
Een avondje Poortgebouw

Woensdagavond 25 februari jl. bel
ik aan bij het Poortgebouw. lk heb
een afspraak met bewoonster
Roslin Prager voor een artikel in de
Wijkwijzer van de Deelgemeente
Feijenoord. Ze zit nog in de
'kroeg', waar een exotische geur
hangt. lnderdaad, de couscous
dampt hier en daar nog op de bor-
den en ik betreur, dat ik haar aan-
bod om te komen eten heb afge-
slagen.

Zij stelt mij voor aan welzijns-
werkster Karin Roelofs, die het
Poortgebouw bezoekt in het kader
van het'Wereldmeidenproject'. Die
'meiden' zijn asielzoeksters, die
onder het motto: 'de wereld heeft
invloed op jou; jU kunt invloed uit-
oefenen op de wereld', allerlei acti-
viteiten ontwikkelen. Karin was een
van de kraaksters, die in 1980 het
Poortgebouw bezetten. Dit gebeur-
de in het kader van een 'Landelijke
Dag van de Woningnood'. "Het
Poortgebouw stond toen al drie
jaar leeg en de bedoeling was
daarin een Eroscentrum te vesti-
gen. Dat is niet doorgegaan." De
bezetting was aanvankelijk bedoeld
als een actiekraak. Op een gege-
ven moment besloot men toch
maar te blijven. Een deel van de
krakers is er toen permanent blij-
ven wonen. Karin heeft zelf 4? jaar
in het Pooftgebouw gewoond.
Omdat zij nog verplichtingen heeft
aan haar 'meiden', praat ik verder
met Roslin. Peter en Christina uit
Canada schuiven aan. Roslin
maakt korte educatieve films, bij-
voorbeeld over de positie van de
vrouw of over Arabische invloeden
in Nederland. Peter en Christina
zijn architect, respectievel'rjk kun-
stenaar.

Wat doen de bewoners van het
Poortgebouw zoal?

Een aantal studeert op het con-
servatorium (hilariteit bij mijn
opmerking, dat we dat in de buurt
al hebben kunnen waarnemen), er
wonen kunstenaars, geluidstechni-
ci, handarbeiders, ontwerpers,
m i I ieuadviseurs, werkzoekenden
enz. Een gem6leerd gezelschapje
dus van 29 mensen.
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Wat is er aantrekkelijk voor jullie
om in het Poortgebouw te wonen?

Welnu, voor muziekstudenten bU-

voorbeeld is het een plaats, waar
ze kunnen wonen 6n oefenen. De
ruimten lenen zich daaryoor veel
beter dan bijvoorbeeld een appar-
tement. Natuurl'rjk z'rjn er nog ande-
re argumenten. Voor de meeste
bewoners ligt de prioriteit in hun
bestaan niet in het verdienen van
veel geld. Z4 kiezen voor andere
prioriteiten. "Ondanks het feit, dat
van het 'idealisme' van de jaren
'80 geen sprake meer is, hebben
de bewoners toch de keuze
gemaakt voor een bepaalde manier
van leven. Een manier van samen-
leven, die intensiever is dan
elders, hoewel het g66n commune
is. leder heeft zijn eigen ruimte. Er
is w6l een gezamenlijke keuken en
er zijn gemeenschappelijke dou-
ches en andere ruimten. Door het
delen daarvan kom je elkaar tegen,
praat je met elkaar, eet je met
elkaar enz. Je maakt voortdurend
contacten. Daarbij komt, dat men-
sen, die creatief bezigzrln, zich
doorgaans met elkaar verbonden
voelen. Er heerst een dorpsgevoel,
er is gemeenschapszin. Hoewel:
de drang om maatschappelijk suc-
cesvol te zijn geldt voor velen hier
uiteraard ook."

ls er nooit onenigheid?

"De omstandigheden zijn
beperkt. Je moet dus wel steeds
modellen ontwikkelen om de pro-
blemen, waarmee je wordt gecon-
fronteerd, op te lossen."

ls iedereen in principe welkom?

"Een echt open gezelsehapje is
het ook weer niet. De keuze gaat
wel uit naar mensen, die min of
meer gelijkgestemd zijn. Dus geen
rechts-radicaal denkende bewo-
ners. "

Zouden jullie zo iemand, gezien jul-
lie uitgangspunten, eigenlijk niet
moeten opnemen en hem door
middel van democratische metho-
den, argumenten dus, op andere
gedachten zien te brengen? Het

gaat tenslotte om mensen, toch?

Volgt een discussie over de
grondslagen van de democratie,
maar met ongewijzigd resultaat:
"Je moet immers ook het samenle-
ven in het Poortgebouw mogelUk
maken."

lk heb gehoord, dat jullie binnen-
kort het Poortgebouw moeten ver-
laten. De eigenaar heeft andere
plannen en jullie zullen naar een
ander onderkomen moeten uitzien.

Reacties van verbazing, ontken-
ning, herkenning. "Ze kunnen je
toch niet z6maar op straat zet-
ten?" Als later anderen, die daar al
wat langer verblijven, zich bij het
gesprek voegen, blrjkt, dat het hier
en daar w6l bekend is. De gedach-
te overheerst evenwel, dat het zo'n
vaart niet zal lopen.

"Wij willen, dat het Poortgebouw
er voor 6ns blijft. Er moet toch een
plek zijn in Rotterdam, waar men-
sen, zoals wij, kunnen wonen en
Ieven, zoals wij dat willen. Er is al
zo weinig diversiteit in dit land,
waar alles geregeld is. Moet je
nagaan: in 1980 hadden de toen-
malige bewoners het gevoel, dat
ze iets met deze wijk wilden doen.
Lang voordat de Erasmusbrug werd
gebouwd. Die mensen hebben de
Kop van Zuid zien verrijzen."

Jullie zijn eigenlijk het Centrum van
de Kop?

"Ja, een groot deel van de toen-
malige en de huidige bewoners
hadden andere keuzes kunnen
maken, maar hebben dat niet
gedaan uit idealistische overwegin-
gen."

Roslin vertrekt, andere bewoners
schuiven aan bij dit vraag,esprek,
onder wie Remco. De sfeer is ple-
zierig, geanimeerd. Het is al dik
over tienen en ze bieden mij een
derde biertje aan. lk begin ernstig
te overwegen om me als aspirant
Poortgebouwbewoner te gaan mel-
den. We praten nog even door over
een eventueel vertrek van de
bewoners en een nieuwe bestem-
ming voor het Poortgebouw.
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