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De ondertitel van dit pas ver-
schenen boek (25cm br., 35cm 
l, en een kleine 4 cm dik!) is 
“Atlas van de Rotterdamse wo-
ningbouw 1840-2015”. In dit 
meer dan 300 pagina’s tellende 
boek worden alle belangrijke ar-
chitectonische hoogtepunten be-
schreven. Omgevingsplattegron-
den, overzichtsfoto’s en de plat-
tegronden van het binnenste van 
de huizen. Dat laatste is bijzon-
der omdat het inzicht geeft hoe 
mensen daar dan precies wonen. 
Het boek start met vijf essays 
waarin duidelijk wordt wat, wie 
en waarom we gebouwd heb-
ben in Rotterdam. Het essay 
over de woningplattegronden is 
zo verhelderend want we kijken 
letterlijk in de huizen bij onze 
buren en al onze voorouders van 
de afgelopen 175 jaar.

Voor mij is het vijfde essay po-
litiek nu erg interessant want 
immers is de roep om ons heen 
dat het volk weer de macht moet 
terugkrijgen. Adri Duivesteijn 
schetst helder de uitgangspunten 
als het om volkshuisvesting gaat. 
Hoe “de start van de stadsver-
nieuwing in Rotterdam in 1974 
het kantelpunt was in het denken 
over de stad. Het loslaten van het 
dogma van de functionele stad, 
de rehabilitatie van de organisch 
gegroeide stad en het herstel van 
de woonfunctie in de oude wij-
ken... hebben de stad weer aan 
de mensen, die er wonen terug-
gegeven.” Toch blijkt de burger 
nog niet echt mee te mogen be-

slissen. Soms steekt de DROS 
[Dienstenstructuur Ruimtelijke 
Ordening en Stadsvernieuwing] 
even een hand uit met zelfbouw-
pakketten van huizen maar dat 
is meer omdat de woningmarkt 
compleet stil was gevallen door 
de hoge hypotheekrente [jaren 
80-tig]. Feitelijk bepalen de 
ambtenaren hoe de Rotterdam-
mer moet gaan wonen. 
Het right to manage van je 
eigen woonwensen zou meer 
naar voren moeten worden ge-
schoven. Duivesteijn geeft een 
handleiding hoe dat zou moe-
ten en hoe de woningcorporaties 
moeten veranderen. ”De burger 
is niet langer consument, maar 
wordt producent van het eigen 
wonen. Idealiter participeren de 
corporaties in de eerste jaren 
actief in de wooncoörporatie. 
Op deze manier is er sprake 
van geleidelijke overgang; waar 
corporaties een stap terug doen, 
nemen burgers steeds meer ver-
antwoordelijkheid.” En Dui-
vesteijn is een dromer: “Op dit 
moment zijn er in Nederland al 
meer dan honderd initiatieven 
om te komen tot de vorming van 
een wooncoöporatie. Het kan 
een heuse beweging worden van 
zelforganisatie in het wonen.” 
Hopelijk verliest de macht zijn 
arrogantie en realiseren we deze 
mooie droom. Kopen dit boek!
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Wat doet u als een onbekende bij u thuis aanbelt?
Beroving door een ‘babbel-
truc’ komt steeds vaker voor: 
onbekenden bellen bij u aan en 
gebruiken een mooie smoes om 
binnen te komen. Vervolgens 
stelen zij uw geld en andere 
waardevolle bezittingen. In 
sommige gevallen gebeurt dit 
in combinatie met bedreiging 
en/of geweld. Met de acht een-
voudige tips hieronder kunt u 
voorkomen dat u slachtoffer 
wordt van een babbeltruc.
Bent u toch slachtoffer gewor-
den? Doe altijd aangifte!
Doe altijd aangifte als u slachtof-
fer bent geworden van een bab-
beltruc. Alleen dan kan de poli-
tie de daders opsporen. U kunt 
op twee manieren aangifte doen:
•  Maak een afspraak via tele-

foonnummer 0900 – 8844.
•  Doe aangifte via internet.  

Ga hiervoor naar 
www.politie.nl/aangifte.

Vindt u uw bezoeker
verdacht? Bel 112
Bel 112 als u de persoon aan 
uw deur verdacht vindt. Blijf 
rustig en neem vooral geen risi-
co’s. Schrijf op hoe de verdachte 
eruit ziet. Heeft de persoon een 
auto bij zich, schrijf dan ook het 
kenteken op.

Belangrijke
telefoonnummers
en websites
Bellen met de politie
Politie - spoed 112
voor doven/slechthorenden 
0900 – 8112
Geen spoed, wel politie? 
0900 – 8844
voor doven/slechthorenden 
0900 – 1844
Informatie en aangifte doen 
0900 – 8844
voor doven/slechthorenden 
0900 – 1844

Hulp en informatie
via internet
www.politie.nl
www.politie.nl/onderwerpen/
babbeltruc
www.meldmisdaadanoniem.nl
www.slachtofferhulp.nl
www.politiekeurmerk.nl

Meer informatie?
Ga voor meer informatie naar 
www.politie.nl/onderwerpen/
babbeltruc. Hier vindt u ook 
meer tips om te voorkomen dat 
u slachtoffer van een babbeltruc 
wordt.
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Acht tips om
diefstal door 
een babbeltruc
te voorkomen
1.  Kijk voor u uw deur open 

doet, eerst wie heeft aan-
gebeld. Kent u de persoon 
niet en vertrouwt u het 
niet? Vraag dan eerst wie 
hij/zij is en wat hij/zij komt 
doen. Vertrouwt u het nog 
niet? Bel dan 112.

2.  Zorg dat u de deur op een 
kier kunt zetten, bijvoor-
beeld met een kierstand-
houder. Of laat een kijk-
gaatje in uw deur maken. 
Zo kunt u zien wie er voor 
uw deur staat zonder uw 
deur open te doen.

3.  Vraag altijd naar een legi-
timatiebewijs. Ook als ie-
mand zegt dat hij/zij van 
de gemeente, een bedrijf 
of instelling is. Heeft ie-
mand geen legitimatie bij 
zich, maak dan een nieuwe 
afspraak. Vertrouwt u het 
niet, bel dan 112.

4.  Om aan hun buit te komen 
maken sommige dieven ge-
bruik van geweld. Raak dan 
niet in paniek. Blijf altijd 
rustig en probeer met pra-
ten de man of vrouw naar 
buiten te krijgen. Kijk goed 
en probeer te onthouden 
hoe hij of zij er uit ziet. Zijn 
ze de deur uit, kijk door het 
raam waar ze heen lopen. 
Bel direct 112 en vertel uw 
verhaal.

5.  Loop nooit met iemand mee 
naar buiten. Vaak komen 
dieven met z’n tweeën. De 
ene persoon maak t een 
praatje met u, terwijl de an-
dere uw huis binnensluipt 
om uw spullen te stelen.

6.  Doe uw achterdeur op slot 
als u alleen thuis bent. Soms 
komt iemand via de achter-
deur uw huis binnen, terwijl 
u bij de voordeur staat te 
praten.

7.  Geloof niet alles wat mensen 
tegen u zeggen. Oplichters 
vertellen vaak mooie of juist 
heel zielige verhalen. Ze wil-
len bijvoorbeeld bellen, heb-
ben geld nodig of willen u 
juist iets geven. Of ze zeggen 
dat ze bij een bank of de 
thuiszorg werken. Medewer-
kers van dit soort bedrijven 
komen niet zomaar langs, zij 
maken van tevoren een af-
spraak.

8.  Vertrouw niet iedereen. Zelfs 
kinderen of moeders met kin-
deren kunnen oplichters zijn. 
Of mannen in nette pakken.

Voor wie doet u de deur open?


