werd er ook over de ‘ande-
ren’ gepraat en de kwalificaties wer-
den er niet vriendelijker op. Daarbij 
werden de kinderen niet gespaard en, 
zou de dochter van de een misschien 
wel in de prostitutie zitten, de zoon 
van de ander zou best wel aan drugs 
verslaafd kunnen zijn of, erger nog, 
misschien wel in de handel kunnen 
zitten. De creativiteit in het zwart 
maken van elkaar was voor de andere 
buren verbazingwekkend, interessant 
en voor sommigen ook vermakelijk.
Uiteindelijk werd er een soort oorlogs-
situatie bereikt en de politie moest 
er aan te pas komen. Maar voor de 

dienders waren er onvoldoende 
handvaten om tot actie over te 
gaan en professionele hulp werd in-
geschakeld om de twee kemphanen 
met elkaar aan de tafel te krijgen. 
Dat lukte en tot ieders verbazing 
bleek er geen duidelijke aanwijzing 
te vinden waarom de vete was 
ontstaan. Schoorvoetend en met 
enige tegenzin werd afgesproken 
de vijandigheden te beëindigen. Er 
werd geen energie meer verspild in 
het bestrijden van de ander en de 
andere buren waren een attractie 
armer.

http://montaigne.weblog.nl

Als ik alles had gemaakt wat Wouter 
van Brakel tot nu toe in zijn leven 
maakte, was ik de oudste mens van 
Nederland. Maar Wouter is nog lang 
niet klaar. Vrolijk bouwend en creë-
rend wandelt hij door het leven. Een 
dag niets gemaakt, is een dag niet 
geleefd. Dat lijkt zijn motto.
Nee, hij is niet in Rotterdam gebo-
ren – net niet - maar in Haarlem. Op 
eenjarige leeftijd verhuisde hij naar 
Rotterdam, en groeide op in Oud-
IJsselmonde. Na een vierjarige studie 
aan de Grafische MTS in Utrecht, 
streek hij neer op de Nieuwe Bin-
nenweg. En daar woont en werkt 
hij nog steeds. Zijn volgende 
opleiding, Interieurvormgeving en 
Beeldhouwen aan de Willem de 
Kooning Academie, maakte hij op 
het nippertje niet af. De reden? De 
eerste opdrachten dienden zich aan. 
Via de onderbuurman. Deze was 
eigenaar van  interieurbedrijf Art 
of Living, en kon wel wat creatieve 
hulp gebruiken. ‘Samen met hem 
ging ik een aantal keer naar Kortrijk, 
in België.’ Daar wordt elke twee jaar 
een prestigieuze interieurbeurs ge-
houden. ‘Al snel maakte ik voor hen 
mijn allereerste stand, naar eigen 
ontwerp.’ Hoe dat was? ‘Fantas-
tisch! Het leukste van deze branche 
is de combinatie van creativiteit 
en snelheid; iets bedenken en het 
vervolgens snel realiseren.’ Om een 
beeld te krijgen: zijn eerste stand 
was ongeveer zes bij twaalf meter, 
en drie meter hoog. ‘Met robuuste 

recycle-materialen zoals steigerplan-
ken en bouwgaas. Een beetje freaky, 
spannend, en low budget.’ Op de 
dag van de opening maakt hij trou-
wens iets leuks mee. Twee bezoekers 
die de stand stonden te bewonde-
ren, bleken zijn oud-docenten van 
de Willem de Kooning te zijn.  

Mineur en Majeur
Omdat hij nog niet rond kon komen 
van eigen opdrachten, werkte Wou-
ter een aantal jaar parttime in dienst 
als ontwerper bij Leo Mineur. Dat 
is een bekend reclameatelier (sinds 
1925), gespecialiseerd in bioscoop-
reclame, belettering, muurschil-
deringen en standbouw, vooral in 
Rotterdam en omgeving. In 2003 
stopte de eigenaar ermee, om eco-
nomische redenen. Twee mensen 
namen het 2D-gedeelte over, onder 
de naam Reclameatelier Mineur. 
Wouter het 3-dimensionale werk. 
Plots was hij zelfstandig onderne-
mer. ‘Al was ik er misschien nog niet 
helemaal klaar voor, de kans was te 
uniek om te laten liggen.’ De naam 
van het kersverse bedrijf was snel 
bedacht: Majeur Tentoonstellingen. 
Zie: http://www.majeur.nu/ en 
http://majeurstandbouw.blogspot.
com/ . Mineur en Majeur werken 
nog steeds samen. 
Majeur is sinds de start in 2003 
rendabel. ‘Ik heb geen vast perso-
neel. Als het nodig is, werk ik samen 
met zzp’ers, zelfstandigen zonder 
personeel, en andere bedrijven’ En, 

dat is regelmatig nodig. Want vanaf 
september tot en met april is de 
agenda overvol. ‘Dan ben ik blij met 
een enkele vrije dag.’ Wat hij zoal 
maakt? De stand voor Thika Travel 
op de Vakantiebeurs in Utrecht, 
stands op het Internationaal Film 
Festival Rotterdam (IFFR) in De Doe-
len en LantarenVenster. Een stand 
op het North Sea Jazz Festival, en 
andere opdrachten in Ahoy. En, ver-
der weg: ‘Begin maart gaan we met 
vier personen voor een Engelse klant 
naar Bologna, in Italië. Voor twee 
stands op Cosmoprof, een grote, 
internationale beurs voor cosmetica- 
en beautyproducten.’ 

Klaar in 24 uur
Oké, vanaf september tot en met 
april is Wouter dus druk met beur-
zen. Maar daarbuiten, in de zomer, 
wat doet hij dan? In het zonnetje 
zitten op een strand? Ja en nee. 
‘Ten eerste heb ik soms interieurop-
drachten voor bedrijven en particu-
lieren.’ Zo maakte hij de prachtige, 
houten bar- en kastconstructie voor 
wijnbar l’Ouest op de Mauritsweg. 
En hielp hij mee met de inrichting 
van podiumcafé Grounds, aan de 
Willem Buytewegstraat, dat eerder 
een schoolkantine was. En, van het 
een komt het ander. ‘Twee men-
sen die in l’Ouest waren geweest, 
bedachten: “Wij willen ook zo’n kast 
van kisten.”’ Op zo’n moment komt 
Wouter in actie. Hij komt langs, 
bedenkt samen met de klant een 
constructie. En… binnen no-time 
staat er een op maat gemaakte kast. 
Voor relatief weinig geld. Want hij 
maakt nog steeds zo veel mogelijk 
gebruik van recycle materialen. Een 
nieuw plan is ’24 hour job’. Ofwel, 

Hun werk is broodwinning maar ook passie. Ze kiezen voor het vrije vakman/vrouwschap 
en nemen de financiële onzekerheid voor lief. Ze hebben geen etalage, wel vaak een mooie 
website en de kenners weten hen te vinden. De buurtkrant gaat op zoek naar de verborgen 
bedrijvigheid in de (zij)straten van het Oude Westen. Nummer 20 vonden we op de Nieuwe 
Binnenweg.

binnen 24 uur iets maken of in 
iemands huis. ’s Morgens bedacht, 
de volgende dag klaar. Dit plan is 
nog een experiment. Maar hij rea-
liseerde bijvoorbeeld bij kennissen 
al een zitkuil in de woonkamer. ‘De 
kinderen keken raar op toen ze uit 
school kwamen. Vervolgens doken 
ze er meteen in om te spelen.’  
En hoe zit dat nu met dat strand? 
‘Het Strandpark, op het Coolhaven-
eiland. Dat is mijn hobby, gericht 
op de ontwikkeling van de buurt. 
Ik vind dat je altijd moet proberen 
iets concreets voor je omgeving te 
doen.’ Drie jaar geleden werd op 
het braakliggend terrein naast café-
restaurant De Machinist (het voor-
malige Scheepvaart en Transport 
College) een strandpark aangelegd. 

‘Met strandzand, tafels, banken, 
een huisje en een podium.’ Wouter 
is een van de bedenkers en uitvoer-
ders. Op het terrein organiseert hij 
samen met anderen festivals, zoals 
Tafelen aan de Kade, Shishapark en 
Kerst aan de Cool. En, het Strand-
park is zo’n succes, dat het nu wordt 
omgedoopt tot officieel landgoed: 
het Landgoed van Cool tot Terhave. 

Zie voor meer informatie: http://
strandparkrotterdam.blogspot.com/ 
en /www.coolhavenkade.nl/ . 
En zo tovert Wouter elk idee om tot 
iets concreets. En maakt van elke 
hobby zijn werk. Het wachten is op 
zijn eerste creatie voor de buiten-
ruimte in het Oude Westen…

Het is nog steeds winter en we zijn 
veel binnen. Nog heel even en het 
is weer lente en gaan we weer naar 
buiten. We doen  ramen en deuren 
weer open, zetten de muziek wat 
harder, gaan barbecueën op het 
balkon of in de tuin, de kinderen 
spelen weer buiten.
Met al deze levendigheid neemt 
ook de burenoverlast weer toe. 
Vorig jaar ergerde u zich al die te 
harde muziek op het balkon naast 
u en nu nog steeds. Ook die akelige 
barbecuelucht stinkt nog net zo 
hard. U heeft er zelf al over probe-

Buurtbemiddeling Centrum helpt 
bij problemen tussen buren

ren  met de buren maar dat heeft 
niet geholpen.

Wat nu, u heeft geen zin zich weer 
de hele tijd te ergeren!

Buurtbemiddeling helpt  proble-
men tussen buren uit te praten en 
op te lossen.
In het bijzijn van de buurtbemid-
delaars wordt een bemiddelingsge-
sprek  georganiseerd samen met de 
buren. Deze krijgen beiden de kans 
hun verhaal te vertellen en samen 
naar oplossingen te zoeken.

Wacht niet te lang met het oplossen 
van de problemen met uw buren. 
Hoe langer u wacht, hoe meer u 
zicht ergert en het conflict verhardt.
Hoe eerder burenproblemen worden 
uitgepraat hoe makkelijker het is. 

Buurtbemiddeling 
centrum is 
gehuisvest in
De Leeuwenhoek
West Kruiskade 
54, 3014 AW 
Rotterdam
06- 18500316

“Heeft u het ook zo koud gehad? Gelukkig komt deze maand de lente er aan.”centrum@buurbemiddeling.org

Wouter van Brakel
Interieurbouwer - Kunstenaar
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 C O L O F O N

Alarm 112
Belastingtelefoon 0800 0543
Buurtbemiddeling 06-1850 0316
Buurtwinkel OW 436 1700
Deelgemeente Centrum 267 9211
Crisiscentrum 476 3944
Dierenambulance 415 5666
Dierenbescherming 437 4211
Eneco storingsdienst 467 4000
Gemeente Rotterdam 1 4010
Gezondheidscentrum hiernaast
Huisarts Oudeman 436 2243
Jeugdhulp 411 7865
Kinderbescherming 413 4760
Kinderopvang De Wereld 436 6447
Laurens Antonius 241 2900
Ombudsman 411 1600

Onbenutte Kwaliteiten 404 9909
Parkeerwinkel 1 4010
Politie 0900 8844
Rechtshulp 410 6677
Roteb 1 4010
Slachtofferhulp 0900 0101
Buurthuis De Overkant  286 1505 
Speelcentrum Weena 414 4890
Stadsmarinier Nederveen 267 2200
STAP vrijwilligerswerk 436 3090
Taaldrukwerkplaats 436 0897
Tandarts Maasstad 422 4143 
Tennispark Het Centrum  436 6165
Tennisclub Tiendstraat 411 3942
Wijkpastoraat OW 436 7070
Woonstad 440 8800

Gezondheidscentrum OW & Cool
Huisarts Castelijns 436 7770
Huisarts Erlings/Visser 436 5530
Huisarts Hipke 436 3265
Huisarts Korenhof 436 9241
Huisarts Metz 436 1975
Herhaalrecepten 436 7879
Fysiotherapeuten 436 2127
Tandartsen OW 436 2176
Diëtisten ABC 06-4342 5690

Stichting Maatschappelijke 
Dienstverlening Centrum (SMDC)
Vraagwijzer, maatschappelijk werk, 
sociaal raadslieden, ouderenwerk, 
mantelzorg 436 3060
Hulpdienst/wijkbus 436 9047

Overleven  
Greet:  ‘Ik heb de familie Rozman uit 
de Mariastraat zien wegvoeren. 
Die woonden in een winkelpand met 
5 of 6 kinderen… Nummer 43... 
Ik speelde met Moos, Ellie en Mimi… 
was ik zes jaar. Ellie had donker haar 
en twee grote vlechten. Later, toen 
de oorlog afgelopen was, kwamen de 
foto’s van de concentratiekampen...’2  
Jan: ‘Je kon niemand vertrouwe, heb 
ik geleerd. Hore, zien en zwijge. 
We waren zwijgzaam. In het pikdon-
ker haalden we de luiken weg van 
café Nosscent in de van Speykstraat 
(thuishaven Hollandia Boys Accor-
deonvereniging) en legden ze onder 
ons matras. Hadden we weer wat te 
stoken. Iedereen steelde eigenlijk. 
Jatte… snaaie… Je was harder dan 
nu… anders overleefde je niet. Bak-
kerswagens omgooien, worst snaaien. 
Het was: “Eerst het vrete, en dan 
de moraal.”  M’n oom liet zich in 
een schoenenzaak insluiten… slim… 
Kwam die thuis met zestig linkse 
schoene! Hadden ze de etalage in het 
donker leeggehaald.’

Het na het bombardement met dak-
loze Centrumbewoners volgelopen 
Ouwe Westen, werd tussen Kruiskade 

Jan:  ‘Hebbe we ’n huis in de Gaffel-
straat gesloopt. Deuren – alles! 
Helemaal leeggehaald. Om en om de 
treeje van de trap, het trapbeschot, 
de vloere ook om en om. Allemaal 
opgestookt.’ 
Greet:  ‘Met de feestdagen begon 
het te sneeuwen en zakten de eerste 
mensen op straat in elkaar. Heel ja-
nuari vroor het en kropen we met z’n 
vieren in bed. Koud… Honger… De 
meeste mensen zijn toen gestorven. 
De vader van m’n tante Bets – Opa 
Arts – kreeg honger-oedeem (héle 
dikke benen, maar voor de rest graat-
mager) en is thuis in de Sint Mari-
astraat overleden.’
Jan:  ‘Met m’n broer Karel ben ik 
toen meerdere keren op hongertocht 
geweest. De laatste keer, eind januari, 
sneeuwde het bij min twaalf en liepen 
we met een kist met twee wielen van 
een kinderwagen. Ruilde we thee- en 
handdoeken voor brood en kaas. Bij 
controle was je ’t kwijt. Op de brug 
bij Naaldwijk zijn we beschoten door 
zes Engelse jagers. Doken we zo, 
boven op elkaar, de sloot in.’

Vroeg voorjaar
Op 30 januari begon het hard te 
dooien. De zon scheen over twee 
maanden bevroren afval (met die 
dooie kat erin) en dat begon vreselijk 
te stinken. Het eten was nu echt op. 
Het was - wachten op de bevrijding.

Jan:  ‘Ik had zúlke beentjes! Kinderen 
lepelden de laatste restjes uit de 
gamellen. We aten waterige soep 
van aardappelschillen uit de Duitse 
keuken in de Bibberpoort.’4

Op 8 maart komt dan eindelijk eerste 
hulp in de vorm van… 
HET ZWEEDSE WITTEBROOD!
Greet:  ‘Ohhh… dat was gebak 
gewoon…’   Jan:  ‘Echt mooi… 
Prachtig mooi wit brood.’
Greet:  ‘Spierwit brood!  Snee je in 
kleine stukjes. Met reuzel. Een trak-
tatie!’  
Jan: ‘We hadden ’t overleefd.’

door André Hart

Jan:  ‘Ik had zúlke beentjes! Kinderen 

‘Drie broden voor 
een gouden ring’

‘M’n vader speelde accordeon’ (Karel Kraanen 1904-1985)

en Binnenweg schuin doorkruist 
door de JOSEPHSTRAAT, met z’n vele 
cafés… 
Greet: ‘La Bordelaise! …van Theo 
Kourymsky en z’n vrouw, Nel de Leu-
genaar.  Daar trad Zwarte Lola op… 
een man!  Enneh.... Greetje Fleurat’s 
café “Vanouds bekend”.’
Jan: ‘Met een pannetje ging ik daar 
bier halen voor m’n vader. Vier glazen 
werden er ingegooid… hoop schuim 
erop… als je thuis kwam was het 
schuim weg…  M’n vader speelde 
accordeon voor café Arie Bolk.  
“De schooier met z’n hond… 
Violetta… Bij de muur van het ouwe 
kerkhof… De meid van de straat”. 
Dan mocht de deur openstaan en 
ging ie met ‘n mansbakkie rond, 
haalde die vijf gulde op. Voor bin-
nespele moest je ’n vergunning heb-
be… Arie Bolk was ’n echte kastelein, 
gedrongen met een kleine kop. As er 
een te jong ventje binnenkwam zei 
die: “Geef het kakiebussie es aan”.’

Zwarthandelaren
Jan: ‘Je had Pommetje, De Spin en 
Lammetje. De Spin zat met m’n 
vader te klaverjasse in Arie Bolk. 
De Spin handelde in alles, goud (drie 
brooie voor ‘n ring), worst, spulle 
van boere. Arie Bolk was een lange, 
smalle pijpenla (later overgenomen 
door Luc van Dam) met uitgangen in 
de Josephstraat en Josephlaan – nét 
achter de Kade. Ideaal om snel te 
verdwijne…   
M’n moeder moest sigaretten ver-
kopen in al die cafés, dat ging per 
sigaret. Ik kon heel mooi draaie en 
afknippe. Als je veertien was mocht 
je gaan roken van je vader:  “Denk 
eraan, één sigaret per dag… Is dat 
je eerste?”  Het was altijd je eerste. 
Ik rookte buiten bij de pisbak op het 
Tiendplein. Kostte één gulden een 
sigaret.’
Greet, plagend:  ‘Zo-oh… hoe kwam 
jij aan die gulden ??’
Jan: ‘M’n tante had de Moulin Rouge 

op de wKruiskade, daar kwamen veel 
prostituees… Twas één pot nat… 
De Duitsers kwamen er graag… 
Gooide ik een asbak op m’n hand, 
had ik weer  peuken om te roken… 
Bukshag!’3

(Peinzend)  ‘Ik ben vijf jaar niet naar 
school geweest… die was weg-
gebombardeerd… ging je vanzelf 
kattekwaad uithale.’
Greet:  ‘Dan ben je nog aardig 
intelligent.  Kruimeltje!’

Suikerbiete
Na operatie “Een brug te ver” 
(Arnhem, 17 september ‘44) werd 
Holland compleet afgesneden van 
voedsel en brandstof. De sfeer werd 
grimmig en de temperatuur daalde. 
Langzaam, maar steeds sneller, raakte 
het eten op…
Greet:  ‘In oktober stond ik nog in de 
rij bij bakker Hooghuis (Mariastraat) 
voor een halfi e brood.’ 
Jan:  ‘Het werd steeds slechter… 
moeder ruilde àlles voor een paar 
veenpiepers.’
Greet:  ‘Suikerbieten waren er in 
overvloed – kreeg je zo’n pijn in je 
keel van.’ 
Jan, met vies gezicht:  ‘Die bloembol-
lesoep kon ik ook niet wegkrijge. Op 
een gegeven moment heb ik m’n 
hond – dat beest had ook geen eten 
– verkocht aan een Duitser. Die was 
al jaren hierzo. Kreeg ik 40 gulden. 
Kocht ik een brood voor. Zei die later 
tegen me, dat ie... 
“zo lekker gesmaakt had”.’
Greet:  ‘Elf november was de grote 
razzia  (50.000 man tussen 17 en 50 
jaar weggevoerd). Kreeg je grote ber-
gen afval op straat… dat werd niet 
meer opgehaald…zat een dooie kat 
in. Twee weken later viel de stroom 
uit. Heb m’n moeder de radio voor 
eten geruild, en smolt ze hompjes 
kaars aan elkaar. Met een lontje d’rin. 
Je kookte op een noodkachel, een 
bus, waar je hele kleine stukjes hout 
in moest stoppen.’

INTERVIEW MET 
JAN & GREET 
KRAANEN… 

HONGERWINTER IN DE JOSEPHSTRAAT  

Karel jr, Jan & Bep Kraanen ‘39

literatuur: Guus Luijters, In Memoriam, 
De gedeporteerde en vermoorde Joodse, 
Roma en Sinti kinderen, 1942-1945. 
Nieuw Amsterdam 2012.
Ben Laurens, Hun armoe en hun grauw 
gezicht. Hongerwinter ’44-’45.  Rotterdam 
(Ad. Donker) 1985.

‘… De Banketstraat1 zijn we 
uitgebombardeerd… 
de kalk spatte van de mure… 
het dak viel al in…’   
Recht uit het hart vertelt de 
82-jarige Jan Kraanen (sneeuw-
wit haar, blauwe ogen) over het 
trauma van mei ’40 en het Rot-
terdam van zijn jeugd.‘…
Na veel omzwervingen trokken 
we in 1941 in de Josephstraat, 
in het huis van m’n opa en oma, 
die naar Leeuwarden vertrokken. 
Met z’n achten op een tweede 
verdieping.’ 
Op dat moment komt Jan’s zeven 
jaar jongere vrouw Greet (gebo-
ren Weinrich, met Jan getrouwd 
in ’55), binnen met de hond. Een 
twinkelende vrouw met mooie 
dikke, grijze krullen:  ‘Altijd in 
de Sint Mariastraat gewoond.’  
Greet komt uit een wat meer 
beschermd gezin dan Jan, die 
de vooroorlogse crisis in al zijn 
hevige armoede heeft gevoeld. 
Greet: ‘ ...in z’n korte broek.’ 

1  Banketstraat: Verdwenen straat tussen
 de Lombardkade en de Jonker 
 Fransstraat. 
2  Vier kinderen van de familie Rozman zijn 
 eind september 1942 in Auschwitz 
 overleden. (‘In Memoriam’)
3  Bukshag: Bukken om een peuk op te
 rapen.
4  Bibberpoort: Stenen poort tussen 
 de Josephdwarsstraat en de Gaffelstraat.


