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Gedeeltelijke
doorstart
vantuktuks
DÉNIS VAN VLIET
Reislustigen kunnen zich binnen-

kort weer in een elektrisch karre-

tje tussen metro- en treinstation

Rotterdam-Alexander en Capelle

laten vervoeren. De gemeente Ca-

pelle aan den IJssel gaat het ter

ziele gegane tuktuk-project

nieuw leven inblazen. De tuktuks

zelf keren echter niet terug in het

straatbeeld.

Door financiële problemen bij

de stichting Flex, die de karretjes

exploiteerde, zijn de tuktuks uit

het Rotterdamse straatbeeld ver-

dwenen. Omdat veel forenzen da-

gelijks gebruik maakten van de

pendel tussen Prins Alexander en

het Business Centre Nederland in

Capelle aan den IJssel, wil de IJs-

selgemeente in ieder geval die

dienst in stand houden.

Wethouder Dick van Sluis

(Vervoer, Leefbaar Capelle) denkt

erover de pendel onder te bren-

gen bij de lokale StichtingWerkt.

De ‘ex-Flexers’, voornamelijk

langdurig werklozen, kunnen

daar dan ook aan de slag.

Dat geldt niet voor de karre-

tjes, zegt Van Sluis. ,,Omdat ze ge-

voelig zijn voor storingen, zoeken

we naar elektrische alternatie-

ven. Op de karretjes na willen we

zoveel mogelijk bij het oude

laten, dus ook de ritprijs.’’

Als alles volgens plan verloopt,

rijdt de pendel eind mei weer

tussen Alexander en Capelle.

,,Slechts twee foto’s heb ik uit de tijd

vanmijn eigen grootouders.” Schrijf-

ster Felicita Vos verklaart het gebrek

aan foto’s door het gebruik in Roma-

kringen om persoonlijke bezittingen

na het overlijden te verbranden. Zelf

dochter van een Roma-vader en een

gadje (niet-Roma) moeder heeft ze

de geschiedenis van drie generaties

opgeschreven.

Vos’ grootouders woonden van

1934 tot 1939 in Rotterdam aan de

Nijverheidstraat en aan de Schie-

damsedijk. ,,Hij was schipper en in

de crisisjaren werkloos geraakt.”

Hendrik (de grootvader in het boek)

stond dagenlang in lange rijen te

wachten voor de schippersbeurs.

,,Hij had genoeg van het gesappel en

gesmeek om werk en werd uitbater

van een café in Rotterdam-Zuid.’’

Van oorsprong was Hendrik een

gadje die als turfsteker in Drenthe

uit zijn kringetje wilde breken en op

zoek ging naar avontuur. Hij werd

verliefd op een Roma-meisje,

trouwde en trok als schipper de

wijde wereld in. ,,Die twee werelden

schuurden steeds met elkaar. De

Roma-wereld met alle rituelen en

reinheidsprincipes en Hendrik die

altijd op zoek was naar persoonlijk

gewin.’’

Op de Schiedamsedijk hield hij

een logement dat al snel een hoe-

renkeet werd. Hij begaf zich in NSB-

kringen met als reden dat hij zich

wilde informeren over de politieke

ontwikkelingen om zo zijn Roma-

gezin beter te beschermen. Daarin

ging hij heel ver. In de oorlog

pleegde hij verzet maar heulde ook

met de Duitsers. Welke vergaande

consequenties dat had, beschrijft Fe-

licita Vos in Duivelsklauw.

6 mei: presentatie Duivelsklauw
met Koos Postema. Aanvang 15
uur. Boekhandel Snoek, Meent
126, Rotterdam.

ROTTERDAM | In een familieroman beschrijft Felicita
Vos de geschiedenis van een Roma-familie, die zich
deels afspeelt in de de crisisjaren van de jaren dertig
in Rotterdam. Op 6mei presenteert ze met Koos Pos-
tema haar boek bij boekhandel Snoek aan de Meent.
HERMAN SPINHOF

R Felicita Vos dook voor haar familieroman Duivelsklauw in de ge-
schiedenis van haar Roma-familie. FOTO DIEGO FRANSSENS

sche stressstoornis hebben geleid.

Het 157 pagina’s tellende boek kost

19,90 euro en is te koop bij

www.mijnbestseller.nl.

CENTRUM

DenkcaféArminius over
‘DeSupermarktleugen’
In congres- en debatcentrum Ar-

minius aan het Museumplein

wordt woensdag 14 mei een denk-

café over ‘De Supermarktleugen’

gehouden. Belangstellenden wordt

geleerd trucs van supermarkten te

herkennen en zo geld uit te spa-

ren.De avond duurt van 20.00 tot

22.00 uur. De entree bedraagt 5

euro of 2,50 euro voor studenten

en bezitters van de Rotterdampas.

Op www.arminius.nu is de bijeen-
komst ook online te volgen.

CROOSWIJK

Crooswijkseweg kleine
maand afgesloten
De Crooswijkseweg is vanaf mor-

gen tot en met 25 mei afgesloten

tussen de Van Reynstraat en de

Isaäc Hubertstraat. De winkels in

de straat blijven bereikbaar via

omleidingen. Deze staan lokaal

aangegeven op de gele borden. De

werkzaamheden maken deel uit

van een vernieuwing van de Croos-

wijkseweg, die in verschillende

fasen wordt uitgevoerd.

HOOGVLIET

Buitenbrand blijkt
jongerenkampvuur
De brandweer is maandagavond

rond 21.30 uur na een melding van

een buitenbrand uitgerukt naar de

Vuurvlinderweg in Hoogvliet. Ter

plaatse bleek dat het een kamp-

vuurtje betrof. De jongeren rond

het vuur renden weg na de komst

van de brandweer. Deze liet het

vuur echter branden, omdat er

geen gevaar was.

KRALINGEN

Beatrixrun door
Kralingen enCrooswijk

De 31ste editie van de Beatrixrun

voert zaterdag 3 mei ook door Kra-

lingen en Crooswijk. De toertocht

met zijspanmotoren en solomoto-

ren moet verstandelijke gehandi-

capten een leuke dag bezorgen. De

circa één kilometer lange stoet zal

de verkeersstroom vertragen. Het

parcours is online te vinden op

www.beatrixrun.nl/run-2014.

EuromaststartDiabeatitrun
ROTTERDAM |Wie na het lopen van de Rotterdamse marathon op
zoek is naar een nieuwe uitdaging, kan alvast gaan trainen voor
de Diabeatitrun op 11 oktober. De estaffeteloop bestaat uit de
beklimming van de Euromast (589 treden) en een dubbele mara-
thon, dwars door het Groene Hart, naar het Olympisch Stadion
in Amsterdam. De opbrengst van de loop gaat naar het Diabetes
Fonds. ARCHIEFFOT0 AD

BARENDRECHT

Politieagent schrijft
tweede boek
Barendrechter Jacco Bezuijen

heeft zijn tweede boek uitgebracht.

In ‘Hoe mijn jongensdroom een

nachtmerrie werd’ vertelt hij over

zijn werkzaamheden als politie-

agent in Rotterdam en hoe deze

ervaringen tot een posttraumati-

UWBUURT INDEKRANT

Nieuwsuit
uwomgeving
Deze rubriek verschijnt van
dinsdag tot enmet zaterdag.
Heeft u ook een nieuwtje, tip
aankondiging of foto? Mail
naar rd.rotterdam@ad.nl

Schrijfster legt geschiedenis van Roma-familie vast

‘Slechts
tweefoto’s
heb iknog’


