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Van om-niet naar ad-hoc!
Verzet tegen antikraakbureau-contracten in de Sint-Mariastraat
Ik kwam haar gisteren tegen op de
West-Kruiskade. Ik had haar niet
gelijk herkend, mijn (ex)vriendin.
Het is dan ook al een hele tijd geleden dat ik haar gezien had. Ze zag
er wat kleurloos uit. Heel anders
dan toen ik haar leerde kennen bij
een manifestatie van Dolle Mina
in de zeventiger jaren. Dolle Mina
had een ludieke actie en ik kwam
er toevallig langs. Ze waren b.h.’s
aan het verbranden en er gingen
er heel wat in het vuur. Ik vond het
wel leuk en voelde wel sympathie
voor die groep. Het viel me op dat
er ook mannen bij betrokken waren. Naast me stond een vrouw die
het allemaal te soft vond. Ze was
van een andere vrouwenbeweging
en in haar verhaal klonk door dat
we de mannen beter links konden
laten liggen. Ik was het er niet
mee eens, er zijn toch best aardige
mannen die het ook anders willen.
Volgens mij emancipeer je samen.
Ondanks de verschillende ideeën
klikte het wel tussen ons en we
werden later vriendinnen. We
hebben heel wat uitgewisseld over
hoe de wereld er uit zou zien als
vrouwen gelijke rechten kregen.
Na een tijdje werd het contact
minder. Ik houd er niet van als anderen mij gaan vertellen wat ik wel
en niet moet doen. Zij vond dat
vrouwen moesten werken en de
kinderen naar de crèche. Ik kende
vrouwen die liever thuis waren en
zelf voor hun kinderen zorgden
en dat moet ook kunnen. Ze werd
wat rechtlijnig in haar ideeën. De
beweging ging zich de kleur paars
toe-eigenen. Ik vond paars een
prachtige kleur en er was weinig in
die kleur te koop. Ik heb dus een
keer heel veel van mijn kleren in
een paars verfbad gestopt. Tot aan
mijn onderbroeken toe. Mensen
dachten dat ik ook bij die beweging hoorde. Nou nee, ik houd
niet zo van verplichtingen. We zijn
bij de ijssalon een ijsje gaan halen
en hebben bijgepraat. Ze was toch
getrouwd, is nu oma en zorgt 2
dagen per week voor de kleinkinderen. Het valt haar soms zwaar.
Maar ja, wat doe je als je dochter
werkt en het is moeilijk om aan
een betaalbare kinderopvang te
komen. Ik dacht aan de strijd die
ze daarvoor geleverd had. Nee, het
was niet meer de vrouw van zo’n
40 jaar geleden, het strijdvaardige
was er af. Ik kreeg het idee dat ze
teleurgesteld was hoe haar leven
was verlopen.
Toen ik dat allemaal zo aangehoord had voelde ik me een beetje
somber. Dat was echter snel over
toen ik dacht aan de vrouwen in
mijn eigen wijk. Veelal jonge vrouwen die ook een heleboel willen.
Misschien andere dingen dan toen,
maar ze zijn er gelukkig nog wel.
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Komt allen!

Vanaf najaar 2010 konden bewoners van de Sint-Mariastraat met verhuiskostenvergoeding en urgentie wegverhuizen. Om leegstand
en daarmee verloedering te voorkomen verhuurde Woonstad – op dringend verzoek van het Straatcomité - de leeggekomen huizen
omniet. Gratis dus. Kandidaten konden zich aanmelden bij Katinka Broos van het Wijkpastoraat en kregen – na een politiescreening –
van Woonstad een gebruikersovereenkomst tot 1 januari 2012, dat later werd verlengd tot 1 september 2012. Omdat het nog steeds
niet zo’n vaart loopt met de bouw- en verkoopplannen en omdat er een juridische procedure tussen huurders en Woonstad loopt, is
er alle reden om die bewoners te houden. Dat vindt Woonstad ook, maar in plaats van hen een nieuw tijdelijk contract aan te bieden,
wilden ze hen overdoen aan antikraakbureau Ad Hoc. Half juli ontvingen de tijdelijke bewoners een brief met de mededeling dat ze
kunnen kiezen tussen huren bij Ad Hoc of vertrekken.
woning, dus het zou heerlijk zijn als
ik tussentijds niet nog een keer zou
moeten verhuizen. En ach, die 150
euro, dat is geen tophuur, ik vind
het een geluk bij een ongeluk dat ik
tot nu toe helemaal niets hoefde te
betalen voor dit huis.’

Urgent
Johanna Brandenburg is een van de
tijdelijke bewoners. Ze kwam in de
Sint-Mariastraat terecht nadat haar
etage aan de Westersingel, waar ze
45 jaar woonde, onbewoonbaar was
geworden door een grote brand bij
haar bovenbuurman en goede vriend
die daarbij omkwam. ‘Ik had gelukkig
snel via vrienden tijdelijk onderdak,
maar er kwam maar geen schot in
het opknappen van mijn woning, dus
ik moest op zoek naar iets langers tijdelijks. Ik ging naar Vestia, de grootste woningcorporatie van Rotterdam,
maar die mevrouw blafte me toe dat
ik eerst een woonpas moest hebben
en dat ik dan tussen een en vijf jaar
misschien een woning kon krijgen.
Ben ik dan niet urgent? vroeg ik
nog. Ach mevrouw, er zijn zoveel
urgenten… Ik ging huilend weg.
Bellen naar makelaars en particuliere
huisbazen van gemeubileerde kamers
leverde ook niets op. De oplossing
vond ik uiteindelijk op een vergadering van vrijwilligers in de Kipstraat.
Ik ben sinds acht jaar actief als buurtbemiddelaar in Het Oude Westen
en ik help mensen met thuisadministratie en budgetteren. Ik kwam
in contact met de ouderenwerker,
zij verwees mij naar Woonstad, daar
trof ik een aardige man die ook niks
voor me kon doen, maar die me wel

naar Katinka verwees, en toen had ik
binnen twee maanden, september
2011, deze benedenverdieping. Hij
is superklein, dat viel even tegen,
maar ik voelde me in de straat heel
snel thuis. Ik vind de sfeer goed. De
klussendienst, waar ik al heel lang
gebruik van maak, bracht mij in
contact met de superhulpvaardige
Cor. Hij heeft me geholpen met de
verhuizing en via hem ken ik Fang,
die mij helpt met schoonmaken, ik
ben niet zo goed meer ter been. Ik
kende Saco Sugata al, die heeft heel
vroeger van mij een portret gemaakt,
en ik heb een stel nieuwe, leuke
mensen leren kennen. Ik ben ook een
paar keer naar de vergadering van
het Straatcomité geweest, maar ik
moet eerlijk zeggen dat ik daar niet
zo veel van begreep. Toen ik die brief
over verlenging via een contract bij
Ad Hoc kreeg, was ik dan ook niet
van plan om daarover te gaan vergaderen. Ik vond het eigenlijk wel een
gunstig voorstel. Waarschijnlijk kan
ik maart 2013 terug naar mijn oude
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Woonstad tegen Maria
Op 21 augustus stonden zeven
bewoners uit de Sint-Mariastraat voor
de kantonrechter. Woonstad wil hun
huizen verkopen. Onder de huidige
economische omstandigheden is dat
al knap lastig, maar als de bewoners er nog in zitten, is de kans op
succes miniem. Woonstad vroeg de
kantonrechter daarom de huurovereenkomsten met de zeven huurders
te ontbinden.
Vandaag de dag geniet de huurder veel minder bescherming dan
vroeger, maar de verhuurder moet
nog steeds heel goede argumenten
aandragen om de rechter te overtuigen dat ontbinding van de huurovereenkomst noodzakelijk is. Met
verkoopplannen alleen lukt dat niet.
Woonstad tapt daarom uit een ander
vaatje: De woningen moeten worden
gerenoveerd en dat kan niet zolang
er nog mensen in wonen.
De bewoners brachten daar tegenin dat Woonstad helemaal geen
renovatieplannen heeft. Het wil de

Stasi-praktijken
Johanna ging op aanraden van buren
toch naar een vergadering van het
straatcomité en hoorde daar heel
andere reacties. ‘Mensen maakten
zich zorgen over de selectiecriteria
van Ad Hoc. Op de website staat: bij
voorkeur tussen 20 en 35 jaar oud
(ik ben 71!), geen huisdieren (ik heb
een 25 jaar oude poes) en beslist
geen kinderen. En ik hoorde verhalen
over Ad Hoc-medewerkers die met
een eigen sleutel je huis binnenkomen om de boel te controleren. Het
leek me allemaal nogal overdreven,
maar ik ben me er toch maar eens
in gaan verdiepen en ik ben me rot
geschrokken. Dat dat in Nederland
mag bestaan! Het lijken wel Stasipraktijken. Niet alleen die controleur
die zomaar naast je bed kan staan,
maar je mag niet langer dan twee
weken op vakantie, je moet melden
als iemand langer dan 3 dagen komt
logeren, je mag geen feestjes of
etentjes geven voor meer dan tien
mensen. Als ik het aan vrienden vertel, geloven ze me niet. Ik werd verschrikkelijk boos, eerst op Ad Hoc en
daarna op Woonstad die haar sociale
verplichtingen verzaakt door ons aan
zo’n bedrijf over te doen. Ik heb de
wijkagent gebeld om te vragen wat
er gaat gebeuren als ik zo’n controleur de toegang weiger. Hij bleef
maar zeggen dat ze zo’n keurige
mevrouw als ik toch niet lastig zouden vallen. Maar mocht ik me echt

de fundering aanpakken, omdat de
panden anders onverkoopbaar zijn
en het wil de voorgevel restaureren
omdat de gemeente daar zo nadrukkelijk om vroeg. Maar de rest van de
buitenkant en de gehele binnenkant
zijn voor rekening en verantwoording
van de koper. Die heeft daar nog een
hele klus aan. Woonstad wil kluswoningen verkopen en dat is toch
iets heel anders dan huurwoningen
renoveren.

Op de tocht
De rechter trok drie uur uit om beide
partijen te bevragen en daarbij ging
hij duidelijk niet over een nacht ijs.
Bij voetbalwedstrijden krijg je vaak
wel een idee wie aan de winnende
hand is, maar tijdens de zitting liet
de rechter niet het achterste van zijn
tong zien. Hij vroeg om aanvullende
informatie en die wordt hem uiteraard toegestuurd.
De vraag ‘Hoe ging het?’ is eigenlijk
pas te beantwoorden als de rechter
zijn vonnis uitspreekt. Dat doet hij op
12 oktober 2012. Uiteraard doet de
Buurtkrant daar verslag van.
De bewoners kijken daar natuurlijk
vol spanning naar uit. Als de rechter
Woonstad in het gelijk stelt, staan de
Zeven immers op straat; en zij niet
alleen. In de Sint-Mariastraat wonen
inmiddels 55 tijdelijke bewoners. Als
de Zeven de zaak verliezen, komt ook
de tijdelijke bewoning op de tocht te
staan.
Maar als Woonstad verliest komen de
verkoopplannen op de tocht te staan.
De huurovereenkomsten van de
vaste bewoners worden dan niet ont-
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gaan verzetten en Ad Hoc zou hem
om assistentie vragen, dan zou hij
me wel in de boeien slaan, maar dat
zou toch niet gebeuren, want zo’n
keurige mevrouw… Kortom, hij wilde
er niet echt serieus over nadenken.
Hij vertelde nog wel dat er de laatste
jaren eigenlijk nooit incidenten zijn
in deze straat. Dus waarom moet
Woonstad dan zo’n inspectiedienst
inhuren? Ik heb een brief geschreven
naar de Rotterdamse afdeling van de
PvdA: of ze wel wisten aan wat voor
soort organisaties woningcorporaties
tijdelijke bewoners die netjes op hun
superverwaarloosde woningen passen, overleveren.’
Praten met Woonstad
Om het zeker te weten is Johanna
met een buurman bij Ad Hoc gaan
praten. Alle voorwaarden en huisregels werden daar nog eens bevestigd. Daarnaast hoorden ze dat ze
bij het tekenen van het contract 639
euro moeten overhandigen: 300
euro borg, 150 euro eerste maand
huur, 25 euro inschrijvingskosten, 65
euro contractkosten, en 99 euro voor
een brandpreventiepakket ‘dat ik al
heb en dat bij de Gamma 25 euro
kost’. Maar Johanna wil niet huren
via Ad Hoc, dat gaat echt in tegen
haar gevoel van eigenwaarde en
veiligheid. Meer tijdelijke bewoners
denken er zo over. Ze gaan praten
met Woonstad. ‘Op onze eerste
brief werd bot gereageerd door de
projectleider, we gaan nu hogerop
praten. Ons voorstel is om ons een
tijdelijk huurcontract te geven in
het kader van de leegstandswet. We
willen het bedrag dat Ad Hoc vraagt
best als huur betalen en we gaan er
echt wel uit als Woonstad met zijn
verbouwplannen gaat beginnen.
Er moeten binnen de woningcorporatie toch mensen zijn die aan te
spreken zijn op hun sociale functie.
En zo niet, tja dan moeten we steun
gaan zoeken bij mensen die wel
een redelijk verstand en een sociaal
hart hebben. Dan word ik op mijn
oude dag en als “keurige dame” nog
actievoerster.

bonden en Woonstad doet er goed
aan om de relatie met de tijdelijke
bewoners nieuw leven in te blazen.
Niemand heeft er immers wat aan als
55 woningen een onafzienbare tijd
leeg staan.
Woonstad houdt daar alvast rekening
mee en blaast de relatie met de tijdelijke bewoners inderdaad nieuw leven
in. De manier waarop dat gebeurde
is alleen helemaal niet naar de zin
van de tijdelijke bewoners. Lees het
artikel “Van ‘om niet’ naar Ad Hoc”
Wordt vervolgd.
De Zeven van de Mariastraat kunnen
uw steun goed gebruiken. U kunt hen
financieel steunen door een tientje
over te maken op giro 665 853 920
ten name van Jan van den Noort,
Rotterdam ovv Steun Maria.

