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Oproep:
Vrienden van
de Aktiegroep
Op 1 januari 2019 heeft een
groepje bewoners de werkgroep ‘De Vrienden van de
Aktiegroep’ opgericht. Als
ludieke actie werd het pand in
januari 2019 een week dichtgehouden om zichtbaar te maken
hoe belangrijk de plek van de
Aktiegroep is. Ongeveer 500
‘Vrienden’ zorgen nu voor extra
inkomsten en maken inzichtelijk hoeveel mensen achter
de Aktiegroep staan. Vrienden
kunnen de Aktiegroep al vanaf
€5,- euro per jaar financieel
steunen, maar een hoger bedrag mag natuurlijk ook.
Nu de Aktiegroep niet meer
kan rekenen op structurele
subsidie, dus om te kunnen
blijven voortbestaan hoopt zij
in de toekomst deels rond te
komen dankzij de vrijgevigheid van donateurs. Voor dit
jaar is het gat op de begroting
nog €50.000 en daarom is de
Aktiegroep bezig met een actie
om in mei nieuwe Vrienden te
kunnen werven. Lijkt het je
leuk om hierbij te helpen? Wil
je meedenken met hoe we deze
actie kunnen aanpakken? Of
wil je ook Vriend worden van
de Aktiegroep? Je kunt contact
opnemen via 010-4361700 of
natalie@aktiegroepoudewesten.
nl. Vragen zijn natuurlijk ook
welkom!

zij in klein comité ontvangen,
waar de Aktiegroep normaal
gesproken de gewoonte heeft
dat met actieve bewoners te
doen die vooral zelf vertellen wat ze doen en wat hen
bezighoudt. Dit keer bleef het
beperkt tot een presentatie
over de programma’s van de
Aktiegroep en wat dat voor de
wijk en de stad oplevert.
De wethouder was vooral
Roos Vermeij vervangt Bargeïnteresseerd in de rol van
bara Kathmann als wethouder,
nieuwe bewoners in de wijk.
die naar de Tweede Kamer
Haar werd uitgelegd dat in de
vertrekt. Als wethouder is zij
wijk weerstand voelbaar is tevoor het Oude Westen van
gen het vervangen van sociale
belang omdat zij “wijken” in
huisvesting door dure koophaar portefeuille heeft zitten,
woningen. Maar: wanneer
waarin ‘participatie van de
iemand in het Oude Westen
burger’ een belangrijk onderkomt wonen, hoort hij of zij
werp is. Omdat de Aktiegroep
er gewoon bij. Onder actieve
daar een belangrijke rol in
bewoners in de wijk bevindt
speelt, is wethouder Vermeij
zich inmiddels ook een ﬂink
kort op bezoek geweest tijdens
aantal nieuwe bewoners, en
haar kennismakingsronde door
ook zij dragen zorg voor een
de stad. Vanwege corona werd
leefbare wijk.

Nieuwe
wethouder
Roos Vermeij
bezoekt
Aktiegroep

Rotterdam bereidt zich voor
op heropening van de horeca
Vanwege het coronavirus is de horeca momenteel nog steeds gesloten.
Het is onduidelijk wanneer de horeca weer zal openen, maar ondernemers
en de Gemeente Rotterdam bereiden zich er al wel op voor. Zo zijn D66 Rotterdam, Leefbaar Rotterdam en De Rotterdamse VVD op zoek gegaan naar
concrete oplossingen. Op 4 december 2020 organiseerden zij in Ahoy Rotterdam een overleg met 21 Rotterdamse horecaondernemers, vertegenwoordigers van de evenementenbranche en de Koninklijke Horeca Nederland. Er is
gesproken over wat men geleerd heeft van de eerste heropening en wat er
nodig is om de horeca na de tweede heropening weer op de rit te krijgen.

Uit deze gesprekken zijn een aantal
adviezen gekomen richting de Gemeente
Rotterdam. Eén daarvan is het verlengen
van openingstijden van terrassen. ‘’Om
de geleden schade in te halen willen
ondernemers de tijdelijk uitgebreide terrassen langer behouden dan alleen in de
tijd waarin corona nog onder ons is. In
ieder geval heel 2021’’, zo blijkt uit het
Herstelplan Horeca.
Daarnaast wil de Gemeente Rotterdam
tegemoet komen in het uitbreiden van
de terrassen, en stelt hiervoor vlonders
beschikbaar. Tom Warnik, wijknetwerker

in Rotterdam Centrum geeft aan dat
vanaf vrijdag 12 maart 2021 horecaondernemers in Rotterdam mogen starten
met het opbouwen van terrasvlonders.
Dit besluit is door de burgemeester
genomen, zodat ondernemers op tijd
klaar zijn voor de opening van de terrassen wanneer dat weer mag. ‘’Deze
vlonders mogen gelegd worden aan de
grenzen van een terras, bijvoorbeeld op
aanliggende parkeerplekken. De vlonders mogen gebruikt worden vanaf het
moment dat de horeca weer open kan
tot 31 oktober dit jaar’’, aldus Warnik.

Verkiezingsuitslag Oude Westen
Op 17 maart vonden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. In het Oude Westen kon
onder andere worden gestemd in de Leeszaal - voor sommigen een mooi moment om de
geur van boeken weer even op te snuiven. In totaal brachten 2915 mensen hun stem uit
in het Oude Westen, waarvan 4 blanco en 36 ongeldig verklaard.

Wachtlijst parkeergarages wordt korter
dankzij inspanning van de buurt

De uitslag in de wijk is afwijkend van de landelijke uitslag met D66, DENK en GroenLinks
bovenaan de lijst. Ook op Bij1 is relatief veel gestemd door wijkbewoners; de partij haalde
één zetel in de Tweede Kamer. Dit zijn de 15 partijen waar het meest op is gestemd in de
wijk:
1. D66
510
2. DENK
467
3. GroenLinks
295
4. VVD
256
5. PvdA
217
6. Bij1
189
7. SP
163
8. Partij v.d.Dieren 145

17,8%
16,3%
10,3%
8,9%
7,6%
6,6%
5,7%
5,1%

9. NIDA
10. PVV
11. Volt
12. FVD
13. CDA
14. JA21
15. ChristenUnie

133
125
120
82
55
30
21

4,6%
4,4%
4,2%
2,9%
1,9%
1,0%
0,7%

Op de website www.uitslagen.stembureausinrotterdam.nl kun je de uitslagen van alle
Rotterdamse wijken (en inclusief alle partijen) en ook per stembureau bekijken.

Een ander gespreksonderwerp
was de nieuwe invulling van
de gebiedsorganisatie. Er is
een discussie gaande over hoe
het stelsel van gebiedsorganisaties met daarin de gebiedscommissies er uit moet zien na
de gemeenteraadsverkiezingen
van maart 2022. Moet het
blijven zoals het is of moet er
een model komen dat meer
op wijken dan op gebieden
is gericht? Met de wethouder
is afgesproken dat daar nog
verder overleg over komt. In
de wijk is daarover al een discussie op gang gekomen. Een
goede basis voor een volgend
gesprek.

Door het verminderen van het aantal parkeerplekken op straat is het belangrijk dat de plekken in de garages goed gebruikt worden. Alle
tertiaire abonnementhouders die in de wijkparkeergarages in het Oude Westen hun auto
parkeren, hebben in de maand maart van de
Gemeente Rotterdam een brief ontvangen dat
hun auto de parkeergarage moet verlaten. Je

bent een tertiaire abonnementhouder wanneer
je niet in de wijk woont of werkt (voor autobezitters die net over de grens van het Oude
Westen wonen wordt een uitzondering gemaakt). In het verleden was het geen probleem
dat mensen van buiten het Oude Westen in
de wijkgarages hun auto parkeerden; er was
plek genoeg. Maar nu er wachtlijsten zijn voor
autobezitters uit het Oude Westen, dringt de
Aktiegroep er bij de Gemeente op aan om actie te ondernemen. En dat heeft resultaat: eind
april moeten de tertiaire abonnementhouders
de garages hebben verlaten. Hierna krijgt een
ﬂink aantal autobezitters uit het Oude Westen
die op de wachtlijst staan een plek aangeboden in één van de parkeergarages. Er zullen
nog meer plaatsen vrijkomen omdat de eigenaren van auto’s die in de garages niet van hun
plek komen ook het verzoek krijgen hun auto
te verplaatsen.
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wel een paar keer per dag! In 2008
kreeg ik tot mijn grote geluk hier
een huis aangeboden en verhuisde
ik naar de Coolsedwarsstraat, vlakbij
het Akeleiplein in het noorden van
de wijk. Toen ik merkte dat het
complex enorm vochtig was, ben
ik met behulp van buurtbewoners
en de Aktiegroep een handtekeningenactie gestart om een klacht in
te dienen. Dat heeft toen enorm
geholpen want de woningbouworganisatie heeft een nieuw ventilatiesysteem op het dak gezet.

Rakia Azzouzi
“Het Oude Westen is altijd mijn
wijk geweest, vanwege het sociaal
contact. Mensen luisteren naar
elkaar, staan voor elkaar klaar en
helpen elkaar. De sfeer is warm en
hecht. Mijn buren zijn Marokkanen,
Turken, Nederlanders, Surinamers,
Joegoslaven en Kaapverdianen.
Daar heb ik allemaal heel goed
contact mee. Ik woon al heel lang
in het Oude Westen, en veel van de
buren die hier dertig jaar geleden
woonden wonen hier nog steeds.
Hun kinderen zijn vaak wel verhuisd, maar die zie je ook nog vaak
terug komen omdat ze de kleinkinderen naar opa en oma brengen.
In 1989, toen ik zestien was, kwam
ik vanuit Marokko naar Nederland.

Dat was een hele moeilijk stap
voor mij: ik had daar mijn school
al afgemaakt en zou beginnen met
een beroepsopleiding. Mentaal was
ik totaal niet voorbereid. Ik had
er nooit over nagedacht dat we
Marokko ooit zouden kunnen verlaten. Het hielp dat er hier al familie
zat: voor mijn Nederlandse taal
hielp dat ook. In die tijd woonde ik
doordeweeks bij mijn oom in het
Oude Westen want dat was maar
een klein stukje van mijn school
op de Drievriendenstraat vandaan.
In het weekend ging ik dan naar
mijn ouders toe, zij woonden in
Rotterdam Zuid. Via de meisjes van
school kwam ik aan mijn baantje als
schoonmaakster in een ziekenhuis,

DE GAST

COLUMN
Vaak overlopend van de pis,
Het Oude Westen ten.
maar wel een goede oplossing, al
zijn ze er te weinig in het cenWildplas
trum.
Offensief
Aan de ene kant snap ik het ook
Wie heeft er niet eens
hoge nood? Ik weet niet hoe
het bij u in de straat is, maar bij
ons is het wildplassen dagelijks
werk geworden: in de buurt, in
de straat en voor de deur. Wij
hebben ook wel een uitdagende
plantenpartij voor onze neus die
dagelijks om water schreeuwt.
Zou het daar aan leggen? De
mooie haag van het eveneens
mooie Restaurant Old Dutch.
Te pas en te onpas wordt zonder gêne de slurf uit de broek
gehaald om te wateren. Het zijn
overigens niet alleen de mannen
die zich te goed doen aan een
partijtje wateren, ook de vrouwen laten regelmatig, wel heel
snel, hun broekpartij zakken en
kletteren erop los.

wel, niets is erger dan nodig
moeten piesen. En zeker in deze
tijden: je kunt nergens meer even
naar binnen lopen om van het
toilet gebruik te maken. Aan de
andere kant vind ik het gewoon
niet kunnen. Ik ben geen azijnpieser hoor, maar nee; niet te pas
en te onpas gaan staan pissen
in een woonwijk waar ook nog
kinderen aan het spelen zijn.

Vroeger had je van die ouderwetse pisbakken - wat een lucht
kwam daar uit zeg - maar wel
probleemoplossend. Wij hadden
er vroeger één voor onze deur
op het Tiendplein, tegenover
de Drie Ballons, waar mijn wieg
heeft gestaan. Nu heb je hier en
daar zo’n pisbak die met drukke
dagen uit de grond komt zet-

Gemeente Rotterdam, help ons
alstublieft met het vinden van
een oplossing voor dit overmatig
illegaal urineverlies. En u, hoe
lost u het op een ludieke wijze
op? Laat het me weten, dan kunnen we van elkaar leren.

Ik heb weleens bedacht, en misschien bestaat dat ook al, om
een muur/bospartij te maken die
terug spettert. Zou fantastisch
zijn. Ik denk dat men het dan
niet zo snel meer probeert en
zich tweemaal bedenkt voordat
men die slurf weer uit den broek
haalt of de slip laat zakken.

Gerard van der Wens

en met veel van hen ben ik nog
altijd vriendinnen.
Maastunnel
In 1995 ben ik naar Rotterdam
Zuid verhuisd, waar mijn drie mijn
dochters zijn geboren. Toch was
ik elk weekend op het Akeleiplein,
want daar konden zij spelen met
familie en de kinderen van mijn

In 2012 maakte ik de fout van
mijn leven. Het was heel druk in
het Oude Westen en op het Akeleiplein vonden we vaak afval van
drugsgebruikers. Ik dacht dat ik
mijn kinderen misschien beter kon
opvoeden in een rustigere wijk, en
toen zijn we naar de Prinsenlaan
in Rotterdam Oost verhuisd. We
hadden daar geen echt contact
met de buren, en veel van de buren
waren racistisch. Er woonden veel
oude Hollandse mensen daar, en als
ik met mijn hoofddoek over straatging dan werd ik van top tot teen
bekeken. Het was heel kil voor ons
en we hebben ons echt door de
jaren heen moeten strijden. Het is
als een hel op aarde om in je huis te
zijn maar je niet thuis te voelen.
Terug naar het Oude Westen
Na vier lange jaren kreeg ik gelukkig weer een woning in het Oude
Westen aangeboden, en driemaal

binnenterrein op te ruimen, dat zat
vol met muizen en onkruid, en het
lag vol met afval. Samen met een
paar buren zijn we toen begonnen
met opruimen. Ook de Aktiegroep
heeft toen enorm geholpen met het
verzamelen van WOW-tjes voor een
mooiere binnentuin door oproepjes
voor ons te schrijven die we in het
gebouw konden ophangen. Toen
de buren van boven zagen dat we
beneden bezig waren, raakten zij
ook gemotiveerd om hun boventerras op te ruimen. We hebben
toen zelfs afspraken gemaakt om
dezelfde kleuren verf te gebruiken
en dezelfde tuinsetjes te halen. Met
de lichtsnoeren en mooie lampjes
die we hebben lijkt het ’s avonds
wel een soort Efteling nu, en veel
mensen uit de buurt komen langs
om te kijken.
We zijn er voor elkaar
Helaas blijkt het onderhouden en
water geven van de nieuwe planten
wel een probleem, dat lukt niet om
samen te blijven doen. Erg jammer
vind ik dat, maar dat is niet anders.
Ook met de WOW-tjes ben ik
gestopt: dat komt omdat de buren
daar toch te hoge verwachtingen
van kregen. Een aantal buren hebben namelijk de verwachting dat
alles gedaan kan worden zonder
zelf wat initiatief te nemen. Voor
hun gevoel hebben ze daar waarschijnlijk voor betaald. Hoe dan ook
zal ik nog steeds zoveel mogelijk op
bezoek gaan bij mijn goede buren

“Samen met een paar buren zijn we
begonnen met het binnenterrein op te ruimen”
oude buren. Ook had ik op Zuid
geen familie of vrienden wonen,
dus voor oppassen bracht ik mijn
kinderen ook naar het Oude
Westen. We zagen de Maastunnel

raden waar: op de Coolsedwarsstraat! Wel een ander complex,
maar om de hoek bij mijn oude
buren en het Akeleiplein. Een jaartje
later startte ik een initiatief om het

en zorgen voor de mensen om me
heen die dat nodig hebben. We zijn
er voor elkaar hier. Dat is het Oude
Westen in mij en dat blijf ik doen.”

Werkplaats
Duurzaam krijgt
vorm door
ideeën van
bewoners
Wist je dat er een speciale plek in
de Gaffelstraat 1 komt waar duurzaamheid de hoofdrol speelt? Of
je nu vragen hebt over energiebesparing in je eigen huis of een idee
hebt om de wijk te verduurzamen:
deze plek wordt een plek waar
iedereen welkom is.
Terugblik rondetafelgesprek
‘Werkplaats Duurzaam’ #1
Op 11 maart organiseerde de
Aktiegroep Oude Westen een eerste
digitale rondetafelgesprek. Alle
activiteiten die nu al op het gebied
van duurzaamheid plaatsvinden
in de wijk kwamen aan bod: van
energiecoaches, groene daken en
regentonnen tot het plan voor een
speciale editie van de wijkkrant over
hergebruik.
Een energiecoach vertelde dat hij
zelf wel €300,- bespaart op zijn
energierekening door de simpele
tips te volgen die hij als coach ook
aan andere bewoners geeft. Lachend vertelde hij: ‘Eén van de
mensen waar ik thuis ben geweest,
belt mij nu regelmatig om te
vragen of hij de verwarming hoger
mag zetten. Dat bepaal ik uiteraard
niet: als hij het koud heeft, moet
hij de verwarming hoger zetten.

Hier komt straks de ‘Werkplaats Duurzaam’: een speciale plek waar bewoners met
vragen terecht kunnen, tips worden gedeeld en bewoners nieuwe duurzame initiatieven
kunnen opzetten.

Maar het is wel leuk om te zien
dat hij zich er nu bewust van is dat
het geld kost als je de verwarming
hoger zet.’
De aanwezigen werden geïnspireerd door de voorbeelden: er
vonden direct nieuwe verbindingen
plaats, tips werden uitgewisseld
en nieuwe plannen gemaakt. Zo
bood iemand spontaan aan om
alle subsidies duurzaamheid van de
gemeente Rotterdam op een rijtje
te zetten. Een ander adviseerde om
wethouder Arno Bonte weer eens
uit te nodigen voor advies en om te
laten zien wat er allemaal in de wijk
gebeurt.
Er werd verder kort nagedacht
over het creëren van een plek in
het pand van de Aktiegroep die de

wijk kan helpen om te verduurzamen. Conclusie: het moet een plek
worden waar alle bewoners terecht
kunnen met vragen over hun eigen
huis, en waar initiatiefnemers elkaar
kunnen inspireren en helpen om
het initiatief (nog) succesvoller te
maken. Alle mooie dingen die nu al
in de wijk gebeuren, gaan tentoongesteld worden.
Doe mee: donderdag 8 april
rondetafelgesprek ‘Duurzame
Werkplaats’ #2
Heb jij ook ideeën over de inrichting van de nieuwe ruimte in het
gebouw van de Aktiegroep, of over
het verduurzamen van de wijk?
Praat mee op donderdag 8 april!
Geef je op voor de (digitale) bijeenkomst via petra@aktiegroepoudewesten.nl of 010 436 1700.
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HANDIGE TELEFOONNUMMERS
Alarm (politie,brandweer,
ambulance)
112
Alarm teksttelefoon
0800-8112
Belastingtelefoon
0800-0543
Buurtbemiddeling
088 8555009
Buurtwinkel Aktiegroep OW 4361700
Dierenambulance
0900-0245
Dierenbescherming
4374211
Eneco Storingsdienst
4674000
Gebiedscommissie Centrum 14010
Gemeente Rotterdam
14010
Gemeentelijke Ombudsman 4111600
Jongerenloket
2671300
Juridisch Loket
0900-8020
Huiswerkklas, Ilina Fernandes 06-11835620
Kinderbescherming
4431100
Kinderdagverblijf de Wereld 4366447
Kinderopvang Plus D. Dap 4115043
Laurens Ant. Binnenweg
412900
Nieuwe Gaffel
2916689
Ouderenwerker Cindy Vos 06-53507350
Pameijer Klus & Werk
2710000
Politie geen spoed
0900-8844
Ruilpunt
010 2250844
Tennisclub Centrum
4366165
Tennisclub Tiendstraat
4113942
Slachtofferhulp
0900-0101
Speelcentrum Weena
4144890
Stadsmarinier A.Siermans 06-14890436
Vraagwijzer
14010
Youz-jeugdzorg
088-3581660
Wijkconciërge
Natalie Burgmans
06-83677564
Wijkpastoraat
010-4367070
(Katinka Broos 06
44098889)
Woonstad Rotterdam
4408800
Zorgcentrum
de Leeuwenhoek
2713800

In februari heeft de Gemeente
Rotterdam informatie uitgegeven
over de bouwplannen voor Odeon.
Zoals al langer bekend en vaak
besproken, zijn de gemeente en
Woonstad Rotterdam van plan het
wijkgebouw met boven- en naastgelegen 44 sociale huurwoningen
en een kinderdagverblijf aan de
Gouvernestraat opnieuw te gaan
inrichten. Odeon is een belangrijke
plek voor de buurt, dat blijkt wel uit
alle mooie herinneringen die we iedere maand in deze krant plaatsen.
‘’De totstandkoming van het sloop/
nieuwbouwproject is zorgvuldig
afgewogen. Er is voor de sloop
gekozen omdat de woningen en
het buurthuis sterk zijn verouderd
en kampen met funderingsproblemen’’, aldus de gemeente
Rotterdam. Het renoveren van
de bestaande gebouwen is niet
haalbaar en om deze plek zo goed
mogelijk te benutten is gekozen om
de bestaande panden te slopen en
nieuwbouw te realiseren.
Bouw
Het gebouw Odeon ligt tussen de
Gouvernestraat en het Wijkpark
Oude Westen. De bouwplannen
worden steeds concreter, en daar
heeft de Gemeente buurtbewoners een brief over gestuurd. Zo
is het belangrijk dat het gebouw
goed past bij de omgeving. Omdat
bewoners niet willen dat voorbijgangers hun huis binnen kijken,
worden mogelijkheden voor het
waarborgen van privacy onder-

zocht. Dit kan door bijvoorbeeld
een geveltuin of een verhoogde ligging van de huizen. Wanneer je nu
langs het gebouw loopt zie je dat
er ook geen voordeuren grenzen
aan het park. Dit geldt ook voor het
nieuwe gebouw, daar worden de
voordeuren van de nieuwe huizen
gelegd aan de Gouvernestraat.
Op de plek waar nu het kinderdagverblijf zit, komt er een stuk groen
park bij.
Daken
Ook wordt er op een andere manier
gekeken naar het creëren van meer
groen bij dit project. Zo wordt
onder andere gedacht aan groene
daktuinen op de 4e woonlaag. Voor
de veiligheid komt er een hek omheen te staan – tenminste 2 meter
van de dakrand af. Groene daken
zijn een voordeel omdat ze regen
opvangen en er bij extreme hitte
voor zorgen dat de woningen niet
te heet worden.
Parkeren
Een laatste punt waar over nagedacht wordt, is waar bewoners van
dit gebouw kunnen parkeren. Er
wordt geen parkeerkelder gebouwd
omdat er te weinig ruimte is en
dit te duur wordt. ‘’Ook krijgen
bewoners geen parkeervergunning
omdat dan de parkeerdruk in de
straat teveel toeneemt. De projectleiders zijn andere mogelijkheden
aan het bekijken, zoals parkeren bij
garages in de buurt’’, benoemt de
Gemeente Rotterdam.

Werkgroep Wonen

cratisch en staat veel
ook onder invloed van
Hayat stelt zich voor
landelijk beleid. Wat
“Mijn naam is Hayat en heeft een bewoner of
De werkgroep
ik kom tot en met mei, of verhuurder nog te zegWonen is onlangs
misschien langer, de werk- gen als het gaat om een
opgericht met drie
groep wonen ondersteu- betaalbaar en duurzaam
eerste leden (en wil
huis in de wijk? Het is tijd
nen. Met de tijd hoop ik
graag uitbreiden).
vooral op het creëren van voor meer inspraak en
Hayat is één van de binding en verbinding.
samenwerken. Overheid,
nieuwe leden en
gemeente, Woonstad
Tegenwoordig is alles
en bewoners: laten we
stelt zich kort voor: rondom wonen bureau-

De geschiedenis van Het Ouwe Westen in 1000 voorwerpen (98)

We bevinden ons op de Westersingel en kijken ditmaal naar het
herenhuis op nr. 26, dat in 1885
is ontworpen door architect A.W.
Meijneken. Meijneken ging niet
mee in de toenmalige trend om
de gevel met een pleisterlaag
een renaissance-look te geven
(zoals nrs. 20, 21 e.v.), hij gaf de
voorkeur aan baksteen. Was hij
zijn tijd ver vooruit? Ruim vijftig
jaar later, in 1941, vond de tentoonstelling ‘Nederland bouwt in
baksteen, 1800-1940’ plaats in
het destijds zogeheten Museum
Boijmans (architect A. van der Steur,
1893-1953). De tentoonstelling
en het gelijknamige boek waren

Herinneringen aan Odeon

Plannen voor het nieuwe
Odeon: groene daken,
geen parkeerplaats

geesteskinderen van de toenmalige
museumdirecteur Dirk Hannema.
In de tentoonstelling vertaalde hij
zijn voorliefde voor de 17e-eeuwse
schilderkunst naar de architectuur
door de historische binnenstad,
met als kenmerken intimiteit,
schilderachtigheid en het gebruik
van baksteen, tot belangrijke bron
te verklaren voor de Nederlandse
architectuurtraditie*. Terug naar
de gevel van nr. 26; naast baksteen zijn er een aantal opvallende
decoraties aangebracht. Allereerst
een gedecoreerde cartouche met
het jaartal 1885, omgeven door
attributen. Daarnaast zijn alle
verdiepte vensterbogen ingevuld

Wanneer de plannen rond de sloop van Odeon doorgaan verdwijnt er een unieke locatie in het Oude Westen. Odeon is in
december 1924 opgeleverd en er werd sindsdien van alles georganiseerd. Voorlopig is de sloop uitgesteld tot juni 2021, tijd om
in de buurtkrant stil te staan bij het roemrijke verleden. We roepen hierbij buurtbewoners op om verhalen en/of foto’s te delen.
Stuur ons een mailtje (buurtkrant@aktiegroepoudewesten.nl)
of bel de Aktiegroep (010 4361700).

Zamuda
Van 1984 tot 2011 is er in Odeon
een kindergroep geweest, genaamd
Zamuda. We spreken Betty Hiwat,
die daar als vrijwilligster aan meegewerkt heeft.
“Imro Lont, projectleider van Odeon, is de bedenker en oprichter van
de groep. Edna Sjacott en ik hebben meegeholpen. Zamuda staat
voor ZAng, MUziek en DAns. Imro
vond altijd wel iemand die voor
instrumenten zorgde, of zangles
gaf. Het was een groep met Surinaamse, Antilliaanse en Kaapverdische kinderen tussen de 4 en 12
jaar. Eén keer per week op zondag
werd er gedanst, muziek gemaakt
en gezongen. Doordat de groep
27 jaar heeft bestaan kwamen er
kinderen op van moeders die ook
op de groep zijn geweest: in totaal

samenwerken aan een
nieuwe woonvisie waar iedereen van droomt! Want
de woonlasten zijn de
laatste jaren, vooral voor
iedereen met een modaal
inkomen, te hoog. En van
betaalbaar doorstromen,
helemaal voor jongeren
en ouderen, kunnen jij of
ik nu alleen maar dromen.”

wel honderden kinderen.
Voor de optredens maakten we
onze eigen kleding. We hadden
optredens door het hele land. In
1989 heeft de groep een speciaal
zelfgemaakt lied gezongen in het
Feijenoord Stadion voorafgaand
aan een benefietwedstrijd naar
aanleiding van de vliegtuigramp
in Suriname. In 2011 is Zamuda er
mee gestopt. Als afsluiting hebben
we met 15 kinderen een rondreis
gemaakt door Suriname. We zijn
in de binnenlanden geweest en in
Paramaribo. We hebben dat zelf
betaald uit de optredens en een
vrijwillige bijdrage van de ouders”.
Voor Betty was het “de leukste
periode die ik gehad heb als vrijwilliger. Ik heb er veel van geleerd, en
dat kan ik nu ook gebruiken bij het
werk als kinderwerker in de Nieuwe
Gaffel”.

De werkgroep Wonen
gaat voor het Oude
Westen in kaart brengen
wat de huidige situatie
rond betaalbaar wonen
is, wat de toekomstvisie
hierop is en wat deze
zou kunnen zijn – in
samenspraak met

bewoners, gemeente en
Woonstad. De werkgroep wil samenwerken
met andere netwerken in Rotterdam die
betaalbaar wonen op
de agenda zetten, zoals
het initiatief Recht op
de Stad.

Meer informatie of aanmelden via Annika:
annika@aktiegroepoudewesten.nl.

Omhoog kijken (27)

met fraaie, geglazuurde bakstenen, ongeveer de helft daarvan in
‘vlechtpatroon’ in de kleuren geel,
steenrood en zwart**. Twee huizen
verder, op nr. 28 a&b, bevond
zich in de vorige eeuw het kantoor
van De Centrale Arbeidersverzekeringsbank (1904). Hier heeft de
tand des tijds de gevel behoorlijk
aangetast; de eenvoudige versiering langs de vensters kan aan
die indruk niets veranderen. Ook
heeft de plint te lijden van graffiti,
de ongewilde ‘decoratie’ van de
tegenwoordige tijd. Maar gelukkig, een fraai gestileerde uil, die als
console functioneert en de kleine,
halfronde erker ondersteunt, leidt

in positieve zin de aandacht af. De
vogel is ingenieus opgebouwd uit
plakjes klei, ook het driehoekje van
de snavel. Enig speurwerk naar de
maker heeft (nog) geen vruchten
afgeworpen. Daarnaast zien we
een cluster van vier herenhuizen
met de nrs. 29 t/m 32a&b, die
destijds als eenheid door een architect/aannemer zijn ontworpen. Die
eenheid herkennen we o.a. aan
dezelfde toepassing van ornamentiek boven de vensters, een hoge
daklijst met gedecoreerde consoles
en aan het formaat van de baksteen. Toch zijn hier ook opvallende verschillen te zien, zoals in
het schilderwerk van de voordeu-

ren en kozijnen. Een prachtig
voorbeeld is op nr. 31a&b, waar
de voordeuren in de kleur Paarse
Dodekop zijn uitgevoerd, in
combinatie met het ‘beige’ van
de kozijnen getuigt dit van een
perfect gevoel voor kleur. Zelfs
de kleur van de voegen tussen de
bakstenen is afgestemd op het
geheel: een unicum!
Alma Brevé
*Hans van der Heijden, ’Nederland
bouwt in baksteen, 1800-1940’ ,
ArchitectuurCase, Air-2009
** Joosje van Geest, ‘Westersingel
26 Rotterdam’, Rotterdam, 2014

Tijd voor een grote
administratieschoonmaak?

i n g e z o n d e n
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Het voorjaar is begonnen, de bloemen en planten staan in de knop en
de zon wordt wat sterker. Misschien ben je begonnen met de voorjaarsschoonmaak van je huis. En misschien heb je ook wel behoefte aan een
‘schoonmaak’ van je administratie.
Weet je niet precies wat er binnenkomt en waar je al je geld aan uitgeeft? Liggen de papieren door elkaar? Kortom, ben je het overzicht een
beetje kwijt? En lukt het je niet om orde in de chaos te scheppen? De
budgetcoaches van WMO Radar kunnen je hierbij helpen. Samen maken
we een financieel overzicht en stoppen we alle belangrijke papieren bij
elkaar in een map.
Je kunt bellen naar 010-485 58 98 of een e-mail sturen met je vraag en
telefoonnummer naar: aanmelden.fo.centrum@wmoradar.nl Na deze
aanmelding zullen wij zo snel mogelijk contact opnemen voor een
afspraak.
Marsha Stok, Rob de Wit en Tirsa van der Kleij,
budgetcoaches van WMO Radar.

Onze professionals zetten zich
in voor het welzijn van kinderen en jongeren in
de wijk.
Ze helpen bij het vinden van
een baan of zoeken samen met je naar een stageplek.
Op Instagram vind je meer informatie over deze werkzaamheden van Jermaine en Ursula. Stuur een bericht als je hierbij
hulp kunt gebruiken. Daarnaast organiseert Jong in Rotterdam ook (sportieve) activiteiten. Deef is van Thuis op Straat
(TOS) en Daan is sportcoach. Ga naar onze website voor het
actuele jeugdaanbod: www.jonginrotterdam.nl

Belfleur
Vind je het leuk om klusjes in en om het huis te doen? Ben je handig
met een boormachine of wil je helpen om een stadstuintje of balkon
op te frissen na de winterperiode?

Dan zijn we op zoek naar jou!
Wij zoeken handige en enthousiaste mensen (jong en oud) die als
vrijwilliger aan de slag willen om senioren uit Rotterdam Centrum
te ondersteunen bij iets wat hen niet
meer zo gemakkelijk af gaat.
Ben je geïnteresseerd? Neem contact
op met Linda voor een afspraak. Het
telefoonnummer is 06 - 13 03 84
67 en e-mailen kan naar: ldwinter@
wmoradar.nl. Bij een kopje koffie of
thee bespreken we waar je eventueel
interesse in hebt en of je liever zo
nu en dan of juist op vaste dagen of
tijden wilt worden ingezet.

Invloed van de pandemie
op het onderwijs
Sinds maart vorig jaar staat
de wereld een beetje stil. Dat
heeft niet alleen effect op
kwetsbaren, horecaondernemers en winkeliers, maar ook
op kinderen en jongeren. In
plaats van samen te kunnen
klieren in de klas, hebben zij
(en middelbare scholieren nog
steeds) hun klasgenoten vooral veel vanachter de computer
gezien. Wat merken onderwijsinstellingen in de wijk van
het thuisonderwijs?

Bij de huiswerkklas is het rustig
In de huiswerkklas van het Oude
Westen is het rustig de laatste tijd,
zegt coördinator Ilina Fernandes.
“We denken dat de meeste leerlingen liever thuis huiswerk maken
of dat ze geen vragen hebben en
daarom geen begeleiding nodig
hebben”. De huiswerkklas werkt
in het islamitisch centrum aan
de Kogelvangerstraat 114. In het
centrum heeft de klas beschikking
over riante ruimtes om leerlingen te
ontvangen.
Het is niet precies bekend hoe het
komt dat de huiswerkklas in deze
tijd wat weinig aanloop krijgt. Ilina
denkt dat de corona-epidemie wel
een reden daarvoor is. “Ouders
vinden het misschien nog te eng.
Daarbij komt dat het natuurlijk
ook een heel rommelig jaar is
geweest voor ouders en kinderen.
Je eigen school is de afgelopen vier
maanden dicht geweest. Ik kan me
voorstellen dat je dan de draad best
wel kwijt kunt zijn van naar school
gaan, huiswerk maken. Die gewoontes kunnen verdwijnen”, zegt
Ilina. “De leerlingen die wel komen,
komen gericht, omdat ze een toets
hebben. Het zijn voornamelijk
leerlingen van havo en vwo die
komen, omdat zij meestal de lesstof
zelfstandig moeten verwerken. De
leerlingen van het vmbo krijgen op
school al veel extra begeleiding.”

Ilina Fernandes,
coördinator van de huiswerkklas

“Huiswerkbegeleiding kost geld,
maar armoede in de wijk speelt niet

direct een rol voor de ouders van
leerlingen,” denkt Ilina. “We vragen
van ouders een kleine eigen bijdrage, maar als zij dat niet kunnen
betalen valt er altijd iets te regelen.
We schelden het soms zelfs kwijt.
Als ouders hun kinderen vandaag
zouden opgeven kost het �30,- tot
het einde van het schooljaar”.
Voor alle informatie over de huiswerkklas: www.huiswerkklasoudewesten.
nl, of bel even naar 06-21496398 of
06-11835620.
Leerlingen van het Praktijkcollege staan te springen om
klusjes in de wijk
Even verderop op HPC Centrum
(Het Praktijkcollege Centrum) aan
de Schietbaanstraat worden sinds
begin maart weer wat meer lessen op school gegeven. “Er zijn
nog steeds lessen digitaal,” vertelt
docent Amal Bechaine. “Tijdens
de eerste lockdown in maart 2020
werden er helemaal geen lessen op
school gegeven en waren we alleen
open voor de kwetsbaardere leerlingen. Het veranderde een paar keer
gedurende het jaar, maar nu volgen
de leerlingen ook weer steeds meer
theorielessen op school.”
HPC Centrum is een middelbare
school voor praktijkonderwijs. Naast
praktische vakken is veel aandacht
voor de behoefte van het kind:
sociale vaardigheden, meer zelfvertrouwen of extra begeleiding
bij een stage. Als de leerlingen 18
of 19 jaar oud zijn, stromen ze uit
naar werk en kunnen ze vanaf de
zijlijn nog begeleiding krijgen. Amal
vertelt: “Oud-leerlingen kunnen
altijd aankloppen wanneer ze daar
behoefte aan hebben. Sommi-

Linda de Winter,
projectcoördinator Belfleur

Daan Blij, sportcoach

Even je hart
luchten?
Helaas duurt de lockdown
langer dan we hoopten. En het
valt niet altijd mee. Soms heb
je behoefte om je verhaal bij iemand kwijt te kunnen. Iemand
met wie je kunt bellen of die
thuis bij je langs komt. Vanuit
het Goede Gesprek zijn we er
voor je! Neem contact op met
Irene van Binsbergen:
06-82143044 (op maandag,
donderdag en vrijdag).

gen zijn afgelopen jaar hun baan
kwijtgeraakt door de pandemie; wij
kunnen ze via ons netwerk helpen
om aan een nieuwe werkplek te
komen.”

gemakkelijker verstoppen als leerling. Ik heb daar op afstand minder
controle op, maar ben als docent
bewust bezig met iedereen in het
vizier houden.”

Sinds maart 2020 hebben Amal en
haar collega’s de boel behoorlijk
moeten veranderen. Op school is
het lokaal verbouwd om 1,5 meter afstand te kunnen houden en
wordt alles – inclusief ieders handen
– minimaal twee keer na elke les
schoongemaakt. Ook online moest
er van alles worden georganiseerd
om de lessen te kunnen geven.
“Die online lessen gaan eigenlijk
heel goed. De leerlingen hebben
deze nieuwe manier van leren snel
opgepakt. Er is minder aﬂeiding
en de structuur van de les is duidelijk,” aldus Amal. Ze was positief
verrast door de inzet en motivatie
van de leerlingen, die het thuisonderwijs snel oppakten en over het
algemeen goed kunnen bijblijven.
“Op een enkeling na; je kunt je

Door de lockdown konden veel
leerlingen minder of geen stage
lopen. Inmiddels kunnen steeds
meer leerlingen gelukkig weer aan
de slag op hun stageplek, al is dat
soms voor minder uren of dagen.
Normaal gesproken doen ze graag
klusjes in de buurt, in Tuin de Bajonet of in de Leeuwenhoek. Leerlingen vinden het fijn om sociaal
betrokken te zijn: een bingomiddag
organiseren, schilderen, appeltaarten bakken of geveltuinen aanleggen en onderhouden. Daarom
een oproep aan buurtbewoners
en –organisaties: heb je een klus of
project waarbij je helpende handen
kunt gebruiken? Bel dan zeker even
naar HPC Centrum (010 436 28
21), daar staan enthousiaste jongeren klaar om te helpen!

Het Praktijkcollege Centrum aan de Schietbaanstraat
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anpak gebouw Bajonet 2

In de afgelopen jaren is er veel veranderd
aan de huizen en de straten van het Bajonetkwartier. De gemeente Rotterdam heeft
de Adrianastraat en de Bajonetstraat aangepakt en er is een mooi plein aangelegd tussen
deze twee straten. Naast de nieuwbouw in de Bajonetstraat en de Adrianastraat heeft Woonstad het
blok ‘Bajonet 4’ opgeleverd met daarin vrije sector
huurwoningen. Al deze projecten zijn onderdeel van
het project ‘Aanpak Bajonetlocatie’ uit 2011.

Voorbereiding Bajonet 2
Op dit moment zijn wij bezig
met de voorbereidingen
voor de aanpak van het
gebouw Bajonet 2. Dit is
het laatste gebouw uit
het eerder genoemde
project ‘Aanpak
Bajonetlocatie’. Het
bouwblok Bajonet
2 is gebouwd rond
1900 en is in de jaren
’80 uitgebreid gerenoveerd, met de bedoeling het voor een
periode van zo’n 30 jaar
te kunnen verhuren. Een
aantal jaar geleden hebben
we de portieken en de huizen
van binnen nog een kleine
opknapbeurt gegeven, omdat er
veel klachten waren van de bewoners en
omdat de aanpak van hun woningen nog wel
even zou gaan duren. Het gebouw Bajonet 2 heeft funderingsproblemen, maar ook de huizen van binnen zijn sterk
verouderd. Ook de Bajonettuin, de gezamenlijke tuin achter
het gebouw, is onderdeel van het project.

s t u k

Bajonet
In gesprek met de bewoners
We willen voordat we de plannen maken graag weten hoe
de bewoners hier wonen en hoe zij hun toekomst zien. Hoe
is het wonen in de Bajonetstraat en past hun woning nog bij
hun gezinssituatie? Sinds vorig jaar zijn we daarom samen
met bewonersbegeleider Anna-Maria Carbonaro in gesprek
met de bewoners van de Bajonet 2. We hebben bijeenkomsten georganiseerd buiten in de Bajonettuin, prettige
kennismakingen met bewoners waarbij we hebben
gesproken over het wonen in de Bajonetstraat
en veel vragen hebben beantwoord over het
project. We hebben ook een enquête onder
de bewoners gehouden om meer te weten te komen en ze te betrekken bij de
plannen. Daarnaast helpt Anna-Maria
bij het oprichten van een bewonersgroep die de belangen van de bewoners als serieuze gesprekspartner kan
behartigen.

Plannen

Samen met onze architect en de
gemeente Rotterdam werken we
op dit moment aan de plannen voor
de woningen. De uitkomsten van de
gesprekken met bewoners nemen we
hier natuurlijk ook in mee. In de komende
maanden moet duidelijk worden wat er met
het gebouw en haar bewoners gaat gebeuren.
Wij houden de buurt uiteraard op de hoogte van de
verdere ontwikkelingen.

Vragen

Zijn er nog vragen over de plannen? Stuur dan een
email naar bajonetkwartier@woonstadrotterdam.nl
of bel 010-4408800 en vraag naar Niels van Ham.

Voor al uw vragen over gezondheid en welzijn

We weten niet
precies hoeveel
mensen in het
Oude Westen
Covid-19 hebben

Huisartsen Spreekuur volgens afspraak
Dhr. R.D. Castelijns
Dhr. J.J.G.W. Hipke / Mevr. C.S. Biesmeijer
Mevr. A.L.I. Korenhof / Mevr. P.I. van Marrewijk
Mevr. R. Dam-Weststrate / Mevr. E. Niers
Mevr. M.A. Visser / Dhr F.M. de Jong

Hoeveel mensen in het Oude
Westen hebben vandaag
Covid-19? Als je een antwoord
op deze vraag wilt hebben,
kan je de site
www.gezondheidinkaart.nl
bezoeken.

Sint Mariastraat 75
3014 SH Rotterdam
www.gcmariastraat.nl

010 43 677 70
010 43 632 65
010 43 692 41
010 43 619 75
010 43 655 30

Na 17.00 uur of in het weekend:
Huisartsenpost SFG, Kleiweg 500 Rotterdam

010 466 95 73

Fysiotherapeuten Behandeling volgens afspraak
Mevr. D.G. Bongrazio
Dhr. T.M. de Hoog
Mevr. S.M.A. Willemsen

010 43 621 27
010 43 621 27
010 43 621 27

Tandartsen Behandeling volgens afspraak
Dhr. I. Otaredian
Mevr. N. Tavakoli
Dhr S. Pedrood /Mevr. W.H. Yan
tandarts gespecialiseerd in Orthodontie:
Mevr. A. Prescu
tandarts gespecialiseerd in Kaakchirurgie:
Dhr. E. Emami

010 43 621 76
010 43 621 76
010 43 621 76
010 43 621 76
010 43 621 76

Bij pijnklachten van 17.00 uur of in het weekend 010 4552155

Diëtiste en Pedicure Behandelingen volgens afspraak

Je vindt de cijfers per wijk niet
Klik op menu-item ‘Databank’ en kies
voor ‘COVID-19’. Dan kies je onder
‘teststraten’ voor het ‘Aantal positieve
testen’ en (ook in het linkermenu) onder
‘niveau’ voor ‘Wijk/gebieden’. Je krijgt
dan een lijstje met wijken en daarachter
het aantal besmettingen van de week.
Wanneer je op ‘Rotterdam-Centrum’
klikt, en vervolgens op het ‘+’-teken in
de pop-up, zie je zes gebieden waaronder het Oude Westen. En daar staat dan
geen cijfer achter. Je komt er dus nét niet
achter hoeveel besmettingen er zijn in het
Oude Westen. Het aantal besmettingen
in het Centrum stijgt echter al een aantal
weken. Als je klikt op ‘Aantal testen met
een uitslag’, dan zie je dat één tiende van
het aantal testen positief is. Verder komen
we even niet.
Bij de Gemeente Rotterdam zijn wél
relatieve gegevens bekend, die worden
afgelezen van de toestand van de riolering in de wijk. Die gegevens zijn niet
openbaar.
Arme mensen kunnen zich niet
altijd goede zorg permitteren
Zelfs het Centraal Bureau voor de Sta-

tistiek (CBS) weet het niet precies, of
kan het althans niet melden. Het meest
recente rapport van het CBS meldt de
cijfers van maart en juni 2020. ‘Mensen
met een lager inkomen overlijden om
allerlei redenen gemiddeld eerder aan
het coronavirus dan personen met een
hoger inkomen’, schrijft het CBS. Dat
betekent in rond Hollands: Covid-19 kán
slechter aﬂopen voor arme mensen, niet
voor álle arme mensen. Mensen met lage
inkomens leven vaker met meer mensen
per vierkante meter, hebben daardoor
dus meer kans op besmetting. Door een
gebrek aan goede zorg (niet iedereen
heeft het geld voor een goede zorgverzekering) leven mensen in armoede ook
vaker in minder goede gezondheid, zo
stelt het CBS. Ongelijkheid in inkomen
kán dus doorwerken in ongelijkheid in
gezondheid.
In Trouw van dinsdag 23 maart (pagina
7) stond een gesprek met een epidemioloog met als kop: ‘We hadden er
alerter kunnen zijn dat het virus vaker
arme mensen treft’. En er staat een tabel
bij met als boodschap: het risico om te
sterven aan Covid-19 onder de armste
mensen in Nederland is twee keer groter
dan bij niet-arme mensen. Het lijkt heel
nodig om in arme wijken te werken aan
preventie van ongezond leven en dus aan
preventie van ongelijkheid van inkomen.
Geen cijfers, maar armoedeproblematiek
zorgt voor hogere vatbaarheid voor ziekte
Kortom: het aantal besmettingen in het
Oude Westen kunnen we niet exact te
achterhalen. Uit de bevindingen van
het CBS leiden we af dat in wijken met
armoedeproblematiek de gemiddelde
gezondheid lager is en daarmee in het
algemeen de vatbaarheid voor ziekte
(waaronder Covid-19) groter is dan in
wijken met gemiddeld hogere inkomens.
Of dit ook in het Oude Westen het geval
is, is niet vast te stellen. Percentueel doet
de wijk het ten opzichte van de andere
Rotterdamse wijken best redelijk.
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De Nieuwe Hoek overleefde
de coronamaatregelen niet
geïmproviseerde statafels. Waarom
mocht De Nieuwe Hoek de sigaretten niet aan de deur verkopen?
Dat zou geheel in stijl zijn met hoe
deze winkel functioneerde. Zowel
winkeliers als klanten hingen altijd
rondom de deur. Omdat roken niet
gezond is misschien? De zeer nabijgelegen coffeeshops zijn wel open;
en voor Koekela, de beroemde banketzaak, staat van vroeg tot laat een
lange rij. Terwijl op de corona-IC
voornamelijk mensen met overgewicht liggen. Nee, gezondheid is
geen leidraad in de coronamaatregelenkeuzes.
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Krokussen in de
Tuinderstraat.

Tulpen in de Tuinderstraat.
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Groene daken

Hier zijn we trots op! Heel veel groe
ne vierkante meters
erbij met de groene daken van de
Bloemkwekersstraat en
Gaffelstraat.

‘De Nieuwe Hoek’, tabakszaak/pakketophaalpunt op de hoek van mijn
straat, heeft de coronamaatregelen
van Rutte c.s. niet overleefd. Op
11 februari, twee maanden na de
invoering van de harde lockdown,
ging er een TE HUUR-poster op het
raam. De bankjes buiten, die bijna
altijd bezet waren, zijn weggehaald.
Het was te verwachten. Sinds half
december 2020 mochten er geen
rookwaren meer verkocht worden.
De supermarkt verderop sprong
daar gretig op in door een extra
kassa voor deze artikelen te openen.
Fijn voor de rokers, maar 1,5 meter
afstand houden is sindsdien voor
geen enkele klant meer mogelijk.
Voor De Nieuwe Hoek bleven alleen
de pakketten en de koffie over. Voor
de pakketten ontvangt de winkelier 0,20 cent per pakket. Daar
betaal je geen 1800 euro huur per
maand mee. Hetzelfde geldt voor
zijn goedkope automatenkoffie, die
in de praktijk niet werkt als ‘to go’
maar als ‘to stay’. De Nieuwe Hoek
was zeven dagen in de week van 10
tot 22 uur (de laatste tijd 20 uur)
een ontmoetingsplek voor mannen
waaraan de dure koffie van de terrassen verderop niet besteed was.
‘Smoke’
De dynamiek en sfeer rondom deze
zaak deed mij altijd denken aan
de film ‘Smoke’, naar een verhaal
van Paul Auster, met Harvey Keitel
als winkelier van een tabakszaak
in Brooklyn, New York. Alleen
werden er in en om de Nieuwe
Hoek veel meer talen gesproken.
Behalve Turks en Nederlands, de
basistalen van de winkelier en zijn
neef, hoorde je er ook gesprekken
in Kaapverdisch, Sranantongo en
verschillende Oost-Europese talen.

Verduurzamen van Gaffelstraat 1-3:
Eerste ideeën
Gaffelstraat 1-3 is het pand
waar de Aktiegroep al zo’n
35 jaar is gehuisvest. Van
1896 tot in de jaren zeventig
was het een “Zusterhuis”:
een klooster waar de nonnen
woonden die de Augustinusschool bestierden. Na hun
vertrek vestigde zich eerst het
buurthuis “Ons Huis” in het
pand; later is de Aktiegroep
erbij gekomen. Inmiddels is
de Aktiegroep de enige gebruiker van het pand. Zowel
voor het buurthuis als voor de
Aktiegroep is er destijds ver-

bouwd, en dat is al zo lang
geleden dat het tijd wordt
voor een nieuwe ingreep.
Verduurzaming staat daarbij
hoog op de agenda: om het
gebouw (het liefst) energieneutraal te maken, maar ook
de komende tientallen jaren
bruikbaar blijft voor de Aktiegroep en de wijk.
Drie architectenbureaus zijn
met een globaal programma
van eisen aan de gang gegaan om na te denken over
welke mogelijkheden het
pand biedt. Dat heeft een
aantal verrassende ideeën
opgeleverd:

• Een trappenhuis waar het
oude kantoor gehuisvest
was, met daarboven de nog
bijna intact zijnde kapel met
koepeldak en glas in lood.
• Het openmaken van de
gevel in het gedeelte na de
knik in het pand richting
Gaffelstraat ten behoeve van
een uitnodigende entree.
• Het gelijktrekken van de
vloeren op de bovenverdiepingen, waar nu een
ingewikkeld trappenhuis is
met hier en daar een
tussentrapje.
• Een centrale ruimte van
waaruit je zicht hebt op
de eerste verdieping.

De leeftijd van de mannen hing af
van wie er dienst had. ‘Smoke’ is
van 1995; ik heb de film in 2010
gedraaid bij de uitkomst van mijn
boek ‘Scènes in de Copy Corner.
Van vluchtige ontmoetingen tot
publieke vertrouwdheid’. Dat boek
is gebaseerd op observaties van
de uitwisselingen tussen klanten
onderling en van klanten met de
winkelier in de kopieerwinkel die
twintig jaar in dit hoekpand heeft
gezeten. In tien jaar is de omgeving
van de winkel behoorlijk veranderd.
Er kwamen steeds meer dure koffieen-broodjeszaken en de vraag is
of zaken als De Nieuwe Hoek en
andere ‘buurtzaken’ zich in de
toekomst staande kunnen houden
tegenover de opmars van de terrassen. Of er nog plekken overblijven
waar het minder welgestelde (en
oudere) deel van het Oude Westen
bekenden tegenkomen en zich dus
thuis voelen.
Roken, blowen, drinken,
snoepen
Nou zijn die terrassen ook al een
tijd dicht. Gelijk aan het begin van
de laatste lockdown hingen er op
de ramen van een aantal horecazaken ook TE HUUR-borden. Ze
waren zo echt dat het een paar
dagen duurde voordat ik door
kreeg dat het protestborden waren.
Met teksten als: ‘Binnenkort is dit
horecapand te huur. Informatie
bij horecamakelaardij Rutte & De
Jonge.’ Die borden zijn inmiddels
vervangen door affiches met: ‘De
horeca moest dicht helaas. We zijn
nu even winkel…’ met daarachter
een opsomming van wat er in de
aanbieding is. Op drukke tijden zijn
er kampvuurtjes en muziek. Omdat
mensen niet mogen zitten, staan er

Versnelde verdringing?
Of de coronamaatregelen de
verdringing van buurtzaken door
hippere en duurdere zaken versnellen, is nog moeilijk te zeggen.
Feit is wel dat De Nieuwe Hoek de
eerste is in dit stuk van de Nieuwe
Binnenweg die de zaak moest
sluiten; en dat de huurprijzen van
de winkel- en horecapanden niet
onder corona geleden hebben. Net
als de huizenprijzen gaan die nog
steeds omhoog. De Nieuwe Hoek is
eigendom van een pandjesbaas die
een hele reeks horeca- en winkelpanden op dit stuk Nieuwe Binnenweg heeft. Hij woont officieel in
Bonaire, zijn dochter regelt hier de
zaken. Met hulp van bestuursleden
van de winkeliersvereniging De
Nieuwe Binnenweg heeft de winkelier nog proberen te onderhandelen
over tijdelijke huurvermindering.
Hij vond 0 euro begrip en dat
strookt wel met de reputatie van
deze grootgrondbezitter. Die zette
het pand voor een opgehoogde
prijs weer te huur. Drie weken later
ligt het hele interieur in een afvalcontainer. Desgevraagd vertelt de
blonde jongedame dat ze er een
tatoeageverwijderingsbedrijf in gaat
beginnen.
Joke van der Zwaard

• Samen met de Augustinusschool, de Leeuwenhoek en
de woningen van Woonstad
zou in de winter warmte
uit de grond gehaald kunnen
worden voor het hele blok
om het in de zomer weer in
de grond te stoppen, omdat
met name de Leeuwenhoek
dan ook graag zou willen
koelen.
• Een geveltuin van WestKruiskade tot voorbij het
pand en een terras voor de
deur.
Deze eerste ideeën werden
enthousiast ontvangen. Een
rode draad was toegankelijkheid van het hele gebouw voor
minder validen. Er wordt nog

nagedacht hoe deze vaak
ingewikkelde plannen op een
toegankelijke manier gepresenteerd kunnen worden,
zodat iedereen die dat wil en

niet bij de eerste presentatie
kon zijn op zijn gemak nog
eens kan komen kijken en
commentaar kan leveren.
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Pareltje van de wijk

Ongeduld

Ik spreek hem aan de telefoon. Hij belt mij
elke woensdag op vanuit een gevangenis
aan de andere kant van het land. Hij vertelt
over zijn therapie, hij heeft eindelijk geen
nachtmerries meer, hij schrikt niet meer elk
uur wakker en voelt zich uitgerust.
‘Wow, dat heeft lang geduurd’ zeg ik
verbouwereerd: ‘Daar hadden ze je 25 jaar
geleden mee moeten helpen.’
Hij antwoordt niet.
Even later ben ik afgeleid in ons gesprek. Als

hij vraagt wat er is, vertel ik dat mijn afspraak er al 10 minuten had moeten zijn. Hij
zegt: ‘Die komt wel, hij komt toch altijd?’
Ik zeg niets, hij heeft gelijk.
Even later vertelt hij enthousiast over een
procedure die zijn advocaat begonnen is.
‘Hoelang duurt het voordat je er iets over
hoort?’ vraag ik
‘6 weken.’
‘Man wat duurt dat vreselijk lang, al die tijd
onzeker wachten.’

Recht op de stad

‘Katinka, ik heb alle tijd, ik zit hier nog 7
maanden. Wachten is niet erg.’
Ik moet lachen. Hij kan geen kant op. Hij
móet wel wachten…. Misschien maakt tijd
dan niet heel veel uit? Dat is toch een heel
ander leven, bedenk ik me.
‘Wat ben jij ongeduldig’, zegt hij: ‘Je hebt
alle vrijheid, je kunt doen wat je wilt en
gaan waar je wilt, en toch ben je ongeduldig omdat er iemands moet komen die
er nog niet is. De dingen die komen, die
komen wel, wind je niet zo op.’
Ik maak me met een paar grappen een
beetje af van zijn goede raad.

Ingezonden stuk

Het betere plan voor wonen in Rotterdam

Het woonbeleid van de
gemeente Rotterdam,
vastgelegd in “Woonvisie,
koers op 2030”, veroorzaakt veel leed, onrust en
protesten; vooral bij bewoners die plaats moeten
maken voor welgesteldere
huurders of kopers. Recht
op de Stad, een samenwerkingsverband van bewonersgroepen en andere
betrokken Rotterdammers,
schrijft een ‘beter plan’ en
gaat daarover in gesprek
met politici, woningcorporaties en bewoners. Wat is
er beter aan dit plan?
Wonen is een grondrecht
Uitgangspunt van Recht op de
Stad is dat wonen een grondrecht
is. Iedereen heeft recht op een
goede en betaalbare woning in een
sociale, prettige en veilige omgeving. Dat is vastgelegd in de (door
Nederland ondertekende) Universele Verklaring van de Rechten van
de Mens, en in de Nederlandse
grondwet. Mensen mogen dus
niet uit hun huizen worden gezet
vanwege een laag inkomen, zoals
nu in Rotterdam onder het motto
‘Wijken in Balans’ gebeurt. Het
motto van Recht op de Stad is
‘Wijken voor iedereen’. Om dezelfde reden schrapt Recht op de
Stad de Rotterdamwet, die mensen een huurvergunning weigert
op basis van hun inkomstenbron
(bijstand) en woonduur (minder
dan 6 jaar). Recht op de Stad haalt
discriminatie uit het Rotterdamse
woonbeleid.

Zeggenschap van bewoners
Recht op de Stad betekent zeggenschap van bewoners over wonen en
woonomgeving. De laatste tientallen jaren maakten gemeente en woningcorporaties samen de plannen
voor wijken, stad en stadsdelen.
Zoals het Nationaal Programma
voor Rotterdam Zuid. Bewoners
van de herontwikkelingsbuurten
ontvangen daarna een brief met de
mededeling dat hun huizen zullen
worden gesloopt of gerenoveerd
en welke typen woningen daarvoor
in de plaats zullen komen. Denk
aan de Tweebosbuurt en tuinwijk
Wielewaal, maar ook aan de Bajonetbuurt en Odeon in het Oude
Westen. Dat kan en moet anders.
Net zoals in de stadsvernieuwingsperiode zouden bewoners van
begin af aan betrokken moeten zijn
bij de planvorming voor hun wijk;
ondersteund door deskundigen op
allerlei terreinen.
Behoud en onderhoud van
sociale huurwoningen
Recht op de Stad pleit voor behoud
van de sociale huurwoningen als
uitgangspunt. Voortijdige sloop
van goede woningen tijdens een
wooncrisis is onverantwoord. Het is
verspilling van woonruimte, geld en
menselijk kapitaal. Als sloop nodig
is vanwege technische redenen of
woonkwaliteit en comfort, gebeurt
dat in samenspraak met de bewoners. Het woonbeleid zou zich moeten richten op intensivering van het
onderhoud en verduurzaming van
de bestaande huizen. Die onderhoudsplicht zou ook moeten worden opgelegd aan de particuliere
verhuurders. Bij sloop en renovatie
kunnen bewoners en ondernemers
die dat wensen altijd terugkeren
in hun buurt, met behoud van en
respect voor de huidige huurovereenkomst.

Wijken voor iedereen, ruimte
voor bewonersinitiatieven
Nieuwe woningen worden gebouwd voor alle inkomensgroepen,
met aandacht voor groepen waarvoor de woningnood het hoogste
is. Bijvoorbeeld de mensen die
net te veel inkomen hebben voor
sociale woningbouw, maar die de
dure huren of koopprijzen niet kunnen betalen. Maar denk ook aan
jongeren, starters, statushouders
en dak- en thuislozen. Woningcorporaties zijn de hoeksteen voor de
huisvesting van huishoudens met
lagere en middeninkomens. Daarnaast creëert de gemeente ruimte
voor bewonersinitiatieven zoals
wooncoöperaties. Dat wil zeggen
dat ze deze initiatieven niet behandelt als commerciële ontwikkelaars,
want dat zijn ze niet.
Bescherming van bewoners
In 2020 is bijna de helft van de
verkochte woningen in Rotterdam
gekocht door kleine en grote beleggers. In deze snel groeiende particuliere huursector worden extreem
hoge huren gevraagd, wordt veel
gewerkt met tijdelijke contracten, is het onderhoudsniveau van
zeer wisselende kwaliteit en komt
huurdersdiscriminatie, overbewoning en huisuitzetting veel voor.
Recht op de stad pleit voor een
inperking van deze marktwerking,
aanpak van malafide verhuurders
en bescherming van de bewoners.
De verhuurdersvergunning, die nu
enkel als experiment wordt getest,
zou onmiddellijk stadsbreed moeten worden ingevoerd. Daarnaast
kan via de zelfwoonplicht de beleggersmacht worden ingeperkt.
Hoe nu verder met het plan?
Recht op de Stad heeft op zondag
7 maart in het Afrikaanderpark
haar plan gelanceerd en gaat nu in
gesprek met politici, woningcorporaties en bewoners over hun voorstellen. Die gesprekken zijn bedoeld
om medestanders te vinden en te
maken én om het plan te verbeteren. Het streven is om het komende
jaar zover te komen dat na de
volgende gemeenteraadsverkiezingen het betere plan uitgangspunt is
van het Rotterdamse woningbeleid.
Zodat de stad vanaf 2022 ontwikkeld wordt vanuit de kracht van de
huidige en toekomstige Rotterdammers.
Dit is een inzending van het initiatief
Recht op de stad. Meer weten, meepraten, ondersteunen, meedoen…
kijk op www.rechtopdestad.nl

Aktiegroep Oude Westen steunt het manifest van Recht op de stad net als 15 andere organisaties in Rotterdam. Lees ook het artikel op pagina 3 over de werkgroep wonen en huren.
Alleen met elkaar kunnen we veranderingen op de woningmarkt bereiken!

Maar als ik na ons gesprek naar buiten
ga, en de buurvrouw met mij begint te
praten, besluit ik heel geduldig haar hele
verhaal maar eens helemaal aan te horen;
er toch maar alle tijd voor te nemen.
En je raadt het nooit: wat heeft die vrouw
een boeiend levensverhaal, dat wist ik helemaal niet! En ik weet
wel hoe dat komt…..
Ik had het geduld niet
om haar uit te laten
praten….
Katinka Broos

Feest van de maand
De redactie wil in iedere krant extra aandacht aan een feest
geven dat die maand plaatsvindt. We vragen je om eens na te
denken over een feest dat voor jou belangrijk is en horen
daar graag over. Je kunt je feestsuggestie mailen naar
buurtkrant@aktiegroepoudewesten.nl

4 april: Pasen
Mijn naam is Sila Sewmangal,
ik ben vrijwilliger bij de Aktiegroep het Oude Westen.
Ik vier Pasen. Eerste Paasdag
was dit jaar op zondag 4 april.
Wanneer je de reclame rondom
dit thema bekijkt, dan zie je dat
deze ver afstaat van wat Pasen
eigenlijk betekent. Voor sommigen is dat het begin van de
lente, voor anderen een extra
vrije dag.
Voor mij staat Pasen in het
teken van de opstanding van
Christus. Van oorsprong wordt
het einde van de Joodse slavernij
in Egypte herdacht en de uittocht uit Egypte (Pesach) onder
leiding van de profeet Mozes.
Door de opstanding van Jezus
Christus heeft deze een aanvullende betekenis gekregen: de
opstanding uit de dood. Jezus
heeft de dood overwonnen en
het mogelijk gemaakt dat mensen zich weer kunnen verzoenen
met God.
Voorafgaand aan Pasen zijn
er bijzondere dagen: Witte Donderdag waarin het laatste avondmaal wordt herdacht en Goede
Vrijdag, de dag waarop Jezus
gekruisigd is om alle zonden van
de mensheid op zich te nemen.
Op deze dagen ben ik me er
nog meer bewust van wat Jezus
Christus voor ons heeft gedaan.
Op Witte donderdag ga ik naar
de kerk om dan gezamenlijk
het avondmaal te vieren en op
vrijdag eet ik geen vlees.
Thuis maak ik het gezellig door
mijn tafel te bekleden met een
paaskleed, en zet ik paastakken
met paaseitjes en vogeltjes in
een vaas. Ondanks dat dit niets
met de opstanding van Jezus
te maken heeft, kan ik me wel
vinden in de vrolijkheid die het
geeft.
In Nederland wordt er niet

echt gelet op kledingvoorschriften, maar in Suriname is het
gebruikelijk dat we tijdens Pasen
witte kleren dragen.
Pasen staat voor mij in het teken
van vernieuwing en verbinding.
Dit jaar is dat toch anders. Door
de coronamaatregelen kunnen
we helaas niet fysiek bij elkaar
komen. We hebben wel veel
contact via de telefoon. De preek
wordt gedeeld, maar het is toch
echt anders. Ik word er eigenlijk
best droevig van. Bij het paasfeest is niet alleen de boodschap
belangrijk, maar vooral ook de
ontmoeting met elkaar. Ik hoop
dat we volgend jaar weer naar
de kerk kunnen gaan om daar
gezamenlijk het paasfeest te
vieren, aan elkaar te vertellen op
welke wijze de preek ons geraakt
heeft en natuurlijk gezamenlijk te
genieten van de paasmaaltijd.

Kijk ook eens op

opzoomermee.nl/lente

voor een leuke lenteactie
in je straat

Herenplaats
Seasons

kunstzinnige
portretten

Herenplaats kunstenaar
Nlunga Nijanda en fotograaf Roland van Eck werken
momenteel samen aan een
bijzonder project: ‘Seasons’.
Twee kunstenaars maken
unieke fotoportretten.
In een fotoshoot bij Galerie
Atelier Herenplaats kunnen
geïnteresseerden zichzelf (en
familieleden) laten fotograferen door Roland van Eck. Hij
is als fotograaf onder andere

bekend van de foto’s die hij
maakt voor Gers Magazine.
Hij zal de foto maken op basis
van iemands favoriete seizoen
en persoonlijkheid. Nlunga
Nijanda werkt inmiddels bijna
een jaar in het atelier en maakt
zelf (digitale) kunst, vaak in
samenwerking met andere
kunstenaars. Nlunga bewerkt
de fotomontages met veel
gevoel en maakt er unieke
portretten van op formaat en
materiaal naar keuze.
De fotoshoots vinden plaats
in de galerie, doordeweeks na
15.00 uur of op zaterdag. Bel
(010 2141108) of mail (herenplaats.online@gmail.com) de
Herenplaats voor meer informatie.

Maak je straat groen v oor een nieuwe zomer
Meer Groen & Opfle uren Bestaand Groen
Een nieuwe geveltuin aanleggen? Meer boomspiegels?
Een opknapbeurt voor het bestaande groen in je buurt?

Opzoomer Mee helpt je!
Kijk op opzoomermee.nl en meld je aan.
Neem contact op met Opzoomer Mee (010-213 10 55)
om andere mogelijkheden voor meer groen in
je straat te bespreken.

BOEKEN HALEN
IN LEESZAAL WEST
TIJDENS LOCKDOWN
Zelf boeken uitzoeken in de Leeszaal
Dat kan vanaf 3 april elke zaterdag tussen 12 en 14 uur. OP AFSPRAAK.
Mail: hannydejong@hotmail.com, of bel/app: 06 17710538 voor een
tijdslot van een kwartier.
Boeken bestellen via facebook
Elke week (tot nu toe op woensdagavond) zetten we een serie boeken
op facebook.com/leeszaalrotterdamwest. Die kunnen gereserveerd
worden door te reageren onder het bericht. Kijk eerst even in de reacties
erboven of het boek al gereserveerd is. Ophalen van gereserveerde
boeken kan op dinsdag 11-15 uur en zaterdag 12-14 uur.
Boeken bestellen via windowshopping
De boeken in de etalage van de Leeszaal zijn te bestellen via
boeket@antenna.nl. Ophalen op dinsdag 11-15 uur en zaterdag 12-14
uur.
Buitenkastjes van de Leeszaal
De boeken in onze buitenkastjes zijn 7 dagen in de week 24 uur
beschikbaar. De kastjes worden regelmatig bijgevuld.
Boeken brengen
Kan op dinsdag 11-15 uur en zaterdag 12-14 uur.
Kinderboeken
De Leeszaal heeft ook (gedoneerde) kinderboeken. Voor recente
populaire boeken en complete reeksen kunnen kinderen tot 14 jaar
beter terecht bij Jeugdbieb West, Gaffelstraat 1. De Jeugdbieb is een
initiatief van de Leeszaal en zit een paar straten verderop in het gebouw
van de Aktiegroep Oude Westen. Jeugdbieb West is momenteel open
op maandag 15-17 uur, woensdag 13-16 uur en vrijdag 15-17 uur. Het
lidmaatschap is gratis.
In de tussentĳd werken we aan allerlei
mooie programma’s. Zodra het kan,
hoor je daar meer van. Tot ziens!

In april zijn we nog 3 dagen per week open: maandag
en vrijdag van 15.00 -17.00 uur en op woensdag van
13.00 -16.00 uur. Omdat we weten
dat jullie graag het nieuwste van
het nieuwste lezen: er zijn ALWEER
nieuwe pasgeboren lenteboeken!
En: we zijn begonnen als ‘kinderboekenzwerfstation’! Pak een boek (zit een
zwerfboeken-sticker op) lees het, geef
het door aan een ander kind, en die geeft
het ook weer door… en die ook weer…
en zo verder. In het boek staat uitleg hoe je de zwerftocht
van het boek kunt volgen.

En: het zijn nu t/m 9 mei de leesweken voor
de Kinderjury. Kinderen bepalen wat de leukste nieuwe boeken
uit 2020 waren. Ze liggen voor je klaar. Lezen en stemmen maar!

Ga naar binnen
bij Aktiegroep
Het Oude Westen, dan
een paar trappetjes op,
gangetje door,
trapje op en
dan ben je er!
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Gaffelstraat 1-3, 3014 RA Rotterdam
jeugdbiebwest@gmail.com

uit de kunst
De lange weg
van Peer Gynt
Dichter en toneelschrijver
Henrik Ibsen werd in 1828
in Skien in Noorwegen
geboren. Hij kwam uit een
vooraanstaande koopmansfamilie, die echter verarmde
door het failliet van de vader
toen Ibsen acht jaar oud
was. Al vroeg in zijn leven
schreef Ibsen gedichten en
toneelstukken. In de tijd dat
Noorwegen Denemarken niet

voor zijn lyrisch gedicht ‘Peer
Gynt’. Veel van wat Ibsen
beschrijft heeft hij ontleend
aan zijn eigen leven. Belangrijke thema’s in zijn werk zijn
vrijheid en het streven naar
het realiseren van zichzelf. In
‘Peer Gynt’ zijn hier voorbeelden van te vinden wanneer de
hoofdpersoon op reis gaat en
zichzelf tenslotte geconfronHenrik Ibsen wordt gezien als teerd ziet met zijn leven.
Het verhaal schetst in drie
grondlegger van het moderfases het leven van de dorpsnistisch drama. Hij inventajongen die aanvankelijk
riseerde op verzoek van de
Noorse regering volksverhalen liegend en klaplopend door
het leven gaat, maar aan het
en stuitte in Vinstra op een
historische verhaal. Dit verhaal einde zijn leven beziet en tot
inkeer komt. Als jongeman
nam hij in 1867 als basis
te hulp kwam in een conflict
met Pruisen, verliet Ibsen het
land uit onvrede over de politieke situatie. Met steun van
een stipendium kon hij naar
Duitsland en Italië reizen; hij
bleef uiteindelijk 27 jaar in het
buitenland. In 1891 keerde
hij terug naar Noorwegen en
overleed daar in 1906.

Rijnhoutplein 3
3014 TZ Rotterdam

schaakt hij de bruid Ingrid
op haar huwelijksdag. Door
het dorp verbannen vlucht
hij de bergen in, waar hij
gezocht wordt door Solveig,
de domineesdochter, die van
hem houdt.
Peer Gynt heeft het karakter
van een volksverhaal, het bevat veel symboliek en verschillende lagen. Jezelf kennen of
alleen aan jezelf denken, zijn
belangrijke thema’s van het
verhaal. Gynt liegt zich door
het leven, hij is een fantast,
een opschepper. Hij komt in
het bos, het rijk der trollen,
reist naar Marokko en Egypte.
Hij wordt rijk van slavenhan-

www.leeszaalrotterdamwest.nl
www.facebook.com/leeszaalrotterdamwest
www.instagram.com/leeszaalwest

del. Als dat niet goed gaat
verkoopt hij religie. Een
egoïst pur sang. Zijn grootste droom is keizer worden.
Hij vindt ook veel rijkdom
en verliest het weer. Thuis
aangekomen, oud en futloos,
komt hij erachter dat hij het
liefst keizer van zijn hut en de
man van Solveig had willen
worden. Wanneer de dood
hem komt halen rijst de vraag
of Gynt goed of slecht is. Hij
heeft geen grote zonden begaan. Maar hij was ook niet
zo zeer goed. En daardoor
wil de dood hem smelten tot
een brei. Solveig is zijn bewijs
voor het goede in hem. Zij

heeft haar leven lang op hem
gewacht met liefde en trouw.
Uiteindelijk sterft hij in haar
armen, op haar schoot.
Het individu in de moderne
tijd moet elke keer een keuze
maken. Kiest hij voor een
deugdzaam leven of leeft
hij alleen voor materieel
winstbejag? Ik denk dat bezit
zonder ethiek de mens laat
ontaarden. Hij zal uiteindelijk al het immateriële, dat
waarde geeft aan het leven,
verliezen. Hij kan echter ook
als individu kiezen voor het
leven dat hij wil, zonder zijn
medemens te vergeten.

Serpil Karisli

