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Voorwoord burgemeester
Er is de afgelopen jaren het nodige veranderd in de relatie tussen lokale
overheid en haar burgers. De overheid wil dat deze een meer actieve
rol spelen in het sociale domein. Eigen initiatief en zelfredzaamheid zijn
daarin sleutelbegrippen. De Eetclub van de Stichting Annie Verdoold is
hiervan een uitgesproken voorbeeld.
Dat eigen initiatief en zelfredzaamheid een lange traditie kennen in
Spangen bleek al in de jaren ‘90, toen bewoners zich roerden in hun strijd
tegen de drugsoverlast in hun wijk. Gesteund door talloze bewoners zette
Annie Verdoold zich in voor de aanpak van de problemen zoals drugshandel, prostitutie in de openbare ruimte en criminaliteit die ze in haar
buurt zag.
De acties die Annie Verdoold organiseerde, trokken landelijke belangstelling. Het ging er dan ook bepaald niet zachtzinnig aan toe. Het was
zelfredzaamheid op zijn Rotterdams, zou je achteraf kunnen zeggen.
Deze roerige episode ligt al geruime tijd achter ons. Anno 2016 is
Spangen opgebloeid en een populaire wijk geworden die veel nieuwe
mensen trekt. Oudere bewoners hadden hierdoor echter het gevoel dat
ze ‘ontheemd’ raakten in de buurten waar ze waren opgegroeid en al
decennia hadden gewoond.
Annie Verdoold begreep dat er bij de oudere, oorspronkelijke bewoners
van Spangen behoefte was om elkaar te ontmoeten. Wat acht jaar geleden begon met een kopje soep is uitgegroeid tot een hechte club waar
bewoners terecht kunnen voor twee maaltijden per week.
Centraal staan natuurlijk de oudere bewoners van de wijk. Maar dit initiatief kan niet bestaan en in stand blijven zonder de waardevolle inzet
van de vele vrijwilligers en de welwillende medewerking en steun van
sponsors en vrienden van Annie’s Eetclub.
Ahmed Aboutaleb
Burgemeester van Rotterdam
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Het Wester Volkshuis in Spangen
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Annie’s Eetclub
Op maandag en woensdag komen de gasten vanuit heel Rotterdam naar
Annie’s Eetclub. Naast het serveren van de gezonde maaltijd is het
bieden van gezelligheid het belangrijkste doel.
In wijkgebouw Wester Volkshuis wordt een grote zaal en op woensdag
een kleinere zaal als restaurant ingericht. De vrijwilligers verzorgen alle
aspecten om wekelijks ruim 100 ouderen en eenzamen een goede maaltijd in aangename sfeer te kunnen aanbieden.
Het adres:
Wijkgebouw Wester Volkshuis,
Spartastraat 1 (Spangen)
3027 ER Rotterdam
Telefoon: 06 – 147 27 170
Website: www.stichtingannieverdoold.nl/
E-mail: StichtingAnnieVerdoold@hotmail.com

11

Maaltijd in de maak
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OVER HET ONTSTAAN VAN DIT BOEKJE
Om te beginnen een stukje geschiedenis
Dit boekje gaat over de eetclub van de Stichting Annie Verdoold, gevestigd in het Westervolkshuis in Spangen. Annie Verdoold begon in 2008
met het koken van soep voor oudere bewoners uit de buurt. Zij zag dat
veel oorspronkelijke bewoners door de veranderingen in de wijk geïsoleerd raakten en vereenzaamden.
Het bleek een schot in de roos dat voldeed aan een duidelijke behoefte. Veel mensen kwamen niet alleen op de soep af maar ook op de
ontmoeting met andere oudere wijkbewoners.
Zo ontstond het idee om naast soep ook warme maaltijden te gaan bereiden. Annie ging hierin voorzien: Voor een zacht prijsje kwamen er maaltijden met drie gangen. Met vrijwilligers ging ze langs bij supermarkten in de buurt waar ze de aanbiedingen opkochten. Zodoende raakte
ze in gesprek met de winkeliers en hieruit kwamen een aantal warme
contacten voort, zoals met het buurtfiliaal van Albert Heijn.
Deze bedrijven en de mensen in die bedrijven ontpopten zich als
ware sponsoren. Veel artikelen werden voor niets gegeven en andere
artikelen (denk aan nieuwe haringen van Zegro in samenwerking met
Schmidt Zeevis) voor een heel vriendelijk prijsje.
Daardoor kan zij de prijs van haar maaltijden behapbaar houden.
Op deze manier ontstond een hecht gezelschap eters; een club.
Ziedaar: Annies eetclub.
En nu?
De eetclub is nu, acht jaar later, meer dan een groep mensen die twee
maal per week gezellig aan tafel aanschuift om tegen een schappelijke
prijs een goede maaltijden te eten. Met haar vrijwilligers en de mensen
die werkzaam waren in het Westervolkshuis, groeide een netwerk
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waarin men aandacht voor elkaar heeft en lief en leed met elkaar deelt.
Verjaardagen gaan niet ongemerkt voorbij. Feesten als Sinterklaas, Prinsjesdag, en Tweede Kerstdag viert men met elkaar. Evenementen als het
WK of EK voetbal bekijkt men samen. Het Sparta stadion ligt naast het
Westervolkshuis en heeft bij veel leden van de eetclub, die veelal in
Spangen zijn opgegroeid of er nog wonen, een apart plekje in hun hart
en leven.
En dan is er nog het smartlappenkoor dat regelmatig optreedt.
De eetclub telt vooral senioren, dus het kan niet uitblijven dat er mensen
overlijden. Leden van de eetclub gaan vaak samen naar de begrafenis of
crematie. Niet zelden stopt de rouwstoet bij het Wester Volkshuis zodat
de daar aanwezigen een kans krijgen een laatste eer te bewijzen.
Om een lang verhaal kort te houden: De activiteiten van de club zijn
veelzijdig.
Waarom dit boekje?
Op 25 mei 2013 werd het vijfjarig bestaan van de eetclub gevierd. Er was
een heel programma dat, mede door de inzet van de RTC, Ketelbinkie
en Albert Heijn een groot succes was. Ik was daar als voorzitter van de
Stichting Annie Verdoold bij aanwezig.
Op het programma stond een bootreis door de havens – we zijn in
Rotterdam nietwaar? Dat leek een hele mooie gedachte, maar helaas was
dit uitstapje gepland in het voorjaar dat door de presentator van het NOS
journaal omschreven werd als ‘horrorvoorjaar.’ Het was die dag ongeveer 12 graden. Bovendien stond er een niet aflatende schrale wind.
Op het water voelde het uiteraard nog heel wat graadjes kouder.
Een behoorlijk aantal van de leden van de eetclub is slecht ter been.
Er kwam dan ook een stoet rollators en af en toe een rolstoel de boot
opgereden. Veel van de minder goed lopende leden wilden liever boven op de boot blijven omdat ze het trapje naar het beschutte deel niet
aandurfden.
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Ik ben toen bij ze blijven zitten. Mijn dikke colbert en overhemd bleken
maar een matige bescherming te bieden tegen de kou toen we een eenmaal de Nieuwe Maas opgedraaid waren.
Men liet de stemming echter niet bederven door de kou. Waar nodig (en
mogelijk) werden de jassen steviger aangetrokken en zocht men wat beschutting tegen de kille wind. Zo kwamen op het dek de verhalen los:
Over waarom men bij de eetclub zat, wat er in hun huidige leven speelde
en vooral ook over wat er in het verleden allemaal was gebeurd.
Toen drong het tot me door met wat voor ‘bikkels’ ik hier te maken had!
Het werd me duidelijk: Hier was een unieke groep mensen bij elkaar.
Allemaal leden van Annie’s Eetclub die boordevol verhalen zitten; verhalen die verteld en bewaard moesten worden omdat ze een blik geven
op een tijdperk waaraan de herinneringen uit eerste hand beetje bij beetje
verloren dreigen te gaan.
Het heeft enige tijd gekost, maar uiteindelijk zit u hier met het resultaat
in handen: een boekje met verhalen uit de eetclub.
We wensen u veel (lees)plezier!
Ton van Erven, voorzitter Stichting Annie Verdoold
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Tiny Langeveld (73)
- ode aan Rotterdam-West: daar leef je tenminste! Sommige mensen hebben geen praatstoel nodig; die steken vanzelf van
wal. Tiny Langeveld is zo iemand. Het ene verhaal buitelt over het andere
heen, roept het andere weer op en zo neemt ze je mee in een achtbaan aan
belevenissen.
Met haar 73 jaar gaat ze nog graag de dansvloer op, verzint ze als geen
ander surprises, organiseert ze graag een feestje, mag ze graag een geintje
uithalen en houdt ze, samen met haar nicht, van verkleedpartijen.
Zoals in september, als ze net als met de Troonrede in Den Haag,
allemaal met een bijzonder hoedje en (als het even kan) in een bijzondere
jurk of een bijzonder pak op Annie’s eetclub verschijnen.
Ze is er nu al volop mee bezig. Hoedjes heeft ze al voor zichzelf en haar
nicht.
Over die eetclub is ze (het zal niemand verbazen) dolenthousiast. Al vanaf het begin is ze lid: ‘Ik vind dit gewoon geweldig. Het is het eten, maar
vooral ook de gezelligheid met elkaar. Je krijgt een grote kring mensen
om je heen.’
Onnodig te zeggen dat ze ook deel uitmaakt van de zanggroep.
Ze heeft van alles gedaan; is zelfs nog filmster geweest en heeft drie
maanden als kunstobject in Boijmans gestaan. Een buurvrouw van de
volkstuin had een stukje gelezen over Peter Greenaway die mensen zocht
voor een tentoonstelling.
Zo gezegd, zo gedaan. Zat ze samen met haar nicht naakt in het museum.
De vriend van haar nicht ging ook mee.
Zo kwam ze ook te spelen in films van Peter Greenaway.
Verder runde ze samen met haar nicht kraampjes met tweedehands
spullen onder het motto ‘Voor elk wat, bij een paar apart.’
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Ook ging ze nog verkleed als kip of panda de stad door om foto’s te
verkopen van zichzelf en iedereen die met haar op de foto wilde. Zwarte
Piet is ze ook nog geweest. Ach, het is eigenlijk teveel om allemaal op te
noemen…
Ze heeft het niet van een vreemde; haar vader was lorreboer en rond kerst
moest ze langs de deur met een doos zelfgemaakte kerststukjes. ‘Als je
dan alles had verkocht en thuis kwam, zei mijn vader: “Mooi, hier heb je
een nieuwe doos” en dan ging je weer.’
Zo leer je vanzelf alles aanpakken.
Zes jaar geleden kreeg Tiny Langeveld een hersenbloeding. ‘Nou is het
klaar’, dacht iedereen. Maar ze krabbelde op en herstelde. Al was het
hard knokken. In het ziekenhuis begon ze weer te lopen. Eerst heel moeizaam, maar ‘ik bleef gaan.’ Zelfs haar kinderen zeiden op zeker moment:
‘Ma, verdorie, ga naar bed.’
Maar ja, ze wilde zo snel mogelijk naar huis, maar dan moest ze eerst
revalideren. ‘Dat wilde ik dus niet! Ik ben de baas over mezelf.’ Uiteindelijk mocht ze naar huis. Ze kreeg hulp, maar ze deed alles gewoon zelf.
‘Zo ben ik eigenlijk heel snel weer sterk geworden.’
Tiny Langeveld woont in Oud-Mathenesse. Heel even heeft ze geprobeerd of ze in Zeeland kon aarden, maar dat was geen succes. Een neef
had gezegd: ‘Ga toch weg uit dat Rotterdam. Daar worden mensen op
straat doodgeschoten.’
Hij wist een mooi huisje in Scherpenisse. Negen maanden hield ze het
daar uit. ‘Ik had het helemaal gehad daar! Maar het valt niet mee om
terug te komen. Uiteindelijk vond ik een huisje in de Middellandstraat.
Ik kon de straatstenen wel kussen! Er mag dan een hoop narigheid zijn,
maar hier leef je tenminste.’
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Tiny Langeveld
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Georgina (55)
- durft weer te dromen Georgina is een stille kracht achter de eetclub; één van die mensen die op
de achtergrond zorgt dat alles op rolletjes loopt, maar niet in de spotlights
komt. Ze is één van de vrijwilligers die ervoor zorgt dat de maaltijden
van Annie’s eetclub op tafel komen.
Ze komt uit Suriname en is 35 jaar in Nederland. Niet dat ze daar veel
over kwijt wil: Georgina houdt eigenlijk niet zo van praten over zichzelf:
‘Ik ben van de keuken. Ik zorg dat alles schoon is en klaarstaat.’ Ze houdt
natuurlijk wel van koken. Maar vraag haar niet om op de voorgrond te
treden; ‘ik werk liever achter de schermen.’
Georgina doet dit werk nu drie jaar. Ze kwam via de Sociale Dienst als
vrijwilligster. De start was een beetje stroef. Georgina is vanuit haar verleden en karakter iemand met een ongeschreven gebruiksaanwijzing.
Annie had die gebuiksaanwijzing snel door. Kwestie van wederzijds vertrouwen, want over Annie zegt Georgina: ‘Je kunt haar vertrouwen. Wat
ze belooft doet ze.’
En zie; ze aardde prima in de organisatie.
Dat was niet altijd zo in de vrijwilligersbaantjes die ze via de Sociale
Dienst opgedrongen kreeg. Eigenlijk wilde ze in de verpleging, werken
met ouderen en gehandicapten. Goed, ze kwam dan als koffiejuffrouw.
Maar al snel was het zo, dat ze haar als manusje van alles beschouwden:
‘Zou je ook die ramen even willen lappen? Wij hebben daar de tijd niet
voor.’ Op die manier ging dat dan. Maar dat was de afspraak niet. Maar
ja, bij wie kun je je beklag doen?
Eigenlijk voelde Georgina zich in dat soort situaties behoorlijk rechteloos.
Bij de eetclub is dat gelukkig anders; ‘Hier wordt gekeken naar wat je
kunt.’
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En mensen kunnen altijd meer dan ze denken, want dat is het mooie van
Georgina’s verhaal: ze heeft ondertussen ook diplama’s gehaald.
Zo slaagde ze voor zowel het diploma ‘Sociale Hygiëne’ als het cateringdiploma.
Op de vraag of ze verder zou willen, blijft het heel lang stil. Dan, aarzelend, zegt ze: ‘In het begin niet. Maar nu wel. Annie heeft me bewezen
dat het kan. Wanneer je denkt dat iets onmogelijk is, dan kan een positieve ervaring ervoor zorgen dat je weer durft te dromen’. En later in
het gesprek: ‘Ik wil ooit werken, zodat ik niet hoef te zeggen dat ik een
uitkering heb.’
Nu is het natuurlijk Hollandse pot wat de klok slaat op de eetclub.
Zou ze niet eens een overheerlijke Surinaamse maaltijd willen maken?
Natuurlijk. Het meest houdt ze van bami met pindasaus en kip uit de
oven. Maar ze is het Hollandse eten wel gewend. Surinaams koken was
niet te betalen, dus hier in Nederland ging ze al snel over op Hollands
eten. En ach, Hollands eten is ook lekker.

Foto volgende pagina: Annie in de keuken
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Laura Noesteboer (75)
- gevormd door handicap Goedlachse Laura groeide op in de oorlog, maar daaraan heeft ze weinig herinneringen. Het drama in haar leven vindt plaats net ná de oorlog, vijftien dagen voor haar vijfde verjaardag. Een Canadese jeep sleurt
haar mee van de Strevelsweg naar de Dordtselaan. Ze overleeft op het
nippertje; want behalve een verbrijzelde arm die later geamputeerd moest
worden, had ze ook een schedelbasisfactuur.
Toen ze twaalf was, kreeg ze haar eerste kunstarm: ‘Toen wilde ik die
niet om, want dat vond ik eigenlijk gek!’
Veel mensen weten niet eens dat ze een kunstarm heeft. Wat dat betreft
valt het niet op. In de zomer loopt ze altijd met lange mouwen: ‘Ik ga natuurlijk niet in een hemdje lopen, toch? Je wilt niet dat het gezien wordt!’
Na de oorlog ging ze naar school. Geen fijne tijd. Vanwege haar handicap
werd ze gepest. Kreeg ze dingen te horen als: ‘Met jou ga ik niet spelen,
jij hebt maar één hand’. Daar kwam bij dat het thuis niet geweldig was.
Ze werd behandeld als een zwart schaap en was de Assepoester van de
familie. Dat had overigens wel een voordeel: ‘Zo leerde ik buitengewoon
goed om te gaan met mijn handicap.’
Haar vader was binnenvaartschipper; het gezin heeft nog een poosje gevaren. Laura vond dat maar niks: ‘Zie maar eens met één arm langs een
stormladder naar beneden te komen.’
Ze kwam ze bij een tante terecht en ging naar de huishoudschool in de
Drievriendenstraat. Dat combineerde ze met werk bij de Adriaanstichting
voor kinderrevalidatie (tegenwoordig onderdeel van Rijndam Revalidatie) als hulp bij de verpleegsters.
Op haar negentiende trouwde ze. Met haar man ging ze bij haar moeder
- die inmiddels ook weer aan wal was – in de Havenstraat in Delfshaven
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wonen. Het viel niet mee een huis te vinden in de jaren vijftig.
In de jaren daarna volgden veel verhuizingen en ging het met haar huwelijk niet goed.
Haar man ging op stap met andere vrouwen.
Kordaat: ‘Ik heb hem er toen uitgezet.’
Maar daardoor stond Laura er ineens weer alleen voor. Een alleenstaande
vrouw met twee kinderen was in die tijd (begin jaren zestig) niet alledaags. Daarbij moest ze ook nog eens alles met één hand doen. Ze is al
die jaren huisvrouw gebleven: ‘Ik kan niet werken; ja, ik kan het wel,
maar op mijn eigen manier, niet in een fabriek of op kantoor natuurlijk.’
Ook ontmoette ze een nieuwe man, maar die ging na een tijdje ook weer
weg.
Later kwam er nog een derde man. Een ‘fijne man’, zoals ze zelf zegt.
Maar helaas overleed hij veertien jaar geleden.
In totaal heeft Laura zes kinderen gekregen (vijf dochters en een zoon).
Als stadskind heeft Laura goede herinneringen aan de jaren dat zij en
haar laatste man een caravan hadden bij Barneveld. Toen hij overleed
heeft ze alles verkocht.
Over de eetclub waarvan ze zes jaar lid is: ‘Die is heel belangrijk voor
mensen die alleen staan.’
Ze woont nu in Oud-Mathenesse. Na een overval heeft ze even in
Ommoord gewoond, maar daar kon ze niet wennen. Na een tijdje zei haar
dochter: ‘Ga toch terug naar waar je vandaan komt.’
Laura zit ook in het smartlappenkoor. Haar 75e verjaardag heeft ze gevierd bij de eetclub. Met een echte zanger erbij!
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Bep Bosch en Laura Noesteboer
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Sjaan van Leur (87)
- altijd de positieve kant blijven zien Sjaan heeft een tengere gestalte en oogt breekbaar. Met haar halflange
grijze haar en vrolijke blik ziet ze er jonger uit dan 87 jaar. Ze vertelt er
enthousiast op los.
Over haar eerste man bijvoorbeeld, die een sadistische inborst bleek te
hebben. Alsof het haar nog steeds verrast, stelt ze vast: ‘En toch hield je
er van. Gek hè?’ Met haar tweede man trof ze het beter. Vijfentwintig jaar
waren ze getrouwd, maar hij overleed op 54-jarige leeftijd. Ze was anderhalf jaar alleen en kwam een andere man tegen. Hij was zes jaar jonger.
Maar het bleek een alcoholist. Hij is inmiddels ook overleden.
Nee, in de liefde heeft ze het niet zo getroffen. Ze had het dan ook wel
gehad met de mannen.
Ze zit nu in een verzorgingstehuis in Crooswijk. Daar heeft ze het best
naar haar zin. Vervelen doet ze zich niet zo snel. Bij Annie’s eetclub komt
ze een keer per week. Ze hoeft niet zo nodig iedere dag op pad: ‘Je merkt
wel dat je ouder wordt.’
In 1928 werd ze 14 weken te vroeg geboren. Ze woog een kilo, maar
overleefde op het nippertje. Ze groeide op in de Eendrachtstraat. Het
gezin kende veel armoede. Haar vader en moeder waren in 1928 getrouwd. Direct daarna kwam de crisis en vader zat meteen zonder werk.
Het gezin moest het doen met voedsel- en kledingkaarten.
Ze was twaalf jaar toen het bombardement plaatsvond. Het gezin moest
vluchten. Haar vader zat in militaire dienst, maar samen met haar oma en
moeder gingen ze naar de Mathenesserbrug. Ze herinnert zich dat haar
oma (‘opoe noemden we haar altijd’) een kooitje bij zich had met een
kanariepiet: ‘die vogel zat de hele tijd maar te fluiten!’ Achteraf gezien
leek het net een film.
Bang was ze wel.
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Tijdens de hongerwinter ging ze bij de boeren langs. Ze kwamen bij een
veenboer in Staphorsterveld. ‘Een dominee in Hasselt zorgde dat we daar
bij boerenmensen terecht konden. Alles stond onder water. Ze hadden
alles onder laten lopen, die Duitsers. Met een roeibootje moesten we er
naar toe.’ Vier maanden bleef ze daar. Na de oorlog heeft ze de familie
nog wel eens opgezocht. Een keer met de fiets en een keer met de trein.
‘Ja, ze zijn goed voor me geweest, dat zeker.’
Omdat haar vader in de Noordoostpolder werkte, kon hij aan tarwe
komen waar haar moeder tarwepap van maakte of pannenkoeken. Ook
bracht hij in het weekeind bloedworst mee uit Zwartsluis. Wat dat betreft
hadden ze het thuis nog zo slecht niet: ‘Anderen wel hoor, die hadden het
soms heel slecht.’
‘Maar de mensen waren anders toen’, vindt Sjaan. ‘Ik vind de mensen nu
zo hard. Ze denken alleen maar aan zichzelf. Als je meelij hebt, zeggen
ze “joh, laat gaan!” Nou, dan weet ik genoeg…Of ze zeggen: “Ik heb
niemand nodig”. Maar je hebt toch altijd iemand nodig?’
Ze heeft geen kinderen. In 1953 kreeg ze een miskraam: ‘Ja, ik denk er
wel eens aan hoor. Ik hou wel van kinderen…Maar ja, stel je voor dat je
kind ook een sadist is. Dat zit er toch in. Had je ook weer verdriet gehad…Misschien ben ik wel ergens voor bespaard…Dat denk ik dan maar.’
En dat is misschien wel de meest kenmerkende eigenschap van Sjaan:
altijd de positieve kant van de dingen proberen te zien. Of zoals ze het
zelf zegt: ‘Het leven is een lach en een traan. Dat is toch zo? Je moet er
uiteindelijk zelf maar iets van maken.’
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In de keuken
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Mevrouw F.J. Spruyt – Simonis (91)
- oude getrouwe van de eetclub Met haar 91 jaar hoort Mevrouw Spruyt-Simonis tot de échte ‘oude’ getrouwen van Annie’s eetclub. En dat slaat niet alleen op haar leeftijd. Al
acht jaar komt zij namelijk eten. Dat is ook makkelijk, want zij woont aan
de overkant in de Toussaintstraat. ‘Ik heb het hier best naar mijn zin. Het
eten is goed en we hebben leuke tijden bij Annie.’
Ze is ook lid van de zangclub; ‘nou ja, ik zal wel niet al te mooi zingen,
maar goed…’
Ze werd geboren op Katendrecht. Haar moeder heeft ze nooit gekend,
‘want die is van mij gestorven.’ Haar vader was een zeeman en zij heeft,
zoals ze het zelf uitdrukt ‘sinds haar geboorte een beetje rondgezworven
in tehuizen.’ Een moeizaam begin, zoveel mag duidelijk zijn. Gelukkig
trof ze goede pleegouders die haar altijd liefdevol hebben opgevangen.
Ook nadat ze getrouwd was bleef dat contact in stand.
Ze trouwde in 1942, midden in de oorlog. Van de oorlog zelf herinnert ze
zich nog het bombardement. Ze vluchtte de stad uit en kwam uiteindelijk
bij een boer terecht. Na haar huwelijk voer ze samen met haar man op
een binnenvaartschip. Ook op Duitsland, waar de brandbommen op de
steden vielen. ‘Die mensen hebben ook vreselijk geleden. Je hoorde ze
gillen op de wal.
Dat zijn minder leuke herinneringen, maar het varen zelf heeft ze altijd
met veel plezier gedaan. Maar ja, toen zonk de boot in de sluis van Wijk
bij Duurstede en hoefde het varen niet meer zo nodig.
Ook haar man vond het welletjes.
Zo kwamen ze terug aan wal. Ze gingen naar Spangen waar ze eerst in de
Staringstraat woonden. Zoals veel Rotterdammers in die tijd ontdekten
ze de genoegens van de weekends op de camping. Daar kwam een eind
aan toen haar man 19 jaar geleden aan longkanker overleed.
‘Toen heb ik de hele boel maar weggedaan.’
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Ondanks haar 91 jaar woont ze nog steeds op zichzelf, kookt, als ze niet
bij Annie eet, haar eigen potje en doet zelf nog de boodschappen. En op
z’n tijd gaat ze met haar zoon mee naar de camping. Een andere man
hoefde ze niet. ‘Niet dat ik iets heb tegen mannen hoor, begrijp me niet
verkeerd, maar ik kan nu doen en laten wat ik wil.’
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Mevrouw I.D. Jansen (83)
- op een bankje kom je altijd wel met iemand in gesprek Mevrouw Jansen is lid van de eetclublid vanaf het eerste uur. Via via
hoorde ze ervan en heeft het er heel erg naar haar zin. Over Annie is ze
lovend: ‘Een fijn wijf. En het is een uitkomst voor mensen die alleen zijn.
Dan wil je er toch uit? Onder de mensen komen, logisch toch?’
Ze is nu 83 jaar en woont nog steeds op zichzelf. Dertig jaar al!
Eerst in de Spartastraat, maar daar kon ze de trap niet meer af.
Een gebroken heup; daarom is ze naar de Fransestraat verhuisd.
Dertig jaar terug had ze een hoop problemen. Haar man dronk. En niet
zo zuinig ook. Niet alleen sloeg hij op gezette tijden de hele boel kort en
klein, ook presteerde hij het alle spullen uit huis te verkopen.
Daar viel echt niet mee te leven.
Ze komt oorspronkelijk uit Nieuwerkerk aan den IJssel. Zes jaar was ze
toen ze verhuisde naar Kralingse Veer. Daar maakte ze het begin van de
oorlog mee. Over het bombardement weet ze nog: ‘Al die mensen kwamen voorbij die op de vlucht waren uit de stad.’ Later was er geen eten
meer. Haar vader ging in de polders langs bij boeren. ‘Bij het pontje van
Krimpen werd eens alles afgepakt door de Duitsers. Hij had het bloed in
zijn schoenen staan van het lopen. Alles voor niets.’
Zelfs nu klinkt nog de teleurstelling in haar stem.
Na haar huwelijk kwam mevrouw Jansen in Spangen wonen. Vier
kinderen kreeg ze daar. Ze mist Spangen wel. Oud-Mathenesse vindt ze
niet zo gezellig: ‘Ik woon er nu acht jaar, maar het is er zo stil. Je hebt
helemaal geen contact met de mensen daar. Ja, als er iemand terugkomt
van boodschappen, dan zeggen ze gedag, even een praatje, maar daarna
zie je niemand meer.’
Maar goed, ze heeft een positieve instelling. Uiteindelijk gaat het er om
er zelf iets van te maken.
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Als het lekker weer is gaat ze aan de overkant van haar flat op een bankje
zitten, ‘er komen altijd wel mensen op een bankje zitten en er is altijd wel
iemand waar je dan een gesprek mee hebt.’
Maar het liefst zou ze een benedenhuis in Spangen hebben, net als haar
vriendin mevrouw Spruyt.
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Mevrouw I.D. Jansen
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Bep Bosch (71)
- heimwee in Alexanderpolder Je zult het niet zeggen als je Bep Bosch ziet zitten, maar ze zegt het zelf:
‘Schrijf maar op: ik ben een kind met heimwee, weemoed en verdriet.’
Niet dat ze er erg verdrietig bijzit. Integendeel; Bep Bosch ziet er met
haar 71 jaar prima verzorgd uit. Maar ze mist de Mathenesserweg waar
ze 38 jaar heeft gewoond; ze heeft een lijst van alle winkels aan de Mathenesserweg die er niet meer zijn.
Nostalgie misschien, maar toch.
Ze woont nu in Oosterflank: ‘Daar zit ik nu 13 jaar; het is mijn huis, maar
het wordt nooit mijn thuis. Ik had niet gedacht dat het zo tegen zou vallen.’
Maar ja, zie maar eens terug te komen, ‘je komt er bijna niet meer tussen,
ook vanwege die absurde huurverhogingen; met alleen AOW is dat echt
niet op te brengen.’
Nee, dan maar heen en weer pendelen tussen Oosterflank en Annie’s eetclub waar ze al acht jaar kind aan huis is. ‘Dit is een club geworden waar
je niet meer weg wilt. Je deelt lief en leed. Ideaal voor mensen die alleen
staan.’
Ze noemt zichzelf een sociaal mens en doet veel mantelzorg. Het laatst
verzorgde ze een oude dame van 93. ‘Door haar ben ik hier ook gekomen.
We waren destijds lotgenoten; allebei net weduwe geworden.’
Die oude dame was nog steeds levenslustig, maar opeens was het afgelopen. In één week gaf ze het op, alsof het niet meer hoefde. Zo gaat dat
blijkbaar: ‘Als je afhankelijk gaat worden, dan word je ook steeds meer
machteloos. Ga maar na: Zou je het zelf leuk vinden om van alles te
moeten vragen?’
Bep Bosch komt uit Schiedam. Ze groeide op in een volksbuurt aan de
Parallelweg. Daar was het leuk. ‘Toen kon je nog buitenspelen. Deden
we al die leuke spelletjes. Daar heb ik het vaak nog over met mijn broers.’
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Op haar zeventiende werd ze verliefd op een jongen van de Mathenesserweg en hoe gaat dat? Verloofd. Getrouwd. Eerst woonde ze vier jaar in
bij haar schoonmoeder (‘een heks die een hekel had aan al haar schoondochters’). Daarna met haar man ook op de Mathenesserweg. Daar
werden ook twee dochters geboren.
Toen haar man ziek werd en geen trappen meer kon lopen ging ze naar
Oosterflank. Niet lang daarna overleed hij. Haar dochters en (vier) kleinkinderen wonen gelukkig in de buurt. Ze eet bij hen één keer per week.
En dan twee keer bij Annie. Ook zit ze nog bij het zangkoor, dus ze is
bijna geen dag thuis. Ze moet onder de mensen zijn.
En in ‘haar’ wijk: ‘Als ik uit de metro bovenkom bij het Marconiplein,
voel ik mij als een vis in het water.’
Om daar geruststellend aan toe te voegen: ‘Ach, dankzij deze club hou
ik het wel vol.’
Maar de heimwee blijft, onmiskenbaar…
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Wil Pents (62)
- karren als ik 65 word! Van de 62 jaar dat Wil Pents leeft, woont ze ongeveer 55 jaar in Rotterdam. In de Spiegelstraat om precies te zijn. En wat haar betreft blijft ze
daar. Sinds die junkies uit de wijk zijn, is het een stuk beter geworden,
hoewel ze ook vindt dat alle verhalen overdreven zijn.
Zelf heeft ze die periode nooit als zo bedreigend ervaren.
Niet dat ze verder zo’n sterke band heeft met Spangen, maar de bereikbaarheid is gemakkelijk en dat is handig, omdat ze halve dagen werkt in
verzorgingshuis de Leeuwenhoek aan de West-Kruiskade. ‘Daar werk ik
met vaste mensen. Gaan we wandelen. Sommigen zeggen niets, dat vindt
niet iedereen fijn, maar ik heb er geen probleem mee. Dan kan ik zelf
lekker kletsen.’
Als ze thuis is, kijkt ze graag televisie. Of ze puzzelt. Maar als het te lang
duurt ‘komen de muren op me af.’ Wat dat betreft is de eetclub een uitkomst. Ze kwam er door Fientje: ‘Joh Wil, we hebben een eetclub’. Dat
heeft ze maar eens geprobeerd en ‘nou vind ik het hartstikke leuk. Als het
nodig is wil ik helpen; ik woon aan de overkant. Het is een soort halve
familie geworden.’
Zelf heeft ze geen contact met haar familie. Ze is geboren in Breda en
heeft vanaf haar vijfde tot haar twintigste in tehuizen gewoond. Toen
kwam ze een man tegen. Ze dacht dat ze zijn grote en enige liefde was.
Maar dat was niet zo.
Daarbij was het een alcoholist. Dus ja, ga maar na…
Zelf ziet ze het min of meer als een gevolg van haar verblijf in tehuizen en het niet opgroeien in een gewoon gezin. Ze woonde met haar
toenmalige man in Rijswijk, heeft destijds pardoes alles opgegeven en is
met de noorderzon vertrokken.
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Later heeft ze nog vijf jaar samengewoond, dat was wel leuk, maar haar
vriend is overleden. Sindsdien is ze alleen.
Ja, ze heeft wel wat contact in haar omgeving, maar met mate: ‘Ik ben
geen type die bij iedereen op visite komt. Het is leuk om even uit de
sleur te zijn en dan is het ook leuk om thuis te komen, maar ik wil geen
verplichtingen.’
Ze is nu 62. Over een paar jaar kan ze gratis reizen. Ze weet nu al wat ze
dan gaat doen: ‘Dan ga ik karren! Nu doe je dat niet zo gauw, want dat
kost nogal wat. Maar dan ga ik hoor!’

36

Wil Pents
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Sija Schorel (70)
- uiteindelijk van Spangen gaan houden Sija Schorel heeft haar wortels in Bergpolder. Ze werd geboren in de
Groen van Prinstererstraat en kwam door haar huwelijk in 1972 in
Spangen wonen. Niet van harte overigens: ‘In Bergpolder had ik al mijn
contacten. Spangen vond ik aanvankelijk maar niets!’
Het duurde even, maar langzaam maar zeker is ze van Spangen gaan
houden. Meer dan dat, ze is een belangrijke spil in het vrijwilligerswerk in
de wijk. Zo is ze voorzitter van de Stichting Wijkwijzer en via de Protestants Christelijke Ouderenbond is ze actief als ouderenadviseur. Ouderen
trekken haar nu eenmaal aan.
Ook heeft ze vijftien jaar lang gewerkt bij het inloophuis De Brug, destijds gevestigd aan de Mathenesserweg (tegenwoordig in de Bruijnstraat).
Binnenkort gaat De Brug verhuizen naar de Aelbrechtskolk.
Sija Schorel is duidelijk niet iemand die stil zit. Ze is ook iemand die
zich blijft ontwikkelen. Hoeveel mensen van zeventig jaar volgen nog
computertrainingen en geven zelf nog computercursussen? Want ook dat
doet ze. En als ze op de eetclub is en ze ziet de vrijwilligers bezig, dan is
haar eerste gedachte: ‘Dat wil ik ook weer!’ Maar tegelijk beseft ze dat
‘je niet alles op je kunt nemen.’
Bij Annie’s eetclub komt ze pas sinds kort. Ze had eerder de stap nooit
genomen, ondanks dat haar man acht jaar geleden overleden is. Met kerst
was ze door Annie (‘een prachtvrouw’) uitgenodigd.
Als actieve wijkbewoonster kende ze heel veel mensen van de eetclub en
dacht ze: ‘dit is eigenlijk helemaal niet zo gek.’ Zodoende komt ze sindsdien op maandag. ‘Het is toch een soort familieverband en men houdt
elkaar gelijk ook in de gaten. Dat is ook belangrijk als je alleen staat.’
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Over haar jaren in Spangen: ‘De eerste jaren had ik graag over willen
slaan.’ Ze krijgt twee zoons, maar een is gehandicapt. De dokter zei
dat hij nooit zou kunnen lopen. ‘Daar zit je dan tweehoog in de Van
Lennepstraat!’
Gelukkig kon het gezin verhuizen naar de Bilderdijkstraat. Met tuin!
Spangen was toen best nog een sjieke wijk. De buren namen er aanstoot
aan dat ze met haar kinderen in de tuin zat te eten; een kinderbadje in de
tuin was helemaal het toppunt!
Ze werden dan ook met de nek aangekeken.
Daarna kwamen de ‘slechte jaren’; de drugsoverlast en de criminaliteit.
Aanvankelijk is het een beetje langs haar heengegaan. Ze was erg gericht op haar gezin en haar gehandicapte zoon. Natuurlijk kwamen haar
kinderen met andere vriendjes in aanraking. Later krijgt ze er meer oog
voor. Tegenover het huis stond een telefooncel. ‘Wat zich daar allemaal
heeft afgespeeld. Ik had iedere avond een gratis seksfilm!’
En hoewel de overlast er wel degelijk was, vindt Sija Schorel ook dat er
in de media een scheef beeld is geschapen. Dat beeld vind je ook nu nog
steeds terug als het om de berichtgeving over Spangen gaat. Daarnaast
vindt ze dat je ook reëel moet zijn: ‘Het is een grote stad en je krijgt het
er nooit echt helemaal uit.’
Sija Schorel is een gelovig mens. Daar put ze inspiratie uit: ‘Ik respecteer iedereen zoals die is.’ Tegelijkertijd beseft ze dat ze ondanks haar
christelijke overtuiging ook fouten maakt, ‘maar probeer ik mij te
gedragen zoals me voorgehouden wordt.’
Het zou mooi zijn als iedereen die houding zou weten op te brengen.
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Joop Saarloos (93)
- wat je meemaakt moet je ook weer achter je laten Joop Saarloos is een van de oudste eters van de eetclub. Niet dat hij de
deur platloopt, want hij is een onregelmatige gast. Hij is namelijk wat
moeilijk ter been, dus is het niet altijd haalbaar om naar de eetclub te
komen.
In zijn meer dan 90-jarig bestaan heeft Saarloos het nodige gezien en
meegemaakt. Een recept om zo oud te worden heeft hij overigens niet,
blijkbaar zit het in de genen, want zijn opa werd uiteindelijk 99 jaar, ‘en
mijn opoe ook.’ Saarloos stamt uit een taai geslacht, zoveel mag duidelijk
zijn. Zelf zegt hij: ‘Ik heb geleefd als God in Frankrijk, heb overal gezeten en me nergens wat van aangetrokken. Maar wat je hebt meegemaakt
moet je ook achter je laten; het is gebeurd en klaar, daar moet je niet meer
over piekeren.’
Hij is geboren op de Boompjes. Recht tegenover waar vroeger De Batavier Lijn was gevestigd, de stoomvaartlijn die tussen 1830 en 1958 tussen
de Boompjes en Londen voer.
In de oorlog heeft hij in een concentratiekamp gezeten: het ‘Arbeitserziehungslager’ Essen-Mülheim.
Dat kwam zo: aan het begin van de oorlog liep hij over de Heemraadssingel, waar destijds verschillende Duitse organisaties kantoor hielden.
Twee Duitsers kwamen uit een kantoor naar buiten lopen en één van hen
struikelde. Deze dacht dat Saarloos hem beentje had gelicht: ‘Die ene
mof dacht dat ik dat had gedaan en begon te slaan en toen ben ik terug
gaan slaan.’
Dat werd hem niet in dank afgenomen, met deportatie als gevolg.
Saarloos is nog een keer gevlucht, maar werd vervolgens opgepakt in
Rotterdam. Verraden door een NSB’er: ‘Dat waren ploerten hoor!’
Zelfs nu nog klinkt de verontwaardiging door in zijn stem: ‘Die heb je
trouwens nog en als je niet oppast, gebeurt het weer!’
40

Na de oorlog werkte Saarloos in de haven, bij de Rotterdamse Lloyd en
de Holland Amerika Lijn. Op zeker moment kwam hij in contact met
Dr. Koster van het Havenziekenhuis. Deze bood hem een baan aan als
lijkverzorger in het ziekenhuis. ‘Ik heb een mooi beroep voor jou’, zei de
dokter en zo kwam Saarloos in het Havenziekenhuis te werken. Na een
opleiding in de praktijk bleef hij ruim 25 jaar dit werk doen. In die tijd
verdiende hij goed: ‘En ik zorgde goed voor de overledenen hoor, zodat
ze er mooi bij lagen. Dat is altijd een troost voor de nabestaanden.’
Maar ja, er zijn ook kinderen die overlijden en daar kon Saarloos op den
duur niet meer tegen. ‘Toen heb ik tegen dokter Koster gezegd: “Ik kap
ermee.” En dat heb ik gedaan.’
Ondertussen woont Saarloos al meer dan 30 jaar in het Witte Dorp.
Hij is nog actief geweest in de actiegroep die ervoor zorgde dat de
oorspronkelijke bewoners na de renovatie terug konden naar hun
woningen: ‘De gemeente wilde ons afschepen, beweerde dat niet alle
dorpelingen terug wilden. Maar ze hebben het nooit gevraagd. We waren
met zo’n 25 man en zijn meerdere keren naar het stadhuis geweest met
spandoeken en alles.’
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Yvonne van Es (68)
- bezige bij uit Spangen Dik zeven jaar is Yvonne van Es al betrokken bij de eetclub. ‘Betrokken
zijn’ zit in de genen van deze actieve bewoonster. Zo bemoeide ze zich
eerder met het verbeteren van de straatverlichting, het mozaïek in de Van
Lennepstraat in 2009 en de plaatsing van bloembakken.
En nu dus de eetclub.
Het begon er mee dat ze één keer per week kwam eten, maar al snel rolde
ze in het vrijwilligerswerk, want als er iets is wat ze niet goed kan, dan is
het stilzitten en toekijken. Tel daar bij op dat ze voor iedereen een luisterend oor heeft en de conclusie is snel getrokken dat Yvonne van Es in alle
opzichten op haar plaats is bij Annie’s eetclub.
Niet dat ze Annie kende in de tijd dat Franse en Belgische drugstoeristen
Spangen overspoelden; Yvonne van Es wist niets van de acties. In de Van
Lennepstraat had ze natuurlijk ook last van de dealers en hoertjes: ‘Ik
was best wel bang hoor; ik paste op de kleinkinderen en dan zaten die lui
aan de overkant te dealen.’
Yvonne werd geboren in de Spaansebocht en heeft haar hele leven in
Spangen gewoond. Haar vader werkte in de haven. Zijn hele leven lang
heeft hij hard gewerkt om het gezin van zeven kinderen te onderhouden.
Moeder was thuis en was de gastvrouw; iedereen was welkom. Een gezellige tijd. Toen ze 19 was trouwde Yvonne.
Woningen lagen niet voor het oprapen, dus bleef ze nog een poosje thuis
wonen – daar werd ook haar zoon geboren. Haar man woonde ook nog
bij zijn ouders, zodat ze als het ware een ‘weekendhuwelijk’ hadden.
Later verhuisden ze naar de Van Lennepstraat en werd het gezin
uiteindelijk een écht gezin.
Er zouden nog drie kinderen volgen.
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Inmiddels werkte ze bij de waterstoker Kriekaert in de Taanderstraat en
later in een slagerij. Haar man was machinaal houtbewerker en is nu met
pensioen. Yvonne van Es is een kind van de wederopbouw, maar dat zegt
haar niet veel. Verhalen over de oorlog heeft ze wel meegekregen, hoewel haar familie tamelijk ongeschonden uit die jaren is gekomen.
Wel ziet ze dat Spangen veranderd is: ‘In de Van Lennepstraat had je niets
dan winkels; een melkwinkel, een waterstoker, groenteboer, schoenmaker, kapper en noem maar op. En nu is alles weg!’ Ook was het vroeger
gezelliger: ‘De mentaliteit was heel anders. Men was beleefd. Kom daar
tegenwoordig nog maar eens om.’
Yvonne heeft zes kleinkinderen: ‘Ik heb op allemaal gepast. Oma zijn is
zó leuk.’ Maar ja, ze zijn ondertussen allemaal groter, dus oppassen is er
niet meer bij, maar het kriebelt nog wel: ‘Ik mis die kleine handjes zo!’
Gelukkig kan ze haar energie kwijt bij de eetclub. Ze noemt zich niet
voor niets een ‘bezige bij’. ‘Ik vind het heerlijk om met mensen om te
gaan en iedereen mag me graag, dus het schijnt dat ik het goed doe hier.’
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Elly van de Hoeve
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Elly van de Hoeve (66)
- netwerk is goud waard Elly van de Hoeve is pas sinds januari 2015 bij de eetclub. Ze had een
moeilijke tijd achter de rug waarin haar partner overleed aan leukemie.
Aan hem had ze heel veel steun, maar ‘nu moet ik het allemaal alleen
doen’.
En dat is lastig, want ze heeft een handicap die je niet van buitenaf
ziet: ‘Ik kan niet lezen. Ik zeg het maar eerlijk, maar de meeste mensen
geloven me niet.’
Hoe is dat zo gekomen? Zelf zegt ze ‘ik zat in het verdomhoekje.’
Daarmee bedoelt ze de school voor moeilijk lerende kinderen in de
Rösener Manzstraat. Veertien jaar was ze toen ze de school verliet en ging
werken. Inpakwerk in de Spaanse Polder bijvoorbeeld. Heerlijk vond ze
het.
Ze trouwde, maar dat huwelijk liep al snel op de klippen. Haar tweede
man maakte het geld van haar moeder op en pas met haar derde man vond
ze iemand waar ze daadwerkelijk steun aan had. Maar die is nu onlangs
overleden. Ze heeft het nodige meegemaakt, maar, zo zegt ze zelf: ‘Ik
kom er nog steeds doorheen.’
Wat daarbij helpt is dat er voldoende mensen zijn bij de eetclub, maar
ook daarbuiten die haar, waar nodig, ondersteunen en helpen met haar
administratie en post. Zo’n netwerk is goud waard. Bij Annie kwam ze
na een tip van een andere eetster. Het is niet alleen het eten, maar ook de
gezelligheid. Ze eet ook bij De Put en in Schiedam, want zelf eten maken
kost haar teveel moeite.
Elly van de Hoeve is in de Hofstedestraat geboren en verhuisde later naar
Spangen waar ze ruim dertig jaar heeft gewoond. Tegenwoordig woont
ze in de Engelsestraat in Oud-Mathenesse.
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Onlangs heeft ze voor het eerst sinds lange tijd kunnen genieten van een
vakantie op een camping in Oostvoorne, waar ze vroeger had gestaan met
haar vriend.
Dat was genieten: ‘Ik heb hele dagen gefietst.’
Vol trots laat ze haar gebruinde armen zien en zegt: ‘Ik wil graag nog een
hoop doen.’
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Soep van de dag
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Aad van den Enden (65)
- vrijwilliger bij Wijkwijzer De dag dat het gesprek met Aad van den Enden plaatsvindt, is toevallig ook zijn laatste werkdag. Met 65 jaar en drie maanden kan hij met
pensioen. Niet dat hij dat van plan is, want hij gaat gewoon door met het
werk dat hij nu al dertig jaar doet als administratief medewerker van de
Stichting Wijkwijzer: ‘Alleen nu als vrijwilliger.’
‘Tot ze me niet meer nodig hebben’, laat hij daar enigszins laconiek op
volgen. ‘Thuiszitten is ook maar niks en op deze manier hou ik een vast
ritme in mijn leven.’ Daar komt nog bij dat hij bij Stichting Wijkwijzer
dicht op het vuur zit en zodoende als één van de eersten op de hoogte is
van wat de gemeente bekokstooft.
Dat is altijd handig.
Aad formuleert zorgvuldig. Jaartallen van verhuizingen en zelfs postcodes van zijn vorige adressen herinnert hij zich nog feilloos, hoewel hij
zelf vindt dat zijn geheugen wel wat minder is dan vroeger. Maar uit alles
blijkt dat de administratie bij hem in goede handen is.
Gevraagd naar wat de Stichting Wijkwijzer doet, antwoordt hij dat ze
mensen helpen met het invullen van formulieren van de gemeente, adviezen en informatie geven over hun rechten en mogelijkheden. Bij moeilijke zaken volgt doorverwijzing naar de Sociaal Raadslieden.
Het kantoor van de Wijkwijzer is gevestigd in hetzelfde gebouw als
Annie’s eetclub.
Toen Aad zag wat de eetclub deed, besloot hij ook maar aan te schuiven.
Hij is niet getrouwd en ‘op deze manier eet ik in ieder geval twee dagen
warm.’ Die warme maaltijd schoot er namelijk nog wel eens bij in. Dan
haalde hij wat snacks bij de patatzaak, maar ‘dat is toch wel behoorlijk
duur.’ Bovendien realiseerde hij zich dat het ook niet zo gezond is.
Zodoende maakt hij tegenwoordig ook thuis een warme maaltijd als de
eetclub dicht is.
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Aad werd geboren in de Wattierstraat in Delfshaven. Op zijn dertigste
kwam hij in Spangen. Eerst in de Justus van Effenstraat op de galerij:
‘vroeger kwam daar de bakkerskar nog op de galerij langs.’ Een douche
of bad had de woning niet, ‘daarvoor ging je naar het badhuis.’
Na de renovatie is hij niet teruggegaan: ‘De huren waren enorm gestegen.
Dat kon ik echt niet meer opbrengen.’
Aad kampt met een lichamelijk ongemak, dat ervoor zorgt dat hij, als
de stress groot is, last krijgt van spasmen. Het leverde hem ooit ontslag
op bij het bedrijf waar hij als kantoorbediende werkte. Hij maakte een
slaande beweging naar de chef. Dat gebeurde in een stressvolle periode.
Achteraf realiseerde hij zich ‘dat ik me beter ziek had kunnen melden
die dag.’ Maar hij verdenkt het bedrijf er ook van dat ze ‘toch al op zoek
waren naar een excuus om me te ontslaan.’
Uit wraak heeft hij toen ingebroken om de administratiepapieren te verscheuren. Achteraf niet zo slim, dat ziet hij zelf ook wel in. Bij het onderzoek vroeg de politie of er de afgelopen tijd mensen ontslagen waren.
Zo stonden ze al snel bij hem op de stoep. Het liep in zoverre met een
sisser af, dat hij er met twee jaar voorwaardelijk vanaf kwam.
Spangen heeft hij in de loop van de tijd flink zien veranderen. ‘Ten
goede’, zo merkt hij op. Hij doelt dan op de overlast van de drugsgebruikers en –dealers. Niet dat hij dat als bedreigend heeft ervaren, maar het
was ‘wel spannend en lastig.’
Uit die tijd kent hij Annie ook, zij het voornamelijk van de televisie: ‘je
volgde op televisie wat twee straten verder in het echt gebeurde.’
Over de eetclub is hij vol lof, evenals over Annie. ‘Ik ben heel blij de
eetclub te kennen en hoop dat Annie het nog heel lang mag blijven doen.’
Daarin klinkt ook een beetje de angst door voor wat er gaat gebeuren als
Annie (ooit) stopt.
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Margaritha (67)
- gek op Sparta én Griekenland ‘Ik ben een echte Spartaan.’
Daarmee begint het gesprek met Margaritha. (Nee, haar achternaam
hoeft niet zo nodig in het stukje.) Iedere zondag is ze op de tribune in het
Kasteel te vinden, ‘helemaal vooraan, daar heb ik mijn Spartavlaggetje
overheen. Ik heb thuis ook altijd een Spartavlag uithangen’. Die liefde zit
dus diep, alleen moeten ze dan wel wat meer gaan winnen. Hoewel: ‘We
zijn al een eind vooruitgegaan vergeleken met vorig jaar.’
Ze kent Annie al vanaf het moment dat zij in Rotterdam kwam. Ze hebben samen in dezelfde straat gewoond en ze zijn altijd goed bevriend
gebleven. Ze was ook een van de eerste leden van de eetclub.
Margaritha is geboren op de andere Maasoever, in Feijenoord. Ze was
korte tijd getrouwd met een vriend van haar broer. Die had haar op 16-jarige leeftijd zwanger gemaakt. Hij werkte op de Holland Amerika Lijn.
Ze was, zo vertelt ze, nog enorm kinderlijk. Eigenlijk wist ze niet eens
wat haar overkwam: ‘Ik was nog aan het knikkeren buiten en rolschaatsen enzo.’
Tegen haar moeder durfde ze al helemaal niets te zeggen. Pas toen de
huisarts haar onderzocht kwam de waarheid aan het licht: ‘Die man zei
“mag ik u feliciteren?”. Ik begreep er helemaal niets van, want ik was pas
jarig geweest.’
Het geeft een beeld van de seksuele voorlichting in die tijd: ‘Je wist
helemaal niets, niemand vertelde je wat’.
Ze trouwden, maar het huwelijk was geen succes. De vader van haar kind
dronk en had nogal losse handjes. Na één jaar volgde al een scheiding.
Dat was bepaald niet eenvoudig in die jaren.
Haar dochter kwam via een tehuis bij pleegouders en het contact tussen
moeder en kind werd steeds minder.
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Het is alweer enkele jaren geleden dat ze voor het laatst iets van haar
heeft gehoord. Dat steekt nog steeds; even rollen de tranen over haar
wangen.
Alsof dat nog niet genoeg was, kreeg Margaritha op 32-jarige leeftijd een
zwaar ongeval met de auto: ‘Het ene moment kwam ik terug van vakantie
en het volgende lag ik met ernstig hersenletsel en zo goed als opgegeven
in het Dijkzigt’. Ze heeft geruime tijd in coma gelegen en moest opnieuw
leren praten en lopen. Ook hier komt de vriendschap met Annie weer om
de hoek kijken. Die heeft haar écht door die moeilijke tijd heen gesleept.
Behalve Sparta heeft Margaritha nóg een passie: Griekenland.
Helemaal gek is ze van dat land en dat is niet zo raar. Wat bleek? Haar
biologische vader was een Griek! Maar die man was getrouwd en terug
naar Griekenland, naar zijn eigen gezin, gegaan.
Maar Margaritha wist te achterhalen wie hij was en zocht hem op: ‘Ik
moest weten wat voor iemand hij was.’ Ze werd met open armen ontvangen.
Op de koop toe kreeg ze er ook ineens een aantal broers en zussen bij.
Sindsdien gaat ze ieder jaar één of meer keer naar Griekenland. Onderdak heeft ze daar altijd wel…
Wil ze er niet permanent gaan wonen? Die vraag heeft ze zich wel gesteld, maar ze is ook gehecht aan haar huis en aan Spangen.
En Sparta natuurlijk…
‘Toen we nog Griekse spelers hadden, zat ik daar toch op z’n Grieks te
roepen. Moest je ze zien kijken joh.’
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Christien van den Heuvel (72)
- kwiek gezelschapsmens met groot sporthart Als je Christien van den Heuvel ziet, geef je haar niet de 72 jaar die ze
volgens de burgerlijke stand van de gemeente wel degelijk is. En eenmaal
op haar praatstoel, is er geen houden aan; Christien heeft geen aansporing
nodig om haar verhaal te doen.
Ze is sinds twee jaar bij de eetclub. Vriendinnen, buren en Annie spoorden haar aan om eens langs te komen nadat haar man twee-en-een-half
jaar geleden overleed. Nou vooruit maar, dacht ze, zin om alleen voor
zichzelf te koken had ze toch niet: ‘Dat is zo ongezellig.’
Spijt dat ze bij de club is gekomen, heeft ze allerminst: ‘Ik ben nou eenmaal een gezelschapsmens.’ Koken doet ze nog wel in het weekend, als
haar zoon en kleinkinderen op bezoek komen. Eén zoon heeft ze en vijf
kleinkinderen tussen een half jaar en 16. Eén kleinkind zit bij het Hofpleintheater: ‘Dat is precies haar oma; altijd dansen en gek doen.’
Binnenkort is er een uitvoering van een musical; daar kijkt ze nu al naar
uit.
Een belangrijke rode draad in haar leven is de sport en dan vooral
sporten bij Sparta. Altijd stond ze langs de lijn als haar kleinkinderen gingen voetballen of hockeyen. Weer en wind het maakte allemaal niet uit.
Maar ja, het is niet zo, nu de hockeyster naar het Hofpleintheater is gegaan en de kleinzoon niet meer voetbalt, dat ze zei: ‘Joh, daar moet je
vooral mee doorgaan.’
Het was eigenlijk wel mooi geweest, maar ze deed het altijd met plezier.
Vrijwilligerswerk doet ze nog steeds bij Sparta. Met alle liefde. Op
dinsdag en donderdag zorgt ze voor de lunch voor jongens onder de
19: ‘Ik zet alles klaar, ze pakken verder alles zelf; makkelijk zat.’ Dat
vrijwilligerswerk bij Sparta deed ze vroeger samen met haar man.
Nog steeds is ze te vinden op de tribune. Met een groepje vrienden en
vriendinnen hebben ze een vaste plek op de Dennis Nevilletribune.
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Zelf heeft ze nog gesoftbald bij Sparta.
Of beter: ze heeft de softbalafdeling opgericht. Jarenlang heeft ze ook
nog de meisjes getraind. Niet dat dat allemaal zomaar ging: Sparta was
aanvankelijk een mannenvereniging, dus eerst moesten de statuten aangepast worden.
Met de softbalsters bereikten ze verschillende landskampioenschappen.
Maar na de fusie met Feijenoord was het helaas ‘over en sluiten.’
Prachtige jaren waren het. ‘Het was altijd feest’, zegt ze met een pretblik
in haar ogen.
Vanaf haar zevende woont ze in Spangen. Even is ze er tussenuit geweest, toen ze een tijdje op de Mathenesserlaan woonde. Maar die
woning was zo hoog en groot: ‘Weet je wel wat er aan behang, witsel en
verf doorheen ging?’ En dan het schoonmaken van al die kamers; ‘moet
ik dat tot m’n 80ste blijven doen?’
Geboren is ze in een tweekamerwoning op de Kruiskade. In Spangen
kreeg het gezin een vierkamerwoning en hadden ze allemaal hun eigen
kamertje. ‘Dat was een luxe hoor!’
Ze woonden in de Brederostraat. Daar woont ze nu trouwens nog, of
beter: weer.
Opgroeien in Spangen was prima. Ze heeft een leuke jeugd gehad. Althans als we even afzien van een kort verblijf op de katholieke nonnenschool. ‘Die hadden nogal losse handjes. Of ze lieten je voor straf op je
knieën op de granieten vloer zitten.’ Toen haar vader dat te weten kwam,
haalde hij haar van school en ging ze naar de openbare school in de Potgieterstraat. Daar had ze het reuze naar haar zin: ‘Ik ging daar met plezier
naar school. We hadden een meester die fantastisch gymnastiekles gaf.’
Vervolgens kwam Christien op de industrieschool in de Borgerstraat, in
de verkoopstersklas: ‘Je liep dan stage bij de Bijenkorf en V&D. Het was
de bedoeling dat je daar ook zou gaan werken, maar waar ging ik solliciteren? Bij C&A. Nou, dat vonden ze niet leuk.’
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Haar eerste man kende ze van de sport. Ze woonden een tijdje in op
de Mathenesserdijk, verhuisden naar de Taanderstraat en later naar de
Mathenesserlaan. Ze was dertien jaar getrouwd, maar toen was het over.
‘Niet lelijk hoor’, zoals ze zelf zegt, ‘maar het was over.’
Met haar tweede man was ze 32 jaar getrouwd. Toen overleed hij.
Kanker. Ja, dat was een rottige tijd: ‘Hij was altijd bezig met de
kleinkinderen; van school halen, naar Sparta enzo. We waren een druk
stelletje: “Kunnen jullie niet eens een keertje je klep houden!” werd er
weleens gezegd.’ Maar dan zit je ineens alleen, ‘tegen de muren te lullen.’
In de jaren dat Spangen te maken had met drugs en prostitutie heeft ze
met Annie ze nog bij de brug gestaan om de Franse drugstoeristen tegen
te houden: ‘Geloof maar dat die snel omkeerden als ze ons zagen staan.’
Haar man zei: ‘Je lijkt wel gek’, maar het was toch haar wijk? En dan zou
ze er niet bij zijn? Kom nou. Ja, in het begin dacht ze wel eens: ‘We gaan
verhuizen.’ Maar ze had een mooi gerenoveerd benedenhuis. Dus ja, dat
geef je ook niet zomaar op.
Achteraf heeft het allemaal wel geholpen. Ze hebben eigenlijk nooit meer
last gehad.
En laten we eerlijk zijn: in Spangen is het nog steeds heerlijk wonen.

Foto volgende pagina: Christien van den Heuvel
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Mevrouw en meneer Meulemans (75 & 79)
- meer dan een halve eeuw lief en leed in Spangen Al 55 jaar zijn ze getrouwd. En als we dan toch aan het tellen zijn: al een
halve eeuw huren ze een woning van de woningstichting; tegenwoordig
in de Huygensstraat met een tuin aan de voor- en achterkant. Ze zijn nog
steeds vitaal en meneer Meulemans geeft aan de hele dag bezig te zijn in
en om het huis.
Ze zijn getrouwd in 1960. De eerste woning was een zolderkamer, ‘helemaal uitgewoond’, zoals meneer Meulemans zegt, ‘er was werkelijk
niks.’ Mevrouw Meulemans heeft moeten inpraten als Brugmans op de
verhuurder, de heer Beer uit de Rochussenstraat. Uiteindelijk kreeg ze de
sleutel en kon het kersverse paar hun eerste woning betrekken.
Meneer Meulemans is geboren in Delfshaven, in de Noordschans, tegenover de Sint-Antonius-Abtkerk die in 1973 is gesloopt. Mevrouw Meulemans in Born (Limburg). In de jaren zestig liepen daar de Dafjes en later
de Volvo’s van de lopende band.
Lang heeft ze niet in Born gewoond. Op de allereerste oorlogsdag kwam
haar vader, kapitein van een sleepboot, om het leven. De Nederlanders
lieten een brug in de buurt van Grave in de lucht vliegen. Daar lag ook
de boot met haar vader. De boot werd vervolgens door de Duitsers meegenomen en haar vader bleef dood bij de restanten van de brug achter.
Ze was toen drie weken oud. Haar moeder bleef achter met 5 kinderen en
ging naar haar zus in Rotterdam.
Er werd vervolgens weinig meer over haar vader gesproken. Toch bleef
mevrouw Meulemans er mee bezig. Zij en haar man gingen regelmatig op vakantie naar Limburg, ‘maar ja, dan ga je niet zomaar iemand
aanhouden om je verhaal te vertellen.’ Toen mevrouw Meulemans haar
verhaal vertelde aan iemand van het lokale museum, is het balletje echter
gaan rollen.
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Ze werden uitgenodigd de dodenherdenking in Born bij te wonen. In de
krant verscheen een artikel: ‘Nu weten we eindelijk wie die schipper was
die hier om het leven gekomen is.’ Want wat was er gebeurd? De Duitsers hadden het schip snel in beslag genomen en de overledene naar het
lijkenhuis overgebracht. In de paniekerige omstandigheden van de eerste
oorlogsdagen was vervolgens alles in het ongerede geraakt.
Die dodenherdenking was een ontroerende en onvergetelijke gebeurtenis.
Meneer Meulemans maakte de oorlog vanaf de eerste dag mee in Rotterdam: ‘Zaten we tijdens het luchtalarm en het bombardement op de trap,
samen met de buren. Je kunt je afvragen waar dat eigenlijk voor nodig
was, want als er een bom op het huis zou vallen, was je er toch geweest.’
In 1943 was hij getuige van het ‘vergeten bombardement’ door Amerikaanse vliegtuigen. Het doel waren de havens bij de scheepswerf WiltonFeijenoord, maar de bommen troffen de woonwijken Bospolder en Tussendijken. Bijna 400 mensen kwamen hierbij om het leven.
Meneer Meulemans herinnert zich nog de enorme stofwolk en alles wat
door de lucht vloog. Hij was met zijn moeder net op weg naar school. ‘Er
woonde een waarzegster in onze straat, waar ook Duitsers kwamen. Die
had tegen mijn moeder gezegd dat ze zich geen zorgen hoefde te maken,
omdat er in onze straat geen bommen zouden vallen.’ Dat was ook het
geval, maar in de omliggende straten ging het flink tekeer.
Hun verkering begon, toen een neef van meneer Meulemans trouwde
met een zus van mevrouw. De verkering raakte vervolgens weer even
over toen meneer Meulemans op de HAL ging varen: ‘Toen miste ik hem
wel.’ Later kwam hij te werken bij bouwbedrijf Van Eesteren en was hij
betrokken bij de bouw van de medische faculteit en de wijk Schiemond
op de plek waar de scheepswerf Wilton-Feijenoord, eerder nog doel van
het Amerikaanse bombardement, stond.
In 1982 kwam daar echter ineens een einde aan: ‘Iedereen werd ontslagen en kwam in de WW.’ Als lid van de bond kwam hij in die jaren nog
in contact met Wim Kok die namens de bouwbond kantoor hield aan de
Mathenesserlaan.
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Over de eetclub zijn beide echtelieden tevreden. Ze zijn er al bij vanaf het
begin. ‘Het is meer dan zomaar wat mensen die bij elkaar komen om te
eten’, zeggen ze, ‘het is echt een gezellige ploeg.’
Ze houden niet zo van buitenlands eten, ‘de Chinees gaat nog net.’
De wilde jaren in Spangen hebben ze niet zo intensief meegemaakt. ‘Ja,
je merkte natuurlijk wel dat er wat aan de hand was’, beaamt meneer
Meulemans, maar aan de andere kant: ‘Ik bemoei me niet zo met iedereen. We houden ook niet zo van koffie drinken bij de buren enzo. Daar
krijg je toch allemaal geouwehoer van.’
‘We gingen liever met de kinderen op stap’, vult mevrouw Meulemans
aan.
En verder heeft meneer Meulemans zijn hobby’s. Hij is een doe-het-zelver optima forma die van alle markten thuis is. Hij maakt vogelhuisjes
in de vorm van caravannetjes, beschilderd in de kleuren van Sparta (en,
vooruit dan - als het écht moet - Feijenoord). Hij heeft er al heel wat van
verkocht.
Leuk voor op de camping, of gewoon in de tuin.

58

Mevrouw en meneer Meulemans
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Entree Wester Volkshuis met op de achtergrond het Sparta Stadion
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TOT SLOT
Een mensenleven verloopt zelden volgens een vooropgezet plan:
We worden geboren, gaan naar school en aan het werk. Een werkzaam leven speelde zich vroeger vaak af binnen één bedrijf,
waar je een (redelijk voorspelbare) carrière doorliep, waarna de
oude dag wachtte met AOW en (als het meezat) een pensioen.
Maar binnen dit basisstramien is ieders levensloop grillig. Bovendien
kent iedere generatie weer andere uitdagingen, problemen en mogelijkheden.
We hebben in dit boekje een aantal gesprekken samengebracht met
mensen uit een generatie die opgroeide tijdens de Tweede Wereldoorlog
en de jaren van wederopbouw. Wat deze verhalen bindt, is dat ze zich afspelen in Rotterdam, een stad met een bijzondere (recente) geschiedenis.
Volgens sommigen zelfs een stad zonder geschiedenis. Zoals het ook een
stad zonder hart zou zijn.
Een tweede bindend element is dat het lot de mensen achter deze
verhalen zeventig jaar later heeft samengebracht aan tafel bij Annie’s
eetclub dat een instituut is geworden in Spangen.
Als deze verhalen ergens van getuigen, dan toch vooral van het feit
dat Rotterdam een geschiedenis heeft en wel degelijk een warm kloppend hart. Het zijn verhalen van een uitstervende generatie, dat wel.
Het zijn ook voor het merendeel alledaagse verhalen. Verhalen die zich
afspelen binnen de context van de omringende wereldgeschiedenis.
Mensen zijn kleine radertjes in een complex en onoverzienbaar geheel.
Al deze kleine radertjes maken samen geschiedenis: daarop is de ‘grote’
geschiedenis gebaseerd, die we in andere boeken tegenkomen.
Voordat we begonnen met het verzamelen van deze verhalen gingen we
uit van bepaalde verwachtingen. Bijvoorbeeld dat de oorlog en vooral
het bombardement een belangrijke rol zouden spelen in de verhalen. Ook
dachten we dat de herinneringen aan de roerige jaren tachtig en negentig
met de drugsoverlast een prominente plaats zouden innemen.
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Tijdens en na de gesprekken met de leden van de eetclub hebben we elkaar geregeld vragend aangekeken met verraste blikken. Het ging namelijk (ook niet als we daar speciaal naar vroegen) zelden over het bombardement, de oorlog of het gedoe met drugsoverlast in de jaren negentig.
De verhalen gingen wél over wat onze gesprekspartner bezighield in die
tijd. Ze werden verliefd en kregen kinderen. Of het ging over alledaagse
dingen zoals het wonen in een buurt waar je je wel of niet thuis voelde.
Het ging vooral over relaties, het stuklopen daarvan, familie of verdriet
vanwege het overlijden van een geliefd persoon.
Soms kwam ter sprake dat er vroeger wel veel meer armoede was, maar
dat de sfeer toch anders was. Dat ‘anders’ bestond uit gezelligheid en een
gevoel van verbondenheid. Men kende elkaar en wist wat men aan elkaar
had.
Bovendien was wonen in Spangen voor veel nieuwkomers een vorm van
sociale stijging na jarenlang gewoond te hebben in krappe huizen in oude
wijken. Hun komst in Spangen betekende het begin van een nieuw tijdperk na de wederopbouwjaren: welvaart en voorspoed kondigden zich
aan.
Het is ons een eer en genoegen geweest om deze verhalen op te schrijven.
De gesprekken waren warm en openhartig.
En waar wij dachten parels te vinden voor een verdergaand verslag over
de schokkende dingen die de geschiedenis van de stad Rotterdam maakten (bombardement, oorlog, wederopbouw, drugsoverlast en wat er al
niet meer aan grootsteedse problematiek ter sprake kwam), hebben wij
diamanten gevonden in de verhalen over het echte leven en de dagelijkse
belevenissen van onze gesprekspartners.
Wij danken alle mensen die aan dit boekje hebben bijgedragen.

Rotterdam, april 2016
Willem Visser & Ton van Erven
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