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Beroepsproduct 
 

“Potverdomme, wat is het mooi wonen daar!” 
Bewoner Hans Tolhuijs over de Rotterdamse wijk Katendrecht 

 
Door Afke Severijn, 1 mei 2012 

 
FOTO: Afke Severijn 

 
Het Rotterdamse Zuiden ruikt naar zee en vers gemaaid gras. Nieuwbouw met daarin jonge 
gezinnen kijkt uit over de havens en het schip de ss Rotterdam ligt met haar zware buik aan de 
top van de wijk. Een idyllisch beeld. Katendrecht is hip. Aan de achterkant van de nieuwbouw 
liggen sociale huurwoningen in grijze straten, met cameratoezicht op elke hoek. Een ander beeld 
van de Rotterdamse wijk, die ongeveer twintig jaar geleden nog bestond uit criminelen en 
prostituees. Katendrecht krabbelt langzaam uit het dal naar boven. 
 
De Kaap 
Het is stil. Men slaapt óf hun roes uit van Koninginnedag óf viert de Dag van de Arbeid elders. De zon is 
fel en net scherp genoeg om de jas uit te doen. Op een paar wandelaars na, is alleen het water getuige van 
de aanwezigheid van de warmte en kalme sfeer. Niks vervelends te ontdekken hier op het vroegere 
schiereiland van Rotterdam. 
 
Katendrecht is een wijk in het zuiden van Rotterdam, ook wel De Kaap genoemd, en draagt voor 
buitenstaanders nog steeds de naam ‘De rosse buurt van Rotterdam’. In het kantoor van de Katendrechtse 
Bewonersorganisatie (KBO) in het centrum van de sociale huurwoningen staat KBO-voorzitter Ben van 
Wevering (53) op de uitkijk. Hij oogt een beetje nerveus. Het interview begint tot op de minuut op tijd. 
Tijdens het verwelkomen, schenkt hij een sterke kop koffie in. 
 
De gebrilde man gaat aan zijn bureau zitten, waarachter hij de kaart van Katendrecht heeft hangen. Van 
Wevering is geboren en getogen in Katendrecht. Met de KBO kan hij iets voor zijn eigen wijk en haar 
bewoners betekenen. Hij weet enorm veel van de Rotterdamse wijk, van de geschiedenis en van het hier 
en nu. “De wijk is nu ongeveer 813 jaar oud en het was ongeveer tot 1890 een zelfstandig dorp”, zegt hij 
met een opvallend Rotterdams accent. Katendrecht was volgens hem toentertijd bekend van de kapitale 
villa’s van de rijke Rotterdammers die in de weekenden en in de zomermaanden in het dorp verbleven, om 
de drukke stad te ontvluchten. De Rotterdamse haven bleef groeien en had steeds meer ruimte nodig. Ir. 
G.J. de Jongh, toenmalig directeur van Gemeentewerken, ontwikkelde plannen voor de aanleg van ruime 
zogenaamde bassinhavens. Vanaf 1894 werden de Rijnhaven en daarna de Maashaven aangelegd. 
Hierdoor veranderde Katendrecht; de agrarische bedrijven verdwenen en zo’n zevenhonderd huizen, een 
paar buitenplaatsen en een kerk werden gesloopt. Ongeveer vijfendertighonderd mensen moesten 
Katendrecht verlaten. Wat resteerde van het dorp aan de rivier was een schiereiland tussen de Rijn- en de 
Maashaven, de huidige wijk Katendrecht. Van Wevering wordt steeds minder bescheiden. Vol 
enthousiasme vertelt hij verder over de wijk die zo lang voor velen ongezien was. 
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Doordat in de Tweede Wereldoorlog delen van het gemeentearchief zijn verbrand, is er weinig bekend van 
het dorp Katendrecht. Het enige wat daarvan is overgebleven zijn kaarten met plattegronden. Van 
Wevering staat op en laat de oude kaarten van Katendrecht zien. Hij zegt dat sinds de komst van de 
havens het zuidelijke deel van Rotterdam vooral uit zware industrie en havenbedrijven bestond. “Het 
kleine deel woningen dat nog overbleef werd binnen tien jaar volgestopt met havenarbeiders. De 
Maashaven werd de grootste haven van Rotterdam. Je kreeg hierdoor te maken met veel zeemanscafé’s en 
daarmee ook louche mensen”, aldus de Kapenees. “Het jaartal is gissen, maar rond 1912 of 1913 haalden 
de Engelsen vele Chinezen naar Rotterdam om te werken in de havens”. Katendrecht werd destijds ook 
wel ‘Chinatown’ genoemd. 
 
De Rotterdamse Herman van Eijk (83) woont nu ongeveer zeventig jaar op Katendrecht en hij is het op 
meerdere vlakken niet eens met Van Wevering. Zo zegt Van Eijk dat het niet waar is dat de Chinezen 
voor havenarbeid naar Rotterdam werden gehaald. “Je gaat zo’n klein Chineesje toch niet in de haven 
neerzetten?”, aldus Van Eijk met een verheffende stem. De deur van zijn woning aan de ‘oude’ kant van 
Katendrecht staat open naar de keuken met daarin een lange eettafel. Tijdens zijn verhaal schenkt de 
slanke, lange man kalm heet water in een thermoskan. Koffie op de ‘campingmanier’. De keuken ruikt 
naar recent gewitte muren. Van Eijk gaat verder: “De Chinezen kwamen naar Rotterdam om als stoker of 
olieman te werken”. In de geschiedenisboeken staat dat de Chinese arbeiders in zogenaamde 
‘boardinghouses’ werden gehuisvest, die vol stonden met zestig à zeventig stapelbedden. Van Wevering 
vergeleek het eerder met de manier waarop Poolse en Roemeense arbeiders nu worden behandeld. Ook 
hier is Van Eijk het niet mee eens: “Chinezen leefden inderdaad onder slechte omstandigheden, maar het 
was niet zo erg als in de boeken staat beschreven. Ik bezocht en controleerde deze boardinghouses voor 
de gemeente Rotterdam. Je had zo’n vier stapelbedden per huis, met een keukentje erbij”. Van Eijk zegt 
dat het inderdaad niet groot was, maar dat het niet zo onmenselijk was zoals beschreven. Vanuit de 
‘boardingshouses’ werden de eerste Chinese restaurants in de Randstad opgericht, restaurants die nu nog 
steeds zeer populair zijn. De Chinezen namen veel ziektes en luizen mee volgens Van Eijk. De Chinese 
populatie werd als het ware afgesloten van de rest van Rotterdam. Op Katendrecht zelf werden zij wel 
volledig geaccepteerd. Nu is nog maar een klein deel (ongeveer tien procent van de 4200 bewoners) op 
Katendrecht Chinees.  
 
Na de Tweede Wereldoorlog 
Katendrecht werd in de Tweede Wereldoorlog door het nazi-regime tot ‘sperrgebiet’ benoemd, wat 
betekende dat Duitse soldaten niet op Katendrecht mochten komen. Dit was waarschijnlijk om te 
voorkomen dat het Germaanse ras zich zou vermengen met de vele nationaliteiten die hier allemaal samen 
op het schiereiland zaten. Van Eijk over de minimale controle die er was op Katendrecht tijdens de 
Tweede Wereldoorlog: “Ja, natuurlijk werden er wel wat mensen tegen de muur gezet als er 
ongeregeldheden waren. Zo ging dat gewoon. Maar de Duitsers waren bang voor de syfillus, denk ik, 
vandaar dat zij niet zoveel op het eiland kwamen”, zegt Van Eijk. In de oorlog was het een vrijgevochten 
bende op Katendrecht: “Als bewoners geen hout meer hadden, pakten ze een paar bielzen van het 
treinspoor. De Duitsers deden daar niets tegen, het ging toch allemaal wel de lucht in”, zegt de Kapenees 
spottend. 
 
Terug in het kantoorpand van de KBO zegt Van Wevering: “Van 1945 tot 1967 was Katendrecht een 
gemengde woon- en uitgaanswijk. In die jaren was er veel sprake van prostitutie, waar je weinig van 
merkte. Maar vanaf 1967 kwamen er een aantal zware criminelen uit Den Haag”, aldus de rasechte 
Kapenees. Volgens hem ging het vanaf dat jaartal pas echt mis. Bewoners werden weggepest, pandjes 
werden opgekocht en er kwamen seksclubs en grootschalige bordelen. Mensen van buiten Katendrecht 
vonden het romantisch. Van Wevering gaat harder praten: “Bezoekers kwamen er plezier maken en 
gingen dan weer ergens anders heen. Zij bleven niet hangen bij de vechtpartijen, de kots, dronken gasten 
en kapotte auto’s. De bewoners zaten er wél tussen”. 
 
Verzet 
De criminaliteit en prostitutie leidden tot verzet van de Kapenezen. De oudere Van Eijk is één van de 
mensen die in opstand kwam. Hij was onder andere voorzitter van het Wijkorgaan en voorzitter van de 
actiegroep AREKA (Aktiegroep Redt Katendecht) die zich met succes tegen de verharding en 
continuering van de prostitutie verzette op Katendrecht. Opgewonden vertelt de activist dat hij lange tijd 
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samen met zijn vrouw inwoonde bij zijn ouders, omdat er geen goede plek was om op Katendrecht te 
wonen. “Bordelen kregen de ruimte, maar een nieuwe brug of parkeergarage niet!”, aldus Van Eijk. 
Autoriteiten wilden in eerste instantie niet naar hem luisteren. In 1974 maakte hij plannen, samen met 
andere bewoners, voor een parkeergarage. Uitiendelijk werd er vier à vijf jaar geleden wat met de plannen 
gedaan door de gemeente. “Maar jaren geleden was er geld, en nu niet!”, zegt Van Eijk. Toch hebben zijn 
initiatieven veel opgeleverd voor de buurt. De prostituees zijn sinds begin jaren negentig de wijk uit. Het 
gebied werd vernieuwd, gerenoveerd en er werden delen gesloopt.  
 
Na het vertrek van de prostituees kwam er nieuwbouw, bestaande uit sociale woningbouw. “De woningen 
waren alleen beschikbaar voor mensen met lage inkomens. De mensen die ‘te veel’ geld hadden 
vertrokken naar plaatsen als Barendrecht en Nieuw-Vennep. De groep die op Katendrecht kwam te 
wonen had vaak sociale, psychische en financiële problemen. Deze groep wilde het liefst anoniem wonen. 
De politiek deed hier jaren later pas wat aan!”, zegt Van Wevering verontwaardigd. 
 
Veranderingen 
Vanaf eind jaren negentig begon Katendrecht serieus in beeld te komen bij de gemeente. Al langere tijd 
was ook bij hen bekend dat het slecht ging in de Zuid-Rotterdamse wijk, maar maatregelen treffen waren 
tot dat moment niet belangrijk genoeg. Sinds het jaar 2000 investeert de gemeente Rotterdam in een beter 
woon- en werkklimaat op Katendrecht. 
 
De zilte lucht van het water voert bewoners en bezoekers van Katendrecht langs de kade. Een groot 
gestalte ligt stil op het water aan het puntje van de wijk. Een schip, een bezienswaardigheid, een attractie. 
De eerste onderzoeken over de ss Rotterdam van woningcorporatie Woonbron werden rond 2000 
afgerond. De bewoners kregen een verzoek van de gemeente om te kijken naar een mogelijke ligplaats, 
want Katendrecht had de voorkeur. Hier was de kade namelijk direct beschikbaar en voor een groot deel 
onbebouwd. Rogier Bruijning van Stadsontwikkeling Rotterdam: “Daarbij was de buurt was een beetje 
gehandicapt door de naam Katendrecht. Vanuit die gedachte moest er iets nieuws worden toegevoegd. 
Vooral in de sociale situatie was er nog wel een achterstand, de ss Rotterdam zou hier iets aan kunnen 
veranderen”. 
 
De KBO wees het uiterste puntje van Katendrecht aan om het schip te laten neerstrijken. “Bezoekers van 
de ss Rotterdam moesten dan de hele woonwijk door lopen”, vertelt Van Wevering. Dit was belangrijk 
voor de bewoners, want zo werd er door de gemeente eens goed gekeken naar de slechte wijk 
Katendrecht. En dat gebeurde, tot grote vreugde van Van Wevering: “Er werd geconcludeerd dat de wijk 
crimineel en achtergesteld was en dat bezoekers aan het schip zouden uitblijven. Naast het aan de orde 
stellen van de problemen die er al waren, werd er nu daadwerkelijk ingegrepen door de overheid. De ss 
Rotterdam heeft op die manier bijgedragen aan de verbetering van Katendrecht”. 
 
ss Rotterdam 
Van Eijk is sceptisch over de ss Rotterdam: “Ik zat niet op het stoomschip te wachten. 
Nieuwbouwwoningen waren goed genoeg, daar hebben wij al achttien jaar op moeten wachten”. 
Bovendien vindt Van Eijk dat het schip verkeerd is neergelegd. “De neus ligt naar binnen toe, maar die 
hoort toch naar de zee toe te liggen?”. Toch vindt hij het begrijpelijk dat bewoners er een emotionele en 
nostalgische waarde aan vastknopen, omdat Katendrecht altijd een binding heeft gehad met de Holland-
Amerika Lijn, de naam waar de ss Rotterdam onder voer. Het schip roept bij veel Rotterdammers goede 
herinneringen op. 
 
Onder het genot van de ‘campingkoffie’ bij Van Eijk, loopt Amsterdammer Hans Tolhuijs (63) de keuken 
binnen. Van Eijk schenkt meteen een glas goede whisky voor hem in. Na een gesprek over koetjes, kalfjes, 
darmkanker en vieze drankjes voor het schoonspoelen van die darm, wil Tolhuijs ook zijn zegje doen over 
de ss Rotterdam. Sinds zes jaar woont hij op Katendrecht en hij vindt dat de ss Rotterdam veel heeft 
opgeleverd voor de wijk, voor de horeca en voor mensen in de beveiliging. “Toen ik hier kwam wonen in 
2006 was de wijk helemaal uitgekleed. Maar in de afgelopen jaren begon er, mede door de ss Rotterdam, 
de nieuwbouw en de nieuwe brug*, wat te gebeuren. Twintig jaar heeft de gemeente Katendrecht de 
kolere laten krijgen. Nu wordt er 250 miljoen euro geïnvesteerd in een schip door een woningcorporatie 
en dan staat heel Nederland op zijn kop. Maar mag het een keer!”, betoogt Tolhuijs. 
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*Katendrecht werd in 2010 verbonden aan de Wilhelminapier door een brug (de Hoerenloper, red) aan te leggen. Rotterdam Zuid, waaronder    
  Katendrecht, hoort daardoor nu echt bij Rotterdam. 
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De komst van het schip is een belangrijke reden dat er veranderingen op Katendrecht hebben 
plaatsgevonden. In 2004 werden de eerste oude woningen gesloopt. De KBO monitorde wat er met de 
bewoners gebeurde die hun woning moesten verlaten: zestig procent had geen enkele binding met 
Katendrecht, het interesseerde ze eigenlijk niets waar ze woonden. Die zestig procent van de oude 
bewoners is weggegaan. Toch waren er nog enkele probleemgevallen in de buurt, zegt van Wevering, 
alleen met fysiek slopen was je er nog niet. Er kwam een sociale aanpak, zoals cameratoezicht, preventief 
fouilleren en gezinscoaching. Hierdoor kroop Katendrecht langzaam uit het dal waar ze aan het begin van 
de twintigste eeuw, sinds de komst van de Chinezen, in terecht was gekomen. 
 
Bewonersinitiatieven 
Twee mannen op leeftijd schrobben een dekzeil van de ss Rotterdam met bezems. “Kom je eindelijk nog 
even helpen?”, roepen ze. De sfeer in de wijk is gemoedelijk. De heren wonen niet op Katendrecht, maar 
het zijn wel echte Rotterdammers. De Kaap is volgens hen heel erg veranderd, vergeleken met een jaar of 
veertig geleden. “Er is een enorme metamorfose met nieuwbouw geweest. Hierdoor zijn er gezinnen 
gekomen die duidelijk van goede doen zijn, dat zie je aan de kleding van de kinderen”, zegt één van de 
mannen. 
 
De schrobbers zijn vrijwilligers, zoals veel bewoners uit de wijk ook zijn. Ook Tolhuijs doet 
vrijwilligerswerk. “Participatie in de wijk is erg belangrijk”. De gemeente subsidieert meerdere 
bewonersinitiatieven en misschien wel meer dan zij in andere stadsdelen doet, denkt Tolhuijs: “Zuid wil ze 
opkalefateren en als rotsblok vasthouden”. Met de Stichting Katendrecht willen Tolhuijs en andere 
bewoners contact leggen met medebewoners. Maar contact met oud-Kapenezen blijkt nog lastig. “Die 
mensen zijn zo lang in de zeik gezet door de overheid en instanties, zij hebben er geen vertrouwen meer 
in”, zegt Tolhuijs. Van Wevering noemt deze groep de aboriginals van Katendrecht. “De aboriginals 
zeggen dat nieuwe bewoners geen gedag zeggen, maar de aboriginals zijn zelf degenen die geen gedag 
zeggen. Zij trekken steeds meer naar elkaar toe”. Van Wevering zegt zelf niet bij deze groep te horen. De 
oud-Kapenezen bezoeken georganiseerde evenementen ook vrijwel niet.  
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Sinds een paar jaar worden er meerdere evenementen georganiseerd op de Kaap. Op feestdagen, maar ook 
bijvoorbeeld in de zomermaanden zijn er vele activiteiten in de wijk, voornamelijk op het Deliplein. En 
alles wordt georganiseerd door de bewoners zelf. “Voor Kapenezen, door Kapenezen”, zo zegt Tolhuijs. 
Er gebeuren heel veel goede dingen in de wijk volgens Tolhuijs. Hij noemt voorbeelden als de komst van 
Theater Walhalla, diverse eettenten en bewonersinitiatieven. Bewoners worden gemoedelijker met elkaar, 
maar de saamhorigheid van vroeger krijg je niet meer terug volgens Tolhuijs en Van Eijk. “Ik heb geen 
contact met de buren aan de nieuwe kant van Katendrecht”, zegt Van Eijk. Hoe slecht het vroeger 
volgens hem soms ook was, iedereen was wel coulant naar elkaar. 
 
“Er is nu een heel andere manier van het in de wereld zetten van Katendrechtse projecten. Er zijn nieuwe 
communicatiemiddelen, zoals de slogan Kun jij de Kaap aan? om bewoners te trekken. Met die slogan wordt 
teruggekoppeld naar de geschiedenis van Katendrecht en wat het kan worden in het heden of in de 
toekomst”, zegt Bruijning namens de gemeente. Van Eijk ergert zich hier duidelijk mateloos aan. Hij vindt 
dat er gestopt moet worden met vasthouden aan het verleden. “Een bepaalde groep wilde eerst een soort 
museum maken over de hoerenbuurt van vroeger. Maar zij woonden er destijds niet. Als ze het zo gezellig 
vonden, hadden ze hier moeten wonen! Dan zagen ze dat het echt niet zo prettig was.” 
 
Veilig? 
Achter de schitterende nieuwbouw aan het water worden bewoners van de sociale woningbouw in de 
gaten gehouden met camera’s op de hoek van vrijwel elke straat. Een kind speelt met zijn moeder, bij een 
tabakszaak staan mannen met elkaar te kletsen. Geen onbehaaglijk gevoel te ontdekken als buitenstaander. 
 
Dit jaar scoorde Katendrecht een 9,0 op de veiligheidsindex. Het hoogste cijfer van heel Rotterdam Zuid. 
Van Wevering is niet heel blij met het cijfer: “Het is gebaseerd op subjectieve gegevens. Er zijn enquêtes 
onder bewoners gehouden”. Hij vindt het prima dat bewoners zich veilig voelen, maar hij laat weten dat 
objectieve gegevens aantonen dat overlast en vandalisme ook anno nu nog steeds hoog zijn. “De volgende 
keer kunnen we alleen maar lager scoren. Daarnaast draaien alle beleidsmedewerkers zich nu om, omdat 
het nu veilig genoeg is volgens hen”, aldus Van Wevering. Hij verwacht dat de veiligheid hierdoor weer af 
gaat nemen. 
 
Van Eijk zegt dat er tegenwoordig niet meer veel problemen ontstaan op straat. Volgens hem bestaan de 
problemen alleen maar bij mensen met vooroordelen, voornamelijk over gekleurde mensen. “Iedereen 
zegt gewoon gedag tegen mij, van alle nationaliteiten. Niets aan de hand dus!”, zegt Van Eijk. Volgens Van 
Eijk wordt Katendrecht nog steeds als hoerenbuurt gezien door de rest van Rotterdam. “Ik word nog 
altijd gediscrimineerd als Kapenees”, zegt hij. Tolhuijs heeft dat naar eigen zeggen niet. “Mensen zeggen  
altijd tegen mij ‘potverdomme, het is mooi wonen daar’”, aldus Tolhuijs.  
 
Tolhuijs drinkt een tweede glas whisky bij Van Eijk. Een nieuw-Kapenees bij een oud-Kapenees. Van Eijk 
is nog niet tevreden met de wijk, maar hij draagt wel uit dat hij op Katendrecht woont. “En met trots!”. 
Die uitspraak wordt al knikkend beaamd door Tolhuijs. 
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