
en in daden werd omgezet! Piet 
werd in het bijzonder geïnspireerd 
door de toenmalige directeur van 
de Academie, Jan van der Ploeg, die 
kort daarna wethouder van Onder-
wijs, Jeugdzaken en Vormingswerk in 
Rotterdam werd. ‘Dat was een man 
met visie’, memoreert Piet. ‘Hij stelde 
zich tot doel om het welzijnswerk ‘uit 
de verzuiling’ te halen, in een tijd dat 
veel buurt- en clubhuizen van 
oudsher gestoeld waren op een 
geloofsovertuiging. Hij viste mij op 
toen ik afgestudeerd was, en stelde 
mij aan als bestuursassistent.’
Toen begonnen voor Piet de meest 
opwindende jaren van zijn leven. Je 
had bijvoorbeeld zeer eigenzinnige 
jongerenclubs, die zich aan alles ont-
trokken, zoals Exit en De Leiperd. ‘Die 
laatste club zat onder de Maasbrug-
gen. Motorrijders, zwervers, uitschot 
volgens de brave burger. Zeven jaar 
hebben we ons ingespannen om een 
nieuwe structuur te ontwikkelen, en 
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Zijn sfeervolle huisje in de 
Drievriendenstraat straalt de rust uit 
van iemand die met volle teugen 
geniet van een welverdiend pen-
sioen. In zijn achtertuin ontmoet 
hij de natuur - aarde, mens en dier. 
‘Mijn buren komen echt uit alle 
windstreken, IJsland, Irak, Libanon, 
Australië... krakers, en ja, ook nog 
hier en daar mensen die in de buurt 
geboren zijn. Ieder even sympa-
thiek op een eigen manier.’ Tussen 
de geraniums prijkt een kleurrijke 
papegaai, een stille (want houten) 
getuige van zijn reizen naar Brazilië.  
‘Een land naar mijn hart, maar ik zou 
er niet willen wonen. Ik bedoel, de 
mensen zijn er geweldig, warm, open 
en spontaan, iets waar Nederlanders 
een stuk minder goed in zijn. Maar 
er is ook veel onrecht en gevaar.’ Het 
Oude Westen daarentegen is hem, 
zoals hij het verwoordt, ‘aan het hart 
gebakken’. Hij woont er al vijfenveer-
tig jaar. 

het welzijnswerk op een professioneel 
niveau te brengen.’

ALLES MOET PLAT
Het werd helemaal spannend toen 
Van der Ploeg overstapte naar de 
sector Stadsvernieuwing. Piet: ‘Dat 
was wel de meest spectaculaire 
periode voor mij. De strijd tegen de 
huisjesmelkers, zoals Fennis die wij 
‘de stad uit’ hebben kunnen jagen, 
het zoeken naar fondsen om de 
benodigde vernieuwing in de oude 
wijken te realiseren, de strijd tegen de 
heroïnehandel in het Oude Westen. 
Samen met Van der Ploeg en een 
aantal projectcoördinatoren zat ik 
vaak tot diep in de nacht plannetjes 
uit te denken. Voor ons stond voorop: 
we willen de woonwijken teruggeven 
aan de mensen die er wonen. Veel 
beleidsmakers riepen: ‘Alles moet 
plat!’ Maar daardoor vernietig je 
juist de sociale structuur. De huisjes-
melkers deden natuurlijk helemaal 
niets aan vernieuwing. Maar ook de 
woningbouwverenigingen waren aan 
modernisering toe. Ze opereerden 
nog op een autoritaire manier, met 
een voormalige pastoor of dominee 
aan het hoofd, want ook die verenig-
ingen waren aan de kerk gelieerd.
In die tijd hadden veel huizen in de 
oude wijken nauwelijks sanitair. Met 
vier gezinnen op één trap met één 
toilet, en al helemaal geen douche. In 
mijn studententijd woonde ik ook zo, 
en moest dus naar het badhuis. Toen 
het eerste kabinet Van Agt aantrad 
in 1977, werd Pieter Beelaerts van 
Blokland minister van Volkshuisvest-
ing.  Bij zijn bezoek aan de oude 
wijken hier zag je hem groen en geel 
van ellende worden.’
Met name Crooswijk en Afrikaander-
wijk waren aan vernieuwing toe, 
maar het Oude Westen heeft altijd 
een speciale rol gespeeld. Daar liep 
men altijd voorop in de roep om ve-
randering. En nog steeds! ‘Het Oude 
Westen is altijd een soort kraamkamer 
voor vernieuwing geweest, een 
proefvijver. Misschien herinneren 
lezers van de Buurtkrant zich nog 
Ome Joop Waller, fantastische man, 
Oude Westenaar en actievoerder in 
elke vezel van zijn lijf. Hij bemoeide 
zich vooral met de bestrijding van de 
drugsproblemen, en op het Stadhuis 
kregen ze hem regelmatig (gevraagd 
of ongevraagd) op bezoek.’ Piets 
gezicht licht op bij de herinnering. 
‘Tja en terugkijkend vind ik wel dat 
Jan van der Ploeg (hij leeft niet meer) 
altijd ondergewaardeerd is gebleven, 

die man heeft gigantisch veel voor 
de stad gedaan.’
Na Van der Ploeg was Jan Laan in de 
sector Ruimtelijke Ordening zijn chef, 
gedurende acht jaar. ‘Ook een heel 
interessant werkterrein. Op verzoek 
van het College van B en W trad ik, 
ondanks mijn gebrekkige kennis van 
architectuur, toe tot het Welstands-
college om ook daar de nodige 
reorganisatie te bevorderen. Ik heb 
heel goed samen kunnen werken 
met André van der Louw als burge-
meester, een sociaal bewogen en 
humaan bestuurder. Samen met 
Saskia Stuiveling kwam ik regelmatig 
in actie als er ergens gevoelige 
kwesties moesten worden opgelost. 
Wij waren zijn geheime wapen’.
Ook onder Bram Peper heeft hij 
nog gewerkt, maar met hem voelde 
Piet minder affiniteit. ‘Verstrooid, 
gestresst en een beetje wereld-
vreemd’. En Ivo Opstelten? ‘Die heb 
ik gelukkig niet meer mee hoeven 
maken. Een babbelaar, die altijd 
maar plannetjes lanceerde waar in de 
praktijk weinig van terecht kwam.’

DE PIET
Het is duidelijk: Piet is een man met 
opinies. Hij kan zich opwinden over 
onverdraagzaamheid, over persoon-
lijk leed, over architectuur èn over 
slecht taalgebruik. U kent hem al: 
het is de Piet van de column ‘Piet’ 
in deze krant! ‘Ik schrijf graag. Heb 
bijvoorbeeld zo’n negenhonderd 
stukjes geschreven voor de blog op 
de website van de Volkskrant. Maar 
ik ben geen Twitteraar of Facebooker. 
Op een of andere manier druk ik 
altijd de verkeerde knopjes in op 
computers en dergelijke, zodat de 
boel helemaal vastloopt.’
Onverdraagzaamheid is iets waar hij 
nog regelmatig mee te maken krijgt, 
bij het vrijwilligerswerk dat hij doet. 
Hij doet namelijk aan buurtbemid-
deling. U kent dat wel: ‘Jouw boom 
hangt over mijn tuin en ik ga hem 
omhakken!’ Piet vindt het een 
boeiend proces: proberen om con-
flicten van deze aard op te lossen. 
‘Uiteindelijk draait alles om tolerantie 
en respect. Die twee ruziënde buren 
hoeven geen vrienden van elkaar 
te worden hoor, als ze maar zover 
komen dat ze weer met elkaar com-
municeren.  
Dat vrijwilligerswerk, dat heb ik mijn 
hele leven gedaan, in allerlei varian-
ten. Ik ben nu ook redactielid van de 
Buurtkrant, en ik kan je dit zeggen: 
je leert er altijd weer van, hoe oud 
je ook bent. Dus deze boodschap 
zou ik graag aan iedere lezer, vooral 
jongeren, willen meegeven: ga ook 
vrijwilligen! Het verrijkt je leven.’

Piet Slijkerman:
“Het Oude Westen is altijd een soort 
kraamkamer voor vernieuwing geweest, 
een proefvijver”

Toen wij hem benaderden voor een interview, twijfelde hij: had hij eigenlijk wel 
zoveel te melden dat het een interessant artikel kon worden? Een totaal onnodige 
twijfel, zoals u zult lezen. Deze keer dus een spotje op: Piet Slijkerman.

In de jaren zeventig probeerde Rob Baris zijn ideeën over natuur-
voeding in Rotterdam aan de man te brengen. Hij begon zijn 
missie in Het Oude Westen: in de Sint Mariastraat onder de naam 
Manna en in de Adrianastraat onder de naam Pompoen. Aan de 
ene kant van de Gaffelstraat gaf hij kooklessen en aan de andere 
verkocht hij onbespoten groente. Een paar jaar later kon je ook 
in de Anna Paulownastraat terecht voor natuurvoeding. Daar was 
een restaurant, je kon er voedsel kopen en allerhande cursussen 
volgen. Baris was ook buiten Het Oude Westen actief. Hij opende 
een bakkerij voor brood en banket aan de Blankenburgstraat, op 
zuid. En toen die de vraag niet kon bijbenen werd aan de Brede 
Hilledijk een bakkerij voor zuurdesembrood gesticht. 
Het conglomeraat van al die activiteiten werd vernoemd naar een 
plaatsje in Zeeland waar Baris pompoenen verbouwde: Zonnemai-
re. Het enthousiasme van Baris en de zijnen wierp zijn vruchten af. 
Omstreeks 1978 kon Zonnemaire een nieuwe winkel openen aan 
de 1ste Middellandstraat.  Begin jaren tachtig werd steeds duide-
lijker dat naast idealisme een flinke portie zakelijkheid vereist was. 

(2) Zonnemaire

De geschiedenis van Het Ouwe Westen in 1000 voorwerpen

VAN PIETJE NAAR PIET
Opgegroeid in een groot boe-
rengezin in de kop van Noord-Hol-
land, in een dorp waar katholieken 
en protestanten niet bepaald door 
één deur konden, ontwikkelde hij een 
kritische houding tegenover een con-
servatieve maatschappij. ‘Mijn ouders 
waren heel open en ruimdenkend. 
Wij waren katholiek, maar konden 
heel goed opschieten met onze 
buren die toevallig protestant waren. 
Op een dag kwam de pastoor bij ons 
langs om te vragen “wat dat moest 
met die protestanten”. Zo’n dorp 
was dat.’ Na de nodige ambachten 
(boerenknecht, bakker, kantoorklerk) 
besloot Piet dan ook tot een studie 
aan de Sociale Academie. Hij koos 
voor de Rotterdamse, in de Graaf 
Florisstraat.
Sociale Academie, de jaren ‘60... 
het zal u niet verbazen dat het van 
nature al aanwezige maatschappelijk 
engagement rijkelijk werd gevoed 

Het kluwen van Zonnemaire-activiteiten werd ontward. 
Restaurant, winkel en bakkerij gingen voortaan zelfstandig verder. 
De familie Baris concentreerde zich voortaan op restaurants, zoals 
Zonnemaire, Le Muniche, Zinc, Montaigne, Z&M en Vislokaal 
De Kaap. 
De Brabantse biologische bakker Ad van der Westen nam de 
broodfabrieken over. Onder de merknaam Zonnemaire runt hij 
in Waspik een van de grootste biologische bakkerijen van de 
Benelux.
André Roelofsen ontfermde zich over de Zonnemaire-winkel aan 
de Middellandstraat. Eind jaren tachtig opende hij een tweede 
winkel aan de Kleiweg. De opening van een derde Zonnemai-
rewinkel, aan de Karel Doormanstraat, ging ten koste van de 
winkel in Het Oude Westen. In 1997 werd de winkel aan de Karel 
Doormanstraat overgenomen door de zus van bakker Van der 
Westen. Zonnemaire werd daarmee een bijna volledig Brabantse 
aangelegenheid. Buiten de familie Van der Westen gebruikt alleen 
André Roelofsen de naam nog voor zijn winkel aan de Kleiweg.
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