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zag zwart van de honger, zegt ze.
Moeilijk om je dat voor te stellen!
Haar vader heeft die beproeving niet
overleefd; hij overleed in mei 1945.
Gré werd naar Brielle gebracht,
en ondergebracht bij een boer,
om aan te sterken. De boer had al
tien kinderen, maar, zei hij: ‘Waar
tien kinderen kunnen eten, kan er
ook nog wel een elfde bij’. Gré at
de korstjes brood die de andere
kinderen lieten liggen. In juni kwam
haar moeder haar weer halen, op
de fiets. Terug in Rotterdam waren
er nog allerlei vergeldingsacties aan
de gang tegen collaborateurs. In de
buurt werden mensen doodgeschoten, iets wat Gré gelukkig niet met

kenden elkaar net drie dagen, voer
hij naar Amerika en was zomaar vier
maanden weg. Dat viel niet mee.
Maar hij kwam wel thuis met spijkerbroeken! Die had niemand nog
hier.’ Ze trouwden in 1957. Twee
zonen kregen ze.
PASSIE CLUB
Gré’s geheugen is overdonderend.
Met het grootste gemak somt ze
de namen op van de winkeliers die
vroeger het straatbeeld van de WestKruiskade bepaalden: ‘De Vulpenhoek’, waar je boeken kon kopen èn
huren, sigarenboer Van Der Spek,
Gebakswinkel Kruitwagen, waar je
een thé complet kon nuttigen. ‘In

Gré Klaris: “De boer had al tien kinderen,
Het is elke keer weer leuk om iemand te ontmoeten die in het
Oude Westen is geboren, getogen en oud geworden en ook nog
steeds volop in het leven staat. Zo iemand is Mevrouw Klaris. Zeg
maar Gré. Een bekend gezicht voor velen, maar al die jaren nooit
van de straat geplukt! Tenminste... niet door deze krant. Ze kent
de rubriek wel hoor. Maar dit kwam als een verrassing.

Een zonnige vrijdagmorgen in de
Korte Bajonetstraat. Gré woont op
de derde etage, en uit haar voorkamerraam kijkt ze uit over de 1e
Middellandstraat, een uitzicht dat
nooit verveelt. Vanaf de achterkant,
staand op de galerij, kijkt ze zo op
de Euromast. Gré: ‘Ik wilde op de
derde etage, want ik heb altijd hoog
gewoond. In de Anna Paulownastraat stond mijn wiegje, ook op
de derde. Ik heb mijn hele leven

in die straat gewoond - tot 18 jaar
geleden! Toen zijn mijn man en ik
hier komen wonen, in deze nieuwbouwflat.’ Helaas leeft Bram niet
meer; twee jaar geleden overleed hij
plotseling. Ze hebben net niet hun
55-jarig huwelijk mogen halen...
BROODMAGER
Tja, de Anna Paulownastraat... Gré
was tien jaar toen de hongerwinter de stad in z’n greep hield. Ze

maar, zei hij: ‘Waar tien kinderen kunnen
eten, kan er ook nog wel een elfde bij”

eigen ogen heeft hoeven zien, maar
iedereen wist ervan. Broodmager is
ze gebleven, totdat er kinderen kwamen. Als meisje van veertien ging
ze al werken, o.a. bij de Baronie in
Schiedam en later bij Jamin in de
Hugo de Grootstraat.
Met haar man woonde ze nog een
tijd bij haar moeder in. Een driekamerwoning met zolder kostte vijf en
een halve gulden per maand. ‘Bram
werkte als stoker op de grote vaart,
onder andere op de ‘Nieuw Amsterdam’, vertelt Gré. ‘In 1954, we

de jaren ‘70 veranderde dat enorm.
Toen kwamen er heel veel Surinaamse zaken en café’s en werd het langzamerhand een heel gemixte buurt
hier. Het was in de buurt gezellig
en dat is het nu nog.’ Gré is altijd
Oude-Westenaar in hart en nieren
gebleven, met zo haar regelmatige
activiteiten in de buurt, zoals bingo
bij de Leeuwenhoek, gymnastiek
in Odeon, bijkletsen in het Aktiegroepcafé en twee keer per week uit
eten: in het Wereldkookcafé in de
Blekerstraat en in het buurthuis aan
het Adrianaplein. ‘Lekker eten en het

‘Perspectief’ Chinezen in Nederland

Adyuma

speciaal ouderenhotel in Kwatta,
Paramaribo. ‘We willen met onze
vereniging voorkomen dat oudere
Surinamers geestelijk geïsoleerd
De 50+ers van de etnisch gemixte
raken. Mensen verliezen door
Surinaamse vereniging Adyuma
remigratie en sterfte vrienden en
(ofwel Gele Peper) zijn elke woens- vriendinnen. Kinderen verhuizen
dag van 10 tot 14 uur in Odeon
naar een andere stad, ze belte vinden. Ze beginnen met een
len wel, maar je wilt ook echt
uurtje gymnastiek; daarna wordt
bij elkaar zijn, iemand aanraken.
er geborduurd, gehandwerkt en
Zonodig adviseren we mensen
samen gekookt en – georganiom ook naar de bijeenkomsten
seerd en ongeorganiseerd - samen van andere Surinaamse verenigepraat. De gesprekken gaan over gingen te gaan. Er is er een in het
persoonlijke en maatschappelijke
Oude Noorden, en twee op Zuid,
zaken. ‘Soms moeten mensen iets
in principe kunnen ze elke dag
kwijt over hun leven dat ze niet aan ergens naar toe; en sommigen
hun kinderen of vrienden kunnen
doen dat ook.’ De kerngroep van
vertellen’, vertelt voorzitster MildAdyuma bestaat uit 15 tot 20
red Kortstam. ‘Dat geeft verlichvrouwen. ‘Mannen mogen ook
ting, en wij hebben afgesproken
komen, maar u weet hoe mannen
dat het tussen ons blijft.’ Maar de
zijn, die sluiten zich niet zo makvereniging heeft ook uitdrukkelijk
kelijk aan.’ Aan de gymnastiek
tot doel om met maatschappelijke doen ook ‘Hollandse’ vrouwen
zaken bezig te zijn; zowel in praten mee en op discussiebijeenkomals in doen. De ene keer gaat het
sten met gasten kan het echt druk
over de verkiezingen, dan worden
zijn. De vaste leden betalen 20
poitici uitgenodigd om hun verhaal euro per jaar lidmaatschapsgeld.
te doen. De andere keer gaat het
Daarvan wordt de zaalhuur bij
over opvoeding of over gezondOdeon betaald. ‘We weten dat
heidskwesties, of over zaken die
Odeon definitief gaat sluiten,
in de buurt spelen. En er wordt
maar we zijn een product van
aandacht besteed aan verschilOdeon, de vroegere coördinator
lende christelijke en hindoestaanse Imro Lont is twaalf jaar geleden
religieuze hoogtijdagen. Daarnaast deze groep gestart, dus we gaan
worden er uitstapjes en reizen
Odeon op het laatste moment
georganiseerd, zoals onlangs naar
niet in de steek laten. Over een
het Kwakoe-festival in Amsterdam
jaar verhuizen we naar de LeeuIn het verleden is twee keer een
wenhoek.’
reis van een maand naar Suriname Meer informatie bij Mildred
georganiseerd, en gelogeerd in een Kortstam 010-2650978.

Elke donderdag van 10 tot 15 uur
komen Chinezen uit het Oude
Westen en omgeving naar de
buurtwinkel op Gaffelstraat 1-3 voor
een uitgebreid educatief en sportief
programma.
Eerst twee uur les in de Nederlandse
taal, dan anderhalf uur bewegen en
daarna nog anderhalf uur voorlichting over allerlei onderwerpen.
Dat programma wordt georganiseerd door de stichting Perspectief
Chinezen in Nederland, opgericht
in 2010 door Anna Hu. Perspectief
wil enerzijds Chinezen helpen hun
weg in Nederland te vinden, meer
te participeren in de Nederlandse
samenleving, hun maatschappelijke
positie te verbeteren, mensen van
andere culturen te leren kennen en
anderzijds de veelzijdigheid van de
Chinese cultuur levend houden en
presenteren. Perspectief is een regionale organisatie en vond in oktober
2011 haar eerste werkplek voor het

educatieve programma voor Chinezen in het Oude Westen.
Voor iedereen
Het aanbod is voor iedereen, maar
er komen in de praktijk voornamelijk
vrouwen. De meerderheid is in de
leeftijd van 40 tot 60 jaar. De lesgevers en voorlichters zijn allemaal
vrijwilligers, zowel van Nederlandse
als Chinese komaf. Het uitgangspunt
is dat de deelnemers ook veel van

Huur, tijdelijke huur en bruikleen
Vaste huur: Vaste huurders huren
voor onbepaalde tijd. Zij genieten huurbescherming en hebben
daarom nogal wat rechten. Een
verhuurder moet goede redenen
hebben om een overeenkomst met
een vaste huurder op te kunnen
zeggen. De verhuurder moet bovendien zorgen voor vervangende
woonruimte en een verhuiskostenvergoeding. Dat is prettig voor
de huurder, maar lastig voor de
verhuurder. Daarom is door hen
gezocht naar manieren om onder
die verplichte huurbescherming uit
te komen.
Tijdelijke huur: Dat heeft geleid
tot tijdelijke huur onder de Leegstandwet, een vorm van huren met
minder huurbescherming, maar
toch nog enige rechtzekerheid. De

verhuurder heeft dan een vergunning
nodig van de gemeente. Tijdelijke
huur onder de Leegstandwet mag
alleen in specifiek omschreven gevallen worden gebruikt, bijvoorbeeld
als een pand gesloopt gaat worden
of als een eigenaar zijn huis niet verkocht krijgt. Tijdelijke verhuur onder
de Leegstandwet is gebonden aan
een maximum van vijf jaar.
Bruikleen: De huurbescherming is
een stuk minder als de huiseigenaar
de tijdelijke bewoning regelt in een
bruikleenovereenkomst. Antikraakbureaus maken daar gebruik van,
evenals Woonstad de afgelopen jaren
in de Sint-Mariastraat. Bruikleenovereenkomsten zijn eigenlijk niet
bedoeld voor woonsituaties, maar
voor situaties waarin mensen spullen
aan elkaar lenen. In de bruikleenover-

kost bijna niks! Daar kan je niet zelf
voor gaan koken!’ Zwemmen doet
ze in het aloude Sportfondsenbad
in de Van Maanenstraat. En ze is lid
van de ‘Rotterdam Passieclub’, die
regelmatig gezamenlijk op stap gaan
met hun Rotterdam Pas. Met haar
begeleider bij het Gezondheidscentrum heeft ze het op een akkoordje
gegooid: ‘Ik heb diabetes, maar ik
mag van de dokter één gebakje per
week. Elke zaterdag eet ik lekker een
tompouce, en geniet ervan.’
DE GOEDE DINGEN VAN HET
LEVEN
De woordenwaterval is bijna niet te
stuiten, deze dame zit vol verhalen.
‘Vroeger was ik heel verlegen hoor!’
lacht ze. Daar is niets meer van te
merken. Dit jaar is ze voor het eerst
sinds twee jaar zonder Bram op
vakantie gegaan, naar Benidorm,
een oude vertrouwde plek voor
haar. Daar hebben Gré en Bram heel
wat tijd doorgebracht. Of ze zaten
in hun volkstuin aan het Toepad in
Kralingen. Toen Brams gezondheid
achteruitging, hebben ze, na zeven
en dertig jaar, die prachtige tuin
verkocht. En voor het geld onder andere twee héél dure, supercomfortable en stijlvolle leunstoelen gekocht.
Helemaal electronisch verstelbaar,
pal voor het raam aan de 1e Middellandstraat. ‘Ja’, zegt Gré, ‘je wilt toch
niet al dat geld in een kist achter je
aan mee het graf in slepen? Nee, je
moet van het leven genieten!’ En dat
doet ze, met haar zeven en zeventig
jaar, dat is duidelijk!

elkaar kunnen leren, Iemand die hier
al twintig jaar is, kan een nieuwkomer bijvoorbeeld uitleggen hoe het
contact met de dienst Burgerzaken
van de gemeente verloopt. Deelnemers hoeven geen lid te worden en
de lessen zijn gratis, want men wil
zo laagdrempelig mogelijk zijn. Het
aantal deelnemers is mede afhankelijk van het onderwerp van de voorlichting. Op drukke dagen zijn er 30
tot 40 mensen aanwezig, op andere
dagen wat minder. Perspectief heeft
een website (www.perspectiefcn.
nl) en er is twee keer een verslag
over de activiteit verschenen in een
landelijke Chinese krant, maar de
meeste mensen zijn via-via bij de
groep terecht gekomen. Volgend
jaar gaat Anna Hu op zoek naar
manieren om inkomen te genereren,
want iedereen doet het uit liefde,
maar er moeten natuurlijk toch wel
eens kosten gemaakt worden. Zeker
is dat het programma in het Oude
Westen doorgaat en het principe
blijft: het aanbod moet voor iedereen makkelijk toegankelijk zijn.

eenkomst staat dan onder welke
voorwaarden ze dat doen.
Over antikraak is veel (politieke)
discussie geweest, onder andere
in de Tweede Kamer, omdat het
vaak ten koste gaat van een aantal
(burger)rechten, zoals huisvrede
en privacy en omdat het huurrecht
erdoor wordt uitgehold. Verschillende gemeenten, waaronder
Rotterdam, hebben publiekelijk
te kennen gegeven dat zij het
gebruik van antikraak in de stad
willen beperken en dat (in geval
van leegstaande woningen) woningcorporaties in eerste instantie
moeten overgaan tot tijdelijke
verhuur onder de Leegstandwet.
De gemeente Rotterdam heeft hier
echter geen verordening of reglement voor opgesteld: het is dus
niet veel meer dan een aanbeveling aan verhuurders in de stad.
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