
Crooswijk krijgt tastbare herinnering aan verdwenen fabriek

Lekker! Jamin herleeft!
Eind jaren zestig verloor Crooswijk een 

beeldbepalend begrip. Jamin, de grootste 

werkgever van de wijk, verhuisde naar Oos-

terhout en de kolossale fabriek aan de Hugo 

de Grootstraat werd met de grond gelijk ge-

maakt. Vanaf volgend jaar komt de herinne-

ring aan Jamin opnieuw tot leven. Met een 

reünie, een monument en nog veel meer.

VEILIG LEVEN, WONEN &  WERKEN IN CROOSWIJK

Spartablok wordt groene 
ontmoetingsplek met fantasie
Waar vroeger het Spartablok aan de Frederikstraat 
stond ligt nu een zandvlakte. In de toekomst gaat hier 
gebouwd worden, maar zo ver is het nog niet. Daarom 
moet er tijdelijk iets leuks op die plek komen. Aan de 
omwonenden is gevraagd wat hun wensen en ideeën 
zijn. Vervolgens heeft PWS opdracht gegeven aan 
(tuin)architecten van Duotuin en Observatorium om 
een groene ontmoetingsplek te ontwerpen. Beide ont-
werpen hadden sterke punten, maar in samenspraak 
met de school en deelgemeente is gekozen om verder 
te gaan met Duotuin. Zij maakten een ontwerp met 
veel fantasie. Een ‘geveltuin’. Die heet zo omdat aan 
de kant van de Frederikstraat een begroeide pergola 
komt in de vorm van gevels met puntdaken. Achter die 
groene ‘gevel’ zijn mogelijkheden voor een moestuin, 
een grasveld en een siertuin. Of die er daadwerkelijk 
komen is nog afhankelijk van nader overleg met de 
omwonenden en de Oscar Romeroschool. Onderdeel 
van het ontwerp is een plek die als podium kan die-
nen. Op die manier wordt het een echte ontmoetings-
plek, waar iedereen iets aan heeft.

Meermanstraat/Oudaenstraat
Tot groot genoegen van de bewoners is gestart met 
het opknappen van de buitenruimte in de Meer-
manstraat. De hele straat en het gedeelte naast zorg-
centrum Rubroek worden voorzien van fraaie nieuwe 
trottoirs. PWS draagt hier financieel aan bij. Ook de 
zieke bomen in het gebied worden vervangen. De 
Oudaenstraat komt volgend jaar aan de beurt. Op die 
manier krijgen ook deze straten de uitstraling die past 
bij het gebied rondom de mooie Crooswijksesingel.

Eduard Jacobsstraat
In 2007 is het Heinekenterrein herbestraat. Alleen 
de Eduard Jacobsstraat is daarbij niet meegenomen, 
want technisch kon de straat nog wel even mee. Nu 
wordt zichtbaar dat de uitstraling niet meer past 
bij de rest van het gebied. Daarom krijgt de Eduard 
Jacobsstraat dezelfde bestrating als de andere de-
len van het Heinekenterrein. De 30 jaar oude putten 
worden vernieuwd en ook de parkeervakken worden 
opnieuw bestraat en ingedeeld. 

Drie buitenruimteprojecten voor het voetlicht

Mooi ‘buiten’ geeft prettige uitstraling
Wonen houdt niet op bij de voordeur. Ook 

buiten moeten er voldoende plekken zijn die 

er prettig uitzien en waar mensen graag ko-

men. De deelgemeente en PWS starten nog 

dit jaar enkele projecten om de buitenruim-

te te verfraaien. 
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Grote afwezige
Als je lang geleden in Crooswijk woonde, was de 
kans groot dat je een baan had bij het slachthuis, de 
brouwerij van Heineken of bij Jamin. Ze zijn alledrie 
verdwenen, maar aan de brouwerij en het slachthuis 
bestaan nog tastbare herinneringen. De grote afwe-
zige is echter Jamin. Er is alleen nog de kapel op de 
RK Begraafplaats Sint Laurentius, waar oprichter 
Cornelis Jamin en zijn vrouw begraven liggen. Maar 
voor het overige lijkt het of de ‘Zuidhollandse Stoom-
fabriek Banket-, Koek- en Suikerwerken C. Jamin’ 

nooit in Crooswijk heeft gestaan.
“Eigenlijk is dat onvoorstelbaar”, vindt journalist en 
historicus Dik Vuik. “Het was een enorme fabriek, 
een compleet wereldje, waar op het hoogtepunt zo’n 
1500 mensen werkten. Er is letterlijk geen steen 
meer van terug te vinden.” Drie jaar geleden raak-
te Dik aan de praat met iemand die er ook zo over 
dacht: deelraadslid Jannie Hack-Bruin, die zelf nog 
in de fabriek heeft gewerkt. Samen besloten ze een 
project te starten om de herinnering aan Jamin in de 
wijk terug te brengen. 

Een olievlek aan ideeën
Op dit moment is een werkgroep, onder wie een ach-
terkleinzoon van de ‘oude’ heer Jamin, plannen aan 
het ontwikkelen en uitwerken. De geschiedenis van 
de Jamin-fabriek wordt op meerdere manieren in de 
wijk onder de aandacht gebracht. In de eerste plaats 
met een kunstwerk of een monument. Maar daar 
blijft het niet bij. “Er is een olievlek aan ideeën”, ver-
telt Dik. Zoals een project voor scholen, om de kin-
deren iets te leren over de geschiedenis van de wijk. 
Daarnaast wil Dik een boekje over Jamin schrijven. 
“Dat doe ik samen met Klaus Oordt, die gids is bij 
het Gilde Rotterdam”, vertelt hij. “Het boekje bevat 
een wandelroute en verhalen van oud-werknemers 
van Jamin.”

De oud-werknemers worden trouwens nog extra in 
het zonnetje gezet, want in maart 2009 komt er een 
reünie, met tegelijkertijd een fototentoonstelling en 
een tentoonstelling in het Historisch Museum. Dik 
vertelt: “We zijn druk bezig die mensen op te sporen 
en uit te nodigen. We vragen ook of ze zelf foto´s en 
verhalen willen aanleveren.”

De werkgroep is nog niet klaar met het bedenken 
van plannen. “We weten niet of alles ook echt wordt 
uitgevoerd, maar we gaan gewoon verder”, zegt Dik. 
“Er zijn zoveel veranderingen geweest in Crooswijk. 
Daarom is het belangrijk om iets van die geschiede-
nis vast te leggen.”

Reageren?
Hebt u óók herinneringen aan de 
Jamin-fabriek? Misschien werkte u 
er, of hebt u er oude foto’s van. 
Neem dan contact op!
•  Dik Vuik: 06 – 10 08 04 05   

of dik.vuik@hetnet.nl
• Jannie Hack-Bruin: 06 – 20 03 75 37


