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Stormloop van nieuwe Rotterdammers
uitpuilende restaurants zie je vooral
ook een nieuwe golf van
pensionado's en zeg maar oudere
jongeren. Let maar op, al die 250
stoelen die Ron Sterk deze zomer
op zijn terras aan de Boompjes
gaat zetten, worden gevuld met
optimistische mensen van alle
leeftijden. Hij is misschien wel de
sterkste zwaan-kleef-aan-figuur van
Rotterdam. Overal waar hij met zijn
toverstafje wijst naar een
horecagelegenheid stroomt de
clientèle toe, of dat nu De Witte
Aap, NRC Café, Holy Smoke of het
voormalige Blits aan de Boompjes
is. De morsdooie Boompjes nota
bene, die verschrikkelijke allee
langs het water die wel lijkt te zijn
gebouwd door de nazi-architect
Alfred Speer.
HANS MAAS

Veel van mijn Rotterdamse
vrienden en ik zoeken ons de t....
naar huizen in Rotterdam voor
mensen die de stad ooit geheel ten
onrechte hebben verlaten. Mijn
vrouw, die bij de bibliotheek werkt,
zegt dat er een stormloop van
nieuwe inschrijvers is, vooral van
mensen die van buiten de stad
komen en hier een woning hebben
gevonden of zoeken.
Rotterdam is hot, very hot. Zelfs uit
Amsterdam verhuizen ze met
bosjes hier naartoe, las ik eerder in
Het Parool. Het verschil tussen de
Amsterdammers en mijn oude
vertrokken vrienden elders, is wel
dat ze in de hoofdstad hun huis nog
steeds met vette winst kunnen
verkopen. Ik hoorde het verhaal
van een vader die een huis in
Amsterdam kocht voor zijn
studerende dochter. Blind en
zonder dralen bood hij telefonisch
twee keer de vraagprijs voor een
etage in de buurt van het Hugo de
Grootplein.

Ondertussen is zelfs de volkspartij
Leefbaar Rotterdam voor de sloop
van duizenden goedkope
huurwoningen. Daarvoor in de
plaats moeten vrije sector-huizen
komen om de toestroom te
huisvesten van nieuwe
Rotterdammers die iets te verteren
hebben. Mijn oude linkse hart
fluistert dat dit fout is, maar
ondertussen weet ik natuurlijk wel
beter. Te lang hebben wij als stad
alleen maar foute lijstjes
aangevoerd. Een stad heeft een
breder draagvlak nodig. Ik heet alle
nieuwkomers van harte welkom, de
middenstand vaart er ook wel bij.

Het zijn niet alleen maar hipsters
die naar Rotterdam trekken. In de
steeds maar uitdijende en
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