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Wederopbouw, krotopruiming en
wijksanering
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Ik durf er wel voor uit te komen,
opstaan is ‘s morgens niet mijn
meest geliefde bezigheid. Zeker
als het van dat grijze weer is,
zonder een straaltje zon, dan wil
ik me nog wel eens omdraaien.
Wat altijd een grote stimulans
is om er uiteindelijk toch maar
uit te komen is behalve dat de
buurvrouw koffie komt drinken,
een lekkere warme douche. Nou
woon ik al heel lang in het huis
waar ik nu woon en heb sinds
het begin een warmwaterboiler. Dat is een apparaat waar
iedere nacht 80 liter water wordt
opgewarmd met het voordelige
nachttarief. Altijd tot mijn tevredenheid. Behalve als er bij de
ENECO een probleempje is. Het
komt namelijk regelmatig voor
dat er in de schakelkast hier in
de straat een relais of zoiets blijft
hangen want dan warmt mijn
boiler ’s nachts niet op. Ik kom
dan ’s morgens slaperig naar de
badkamer en denk dan lekker bij
te komen onder de warme straal,
maar moet dan ineens klaarwakker een sprong maken. Nou ja
eigenlijk een sprongetje op mijn
leeftijd. Want het water is dan
koud. Dan begint de ellende.
Bellen met de storingsdienst. Alle
gesprekken worden opgenomen
dus de jongens en meisjes aan
de telefoon zijn uiterst beleefd.
Begrijpen doen ze het probleem
niet, ook al zeggen ze dat ze
alle begrip hebben. U kunt de
knop toch omzetten vragen ze
verveeld. Ja, zeg ik dan voor de
zoveelste keer, als er een knop op
zat zou ik dat zeker doen, maar
die zit er niet op en bovendien
zou ik me dan met een duur
dagtarief douchen. Kunt u er
geen knop op maken is dan de
volgende vraag. Nee, zeg ik dan
geduldig, dat gaat niet. Mensen
die het helemaal niet begrijpen,
ook al zeggen ze van wel, suggereren dat ik dan maar een
nieuwe boiler moet kopen waar
wel een knop op zit. Ik probeer
ook nog uit te leggen dat ik weet
dat het een blauwe schakelaar is
in de relaiskast die omgezet moet
worden (gehoord van een vriendelijke monteur), maar vriendelijk
zeggen ze dan, dat is een andere
dienst, daar weten wij niets van.
Je voelt ze vriendelijk denken,
wat een zeurpiet. Omdat ik toch
afhankelijk van ze ben probeer ik
nog even te vragen of het deze
keer weer zes weken gaat duren,
maar ook dat is een andere
dienst. We wachten maar weer
af, misschien moet ik me maar
douchen met een trui aan. Als
jullie me gaan ruiken wel graag
waarschuwen.

stations
straten 1940
diergaarde 1940
nieuwe straten
nieuwe bebouwing
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Rotterdam heeft al sinds 1847
een spoorwegverbinding met
Amsterdam. Rotterdams eerste
spoorwegstation lag vlakbij het
huidige Hofplein, maar het was
veel kleiner. Het droeg de naam
Station Slagveld, naar een open
veld tussen het station en de stad.
In 1855 legden twee spoorwegemployees bij dat station een tuin
aan met watervogels en fazanten.
Die tuin viel bij passanten blijkbaar erg in de smaak, want het
initiatief werd overgenomen door
een vereniging en verblijd met

aanzienlijke financiële steun. Met
adviezen van tuinarchitect J.D.
Zocher werd het tuintje omgetoverd in een vrij grote planten- en
dierentuin, die uiteindelijk tot
aan de Beukelsdijk zou reiken. In
1857 werd de diergaarde officieel
geopend.
De tuin werd in het noorden
begrensd door de spoorlijn en
in het zuiden door een singel,
die om voor de hand liggende
redenen Diergaardesingel werd
genoemd. Ten zuiden van die

singel werd omstreeks 1900
Het Oude Westen aangelegd.
De Bloem-, de Akelei- en de
Palmdwarsstraat werden ook vernoemd naar de diergaarde.
Daar waren immers niet alleen
dieren te bewonderen, de diergaarde beschikte ook over een
fraaie bloementuin; palmen ontbraken evenmin.
De diergaarde was aanvankelijk
een nogal deftige aangelegenheid, niet iedereen was er welkom. Daar flaneerden slechts
buitengewoon chique mensen
en maar heel af en toe werd de
tuin opengesteld voor Jan en
alleman. In de jaren twintig van
de twintigste eeuw werd duidelijk
dat de diergaarde zich niet langer
kon veroorloven om zo kieskeurig
te zijn. Om te voorkomen dat de
diergaarde in financiële moeilijkheden geraakte, moest de directie
een breder publiek welkom heten.
Om diezelfde reden werd kort
daarop ook overwogen om de
diergaarde elders onder te brengen. In 1937 viel het besluit om
de dure plek bij het station te verlaten en de tuin te verkassen naar
de toen nog vrijwel lege polder
Blijdorp.
Die verhuizing was extra interessant omdat het mes aan twee
kanten sneed. De diergaarde
kreeg in Blijdorp voldoende
ruimte om verder te groeien. De
vrijgekomen grond bij het station
kon worden benut voor de bouw
van een moderne stadswijk en de
aanleg van een flinke weg van het
Hofplein naar Spangen, langs het
station en aansluitend op de nieuwe Maastunneltraverse van ‘s-Gravendijkwal en Henegouwerlaan.
Eind 1939 ging de tuin definitief
dicht en in mei werd de verhuizing aangevat. Een week later
was Nederland in oorlog. Op 14
mei 1940 werd het centrum van
Rotterdam gebombardeerd en
gingen ongeveer 25.000 woningen verloren. De diergaarde kreeg
enkele voltreffers en de directie
zag zich genoodzaakt om de verhuizing van de dieren versneld
uit te voeren. Daarmee kwam
het terrein ten noorden van de
Diergaarde-singel vrij.
Aan de andere kant van de
Diergaardesingel, in Het Oude
Westen, had het bombardement
een tegengesteld effect, daar
werd het plotseling heel druk.
In één klap behoorde Het Oude
Westen tot de oudste wijken van

Rotterdam. Doordat veel daklozen
uit de binnenstad hier onderdak
zochten, was de dichtbevolkte
wijk van de ene op de andere
dag een overbevolkte wijk, met
alle gevolgen van dien voor de
eer en goede naam van de OudeWestenaar.
Station Slagveld was in 1877 vervangen door het westelijker gelegen Station Delftse Poort, kortweg Station DP. Na de Tweede
Wereldoorlog werd dat vervangen
door het nieuwe Rotterdam CS
dat weer iets verder naar het
westen was geschoven, zodat het
recht tegenover de Westersingel
kwam te liggen.
Het Kruisplein werd aangelegd
om station en singel met elkaar te
verbinden. Vlak naast het nieuwe
station werd het Groothandelsgebouw gesticht.
Het was niet de bedoeling dat
het bij dat ene gebouw bleef.
In de naoorlogse plannen was
ook een doorbraak voorzien tussen Rotterdam Centraal en het
Tiendplein, dwars door Het Oude
Westen. Langs deze nieuwe
hoofdader waren winkels en kantoren gedacht. Het leek de plannenmakers niet te deren dat dan
heel veel Oude Westenaren het
veld moesten ruimen. Het Oude
Westen genoot de dubieuze eer
om voortaan bij het centrum te
horen en wonen kwam in het
stadscentrum voorlopig op het
tweede plan. Voor goedkoop
wonen was daar helemaal geen
plek.
De kosten van de doorbraak
bleken echter veel te hoog,
met name omdat daar erg veel
woningen voor moesten worden
gesloopt en vooral omdat voor
erg veel mensen elders onderdak
moest worden gevonden. Het
Oude Westen bleef een woonwijk.
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