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MENSEN EN PLEKKEN
De Tarwewijk kent veel geheimen. Eén daarvan is het groot aantal 
bekende personen die er gewoond hebben. Tijdens deze wandeling 
zullen enkele bijzondere mensen en hun woonplekken openbaar 
gemaakt worden. Ook lopen wij richting het monumentale pand van 
Meneba en beleven wij de eerste meidagen van 1940 opnieuw.

ROUTE DOOR DE WIJK

E E N  S E R I E  VA N  4  WA N D E LTO C H T E N  D O O R  D E  TA R W E W I J K

1   Cillershoekstraat 1. 
De huidige locatie van Cultuur-
Werkplaats Tarwewijk is eerst een 
school geweest. Maar het gebouw 
is oorspronkelijk als kerk gebouwd. 
Wat kan er worden verteld over dit 
gebouwtje in de ‘karbonadebuurt’. 
Want dat is hoe deze buurt in de 
volksmond werd genoemd. 
Een buurt die vroeger in hoger 
aanzien stond dan bijvoorbeeld 
de Afrikaanderwijk. Een woning 
kreeg je hier niet zonder meer 
toegewezen. Een commissie beoor-
deelde of je met je gezin geschikt 
was om hier te kunnen en mogen 
wonen. Het waren voornamelijk 
ambtenaren en gegoede burgers 
die hier woonden.
En wat heeft het boek Pluk van de 
Petteflat van Annie M.G. Schmidt 
te maken met de Dordstelaanflat 
die in 1953 is gebouwd? 

3   Frans Wong (1923-2003). Wong begint in 1953 een huisartsen-
praktijk op Katendrecht. Hij wordt vertrouweling van de Chinese 
gemeenschap op Katendrecht. De wijk staat in die tijd ook bekend 
om de vele prostituees die daar wonen en werken. Zij en hun klanten 
worden patiënt bij Wong. In 1970 richt Wong de eerste Nederlandse 
abortus-kliniek op, aan het Amsterdamse Oosterpark. Abortus is dan 
officieel illegaal, maar wordt gedoogd. Pas in 1980 gaat de abortuswet 
in werking. In de jaren dat hij aan de Mijnsherenlaan 42a woont heeft 
hij veel contact met Rotterdamse kunstenaars.
   Geert van Oorschot (1909-1987). In 1926 komt hij naar R’dam. Eerst 
werkt hij in de haven, maar dat valt hem zwaar. Hij wordt politiek 
actief en blijkt een grote gave te hebben voor verkoop. Van Oorschot 
weet literair talent te herkennen en te stimuleren. Hij woont een tijd 
aan de Mijnsherenlaan 123b. Na de oorlog gaat hij naar A’dam en wordt 
een uiterst succesvolle uitgever. Hij is de uitgever en dikwijls ook 
ontdekker van belangrijke Nederlandse schrijvers, zoals Gerard Reve, 
W.F. Hermans, Jan Hanlo, M. Vasalis, Rutger Kopland en J.J. Voskuil. 

2   Kees Korbijn (1926-2012). 
Zanger van zeemans- en volks-
liederen. In Bloemhof geboren en 
overleden in Vreewijk maar aan de 
Dordtselaan woonachtig geweest. 
Als kind krijgt hij het verlangen 
om zanger te worden nadat hij 
drie mannen met een gitaar op 
straat heeft zien optreden. Op 
18-jarige leeftijd, zingt hij zijn 
eerste gage bijeen in de honger-
winter van 1945, in de vorm van 
enkele boterhammen met stroop. 
Daarna zingt hij voornamelijk in 
de plaatselijke kroegen. 
   Zijn bekendste lied is zijn versie 
van Ketelbinkie (1965). 
Lande-lijke bekendheid krijgt 
hij met het Asoosjale Orkest. 
Met deze band treedt hij in de 
jaren zeventig op met een reper-
toire van maatschappijkritische 
liederen.   
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4   Cor Vaandrager (1935-1992). 
Met Hans Sleutelaar maakt hij deel 
uit van de redactie van Gard Sivik. 
Met Armando en Hans Verhagen 
zijn zij de vertegenwoordigers van 
de stroming De Nieuwe Stijl. In 
zijn poëzie en proza gebruikt hij 
gespreksflarden, krantenberichten 
en reclameteksten die hij tot 
een geheel monteert. De belang-
rijkste thema’s zijn: Rotterdam, 
zijn jeugd, zijn leven als literaire 
bohémien, drank, drugs, jazz, pop-
muziek en film. Woonachtig aan 
de Brielselaan en uitkijkend over 
de rails van de goederentreinen 
vormt dit deel van de Tarwewijk 
een wezenlijk onderdeel van zijn 
prozadebuut Leve Joop Massaker.

6   MENEBA of Meelfabriek De Maas. In 1919 wordt de in 1914 
gebouwde Meelfabriek De Maas te Rotterdam door Meneba overgenomen 
van N.V. Eerste Nederlandse Coöperatieve Meelfabrieken. Meneba is de 
afkorting van Meel Nederlandse Bakkers. In 1915 vindt de oprichting 
plaats op initatief van de Nederlandse Bakkersbond. De bakkers kunnen 
een aandeel kopen in de fabriek. Op deze wijze willen de bakkers 
onafhankelijk worden van andere grote fabrikanten die gedurende WOI 
de prijzen voor het maken van brood omhoog jagen. In 1965 maakt 
Meneba hier aan de Maashaven meer dan 30% van alle benodigde 
bloem om brood te kunnen maken voor heel Nederland. Eind jaren ’60 
heeft Meneba groot succes met het Kingcornbrood. Vooral de reclame-
filmpjes zijn erg populair.

5   Hoek Brielselaan-Hellevoet-
straat. Deze plek duidt een 
aantal historische gebeurtenis-
sen. Hier liep een postweg van 
Katendrecht naar Dordrecht door 
Napoleon aangelegd. En dit is de 
plek waar de dokterswoning van 
huisarts Dekhuizen heeft gestaan 
die amateurfotograaf was. Vanuit 
zijn woning fotografeerde hij de 
brandende Statendam in mei 1940. 
Over deze plek aan de Brielselaan 
schrijft Jacques Post in zijn roman 
De Meimoorden. Daarin beschri-
jft hij hoe dezelfde arts wordt 
gedwongen een Duitse soldaat 
te verzorgen. En over de niet zo 
soepel verlopende opmars van het 
Duiste leger.

3   Geert van Oorschot

6   Meelfabriek De Maas in 1939 vanaf Katendrecht gefotografeerd. 
Het gebouw is in 1913 ontworpen door architect Michiel Brinkman.

4   Cor Vaandrager


