
•  Elke woensdagochtend 10.00 - 11.30 
uur koffie-inloop bij de BOK voor alle 
buurtbewoners.

•  Oranje leeszaal/bibliotheek elke dinsdag 
van 10.00 - 12.00 uur en elke donderdag 
van 15.00 - 17.00 uur Oranjekerk, 
Rozenlaan 20.

•  Dinsdag 16 juni vergadering 
Gebiedscommissie bij Kitsch en Kunst, 
aanvang 20.00 uur.

•  Woensdag 17 juni pop-up restaurant 
Hill Food. Driegangenmenu € 10, 
exclusief drank. Locatie: De Hoge Brug, 
Hillegondastraat, 18.00 uur. Aanmelding: 
www.hill-project.nl/foodform. 

•  Dinsdag 7 juli Oranjekerk, culturele 
ochtend 10.00 uur Hoe werkt een 
binnenhuisarchitect? door Kees van Holst.

•  Dinsdag 4 augustus. Oranjekerk, 
culturele ochtend 10.00 uur. Speelfilm 
Fanfare van Bert Haanstra. 

•  Elke maandag 15.30 - 17.00 sportinstuif 
(8-18 jaar) nabij viaduct Rozenlaan.

•  Elke dinsdag 15.30 - 17.00 sportinstuif 
(8-14 jaar) De Torteltuin. 

•  Elke woensdag 13.30 - 15.00 uur 
sportinstuif (8-14 jaar) De Torteltuin.

•  Elke vrijdag 9.00 en 9.45 uur. Guldrun 
Yildiz leest kinderen voor bij ’Ver van 
hier’, Kleiweg 69. Informatie op: http://
praktijknoord.nl/informatie/index.html

•  Permanent: wijkwinkel van dinsdag tot 
en met donderdag van 9.30 uur tot 12.00 
uur. Voor vragen van wijkbewoners.
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Bewonersorganisatie Kleiwegkwar tier
Kijk ook eens op:

Er moest worden gesnoeid. De twee bo-
men in de tuin van de onderbuurvrouw 
moesten eraan geloven. De gemeente 
was heel stellig in haar schrijven. Dat van-
wege de komende werkzaamheden aan 
de riolering, waarvoor overhangende tak-
ken ongewenst waren. 
We wisten zelf ook wel dat die bomen veel 
te groot waren geworden. Maar we zagen 
het gewoon niet zitten. Met een eenvoudig 
handzaag de boom in en wiebelend de 
takken te lijf gaan. Veel te gevaarlijk voor 
twee buurvrouwen met linker handen. We 
hadden wel eens advies gevraagd bij een 
goede buur verderop. Hij leende een goe-
de zaag en wenste ons succes.
Opnieuw kwam het er niet van. Tot die ene 
mooie zaterdagmorgen die ik dacht te 
gaan besteden aan een rustig ochtendje 
kranten onder het genot van een verse 
kop koffie. De buur van die zaag belde 
aan riep naar boven dat hij me beneden 
verwachtte. ‘De parkeerplaatsen zijn leeg, 
het is droog, dus trek je pak en je klompen 
aan!’ Daarmee doelend op mijn gele boe-
ren klompen en blauwe overall, waarmee 
hij me wel eens door de straat had zien 
klossen. De koffie bleef onaangeroerd.
Nog één poging tot uitstel: ik wees op 
het bestaan van twee andere bewoners 
van het perceel. Gevederde vrienden die 
in één van de bomen hun liefdesnestje 
aan het bouwen waren. ‘Daar zagen we 
gewoon om heen, geen probleem!’ En zo 
gebeurde het dat binnen tien minuten de 
buur de boom in klom en de eerste takken 
naar beneden kwamen. Aan mij de taak 
om vast te houden, takken op te stapelen 
en de lokale jeugd om te leiden. De berg 
takken groeide en groeide.  De twee ge-
vleugelde bewoners waren inmiddels op 
van de zenuwen. Een groep kauwtjes in 
een boom verderop had een krijsconcert 
ingezet. Geruststellende woorden had-
den geen effect meer.
Andere buren die het gezaag en gekrijs 
hoorden, kwamen langs. De meesten 
aanschouwden het tafereeltje met de 
handen in de zakken. De kijkers ventileer-
den ook hun mening: Gaat goed zo!, Het 
werd wel tijd hè?, Stonden er nog huizen 
achter die bomen?, Als je een beetje op-
schiet ben je vandaag nog klaar! en Boer 
zoekt vrouw is er niets bij.
Buur twee kwam te hulp met een betere 
zaag en attendeerde op de noodzaak van 
afvoer, want de berg op straat groeide aar-
dig.  Fijn zo’n buur met inzicht en inbreng!
Met buur één snel de beroemde gele 
bak achter de auto gehangen. Al trok de 
verhuurster haar wenkbrauwen op toen 
ze mijn houten klompen bekeek. Geluk-
kig bleek de verzekering dat buur één de 
auto bestuurde afdoende. Ondertussen 
had buur twee de takken verzameld op 
twee stapels. Dat schoot lekker op! De 
takken waren aan het eind van de middag 
opgeruimd en afgevoerd. De bomen kun-
nen weer tien jaar groeien. De gemeente 
kan haar gang gaan. Al was de koffie koud. 
Eén van de twee gevleugelde vrienden 
keek die avond door het raam naar bin-
nen en startte een stille discussie. ‘Je 
hebt mijn huis behoorlijk in de etalage ge-
zet. Wil je dat nooit meer doen?’ Ik garan-
deerde het en zei dat ik de eerste weken 
ook niet op balkon zou gaan komen, zo-
dat hij en zijn toekomstige gezin niet meer 
zouden worden gestoord. Maar hij bleef 
boos en zocht het hogerop. 
En zo gebeurde het dat de duifjes het 
eerste half voltooide nest lieten voor wat 
het was en drie takken hoger opnieuw be-
gonnen met bouwen. Ze leken te denken: 
‘Om je te helpen herinneren dat we er zijn, 
schijt ik de komende periode drie maal 
daags je dakraam onder.’ Zo geschiedde.

Ciska Evers

Snoeien noodzaak
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Oud onderwijzer Piet van de Ree
blijft WO II spullen verzamelen

Piet van de Ree is al lang met pensioen, 
maar heeft zijn professie nooit losgela-
ten. Hij is op en top docent en hij blijft 
het. Geschiedenis is eerder zijn levens-
wijze dan zijn vakgebied. De huiskamer 
in de Azaleastraat waar ik word ont-
vangen, lijkt zo uit een film over de ja-
ren vijftig. Alleen een telefoon aan een 
gekronkeld draadje geeft een knipoog 
naar de moderne tijd. Nog voordat de 
vrouw des huizes thee schenkt in een 
deftig kopje met goudkleurig randje 
start hij zijn college. Een uurtje stevig 
opletten volgde.

‘Het bombardement zag ik vanaf het dak 
van de melkfabriek waar mijn vader werkte. 
Het maakte toen al een diepe indruk op me. 
Het zou niet alleen een keerpunt in de Ne-
derlandse geschiedenis worden, maar ook 
in mijn eigen leven.’ Opdat wij niet vergeten 
werd een leidraad in de rest van zijn  leven. 
Als onderwijzer op diverse basisscholen in 
de buurt waaronder de Wilhelminaschool 
en kreeg hij de kans om op eigen wijze ge-
schiedenisles te geven. Later op de middel-
bare school als leraar Nederlands en Wis-
kunde ruilde hij geregeld met zijn collega’s 
van geschiedenis.

Van de Ree kan nog steeds gepassioneerd 
onderwijzen. Naast het tastbare materiaal 
beschikt hij over een ruime voorraad ver-
halen en anekdotes over de bezetting. Zo 
vertelde hij met smaak over de paal die hij 
thuisbracht, voor in het kacheltje. Aan de 
paal, die hij op een late avond had mee-
genomen van een spoorwegterrein zat een 
bordje en dat bordje maakte zijn vader lijk-
bleek. Verboten zu betreten stond erop.  De 
paal werd snel verborgen in de tuin. En hij 
kreeg op zijn falie voor het ernstig in gevaar 
brengen van het gezin. De periode na de 
bevrijding is doorslaggevend geweest voor 
de beeldvorming van nu. Herinneringen 
vervaagden of werden geromantiseerd. 
Niet zelden werden verhalen eenzijdig ver-
teld. De rol van de vrouwen in het verzet 
bijvoorbeeld kreeg niet de aandacht die 
het verdiende.

Van de Ree: ‘De oorlog werd in de jaren 
vijftig en zestig afgedaan als passé. Men-
sen keken vooral vooruit. Ook bij de kin-
deren thuis werd er nooit over gesproken. 
Terwijl mijn leerlingen wel vragen stelden. 
Veel kinderen van na de oorlog konden zich 
niets voorstellen bij de honger, het gebrek 
en de angst die hun ouders hadden mee-
gemaakt. De inhoud van lesmateriaal was 
te abstract en daarom ging ik vooral met 
voorbeeldmateriaal werken.’ Hij verzamelde 
bonkaarten, de gele jodensterren, de flyers 
genaamd De Vliegende Hollander die uit 
de Engelse vliegtuigen werden gestrooid, 
illegale krantjes en persoonsbewijzen. Van 
de Ree experimenteerde met filmmateriaal 
waarin hij beelden met gesproken tekst 
combineerde. Hiermee was hij zijn tijd ver 
vooruit en wist hij bij de jeugd van toen een 
gevoelige snaar te raken. Bovendien wist hij 
duidelijk te maken hoe diffuus de scheidslijn 
tussen goed en fout was geweest  Hiervoor 
gebruikte hij anekdotes die zijn vader hem 
had verteld.

Het Algemeen Dagblad van 16 juni 1965 
wijdde een artikel aan deze onderwijzer met 
zijn opmerkelijke lesmethode en zijn passie 
voor de Tweede Wereldoorlog. Het heeft 
hem ook nooit meer losgelaten. Piet van de 
Ree is verworden tot de personificatie van 
geschiedenis, met als bijzonder onderwerp 
de Tweede Wereldoorlog.

‘De Tweede Wereldoorlog is mede een ge-
volg van stupide besluiten na afloop van de 
Eerste. De herstelbetalingen die Duitsland 
opgelegd kreeg dwong Duitsland in de ar-
moedeval waardoor het gevoelig werd voor 
ideeën van het Nazisme. Gaan we met Grie-
kenland dezelfde kant uit? De mensheid lijkt 
nauwelijks te leren van zijn geschiedenis. 
Daarom blijft geschiedeniseducatie belang-
rijk.' Hij wil de ervaringen uit het verleden 
bewaren voor de generaties na ons. ‘Straks 
is er niemand meer die over de oorlog uit 
de eerste hand kan vertellen. Daarom is het 
materiaal zo belangrijk.’

Zijn eerste archief  is verloren gegaan. Het 
werd letterlijk weggevreten door vocht en 
ratten. Hij doet daarom een oproep voor 
nieuw materiaal dat hij kan gebruiken ter il-
lustratie van de lessen die hij wil geven aan 
iedereen die belangstelling heeft. Ook om te 
behouden voor toekomstige generaties. Al-
les is welkom: vooral dagboeken en brieven 
uit die tijd. Er is veel geschreven in de oor-
logsjaren. Foto’s, persoonsbewijzen, bon-
kaarten, krantjes. Met al dat soort zaken die 
mogelijk op zolders onder het stof liggen, 
kunt u Piet van de Ree blij maken. 

Ciska Evers

Wie spullen heeft, kan contact 
opnemen met Piet van de Ree op 
telefoonnummer (010) 4 22 54 02. 
Hij woont in de Azaleastraat 21 b.

* Piet van de Ree tussen een deel van zijn collectie: ‘Vooral dagboeken en brieven uit de tijd 
van de oorlog zijn belangrijk.’ (foto: Theo Joosten)

Burgemeester Aboutaleb bracht als voorzitter van het (Rotterdamse) Comité Nationale. 
Belangen op Koningsdag een bezoek aan het Kleiwegkwartier. Op pagina 3 een impressie 
van zijn bezoek. Alle foto's zijn van Theo Joosten.



Met het nieuwe zoekplaatje maken 
we het weer eens gemakkelijk. Daar-
om niet alleen de vraag naar de naam 
van de straat of laan (!), die hier is te 
zien, maar ook de vraag, wanneer de 
foto is genomen en welk openbaar 
vervoer (zie foto) toentertijd het Klei-
wegkwartier bediende.

Dan de oplossing van het vorige zoek-
plaatje. We kregen twee inzendingen. 
Van de vaste inzenders Cor en Marjan 
van Herk en van Anja Breijer uit de Wilhel-
minalaan. We beginnen met haar inzen-
ding. Die bestond uit drie delen. 

In de eerste plaats de oplossing, in de 
tweede plaats een (ons onbekende) af-
beelding, die wij afdrukken en in de derde 
plaats de oplossing van een zoekplaatje 
eind 2008 over het zelfde pand, maar met 
een andere foto.

Anja Breijer schrijft over de door haar in-
gestuurde afbeelding: ‘Dit plaatje kreeg 
ik ooit van een vriendin wier overgroot-
vader, D.J. van Brummelen, een kwekerij 
had aan de Kleiweg. Het stukje tussen 
Kleiweg en Bergse Achterplas was zijn 
kwekerij. Het woonhuis lijkt met enige 
artistieke vrijheid getekend, maar ik ver-
moed dat het gaat om het pand waar 
nu makelaardij Woonvisie huist. Dat is 
het pand van het zoekplaatje.’ Tot zover 
Anja Breijer. We hebben nog wat nader 
onderzoek gedaan. D.J. van Brummelen 
vestigde zich in 1907 aan de Kleiweg, hij 
vertrok in 1928. Hij verkocht zijn grond 
voor woningbouw. Van Brummelen ge-
boren in 1853 legde in 1923 op verzoek 
van C.N.A. Loos het Plaswijckpark aan. 
Hij was ook nog even lid van de schoon-
heidscommissie in Hillegersberg.

Ook schrijft Anja: ‘We kijken op het zoek-
plaatje naar de ingang van de Heiligerleel-
aan: links ervan de makelaardij en rechts 
het pand waar nu bakkerij Klootwijk zit.  
De fabriek waarvan sprake is, is dan de 
vijlenfabriek, die gestaan heeft op de 
plek links in de Wilhelminalaan en op het 
pleintje, waar nu ‘nieuwbouw’ staat.

Ook Cor en Marjan van Herk komen 
met de goede oplossing. Zij schrijven 
geen idee te hebben waarom het met dit 
zoekplaatje gemakkelijk werd gemaakt. 
En aan het slot: ‘Het pand, dat centraal 
staat, is nu in gebruik door makelaar 
Woonvisie, het bevindt zich op Kleiweg 
151. We kunnen ons nog herinneren dat 
er een kantoor was van de Spaarbank 
Rotterdam. Rechts bevindt zich nu bak-
ker Klootwijk, maar er is veel veranderd 
aan de gevels. Links een fabrieksgebouw 
met ‘zaagdak’ voor de lichtinval, waar vij-
len werden gemaakt. We gokken, dat het 
circa 1900 is gemaakt en dat de fotograaf 
bij het transformatorgebouw op wat nu 
het Bergpolderplein is, stond. Over Wat-
son valt nog te melden, dat er zelfs een 
gedenksteen ligt bij de in een soort hofje 
gebouwde huizen, als men doorsteekt 
van het Shell-station naar de Wilhelmi-
nalaan. Slecht leesbaar staat daarop:  
G.H. WATSON, GEBOREN LONDON 26 
JULI 1816, ROTTERDAM 16 SEPT 1870.

Dan nog wat losse eindjes. Het antwoord 
op de opmerking van Cor en Marjan van 
Herk, dat ze geen idee hebben, waarom 
het zoekplaatje gemakkelijk is, luidt, dat het 
zoekplaatje daarvoor immers ook het Berg-
polderplein als antwoord had. Duidelijk? 
Dan de antwoorden op de nog niet  
beantwoorde vraag, waar stond de  
fotograaf. 

Het aardige van de foto is dat de foto-
graaf op een hoog punt staat. In de 
Buurtkrant van december 2008, die Anja 
van Weijen meestuurde, legde Aad  
Gazenbeek uit, dat de foto van circa 1920 
dateert en dat de foto is genomen van-
uit het kantoorgebouw van Electrostoom 
op de Elektroweg (inmiddels met een 
‘k’), dat thans een verzamelgebouw is. 
Gazenbeek duidt rechts op de foto nog 
aan de houthandel van C. Berger, wiens 
bedrijf zowat het gehele laantje besloeg. 
Meer naar rechts waar nu Action (eerder 
Edah) is, bevond zich de Neparofa, de 
Nederlandse Papier Rollen Fabriek.

Bij de loting ging Anja van Weijen met de 
prijs strijken. Ze kan de cadeaubon opha-
len in de Buurtwinkel. Voor de openings-
tijden zie de colofon.

Zoekplaatje Wethouder ‘opent’ strook
groen Stadhouderslaan
Wethouder Joost Eerdmans heeft woens-
dagmiddag 3 juni de nieuwe regels, 
die gelden op de strook groen aan de 
Stadhouderslaan officiëel van kracht 
verklaard. De werkgroep Groenstrook 
Schoon, Heel Gewoon had Eerdmans, 
die buitenruimte, veiligheid en 'gebieden’ 
in zijn portefeuille heeft, uitgenodigd.

Essentie van de nieuwe regels is, dat de 

mogelijkheid voor de baasjes van honden om 
hun dieren los te laten lopen, is gekoppeld 
aan de verplichting om de uitwerpselen van 
hun huisdier op te ruimen. De nieuwe regels 
waren al officieus van kracht vanaf half april.
Aan de Stadhouderslaan staan op de kopse 
kanten nu twee zogenaamde dispensers 
met zakjes voor de uitwerpselen. Twee le-
den van de werkgroep zorgen ervoor dat 
deze altijd gevuld zijn.

Naast Eerdmans werd bij de opening, die 
een feestelijk tintje had in het bijzonder 
voor de kinderen, ook het woord gevoerd 
door Laura van der Sluijs, vice-voorzitter 
van de gebiedscommissie Hillegersberg-
Schiebroek en Jan Louis Spoormaker en 
Anna Marie Hazenberg van de werkgroep  
Groenstrook Schoon, Heel Gewoon.
Een zogeheten Schoonmeetcommissie  
beoordeelt de komende tijd of deze aanpak 
effectief is. Degene die belangstelling 
heeft om deel uit te maken van deze  
commissie, kan zich melden bij Anna Marie  
Hazenberg te bereiken via telefoonnummer 
06-47426808.

In Rotterdam liquideerde
het verzet er lustig op los
Tijdens de Tweede Wereldoorlog dood-
de het gewapend verzet ongeveer vijf-
honderd 'verraders'. Daarvan honderd 
in Rotterdam. Zo’n moord noemde men 
een liquidatie. Albert Oosthoek pro-
moveerde begin mei aan de Erasmus 
Universiteit op een onderzoek naar die  
liquidaties, dat als titel mee kreeg Nieuw 
licht op liquidaties, Knokploegen in  
Rotterdam 1944-1945.

Oosthoek, die geschiedenis studeerde aan 
de Vrije Universiteit in Amsterdam, houdt 
zich al 25 jaar bezig met het onderwerp. 
Hij heeft geen opwekkend boek geschre-
ven. Veel mensen, die voorkomen in het 
register, hebben de oorlog niet overleefd. 
Dat geldt niet alleen voor de 'verraders’, die 
als ze na de oorlog waren berecht enkele 
jaren gevangenisstraf hadden gekregen in 
plaats van de doodstraf, maar ook voor veel 
verzetsstrijders zelf, van wie een aantal lei-
dende figuren bekend zijn door de naar hen 
genoemde straat.   

Verantwoordelijk voor de slachting binnen 
het verzet was Kees Bitter, een topman van 
het verzet op zuid, die na zijn arrestatie ging 
samenwerken met de Duitse Sicherheits-
dienst in Rotterdam, en door wiens verraad 
tientallen Rotterdamse verzetsstrijders om 
het leven zijn gekomen. Bitter werd na een 
uitgebreid verhoor eind 1944 door zijn ka-
meraden geliquideerd.
Het verraad van Bitter maakte het verzet in 
Rotterdam paranoide is de impliciete verkla-
ring van de auteur voor het buitensporige 

geweld in Rotterdam in de laatste maanden 
van de oorlog. Charles van der Sluis en 
Henk Scheffer, twee studenten 25 jaar oud, 
werden belast met de interne veiligheid. 
Samen met drie anderen, ook zonder juridi-
sche achtergrond, beslisten zij over leven en 
dood, van - wat nu vooral kleine krabbelaars 
lijken te zijn. Als bijlage in het boek is op-
genomen een lijst met de persoonsgevens 
van de geliquideerden. Die maakt duidelijk 
dat het vooral ging om mensen uit de laag-
ste sociale klassen: slachter, garagehouder, 
portier abattoir, auto-monteur. 
In de visie van het verzet zouden de be-
langrijke NSB-ers (burgemeester Müller, de 
wethouders, hoofdcommissaris van politie 
Boelstra) na de oorlog wel hun straf krijgen. 
Inderdaad maar dat was niet de doodstraf, 
maar een aantal jaren gevangenisstraf.

Het boek bevat een overmaat aan informa-
tie. Zoals dat aan de Grintweg op 7 januari 
1945 tien mannen door de Duitsers werden 
gefusilleerd. Aanleiding was een roofoverval 
op een boerderij waarbij een Duitse soldaat 
om het leven kwam. Dat deze overval het 
werk was van gewone criminelen, wist de il-
legaliteit wel, maar de Duitsers niet.
Het boek maakt nog iets anders duidelijk. 
Rotterdam lijfde in de zomer van 1941 de 
zelfstandige gemeenten Hillegersberg, 
Schiebroek, Overschie en IJsselmonde in. 
Doch het verzet speelde zich af binnen de 
grenzen van het oude Rotterdam, niet van 
het nieuwe. 
Oosthoek trekt nog een andere impliciete 
conclusie. De geschiedenis van het verzet, 

zoals dat tot nog toe is opgetekend, is verre-
gaand onbetrouwbaar. Van der Sluis (1919-
2001) en Scheffer (1919-2008), de laatste 
na de oorlog bekend als pershistoricus, wil-
den na de oorlog wel alles vertellen over hun 
heldendaden, maar over hun twijfels en mis-
lukkingen wilden ze geen verantwoording 
afleggen. Zelfs de auteur werd bij zijn eerste 
onderzoekingen door Scheffer geïntimideerd. 
Scheffer begreep als geen ander, dat bij vol-
ledige openheid van zaken van zijn status als 
verzetsheld, niet veel over zou blijven.

Chris Mast  

Albert Oosthoek, Nieuw licht op liquidaties, 
Knokploegen in Rotterdam 1944-1945. Uit-
geverij Aspekt. Euro 29,95. Verkrijgbaar bij 
Maximus in de Bergse Dorpsstraat. 

Bestemmingsplan
Franciscus ter inzage
Het bestemmingsplan Kleiwegkwartier 
dateert van 2007. De vaststelling had 
een aanloop van meer dan vijftien jaar. 
Al die tijd hield de Bewonersorganisatie 
Kleiwegkwartier een oogje in het zeil. 
Het grootste gedeelte van de wijk viel 
daarvoor onder het Groot Uitbreidings-
plan van de toen zelfstandige gemeente 
Hillegersberg uit 1933/34. Uiterlijk 2017 
zal het bestemmingsplan Kleiwegkwar-
tier worden herzien.

Een gedeelte van de wijk viel buiten het bo-
ven genoemde bestemmingsplan. Dat was 
de voormalige fabriek van Allan, nu de werk-
plaats en busgarage van de RET en het wes-
telijk gedeelte van de Kleiweg, het gebied met 
de postcode 3045, het deel tussen de G.K. 
van Hogendorpweg en Randstadrail, met het 
ziekenhuis en het golfterrein van negen holes.

Voor dat gedeelte van het Kleiwegkwartier en 
een deel van Overschie en het gebied richting 
de startbaan van het vliegveld is nu een 
bestemmingsplan ter inzage gelegd onder 
de naam Bestemmingsplan Franciscus. Het 
heet dat het accent ligt op het vastleggen 
van de bestaande situatie. Tot en met don-
derdag 18 juni is er gelegenheid om ziens-
wijzen in te dienen.

Ten aanzien van de RET-terrein schuift het 
plan de ontwikkelingen vooruit. Zoals op pa-
gina 23 staat te lezen: 'Voor het RET-terrein 
(werkplaatsen, remise, kantoren) aan de 
Kleiweg 242-246 zijn plannen om de gebou-
wen op de locatie te slopen en te vervan-
gen door nieuwbouw. De RET onderzoekt 
de mogelijkheden voor herindeling van het 
terrein, waarbij ook het aangrenzende ter-

rein aan de westzijde wordt meegenomen. 
Een nieuwe ontwikkeling op deze locatie zal 
te zijner tijd via een zelfstandige planproce-
dure worden gerealiseerd.'

Een aantal woningen aan de Kleiweg wor-
den in het nieuwe bestemmingsplan als 
beeldbepalend gekenschetst. In de planre-
gels zijn de beeldbepalende objecten opge-
nomen met de dubbelbestemming 'Waarde 
- Cultuurhistorie’. Deze dubbelbestemming 
werpt een drempel op tegen sloop. In prin-
cipe is sloop dan niet mogelijk. Het gemeen-
tebestuur kan een uitzondering maken indien 
maatschappelijke, technische dan wel eco-
nomische overwegingen zwaarwegend ge-
noeg zijn. Daarbij moet een nieuw bouwplan 
voldoende rekening houden met de cultuur-
historische waarden van de omgeving.

Het gaat om de rietgekapte villa (nu te koop 
voor 475.000 euro) op nummer 441 tegen-
over de Robert Owenstraat van de Blari-
cumse architect M.J.M. van Bokhoven die 
dateert uit 1923, de voormalige boerderij,  

een deel rietgekapt, op nummer 375 (naast 
het Opaalhof) en twee huizen op de hoek 
van de Kleiweg en de Korte Kleiweg, 
de boerderij Annie uit 1910 op nummer   
401-403 en de woning met verdieping en 
timmermanswerkplaats in traditionele stijl 
op nummer 395-397.

Chris Mast

Het bestemmingsplan ligt tot en met 
18 juni ter inzage bij de Stadswinkel 
Centrum (Stadhuis) Coolsingel 40 
(ingang zijde Doelwater tegenover 

hoofdbureau van Politie) kamer 209. 
Gemotiveerde zienswijzen zijn tot en 

met dezelfde datum mogelijk. 

Digitaal is inzage mogelijk via  
www.ruimtelijkeplannen.nl en  

www.rotterdam.nl/bestemmings-
plannen.

www.kruimels.nl

Kruimels moet school
aan Hoofdlaan verlaten

Twintig jaar had Kruimels, een amateur thea-
tergroep gespecialiseerd in bewegingstheater, 
zijn locatie aan de Hoofdlaan 45, op de bega-
ne grond, waar daarvoor de Montessori kleu-
terschool Lentebloesem was gevestigd. Het 
pand met op de eerste verdieping drie wonin-
gen en twee fraaie driehoekige erkers is voor 
de oorlog gebouwd door architect Russcher, 
toen in dienst van de gemeente Schiebroek. 
Logisch want dat gedeelte van het Kleiweg-
kwartier, de huidige edelstenenbuurt, hoorde 
tot de annexatie door Rotterdam in 1941 tot de 
toen zelfstandige gemeente Schiebroek. 
Kruimels had daar zowel de repetitieruimte als 
een ruimte voor de opslag van hun materiaal. 
Voor dat ze aan de Hoofdlaan hun intrek namen, 
hadden ze een voormalig gymnastieklokaal aan 
de Rochussenstraat tot hun beschikking.
Doch de laatste weken zijn de mensen van 
Kruimels hun spullen aan het pakken. De 
gemeente Rotterdam heeft hen de huur op-
gezegd. Echte huur betaalde Kruimels niet, 
het betrof een gebruiksvergoeding. Kruimels 
is het slachtoffer van het gemeentelijk beleid 
waarin vastgoed wordt afgestoten. Kruimels is 
op zoek naar een nieuwe locatie, maar ziet het 
resultaat van die zoektocht somber in.
Op zaterdagmiddag 6 juni geeft Kruimels in 
Delft nog twee voorstellingen van Het laatste 
lied van Wivina, een voorstelling, die half april 
was te zien in theater 't Kapelletje.



Koningsdag op de Kleiweg
met burgemeester Aboutaleb

Jeugdige bezoeker vraagt aan Aboutaleb:' 'Heeft u die op de vrijmarkt gekocht?' (foto: Theo Joosten)

Aboutaleb : ‘Nee, daar moet je burgemeester voor worden... Kijk op de penning staat aan de 
ene kant het wapen van Rotterdam en op de andere kant het Rijkswapen.’ (foto: Theo Joosten)

Op bezoek bij de stand van welzijnsorgani-
satie DOCK (rechts jongerenwerker Vanessa 
de Waal) waar jongeren een workshop tassen 
maken konden volgen (foto: Theo Joosten)Koopje op de vrijmarkt. (foto: Theo Joosten)
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Bewonersorganisatie Kleiwegkwar tier
Kijk ook eens op:

Elianne Braskamp kiest voor eigen Kids
En toen was Coffee & Kids dicht. Dins-
dag 21 april stuurde Elianne Braskamp 
het bericht aan de 'Beste Leveranciers 
en Collega ondernemers’. Ze had beslo-
ten om per direct te stoppen. Met een 
zelfde mededeling werden de potentiële 
klanten op de deur van de Kleiweg 107 
op de hoogte gesteld. Jammer, oordeel-
den die vaste klanten, die sinds sep-
tember 2014 te gast waren. Voor die tijd 
was Elianne al anderhalf jaar op zoek 
geweest naar een geschikte locatie om 
haar droom te verwezenlijken.

De Buurtkrant wilde iets meer weten, want 
in de krant van februari hadden we nog een 
groot interview met Elianne, dus maakten 
we een afspraak.
Elianne: 'Het was uiteindelijk een keus tus-
sen mijn gezin en de zaak. Toen ik me dat 
realiseerde, viel het me ook gemakkelijker 
en op een ochtend zei ik tegen mijn man: Ik 
stop er mee. Het was tachtig uur in de week 
werken. Ik had het me zelf moeilijk gemaakt 
door alles zelf te willen maken. Had je dat 
niet van tevoren kunnen weten? hebben 
veel mensen me gevraagd. Ik vergelijk het 
met het krijgen van kinderen. Ook daarbij 
kan je van tevoren niet precies inschatten, 
hoe je leven er door verandert.’
De dag dat Coffee & Kids dicht ging, viel 
zes dagen voor Koningsdag, die dit jaar in 
het Kleiwegkwartier een extra feestelijk tintje 
kende door het bezoek van burgemeester 
Aboutaleb en de leden van zijn (Rotterdamse) 
comité Nationale Belangen.
Even vreesden de leden van het Oranje-
Comité in het Kleiwegkwartier voor haar 
werkzaamheden als voorvrouw van de 
Ondernemersvereniging, die samen met 

de Bewonersorganisatie Kleiwegkwartier 
(BOK) de festiviteiten organiseert. Maar die 
vrees bleek niet terecht, sterker ze had nu juist 
alle tijd om alles in goede banen te leiden.  
Een vraag tot slot: hoe ziet het leven er uit 
na de sluiting? Elianne: 'Een aantal zaken 

moeten nog worden afgewikkeld. Ik ben 
inmiddels wel aan het solliciteren, want de 
gehele dag thuis zitten is niets voor mij...’

Chris Mast

De voorpagina van het eerste nummer van dit jaar.

De gebiedscommissie als geheim genootschap
De gebiedscommissie Hillegersberg-
Schiebroek vergaderde op dinsdag 22 
april en dinsdag 12 mei achter gesloten 
deuren. Artikel 1 van het Reglement van 
Orde van de Gebiedscommissie bepaalt 
dat de vergaderingen in de regel open-
baar zijn. Doch artikel 22 geeft nadere 
regels voor de besloten vergadering. Op 
voorstel van de voorzitter of één van de 
leden van de gebiedscommissie kan er 
besloten worden vergaderd. Een besloten 
vergadering is verplicht als er gemeente-
lijke stukken over tafel gaan, die een ver-
trouwelijk karakter hebben. De vertrou-
welijkheid wordt in dat geval opgelegd 
door de burgemeester, het College van  
B & W of de gemeenteraad.

Het Reglement van Orde bepaalt dat  
adviezen en conclusies in alle gevallen in de 
openbaarheid worden geformuleerd. Op grond 
van deze bepaling besloot de gebiedscommis-
sie de stemmingen over het voorzitterschap en 

het vice-voorzitterschap wel in het openbaar te 
laten plaatsvinden.Beide vergaderingen leid-
den tot het vertrek van Jaco de Hoog (VVD) 
als voorzitter, de verkiezing van Henk Kamps 
(GroenLinks) tot voorzitter als zijn opvolger en 
de verkiezing van Nico van Esch (Leefbaar- 
Rotterdam) tot vice-voorzitter.

Commentaar
De vraag kan worden gesteld of het verstandig 
was als gebiedscommissie achter gesloten 
deuren te vergaderen. De leden zijn gekozen 
door de bewoners, essentiëel voor het demo-
cratisch proces is openbaarheid. Politiek is 
een hard vak. De Amerikaanse president Tru-
man stelde het al beeldend: 'If you can't stand 
the heat, get out of the kitchen.’ Met andere 
woorden politici moeten tegen een stootje 
kunnen, anders moeten ze maar een ander 
vak kiezen. Een debat in het openbaar schept 
niet alleen duidelijkheid, maar maakt het ook 
mogelijk, dat in het openbaar verantwoording 

wordt afgelegd aan de achterban.
Los van de vraag of het verstandig was om 
achter gesloten deuren te vergaderen, is er 
nog een andere vraag. En dat is of verga-
deren achter gesloten deuren is te vereni-
gen met de geest van de Gemeentewet. 
Vroeger - in de goede oude tijd van de deel-
raad - vielen ook de deelraden onder het  
regiem van de Gemeentewet. Die bepaalde in  
artikel 24, lid d: ’In een besloten vergade-
ring kan niet worden beraadslaagd of beslo-
ten over de benoeming en het ontslag van  
wethouders.’

Wie legt uit waarom regels die voor de ge-
meenteraad gelden, niet zouden gelden voor 
een gebiedscommissie? De conclusie kan 
dan ook niet anders luiden, dat de gebieds-
commissie in Hillegersberg-Schiebroek met 
zijn beslissing om achter gesloten deuren te 
vergaderen handelde tegen de geest van de 
Gemeentewet.  

Chris Mast

Gebiedscommissie wisselt van voorzitter
En toen had de Gebiedscommissie in 
Hillegersberg-Schiebroek een nieuwe 
voorzitter: iets meer dan een jaar na de 
installatie. Dat was snel. In het Algemeen 
Dagblad/RD van 16 mei berichtte Mark 
Hoogstad over de wisseling. Volgens 
hem had Hillegersberg-Schiebroek van 
alle veertien gebiedscommissies een 
primeur. Uit het officiële persbericht van 
woensdag 13 mei leerden we, dat Henk 
Kamps (GroenLinks) de nieuwe voorzit-
ter was als opvolger van Jaco de Hoog 
(VVD) en dat Nico van Esch (Leefbaar-
Rotterdam) was gekozen tot vice-voor-
zitter in de vacature ontstaan door de 
promotie van Henk Kamps.

Het persbericht repte over het feit, dat 'de 
commissie met deze wisseling een optimale 
en vruchtbare samenwerking tussen de leden 
en de voorzitters wil bewerkstelligen’.
Ook wil 'de commissie slagvaardiger ope-
reren om de ambities uit het gebiedsplan te 
verwezenlijken. Ook wilde zij steviger inzet-
ten op participatie, bewonersinitiatieven en 
het College van B & W en de gemeenteraad 
gevraagd en ongevraagd van advies dienen.’ 
En als conclusie dat er 'behoefte was aan een 
andere vorm van leiderschap’.
En met die informatie moesten we het doen, 
want de vergadering speelde zich af achter 
gesloten deuren. Het Algemeen Dagblad/RD 
liet zowel Jaco de Hoog aan het woord als 
Henk Kamps. De Hoog concludeerde uit zijn 
vertrek, dat de Gebiedscommissies een ’veel 

politieker orgaan blijken te zijn geworden, dan 
alle betrokkenen bij de start voor ogen stond’.
Henk Kamps is het daar niet mee eens: 'Dit 
heeft niets met politiek te maken, hier is niets 
voorgekookt. De Hoog beschikt niet over de 
juiste kwaliteiten om leiding te geven.’
Ton van Eijsden en Jan Pierweijer maken voor 
de Bewonerslijst, een samenwerkingsverband 
van alle Bewonersorganisaties, deel uit van de 
Gebiedscommissie.
Aan hen de vraag of Jaco de Hoog inderdaad 
zo incapabel was, dat hij verdiende op de 
kortst mogelijk termijn te worden afgezet? Ton 
van Eijsden: ’Wij van de Bewonerslijst deel-
den de kritiek op zijn functioneren als voorzit-
ter niet. We hebben hem het afgelopen jaar 
leren kennen als een uitstekend representant 
van de gebiedscommissie, met een groot 
netwerk, zeer betrokken bij hetgeen er in het 
gebied speelde en met een scherp oog en 
een luisterend oor voor de belangen van de 
bewoners en ondernemers. Voor ons was er 
dan ook geen enkele reden tot vervanging van 
de voorzitter over te gaan. Integendeel!’
Dat is duidelijke taal. Wat was er dan wel aan 
de hand? Ton van Eijsden: 'De aanleiding was 
een vooraf afgesproken evaluatie over het 
functioneren van de commissie gedurende 
het eerste jaar van zijn bestaan. Daarbij werd 
echter al snel duidelijk dat het vooral ging om 
de verhoudingen binnen het voorzitterstrio, 
te weten De Hoog, Kamps en Van der Sluijs. 
Vice-voorzitter Kamps gaf aan niet meer te 
kunnen c.q. te willen samenwerken met de De 
Hoog. Ook de andere vice-voorzitter Van der 

Sluis bleek moeite te hebben met de voorzit-
ter, echter zonder zich te willen uitspreken over 
haar eigen positie.  
Bij een stemming over het functioneren van en 
vooral het vertrouwen in De Hoog lieten ook 
Sterenborg (PvdA) en Stapelkamp (CDA) hem 
vallen en toen was wel duidelijk dat de kaar-
ten waren geschud. De Hoog werd gesteund 
door ons, zijn eigen partij en de SP, samen vijf 
van de dertien zetels.’ 
Kamps stelde zich beschikbaar als voorzitter, 
evenals Nico van Esch van Leefbaar en werd 
daarop in twee stemrondes met de kleinst 
mogelijke meerderheid tot de nieuwe voorzit-
ter van de gebiedscommissie gekozen. 
Voor het vice-voorzitterschap bleken toen 
twee kandidaten te zijn. Naast Van Esch ook 
Stapelkamp van het CDA. Van Esch kreeg 
zeven stemmen. Stapelkamp drie. Wij van 
de Bewonerslijst hebben ons onthouden van 
stemming bij deze keuze.’
Welke conclusie trekken zij beiden? ‘Onze 
conclusie is dat dit gedoe geen recht doet 
aan het gebied en zijn bewoners. Het geloof 
en het vertrouwen in de gebiedscommissie 
als instituut is hierdoor schade berokkend en 
de verhoudingen binnen de commissie zijn 
op scherp gesteld. Als de betrokkenen zich 
rekenschap hadden gegeven van hun rol en 
functie, iets minder hun eigenbelang en ego 
hadden laten prevaleren en wat meer bereid-
heid hadden getoond om consensus te berei-
ken was dit onnodig geweest.’

Chris Mast

Bewonerslijst wil ingrijpen gemeente
Ton van Eijsden en Jan Pierweijer, de 
twee vertegenwoordigers in de ge-
biedscommissie van de bewonerslijst, 
een initiatief van de gezamenlijke bewo-
nersorganisaties, hebben het College 
van B & W van Rotterdam gevraagd de 
bestuurswisseling binnen gebiedscom-
missie Hillegersberg-Schiebroek onder 
de loep te nemen.

De gang van zaken op dinsdag 12 mei, 
de vergadering waarin een nieuwe lei-
ding werd gekozen, verbaasde hen. De 
gebiedscommissie kent immers niet 
het instrument van een motie en dus 
ook niet een motie van wantrouwen.  

Om die reden hebben ze B & W gevraagd 
het besluit te schorsen. Het College kan dat 
als het oordeelt dat het algemeen belang is 
geschaad nu er zonder verdere evaluatie 
of motivering  een bestuurswisseling heeft 
plaatsgevonden. Van Eijsden en Pierweijer 
spreken van een ‘weeffout in de verorde-
ning’ omdat er inzake ontslag niets is gere-
geld. ‘Zoals het nu is gegaan, kan het over 
een paar maanden weer raak zijn en kiezen 
we dan weer nieuwe bestuurders. Als de 
Gebiedscommissie niets anders doet dan 
ruziën over de posities, dan gaat het sy-
steem net zo roemloos ten onder als dat 
van de deelgemeenten’, aldus Van Eijsden 
en Pierweijer.



Colofon BOK
Bestuur
Sean Caesar (voorzitter), John Hokke (secretaris-
penningmeester) en Chris Mast (Buurtkrant).

Kantoor, wijkwinkel en redactie
Anthony Duyklaan 9, 3051 HA Rotterdam,  
tel 422 44 45, info@bokrotterdam.nl
Wijkwinkel open van dinsdag tot en met 
donderdag van 9.30-12.00 uur.

Spreekuur sociaal raadsman
Alleen nog na afspraak met de vraagwijzer,  
via telefoon 06 299 49 820 van maandag  
tot en met donderdag van 9.00 - 12.30 uur,  
op vrijdag van 13.00 - 16.30 uur.

Redactie
Ciska Evers, Theo Joosten (beeld), Chris Mast 
(leiding en eindredactie, 06-4354 7060),  
Xandra Savelkouls.
Medewerker: Marjolein Tan.

buurtkrantbok@gmail.com 
www.bokrotterdam.nl 

 twitter.com/BOKrotterdam

Op artikelen uit de Buurtkrant rust copyright,  
het overnemen is niet toegestaan.

Losse exemplaren bij Albert Heijn, Primera, 
de Schiebroekse Apotheek, Zonnemaire en de 
Buurtwerkplek. Daar liggen ook oude nummers. 

De eerstvolgende krant verschijnt op vrijdag  
17 juli, vervolgens vrijdag 11 september. 

Oplage:  5000
Opmaak:  Sander Kruit
Druk:   Goos Communicatiemakers, 

Ouderkerk aan den IJssel 

Corry’s Dierenwinkel
Bergpolderplein 2-3
3051 GA Rotterdam

Telefoon: 010 4611295

Openingstijden:
ma. t/m do. 9.00 tot 18.00

vr. van 9.00 tot 21.00, zat. 9.00 tot 17.00

  tevens kunt u bij ons
 terecht voor het trimmen
 van uw hond

Kleiweg 26N, 3051 GR Rotterdam          telefoon 010 4223095          www.andrestapijthuis.nl          andrestapijthuis@live.nl

Het vertrouwde adres voor tapijt, vinyl,
marmoleum, pvc en raamdecoratie

Zeer uitgebreide collectie gordijnstoffen,  
vouwgordijnen, plisse, duette rolgordijnen, jaloezieen enz.

Groot assortiment tapijt, vinyl, karpetten van bekende 
merken o.a. Desso, Parade, Bonaparte,  

Interfloor, Tretford, Novilon etc.

Kleiweg 24, 3051 GR Rotterdam      
Telefoon: 010 - 418 48 47

Openingstijden: 
dinsdag t/m vrijdag van 10.30 - 17.30 uur

zaterdag van 10.00 - 17.00 uur

WWW.GALAXYMODE.NL

VOLG ONS
OP FACEBOOK

WWW.FACEBOOK.COM/GALAXYMODE

Kleiweg 24, 3051 GR Rotterdam      
Telefoon: 010 - 418 48 47

Openingstijden: 
dinsdag t/m vrijdag van 10.30 - 17.30 uur

zaterdag van 10.00 - 17.00 uur

WWW.GALAXYMODE.NL

VOLG ONS
OP FACEBOOK

WWW.FACEBOOK.COM/GALAXYMODE

Kleiweg 24, 3051 GR Rotterdam      
Telefoon: 010 - 418 48 47

Openingstijden: 
dinsdag t/m vrijdag van 10.30 - 17.30 uur

zaterdag van 10.00 - 17.00 uur

WWW.GALAXYMODE.NL

VOLG ONS
OP FACEBOOK

WWW.FACEBOOK.COM/GALAXYMODE

30% SALE
On selected items

30% SALE
On selected items

gediplomeerd pianostemmer & technicus

Frank Bergman
de pianostemmer

Lathyrusplein 3a 3051 TL Rotterdam

010 - 2653510
fbergman@depianostemmer.nl

Uw instrument vakkundig gestemd! 
Ook voor alle reparaties en onderhoud.

Basis Zdrave
Praktijk voor 

Fysiotherapie Mw.P.N.Leone
Fysiotherapie / McKenzie Therapie
Oedeem Therapie / Lymfedrainage

Medische Fitness Training

Begoniastraat 6, 3051 LC Rotterdam, 
010 - 418 07 58 

Zie ook onze website

www.bzfysiotherapie.nl
Geen wachtlijst, meestal geen verwijsbrief nodig,

contracten met de grotere zorgverzekeraars.

Kleiweg 71, 3051 GJ Rotterdam, 010 - 237 47 55
(naast AH, op de hoek met de Anthony Duyklaan)

Primera 

Voor
Tijdschriften, wenskaarten, zaken  

voor rokers, Staatsloten, Lotto/Toto,  
Krasloten, kaartjes via Ticketbox,  

dagbladen, zoetwaren, kantoorartikelen  
en nog veel meer.

Open van maandag tot en met zaterdag.

Atelierroute 
in september
Kunstenaars, die mee willen doen aan de traditionele 
Atelierroute in Schiebroek en Hillegersberg op zaterdag 
19 en zondag 20 september kunnen zich nog melden 
via atelierroute@kunstfestival.nl.

Buurttuin boos over
tijdstip vernieuwing muur
De buurttuincommissie, die het beheer voert over 
het terrein, waar ooit het overdekte zwembad  
(ingang Willem van Hillegaersbergstraat) was  
gevestigd, is boos op de gemeente Rotterdam en 
de aannemer die een muur aan de rand van het  
terrein moet vervangen.

Zoals één van de leden schrijft: 'Keer op keer is vanuit de 
commissie heel netjes en constructief het gesprek aan 
gegaan, met als enige verzoek om de muur te vervangen 
buiten het speelseizoen. Maar de aannemer, die de be-
wonersparticipatie heeft begeleid, heeft de standpunten 
van de buurtuincommissie volstrekt onjuist verwoord.’

Het betreft het idee dat ook de buurttuincommissie bang 
zou zijn voor het omvallen van de muur. Daarvan is geen 
sprake. De buurttuincommissie meent, dat het de aan-
nemer het financiëel het beste uitkomt, de muur nu te 
vervangen en dat daar argumenten bij worden gezocht.

In september Workshop
Goed voorbereid op verlies
Het is qua datum nog ver weg, toch al even een aankon-
diging. Op zaterdag 26 september van 13.00 - 17.00 uur 
vindt er bij de BOK een workshop plaats onder de titel 
Goed voorbereid op verlies. Die is bedoeld voor man-
telzorgers, vrijwilligers en professionals. Meer informatie 
op www.ontzorgdemantelzorger.nu 
De workshop wordt gegeven door Maria Wijnmaalen, 
die nabestaandenconsulent is en Stéphanie Beijnes als 
rouwdeskundige. Deze workshop is gratis.


