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Voorwoord:

Havensteder werkt aan een prettige woonomge-

ving voor haar huurders. En prettig wonen begint 

bij het contact met je buurman of buurvrouw. Maar 

wat als de grootste groepen bewoners óf jongeren 

óf ouderen zijn, zoals in Bospolder Tussendijken? 

Dan zorg je dat die groepen elkaar ontmoeten: 

II meet dus. In samenwerking met Stichting De 

Werkmij heeft Havensteder het project II meet op-

gezet. Vijftien jongeren en vijftien ouderen gingen 

daarvoor met elkaar in gesprek. 

Deze interviews, nu gebundeld in dit boekje, zijn 

van september tot en met december 2012 gepubli-

ceerd in huis-aan-huisblad De Echo. 
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‘Ik wil hier volgend jaar 
  graag op mezelf gaan wonen’

| Jacques Stoppelenburg, 76 jaar  | 
Dagelijks leven: voorzitter bewonersvereniging Gijsinglaan 
en actief in o.a. bestuur zaalvoetbal- en sportvereniging.
Woont: alleen, heeft 4 kinderen en 4 kleinkinderen.
Hobby’s: concerten bezoeken.

Dagelijks leven: cursus wiskunde B, werkt bij eetlokaal 
van de boer.
Woont: met zijn moeder en 2 zusjes.
Hobby’s: muziek, speelt in 3 bandjes.

| Alessandro Brewster, 18 jaar  | 
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Nog voordat Alessandro bij Jacques op de bank zit, zijn de twee 

al druk met elkaar in gesprek. Alessandro vertelt dat hij voor de 

zomer zijn vwo heeft afgerond. ‘Volgend jaar wil ik Life Science 

& Technology studeren aan de TU Delft. Daarvoor volg ik nu een 

voorbereidende cursus wiskunde. Uiteindelijk wil ik de medische 

kant op.’ Dat vindt Jacques een verstandige keuze: ‘Daar blijft 

altijd werk in te vinden.’

| Leuke wijk  | 
De twee omschrijven Bospolder Tussendijken als een diverse 

wijk waar bijna alle nationaliteiten wonen. Er wonen veel gezin-

nen met kleine kinderen en ouderen. ‘Meer dan de helft van de 

ouderen in mijn flat is alleenstaand. Ik organiseer regelmatig seni-

orendagen ter ontspanning. Waar men kan luisteren naar muziek 

en goedkoop kan eten. Maar ik vecht voor ouderen én jongeren 

in de wijk. Want we hebben een tekort aan voorzieningen’, zegt 

Jacques bevlogen.

Dat is Alessandro met hem eens: ‘Ik wil volgend jaar graag op 

mezelf gaan wonen. Hier in Bospolder Tussendijken want mijn 

vrienden wonen hier en ik vind het een leuke wijk. Maar voor 

studenten zijn er geen betaalbare kamers of studentenhuizen.’ 

Jacques: ‘Klopt, voor jongeren van jouw leeftijd is er sowieso wei-

nig in de wijk te doen. Het zou goed zijn als er een plek is waar 

jongeren en studenten goedkoop kunnen eten, studeren, wonen, 

uitgaan en elkaar kunnen ontmoeten. Studenten als Alessandro 

studeren hard maar ze willen zich daarna ook ontspannen. In de 

wijk staan genoeg panden leeg, laat ze dat proberen te combine-

ren.’ Alessandro: ‘Wat ik ook mis, zijn uitgaansgelegenheden die 

niet bedoeld zijn om de internationale gemeenschap te promoten. 

Bijvoorbeeld muziekoptredens puur voor de lol. En niet om iets te 

bereiken of de multiculturele wijk te bevorderen.’

| Afspiegeling  | 
Hoe ervaren de twee het contact tussen jongeren en ouderen en 

de omgang met elkaar in de wijk? Alessandro: ‘Ik denk dat daar 

niet zoveel problemen mee zijn.’ Jacques vult hem aan: ‘Ik denk 

dat wij ouderen niet zoveel in contact komen met jongeren zoals 

Alessandro. Omdat die plekken er niet zijn. Het enige waar ou-

deren moeite mee hebben, zijn jongeren die niet zoals jij willen 

studeren of werken en maar wat rondhangen. Bospolder Tussen-

dijken heeft als wijk een tijd niet zo’n goede naam gehad. Maar 

we klimmen uit het dal.’ 

Alessandro weet nog niet of hij na zijn studie in de wijk wil blij-

ven wonen: ‘De wijk zou aantrekkelijker gemaakt kunnen worden 

voor mensen die klaar zijn met studeren. Bijvoorbeeld met ge-

schikte huizen.’ Daar snijdt Alessandro een belangrijk punt aan 

voor Jacques: ‘Als je een wijk op wilt krikken, moet je een goede 

afspiegeling hebben van jong en oud. We hebben verschillende 

basisscholen en speeltuinen voor kinderen. Maar voor de groep 

van 17 tot 30 jaar zijn er te weinig voorzieningen en huizen. Die 

vertrekken uit de wijk.’

| Trots  | 
Er zijn dus punten voor verbetering. Maar er zijn zeker plekken in 

Bospolder Tussendijken waar de twee trots op zijn. ‘Voor mij is dat 

Le Medi, het nieuwbouwcomplex dat gebouwd is in de sfeer van 

landen rond de Middellandse zee. Dat is prachtig gedaan. Ik wil 

je niet beïnvloeden hoor, maar daar zou je na je studie een huis 

moeten kopen’, zegt Jacques tegen Alessandro. 

Ook al ligt het net niet in de wijk, Alessandro is trots op het Justus-

kwartier in Spangen. ‘Dat is een wooncomplex dat nu helemaal is 

opgeknapt. Daar verhuis ik binnenkort met mijn moeder en zusjes 

heen.’ Jacques noemt nog een plek: ‘De Schiedamseweg heeft 

een aantal hele mooie gevels. Ga eens voor het Prinsestheater 

staan en kijk omhoog. Prachtig!’

Na ruim een uur zijn de twee nog niet uitgepraat. Jacques geeft 

Alessandro zijn kaartje: ‘Bel maar, wie weet kan ik helpen bij je 

zoektocht naar een huis.’ Alessandro antwoordt: ‘Dank u wel, en 

kom eens langs op mijn werk voor een kop koffie.’

In de interviewserie II meet (2 ontmoeten elkaar) praten een jongere en oudere uit Bo-
spolder Tussendijken over het wonen en leven in de wijk en de omgang met elkaar. De 
18-jarige Alessandro Brewster en de 76-jarige Jacques Stoppelenburg bijten het spits 
af. ‘Als ik jou was, zou ik een woning kopen in Le Medi.’  
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| Naam: Rêve Deijkers, 18 jaar  | 
Dagelijks leven: 2e jaar van Grafisch Lyceum en werkt 
bij eetlokaal Van de boer
Woont: bij moeder met zusje
Hobby’s: longboarden, lezen, tekenen

| Ron van den Bovenkamp, 59 jaar  | 
Dagelijks leven: cultureel ondernemer
Woont: alleen met poes, is single
Hobby’s: oosterse filosofie, koken, skiën, tennis, squash, 
zen meditatie, tai chi en van het leven genieten

‘Ik vind het interessant om te 
 weten wat er in jongeren omgaat’
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Voor de deur van café de Oude Sluis rookt Ron van den Bovenkamp nog even een si-
garetje in de zon als Rêve Deijkers aan komt rijden op zijn longboard. ‘Hé, wat wil je 
drinken, een biertje?’ vraagt Ron. Het is alsof de 59-jarige Ron de 18-jarige Rêve al ja-
ren kent maar beide zien elkaar voor het eerst voor de tweede ontmoeting van II meet.

Vanaf de start van het gesprek is het geen moment stil tussen de 

twee. ‘Dat is geen skateboard, toch?’ wil Ron meteen weten. ‘Dat 

is een longboard. Je kunt er geen trucs mee uithalen maar het is 

meer bedoeld om te cruisen. Hier in de wijk ga ik vaak naar de 

dijk, het stuk bij de Vierhavenstraat. Daar ligt goed asfalt, dat is 

een fijne plek om te longboarden’, antwoord Rêve.

Als Rêve vertelt dat hij op het Grafisch Lyceum zit, wil de ener-

gieke Ron daar meteen meer van weten. ‘Ik doe de richting Art 

& Design. Nog drie jaar en dan ben ik klaar. Dan wil ik het liefst 

naar het buitenland verhuizen. Engeland bijvoorbeeld, daar heb 

je meer banen in de artistieke sector. Daar is de sfeer lekker vrijer 

en creatief’, zegt Rêve. 

Ron denkt er niet aan om Rotterdam te verlaten. ‘Ik heb mijn hart 

verpand aan Delfshaven. Hier, Historisch Delfshaven, dat is het 

mooiste stukje van Rotterdam. Ik woon zelf in de Haringpakkers-

straat met een tuin van wel 80 vierkante meter. Ik stap de deur uit, 

ben haast altijd vrolijk en ik heb veel contact met mensen in de 

buurt. Ik praat met iedereen. Waar leuke mensen zijn, heb ik het 

naar mijn zin. Wat ik alleen jammer vind aan de wijk, is dat veel 

oorspronkelijke bewoners wegtrekken. De bevolkingsopbouw zou 

wat evenwichtiger kunnen.’

Rêve woont op de Schiedamseweg. ‘Het is hier altijd levendig op 

straat, meestal is het gezellig. Soms zijn er groepjes die lopen 

te provoceren, dat is minder leuk. En wat ik soms wel vervelend 

vind, is als ik met een groepje vrienden op straat loop en we van 

de politie uit elkaar moeten.’ Nu is Ron toch even stil, al is het 

maar twee seconden: ‘Jeetje, dat vind ik wel vervelend voor de 

jongeren van nu. Dat had je in mijn tijd niet hoor. Het is toch naar 

als je niet normaal over straat kunt.’

| Praatje  | 
Beide heren vinden het een goed idee om jong en oud met elkaar 

in contact te brengen. Ron: ‘Ik vind het hartstikke leuk om met jon-

geren te praten, het gebeurt alleen niet zo vaak. Normaal gespro-

ken leven jong en oud langs elkaar heen. Ik vind het interessant 

om te weten wat er in jongeren omgaat. Ik ben zelf ook jong ge-

weest natuurlijk.’ Ook Rêve heeft niet veel contact met ouderen. 

‘Ja, in de rij van de supermarkt maak ik graag een praatje’, zegt 

hij. ‘Het zou leuk zijn als er meer gelegenheid zou zijn om elkaar 

te ontmoeten. Maar wie weet kan dat straks als mijn plannen voor 

het Prinsestheater doorgaan’, vult Ron aan. ‘Dat zit bij mij in de 

straat! Wat wilt u daar dan mee gaan doen?’, vraagt Rêve nieuws-

gierig. ‘Ik wil het Prinsestheater omtoveren tot tempel voor kunst 

en cultuur. Een plek waar onder andere kunstenaars, studenten, 

kunst- & cultuurliefhebbers en mensen die gewoon een fijne 

avond willen hebben, elkaar kunnen ontmoeten. Met evenemen-

ten en bijeenkomsten op het gebied van kunst, muziek, film, vi-

deo, theater, architectuur, dans en performance. Vrij toegankelijk 

voor iedereen maar we bieden natuurlijk wel hoge kwaliteit. Ik ben 

druk bezig met alles op te zetten’, vertelt Ron over zijn initiatief. 

| Facebookvrienden  | 
Rêve vindt de plannen goed klinken: ‘Als het een succes wordt, 

komen er ook mensen uit andere wijken hier die zien hoe leuk het 

hier kan zijn. Wie weet versterkt het de wijk en de omgang met 

elkaar op straat.’ ‘Zit je op Facebook?’ wil Ron van Rêve weten. 

‘Dan moet je me even opzoeken. Als je een leuk project hebt van 

school of wilt exposeren, kan je dat straks misschien wel in het 

Prinsestheater doen’, vervolgt Ron enthousiast. Rêve is resoluut: 

‘Dat ga ik zeker doen! Krijg ik dan wel een uitnodiging voor de 

opening?’ Ron besluit: ‘Wat dacht jij dan? Het wordt één groot 

spetterend feest!’ 
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| Freija Rozendaal, 16 jaar

Dagelijks leven: 5e klas VWO tweetalig van Wolfert van 
Borselen en werkt bij Bagels & Beans
Woont: met vader, moeder, broertje
Hobby’s: hockey, tekenen, lezen, creatief bezig zijn

| René van Meer, 58 jaar

Dagelijks leven: cultureel ondernemer, docent grafische 
informatica, kunstenaar, uitgever
Woont: alleen
Hobby’s: lezen

‘Meer kruisbestuiving tussen jong en oud’
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Elke week gaan een jongere en een oudere uit Bospolder Tussendijken met elkaar in 
gesprek onder de naam II meet. Het derde duo heeft direct gesprekstof. De 58-jari-
ge René van Meer en de 16-jarige Freija Rozendaal zijn allebei creatief en bezig met 
kunst. ‘Kunst in de straat zorgt voor trotse bewoners.’ 

Als René wil vertellen over zijn werk en kunstprojecten, onder-

breekt Freija hem spontaan: ‘Mijn ouders zitten ook in die hoek, 

mijn vader is kunstenaar en mijn moeder grafisch ontwerper.’ Dan 

blijkt dat René de vader van Freija ook kent. ‘Heb jij dan ook de 

creatieve genen van je ouders?’ vraagt René. ‘Ik vind het zeker 

leuk om creatief bezig te zijn. Ik teken veel en heb kunst als extra 

vak op school gekozen. Maar wat doet u zoal?’ vraagt Freija.

Rene pakt een plattegrond van Delfshaven erbij met allemaal ge-

kleurde stippen: ‘Dit is allemaal van mijn hand. Zo maak ik borden 

met historische informatie die op veel plekken in Delfshaven han-

gen. En poëzie spreuken op dooie plekken in de wijk. Maar ik heb 

ook culturele stadswandelingen geschreven die je langs literaire, 

monumentale en theatrale punten in Bospolder, Tussendijken en 

Spangen voeren.’ 

Freija is verbaasd: ‘Die borden waren me nooit eerder opgeval-

len. Ik wist niet dat er zoveel kunst in de wijk is. Hoe komt het dat 

u zo betrokken bent in de wijk?’ René legt uit: ‘Ik woon al jaren 

op de Mathenesserdijk. Ruim tien jaar geleden was er met name 

in Spangen veel ellende, dagelijks was dat wel op het nieuws. Ik 

wilde een tegengeluid laten horen en laten zien dat de wijk veel te 

bieden heeft. Kunst in de straat maakt de straat leuker. Bewoners 

waarderen het en zijn er trots op, ze beschouwen het als van hun.’ 

Freija laat het even bezinken: ‘Wow, ik vind het heel mooi dat u 

zelf iets wilde doen. U had ook kunnen verhuizen.’

| Twee generaties  | 
René noemt het bijzonder dat er twee generaties kunstenaars bij 

elkaar zitten. ‘Weet je al welke richting je op wilt, wat vind jij mooie 

kunst?’ vraagt hij. ‘Abstracte en strakke kunst vind ik mooi, zoals 

Mondriaan. Maar wat mijn vader nu doet met 3D ontwerp en fo-

tografie vind ik ook mooi. Zelf wil ik naar de TU en bouwkunde 

studeren.’

‘Heb je ook plannen voor de wijk, zou je hier iets met kunst of 

architectuur willen doen?’ wil hij van Freija weten. ‘Ik kom eigenlijk 

niet zo heel veel in de wijk. Mijn school en hockey zitten daar 

buiten. We wonen op de Grote Visserijstraat, we hebben een huis 

met een groot atelier voor mijn vader. Het huis en de tuin zijn heel 

mooi opgeknapt. Wat ik wel leuk vind aan onze wijk, is dat er zo-

veel culturen wonen. Ook al botst het soms wel, het is daardoor 

nooit saai. En je kunt hier op elke straathoek lekker eten met al 

die eethuisjes!’ zegt Freija. Dan wil ze weten of René altijd al in 

de wijk heeft gewoond. Hij vertelt: ‘Ik ben op Zuid geboren maar 

ben opgegroeid bij jou om de hoek, in de Rösener Manzstraat. 

Op mijn veertiende had ik mijn eerste expositie in wat nu Pier 80 

is. Op mijn 18e moest ik in dienst en heb ik een paar jaar ergens 

anders gewoond tot ik een baan als docent op de Van Hogen-

dorpschool kreeg.’ 

| Lesje  |  
De twee kletsen alsof ze elkaar al lang kennen. Hoe ervaren ze 

het contact tussen jong en oud? René: ‘Ik heb een goed contact 

met mijn buren en zie in de wijk veel oud-leerlingen met hun grut 

lopen. Maar normaal gesproken zou ik niet met Freija gesproken 

hebben, dat vind ik leuk aan dit initiatief.’ Freija: ‘Ik vind het wel 

bijzonder. Jongeren en ouderen zouden wel meer bij elkaar ge-

bracht mogen worden. Sowieso zou ik meer kruisbestuiving in de 

wijk leuk vinden.’

Op het einde kan René het niet laten en geeft nog even een lesje 

geschiedenis over de wijk. ‘Weet je waar de naam Tussendijken 

vandaan komt? Iedereen denkt dat de naam Tussendijken te ma-

ken heeft met twee dijken. Maar dat is niet zo, het is vernoemd 

naar meneer Tussendijken, die hier een bouwbedrijf had. Over 

een half jaar ga ik je overhoren over alle historische borden in de 

wijk. Er hangt er ook een tegenover je huis.’ Freija lacht: ‘O jee, 

ik had ze echt nog nooit eerder gezien maar vanaf nu ga ik erop 

letten!’
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| Hernani Daniel Goncalvestias, 14 jaar  | | Riet Visser, ‘zeg maar 55 +’  | 
Dagelijks leven: actief in vrijwilligerswerk
Woont: alleen
Hobby’s: kaarten

Dagelijks leven: 2e klas vmbo G.K. van Hogendorpschool
Woont: met moeder
Hobby’s: voetbalt bij Xerxes

‘Als ik zelf oud ben, wil ik 
   ook dat iemand mij helpt’ 
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oudere toen geholpen. Als ik zelf oud ben, wil ik ook dat iemand 

mij helpt.’ 

Riet luistert met een grote glimlach en zegt dan: ‘Met zo’n instel-

ling kom jij heel ver. Ik hoop dat je er veel vriendschap en liefde 

voor terugkrijgt. Ik ben trots op je en vind je een kanjer!’ Hernani 

wordt er bijna verlegen van. ‘Dank u wel. Maar nu moet ik echt 

weg, anders ben ik te laat voor voetbaltraining. En dat kan natuur-

lijk niet als aanvoerder!’ 

Hernani: ‘Ik ben dit jaar begonnen op de Van Hogendorp school 

en onze maatschappelijke stage doen we in een woonzorgcen-

trum voor ouderen. We zetten de kopjes klaar en spelen spelletjes 

met de bejaarden. En we kletsen met ze natuurlijk. Dat is heel 

leuk. Maar ik zie ook wel eens ouderen op ons mopperen als we 

met een groepje kinderen buiten lopen.’ Riet: ‘Ik denk dat ouderen 

wel wat meer open kunnen staan voor jongeren. Ik woon in een 

flat waar jongeren op de trappen zitten. Mensen mopperen dan 

dat ze er niet langs kunnen en troep achterlaten. Maar ik ga er 

gewoon tussen zitten en maak een praatje. En vraag of ze hun 

patatbakjes en blikjes weg willen gooien. Die jongeren vinden het 

leuk dat ik met ze klets en ruimen dan ook op. Ouderen moeten 

niet zo teruggrijpen op vroeger en zeggen dat toen alles beter 

was. Vroeger is geweest.’

| School op zaterdag  | 
Hernani denkt even na: ‘Ik denk dat het leven vroeger zwaarder 

was dan nu. Toen moesten de mensen overal naar toe lopen. Nu 

hebben we de tram, trein en metro en kunnen we overal komen. 

Ik denk dat we nu ook meer vrijheid hebben dan vroeger.’ Riet: 

‘Ja, dat is zo. Wij moesten ook op zaterdag naar school.’ Hernani 

zet grote ogen op: ‘Dat kan ik me echt niet voorstellen!’

Riet lacht: ‘Dat bedoel ik, het is nu zo anders dan vroeger. Ou-

deren zouden wat meer begrip kunnen hebben voor jongeren. 

Een beetje meer respect voor elkaar zou geen kwaad kunnen, 

maar het moet wel van twee kanten komen natuurlijk.’ Hernani: 

‘Maar sommige jongeren uit deze buurt kunnen zich ook wat beter 

gedragen en ouderen helpen. Laatst was er een oudere in een 

rolstoel die vast zat. Andere jongeren deden niets maar ik heb die 

Alsof ze zelf ook nog veertien is, klimt Riet Visser naast Hernani 

Daniel Goncalvestias op het muurtje voor Pier 80. ‘Weet je al wat 

je worden wil?’ vraagt ze terwijl ze er eens goed voor gaat zitten. 

‘Ik wilde eerst piloot worden. Maar nu wil ik bij de politie of in de 

beveiliging. Daar is meer actie’, antwoordt Hernani. Riet wil weten 

of hij een bijbaantje heeft. ‘Binnenkort ben ik jarig, dan mag het 

pas. Ik hoop dat ik een baantje bij MacDonalds krijg, dan proef ik 

lekker alle nieuwe dingen als eerst!’ antwoordt Hernani. Als Riet is 

uitgelachen vraagt ze: ‘Wat vind jij eigenlijk van de wijk waar we 

wonen?’ Hernani: ‘Ik vind het hier wel lekker rustig! Ik woon nu 

ongeveer drie jaar in de wijk. Hiervoor woonde ik op de Kruiskade 

en daar was het druk en best gewelddadig’, vertelt Hernani. ‘Nou, 

wat ben ik blij voor jou dat je nu hier woont. Kinderen moeten niet 

in aanraking komen met geweld. Ik ben hier geboren en getogen. 

Ik heb zestien jaar in Amerika gewoond maar toen ik weer terug 

moest, wilde ik per se hier in Tussendijken wonen. Hier liggen 

mijn roots, het is heerlijk om terug te zijn in de wijk’, vertelt Riet.

| Spelletjes  | 
Riet is een actieve vrijwilliger. Ze organiseert klaverjasmiddagen 

voor ouderen en zet ze zich in voor Parkpodium 1943. Dat is een 

overdekte plek in het park aan de Gijsinglaan voor theater- of film-

voorstellingen. ‘Maar we organiseren ook dingen voor jongeren. 

Zo hadden we laatst optredens van een Rotterdamse rapgroep. 

Ik denk namelijk dat er voor jongeren niet genoeg te doen is in 

de wijk en dat ze een honk missen.’ Hernani mist niet echt iets in 

de wijk. ‘Ik voetbal bij Xerxes en daarvoor moet ik twee keer per 

week trainen. Het Parkpodium ken ik wel, mijn neef heeft daar 

laatst opgetreden.’

Riet en Hernani hebben allebei wel contact met de andere groep. 

De 55-plusser Riet Visser en de 14-jarige Hernani Daniel Goncalvestias zijn het vierde 
duo van II meet dat met elkaar in gesprek gaat. ‘Ouderen zouden wat meer begrip kun-
nen hebben voor jongeren, vroeger is geweest.’
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| Ilham Balidi, 14 jaar  | 
Dagelijks leven: 2e klas vmbo G.K. van Hogendorpschool
Woont: met moeder en broertje
Hobby’s: computeren

| Frans Vogel, 76 jaar  | 
Dagelijks leven: dichter en kunstenaar
Woont: alleen
Hobby’s: lezen

‘Ik ben een tikkeltje ondeugend’
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Frans haalt de Eksit krant uit zijn rollatormandje. Trots slaat hij 

hem open en draagt speciaal voor Ilham weer een gedicht voor. 

Ilham glimlacht na afloop: ‘Mooi.’

taal. Later kreeg ik werk als corrector en haalde ik de fouten uit de 

krant. Op een gegeven moment mocht ik voor de kunstredactie 

ook stukken schrijven over kunst en literatuur. Bijvoorbeeld over 

een dichtersavond waar onder andere Armando optrad. Toen ben 

ik zelf ook gaan dichten.’ 

| Jeugdhonk  | 
Frans heeft verschillende dichtbundels uitgebracht, de laatste Ge-

lukkig maar, verscheen in 2008. Er is ook een documentaire over 

Frans gemaakt: Te gek moment. Ilham zit dus eigenlijk te praten 

met een bekende Bospoldenaar. Weet ze zelf al wat ze wil gaan 

doen in de toekomst? ‘Nee, ik heb nog geen idee maar ik wil geen 

dichter worden, dat weet ik wel. Volgend jaar krijg ik Franse les 

op school. Daar ben ik wel benieuwd naar want dat lijkt me een 

mooie taal. Dus wie weet wat ik daar mee ga doen.’

Het gesprek komt op de buurt. ‘Persoonlijk mis ik niet een plek 

speciaal voor jongeren. Maar ik kan me voorstellen dat er jonge-

ren zijn die dat wel missen, een plek om hun talent te laten zien.’ 

Daar is Frans het mee eens: ‘Rotterdam mist een jeugdhonk zo-

als de Eksit! Daar kwam ik vaak, heel wat bekende namen heb-

ben daar opgetreden. Jammer dat zoiets er niet meer is.’ 

De Eksit was een Rotterdams poppodium dat in de jaren zeven-

tig tot begin jaren tachtig aan de Eendrachtstraat zat. In de Eksit 

Krant stond aanvankelijk het programma maar de krant groeide 

snel uit tot platform voor kunstenaars, schrijvers en muzikanten 

uit de Rotterdamse kunstscène. Afgelopen september is een een-

malige editie als eerbetoon uitgebracht met verschillende bijdra-

gen van Frans. 

In de verte komt Frans Vogel aanlopen met zijn rollator. Het kunst-

café waar hij graag wilde afspreken, is wegens omstandigheden 

gesloten. Ilham wacht geduldig op een geleende stoel van de 

buurman in de zon. Ze woont sinds haar achtste in de wijk. ‘Het is 

een gezellige wijk, iedereen kent elkaar. Alleen de hangjongeren 

vind ik soms vervelend.’  Frans is inmiddels naast haar gaan zit-

ten en draagt een gedicht voor. Ilham luistert geïnteresseerd maar 

ook een beetje ongemakkelijk want het gedicht – en hijzelf - is 

zoals Frans zegt ‘een tikkeltje ondeugend’. 

Wat deed Frans toen hij zo oud was als Ilham nu? ‘Ik ben in 

Groningen geboren en op mijn veertiende zat ik bij de nonnen 

in Haarlem in het kindertehuis. Daarna ben ik in een tehuis voor 

jongeren in Rotterdam terecht gekomen, Huize Padua. Voor juve-

nile delinquents, ik was een kwajongen dus ik voelde me er wel 

op m’n plaats.’

| Pannenwasser  | 
Het leven van Ilham is tot nu toe niet zo turbulent: ‘Ik zit gewoon 

op school en maak mijn huiswerk. Echte hobby’s heb ik niet. Als ik 

vrij ben, help ik mijn moeder en vind ik het leuk om te computeren 

of buiten te zijn met vriendinnen. Shoppen, daar hou ik niet van. 

Als ik iets wil hebben of nodig heb, vraag ik mijn moeder of ze het 

voor me meeneemt uit de stad.’

Na zijn militaire dienstplicht ging Frans op kamers wonen in Rot-

terdam. ‘Ik heb allerlei baantjes gehad, zo werkte ik bij een frituur-

zaak en bij restaurant Old Dutch had ik de functie van casserolier. 

Pannenwasser dus. Fotomodel ben ik ook nog geweest. Op de 

Mulo was ik al goed in Nederlands en raakte ik geïnspireerd door 

Bospolder Tussendijken is rijk aan kunstenaars, dat blijkt ook weer uit het vijfde ge-
sprek van II meet. De 76-jarige dichter Frans Vogel ontmoet de 14-jarige scholier Ilham 
Balidi. ‘Ik zit gewoon op school en maak mijn huiswerk.’
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| Earl Vrij, 17 jaar  | 
Dagelijks leven: opleiding City Steward, rapper
Woont: bij oma
Hobby’s: rappen

| Jeannette Trompert, 71 jaar  | 
Dagelijks leven: voorzitter Stichting Parkpodium 1943, 
bestuur bewonersorganisatie
Woont: alleen
Hobby’s: het vrijwilligerswerk

‘Vrienden die je aansporen om 
    goed te doen, zijn waardevol’
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blijven gaan. Daar heb je meer aan’, vertelt Earl. ‘Kijk, dat is heel 

waardevol. Vrienden die je aansporen om goed te doen, daar heb 

je iets aan. Gelukkig slepen ze je niet mee’, zegt Jeanette.

| Bruisen  | 
Earl is veel in de studio te vinden: ‘Daar neem ik mijn raps op. 

Op Youtube staan er een paar. Half oktober had ik mijn eerste 

betaalde optreden in Off_Corso, als support act van Immorales. 

Het zou geweldig zijn als ik ooit van de muziek kan leven. Maar 

het lijkt me ook leuk om theater te doen.’ Jeanette heeft een idee: 

‘Dit podium is bedoeld om de saamhorigheid in de buurt te bevor-

deren. Talenten uit de wijk kunnen hier optreden. Misschien wil jij 

hier ook een keer optreden?’ Dat ziet Earl wel zitten: ‘Ik heb door 

rap mijn vrienden leren kennen. Muziek brengt mensen bij elkaar, 

dus het lijkt me leuk hier een keer te performen.’ Jeanette is hele-

maal enthousiast, geeft haar nummer en zegt: ‘Laat het bruisen!”

wil weten wat jongeren willen, wat ze bezielt, waarom zijn ze zo? 

Daarom vind ik deze ontmoeting ook zo leuk.’ Earl vult haar aan: 

‘Ik praat met mijn vrienden ook over wat er beter kan. Maar ik ben 

niet zo dat ik andere jongens vertel wat ze moeten doen.’

Earl is rapper en daar is Jeanette nieuwsgierig naar. ‘Heb je ook 

een artiestennaam en waar rap je over?’ vraagt ze. ‘Mijn naam is 

Chiengmoney. Ik kan wel voor u rappen’, antwoordt Earl. Hij voegt 

de daad bij het woord en geeft spontaan een kleine performance 

op het parkpodium:

‘Deed ik het slecht op school

werd mijn oma weer eens opgebeld

Ik heb m’n oma vaak teleurgesteld

De game is moeilijk

Moet met veel rappers racen

Waar zal ik zijn broer

als Lotto me niet had getekend

en m’n vragen op een brief geschreven

Zal het anders gaan

als mijn moeder nog leefde

Ik weet het niet

Maar toch doet het me pijn

En ik mis me nigger boykey

Wanneer komt die vrij’

Jeanette luistert geboeid. ‘Mooi hoor, je kunt daaruit horen dat je 

het zwaar hebt gehad. Elk kind heeft een moeder nodig. Maar ik 

hoor uit je rap dat je ook vrienden hebt die het niet zo goed doen?’ 

vraagt ze. ‘Ja, een paar vrienden zitten vast. Als ze me bellen, 

geven ze altijd raad en zeggen ze dat ik vooral naar school moet 

‘Als je jouw leeftijd omdraait, heb je mijn leeftijd!’ Jeanette Trom-

pert steekt meteen van wal. ‘Ik ben actief in de bewonersorga-

nisatie en ben voorzitter van het Parkpodium. Daar ben ik bijna 

elke dag van de week wel mee bezig. Wat doe jij eigenlijk in het 

dagelijks leven?’ vraagt ze aan haar gesprekspartner. ‘Ik volg de 

opleiding voor city steward. Drie keer per week heb ik les en in de 

weekenden loop ik stage in de Kuip of het Sparta stadion’, vertelt 

Earl. ‘Heel goed, en wel afmaken hè! Dat is heel belangrijk, dat je 

je school afmaakt. Ik heb zelf een pleegzoon en ik heb er altijd op 

gehamerd dat hij een opleiding af moest maken. Als je wil, kan je 

zoveel doen. Je moet het alleen wel zelf doen.’

Jeanette komt zelf uit een arbeidersgezin. ‘Ik heb twee jaar huis-

houdschool gedaan, daarna vond mijn moeder werk voor me bij 

een confectieatelier, achter de naaimachine. Het was een vooruit-

strevende firma want ik had twee keer per week ’s ochtends les. 

Daarna ben ik van het ene baantje in het andere gerold.’ Ook al 

zijn er tegenwoordig meer opleidingsmogelijkheden, Jeanette zou 

in deze tijd niet graag jong willen zijn. ‘De jeugd heeft veel te veel 

keuzemogelijkheden. Al die telefoons, laptops en dingen die erbij 

horen. Als je niet de nieuwste versie hebt, hoor je er niet bij. De 

jongeren worden verleid om geld te lenen. Maar als je hoort hoe-

veel jongeren daardoor stijf in de schuld zitten, schrik je enorm.’ 

Dat is Earl wel een beetje met haar eens: ‘Bij mij is dat niet zo 

maar veel jongeren zijn er gevoelig voor.’   

| Chiengmoney  | 
Jeanette heeft door haar vrijwilligerswerk best veel contact met 

jongeren. ‘Je hoort en leest veel negatieve berichten over jonge-

ren. Maar er is bijna niemand die met de jongeren zelf praat. Ik 

Het zesde duo van II meet ontmoet elkaar bij Parkpodium 1943. Een toepasselijke 
plek: de 71-jarige Jeanette Trompert is voorzitter van het podium, de 17-jarige Earl 
Vrij is rapper. ‘Muziek brengt mensen bij elkaar.’
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| Youssef El Rahnoni, 17 jaar  | 
Dagelijks leven: loopt stage bij Thuis Op Straat
Woont: met vader, moeder en heeft 4 broers en 3 zussen
Hobby’s: voetbal

| Dick Koops, 62 jaar  | 
Dagelijks leven: huisschilder
Woont: alleen met 3 katten
Hobby’s: Sparta, biljarten, wielrennen, gewichttraining

‘Zonder bal ben ik niet gelukkig’
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mijn 16e gaan werken bij een groot scheepvaartkantoor en heb 

tot mijn 32e avondschool gedaan’, vertelt Dick. Daarna heeft hij 

verschillende ondernemingen gehad, variërend van een fitness-

school, twee cafés en een verfhal. ‘Ik werkte 23 uur per dag. Toen 

mijn lichaam niet meer wilde, heb ik de zaken verkocht. Nu ben ik 

huisschilder. Ik werk minder uren en kan mijn tijd beter indelen.’

Nu Youssef bij Dick thuis zit, wil Dick wel iets weten van hem: ‘Wat 

ik niet snap, zijn die jongeren die de hele dag en avond tegen een 

bankje aanhangen op straat. Ik vind het onbegrijpelijk, waarom 

doen ze dat?’ Youssef heft zijn handen op. ‘Tja, dat begrijp ik ook 

niet. Dus ik weet het niet waarom ze dat doen.’

| Bewegen  | 
Als Dick kijkt naar de tijd toen hij jong was, valt hem iets op. ‘Jon-

geren bewegen minder en zijn veel minder buiten. Wij waren bui-

ten altijd aan het voetballen. Ik heb door Sparta veel contact met 

jongeren en ik hoor ze klagen over dat ze moe zijn. Je kunt niet 

op je 15e moe zijn! Dat komt omdat ze niet bewegen en maar 

achter hun computer zitten.’ Youssef lacht, hij herkent het wel: 

‘Iedereen pingt, what’s appt, mailt, smst. Ze zijn verslaafd aan 

hun smartphone.’ Dat is Dick met hem eens: ‘Maar wat me ook 

opvalt, is dat ik wel Marokkaanse jongens zie voetballen, geluk-

kig maar.’ Youssef is zo’n jongere. ‘Er zijn hier in de wijk genoeg 

mogelijkheden om te voetballen, ik ben vaak te vinden bij de Mül-

lerpier. Als ik buiten ben, en ik heb geen bal, ben ik niet gelukkig. 

Ik móet voetballen.’

Dick hoort het tevreden aan. ‘Sport is belangrijk voor jongeren 

maar ook voor ouderen, het brengt mensen bij elkaar. Nou Yous-

sef, laat maar weten als je een keer naar Sparta wilt, dan neem 

ik je mee!’  

Youssef moet zich even over zijn angst heen zetten: Dick woont 

met drie katten. Vooral kat Adriaan is nieuwsgierig en wil graag 

bij Youssef zitten. ‘Hij doet niks hoor. Hij is niet helemaal goed, 

vandaar dat hij zo groot is voor een kat met zijn 10 kilo’, zegt Dick. 

Hij vervolgt: ‘Maar vertel eens, wat doe jij zoal?’ 

Youssef ontspant en vertelt: ‘Ik wil de opleiding Sport en Bewe-

ging gaan doen, dat past namelijk goed bij mijn ambitie. Maar ik 

twijfel ook nog of ik niet beter de opleiding Detailhandel ga doen. 

Daar is namelijk wel altijd wel werk in te vinden. Om dat uit te zoe-

ken, loop ik nu stage bij TOS, dat staat voor Thuis op Straat. We 

organiseren activiteiten voor kinderen. Zo heb ik bijvoorbeeld een 

voetbaltoernooi georganiseerd. ’ Dick veert op bij het woord voet-

bal. ‘Ik ben een enorme Sparta fan, ik ga naar elke wedstrijd. En 

ik geef elke week voor Sparta tv beschouwingen en interviews.’ 

| Ambitie  |  
Dick pakt een boek over Sparta van zijn salontafel en bladert er 

door heen. ‘Kijk, hier heb je mijn moeder van 81. Die zit ook altijd 

op de tribune, zo gezellig. Voetbal je zelf ook?’ vraagt hij. Youssef: 

‘Ik speel bij Spartaan ’20. Ik zou graag profvoetballer willen wor-

den. Ik hoop altijd dat er een scout bij de wedstrijden staat.’ Dick 

is een beetje kritisch: ‘Als je ontdekt wilt worden, moet het snel 

gebeuren want in de voetbalwereld ben je snel te oud. Ga je ook 

naar de open dag van Sparta? Als die weer is, geef ik je wel een 

seintje. Je moet vooral veel voetballen en uitblinken, want dan val 

je op.’ Dick begrijpt Youssef zijn ambitie wel. ‘Nu kun je goed ver-

dienen in het voetbal. Toen ik ongeveer zijn leeftijd had, speelde 

ik in de hoofdklasse en werd gevraagd om in het Nederlands elftal 

te spelen. Maar ik was er niet gedreven genoeg voor. Ik ben op 

Het zevende duo van II meet heeft voetbal als gezamenlijke passie. De 62-jarige Dick 
Koops is fanatiek supporter van Sparta en de 17-jarige Youssef El Rahnoni speelt bij de 
Rotterdamse club Spartaan ’20. ‘Wij waren ook altijd buiten aan het voetballen.’
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| Hicham Oualid, 19 jaar  | 
Dagelijks leven: 2e jaar opleiding Sociaal Cultureel Werker 
op Zadkine
Woont: met ouders, heeft 3 broertjes
Hobby’s: fitness, voetbal

| Rini Vermeulen, 55 jaar  | 
Dagelijks leven: deelraadslid PvdA, oud-ondernemer, maakt kunst
Woont: met man, heeft 2 kinderen en 6 kleinkinderen
Hobby’s: kleinkinderen, bezoek exposities, organiseren activiteiten in 
de wijk

  ‘De jeugd in deze wijk vindt het heel normaal om 
met zoveel verschillende mensen om te gaan.’
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deze tijden hem daaraan terug doen denken.’ Hicham: ‘Naar de 

verhalen van zulke mensen moeten we luisteren, zulke mensen 

moeten praten. Maar wij vinden het niet erg wat er allemaal ge-

zegd wordt over allochtonen.’ Rini: ‘Ik vind het wel erg! We hoe-

ven het niet te accepteren, laten zien dat het niet zo is. Als je kijkt 

naar onze buurt en hoe wij hier met elkaar omgaan, dat vind ik 

leuk om te zien. Je kunt zoveel leren van andere culturen, alleen 

al op het gebied van eten. Iedereen leeft naast elkaar, er is altijd 

wat te doen.’

Hicham is het met haar eens en is net zo geworteld in de wijk als 

Rini. Hicham besluit ‘Ik wil hier ook zeker blijven wonen, je kunt 

zoveel doen hier. Ik heb zelfs gezwommen bij de molen. Hier is 

alles!’

tjes naar het strand. ‘We organiseren ook een buurtbarbecue op 

het Watergeusplein. Iedereen mag meedoen en na afloop ruimen 

we de troep op. De mensen die klagen, mogen ook mee eten!’, 

zegt Hicham. ‘Daar begint het mee, elkaar uitnodigen’, antwoordt 

Rini. Elk jaar organiseert ze de intocht van Sinterklaas. ‘In het be-

gin waren er jongens die vervelend waren, die pepernoten terug 

gooiden enzo. Tegen al die vervelia hebben we gezegd ‘je kunt 

meedoen of meedoen.’ De zwarte pieten zijn nu jongens uit de 

wijk en ze vinden het leuk. Ze zijn ook verbaasd als ze merken 

dat mensen aardig tegen ze doen. Dan zeg ik ze: dat is omdat jij 

ook aardig tegen de mensen doet als zwarte piet. Je zaait wat 

je oogst. Jouw houding naar iemand anders bepaalt hoe jij be-

handeld wordt. Maar ik besef dat veel jongeren uit deze wijk van 

jongs af aan het stempel ‘vervelend’ krijgen opgeplakt. Ik vind dat 

oudere autochtonen dat ook moeten veranderen. ‘

Hichams betrokkenheid komt door zijn opleiding tot Sociaal Cul-

tureel Werker maar ook door zijn eigen ervaring. Hij vertelt: ‘Ik 

weet hoe snel het mis kan gaan. Ik was gestopt met mijn vorige 

opleiding omdat ik het niet leuk vond. Toen werd het contract van 

mijn werk ook niet verlengd en had ik niets meer. Gelukkig had ik 

vrienden die het wel goed deden en mijn ouders. Zij motiveerden 

me om de goede kant op te gaan. Stap voor stap ging het beter 

en nu gaat het weer goed. Maar ik denk dat de begeleiding van 

jongeren die het moeilijk hebben in deze buurt beter kan. Som-

mige mensen moeten door anderen gemotiveerd worden.’ Rini 

knikt instemmend: ‘Je moet elkaar motiveren.’ 

Het gesprek komt op politiek. Rini: ‘Ik irriteer me eraan dat hele 

groepen tegen elkaar worden opzet. Ik sprak een oude man in 

de metro die de oorlog nog had meegemaakt. Hij vertelde dat 

Het duo ontmoet elkaar in het Zakkendragershuisje, het toe-

ristisch informatiecentrum waar Rini ook actief is. Rini heeft 27 

jaar een eigen winkel in bruidsmode gehad. Daarnaast was en 

is ze een betrokken bij een ondernemersvereniging en vrijwilli-

gerswerk. Rini is geboren en getogen op de Mathenesserdijk en 

woont daar nog steeds. ‘Hier liggen mijn roots, dit is mijn wijk. 

Ons huis zat altijd vol met mensen, mijn vader had bijvoorbeeld 

een Chinese vriend. Ik heb geleerd dat anders normaal is. Voor 

de jeugd van nu uit deze wijk is het ook normaal om met zoveel 

verschillende mensen te leven.’

Hicham vult haar aan: ‘Dit is een leuke buurt maar er is ook on-

begrip tussen mensen. Ik maak het zelf mee. Laatst stond ik met 

een groepje vrienden op straat, we deden niets. De buren hadden 

de politie gebeld. Waarom komen die mensen zelf niet naar ons 

toe?’ Dat het ook anders kan, heeft Hicham ook meegemaakt: ‘Ik 

zat een keer met drie jongens op een bankje, we waren hard aan 

het praten. Een oudere vrouw vroeg of het iets zachter kon. Dat 

deden we dus. Geen probleem, als je het normaal vraagt.’ 

Rini: ‘De kortzichtigheid van mensen irriteert me. Iedereen blijft 

op zijn eigen eilandje. Dat komt omdat mensen elkaars gebruiken 

niet kennen. Als er bij mij een Turkse of Marokkaanse vrouw met 

kinderen in de winkel kwam, zei ik altijd meteen tegen de kinde-

ren waar ze wel en niet aan mochten komen. Dat verwachten de 

vrouwen bij mij, ze zijn immers bij míj in de winkel. Maar als je 

elkaars gebruiken niet weet, ontstaan er irritaties.’ 

Ook Hicham is betrokken bij de wijk. Zo organiseert hij met an-

dere jongeren filmavonden, kookavonden in het buurthuis en ui-

Tijdens het achtste gesprek van II meet is het een gezellige, drukke boel. De kleinkin-
deren van de 55-jarige Rini Vermeulen spelen op de computer. De 19-jarige Hicham 
Oualid neemt zonder aarzelen de baby op schoot. ‘Je moet elkaar motiveren.’ 
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| Piet Wolters, 73 jaar   | 
Dagelijks leven: gepensioneerd, vrijwilligerswerk in de wijk
Woont: alleen
Hobby’s: fotograferen, video’s maken

| Can Gerkakan, 20 jaar  | 
Dagelijks leven: gaat als postsorteerder werken
Woont: bij moeder
Hobby’s: voetbal, muziek luisteren, computeren, bioscoop

‘We vinden het heel stoer van ouderen 
    als ze gewoon met ons praten!’
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Het negende duo van II meet  woont bij elkaar om de hoek. Toch hebben de 73-jarige 
Pieter Wolters en 20-jarige Chan elkaar nooit eerder gezien. ‘Hij vertelt allemaal din-
gen over de wijk die ik nog niet wist. Dat vind ik mooi.’ 

Piet Wolters is zijn carrière begonnen in een bakkerij en heeft 

vervolgens veertig jaar bij een energiebedrijf gewerkt. Nu is hij 73 

jaar en dagelijks druk met vrijwilligerswerk. Zo is hij betrokken bij 

het ouderenwerk en het Nationaal Coöperatie Museum in Schie-

dam. Can zit in een nieuwe fase van zijn leven. ‘Een tijdje terug 

ben ik gestopt met school. Dat was een grote fout, want zonder 

school ben je nergens. Dat besef ik nu wel. In april ga ik toela-

tingsexamen doen voor de lerarenopleiding Engels. En ik ben net 

aangenomen als postsorteerder, dus tot die tijd heb ik werk. Ik 

weet nu dat het goed komt met mijn toekomst.’

| Watergeusplein  | 
Can heeft tot zijn 9e in Schiemond gewoond, sinds die tijd woont 
hij op de Voorhaven. ‘Het is gewoon een mooie wijk, hoe het eruit 
ziet en hoe de mensen zijn. Deze wijk heeft veel geschiedenis, 
daar hou ik van. Daardoor krijg je waardering voor je wijk. Ik geef 
andere jongens en kleine kinderen daarom vaak uitleg over het 
standbeeld van Piet Hein.’ Piet woont al zijn hele leven in de wijk: 
‘Ik ben hier geboren en getogen. Nu woon ik alweer jaren op de 
Middenkous. Er is veel veranderd in de wijk, ook de bevolkings-
samenstelling natuurlijk. Door de stadsvernieuwing zijn er goede 
voorzieningen gekomen. Maar het Watergeusplein schijnt berucht 
te zijn als het gaat om hangjongeren’, vertelt Piet.

Het Watergeusplein is voor Can een bekende plek. ‘Ik kom daar 

ook. Soms staan we gewoon met een groepje van vijf rustig te 

praten en bellen de buren de politie. Agenten die ons en de buurt 

kennen, komen eerst gewoon met ons praten. Maar bij agenten 

die de buurt niet kennen, wordt het een hele heisa. Die schrijven 

meteen een boete uit zonder eerst normaal met ons te praten’, 

vertelt Can. 

| Goed verlicht  | 
‘En hoe zit dat dan met de Tovertunnel, daar waren laatst ook 

problemen?’, vraagt Piet.

Can antwoordt: ‘Ik weet niet wie dat gedaan heeft. Daar hebben 

wij niets mee te maken. Waarom zouden wij onze eigen buurt 

onveilig maken? Wij wonen hier ook, dit is ook onze buurt. De ou-

dere jongens letten goed op de kleintjes. We spreken ze aan als 

ze zich niet gedragen en zeggen dat ze naar huis moeten gaan.’ 

Beide heren voelen zich veilig in hun buurt. Piet: ‘Ik loop ’s avonds 

gewoon van de metro naar huis. Door de Spanjaardstraat, die is 

nu met die nieuwe huizen goed verlicht en er zijn altijd wel men-

sen op straat.’ 

| Dansavonden  | 
Piet weet nog goed dat hij net zo oud was als Can. ‘Na de oor-

log moest er veel opgebouwd worden. In jeugdcentrum Piet Hein 

werden wel veel dingen georganiseerd. Er was een timmerclub, 

een schilderclub, drumband en dansavonden.’ Nu is Piet betrok-

ken bij het ouderenwerk en organiseert seniorendagen. ‘Helaas 

is er door de bezuinigingen steeds minder budget om iets te 

doen. Terwijl het voor ouderen die alleen zijn of de deur bijna niet 

meer uitkomen, belangrijk is om activiteiten te organiseren. Maar 

ook op het jongerenwerk wordt bezuinigd. Ik maak me daar wel 

zorgen om.’ Daar sluit Can zich bij aan. ‘Ik vind de bezuinigin-

gen ook heel erg, vooral voor de kleintjes. Vroeger organiseerde 

het buurthuis uitjes, zwemmen en voetbaltoernooien. Dat is niet 

meer. Wat ik mis, zijn politici met lef die hier aan ons komen uitleg-

gen waarom de buurthuizen geen budget meer krijgen. Mensen 

van de gemeente moeten de buurt in, met ons praten. Jongeren 

zijn geen monsters.’

Hebben de twee contact met de andere groep? Piet: ‘Niet echt. 

In mijn straat heb ik ook niet echt contact met ouderen. Als buren 

zeggen we elkaar gedag maar daar blijft het bij. Iedereen leeft een 

beetje op zichzelf.’ Can: ‘Bij de jongeren is dat anders, iedereen 

kent elkaar wel hier in de wijk. Maar veel contact met ouderen heb 

ik ook niet. We hebben wel respect, en gaan netjes aan de kant 

als ouderen er langs willen. We vinden het heel stoer van ouderen 

als ze gewoon met ons praten! Het geeft ons ook een goed ge-

voel als ze ons als gewone jongens zien.’ Piet lacht instemmend 

als Can besluit: ‘Ik heb meneer nog nooit gezien en toch wonen 

we bij elkaar om de hoek. Hij vertelt allemaal dingen over de wijk 

die ik nog niet wist. Dat vind ik mooi.’ 
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| Aleida Sterk, 91 jaar  | 
Dagelijks leven: huishouden, kerk
Woont: alleen, heeft twee dochters, een zoon en meer dan 30 
klein- en achterachterkleinkinderen
Hobby’s: de familie

| Chilany Lima, 20 jaar  | 
Dagelijks leven: studeert sociaal pedagogische 
hulpverlening, werkt bij restaurant Soif, geeft bijles
Woont: met moeder, zus en neefje
Hobby’s: winkelen, reizen

‘Ik moest stoppen met werken 
     toen ik trouwde’
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middels woont ze meer dan veertig jaar in de wijk. ‘Het is een leu-

ke plek maar er is wel veel veranderd, het is rommeliger. Vroeger 

veegde je heel het trottoir aan en gooide je er wat emmers water 

over om het schoon te maken. Dat is nu niet meer.’

Chilany woont bijna vijf jaar in de wijk. ‘Daarvoor woonde ik in 

Zevenkamp. Dat is een hele rustige wijk. Ik vind het hier leuker, 

het is levendiger en mensen voelen zich meer verbonden met el-

kaar. Met mooi weer is iedereen op het Bospolderplein. Er wonen 

veel verschillende culturen bij elkaar. Dat vind ik zo leuk aan Rot-

terdam, dat het zo normaal is. Maar als je niet met verschillende 

mensen om kunt gaan, heb je hier weinig te zoeken.’ Aleida is het 

daar mee eens: ‘Ja, dat is zo. Ik ben door de kerk ook in contact 

gekomen met allemaal verschillende mensen. Het is bijzonder 

wat er door die contacten soms op je pad komt.’ Toch twijfelt Chi-

lany of ze in Rotterdam blijft: ‘Over tien jaar wil ik namelijk het 

liefst op Kaapverdië wonen.’ Aleida lacht: ‘Gelijk heb je. En als je 

gestudeerd hebt zoals jij, kun je overal wel aan de slag.’

heb ik leren strijken, wassen en koken. Het was voor vrouwen 

niet gebruikelijk om te studeren. En toen ik trouwde, moest ik ook 

stoppen met werken. Dat was toen gewoon zo. Nu vrouwen ook 

werken, is het normaal dat mannen ook voor het huishouden zor-

gen.’ Chilany lacht: ‘Ja, het is beter dat het zo is! Ik kan me niet 

voorstellen dat ik straks werk, het huishouden verzorg en dat mijn 

man niets zou doen.’

Aleida is jarenlang actief geweest in het vrijwilligerswerk. ‘Ik heb 

bij vele clubhuizen gewerkt en in de wijkwinkel. Tot vijf jaar terug, 

toen ben ik gevallen en brak ik mijn elleboog. Toen ben ik wat 

rustiger aan gaan doen. Maar ik ga nog wel naar de kerkdien-

sten.’ Aleida heeft het ook druk met haar familie. Niet zo gek als 

je bedenkt dat die uit vijf generaties bestaat. Ze pakt een lijst met 

foto’s erbij en vertelt Chilany wie iedereen is. ‘Een van mijn ach-

terkleinkinderen heeft een Georgische man, hun kindje heeft een 

moeilijke naam. Ik heb wel veel feestjes met al die verjaardagen! 

Laatst had ik maar liefst drie dagen achter elkaar feest. Maar jullie 

zijn ook hecht met jullie familie hè?’ vraagt Aleida. Chilany knikt: 

‘Ja, familie is voor Kaapverdianen echt heel belangrijk, net zoals 

respect voor onze ouders. Mijn moeder heeft drie zussen en drie 

broers, en ik heb veel nichten en neven. Van mijn vaders kant 

heb ik ook veel familie. Mijn ene oma woont in Spangen en mijn 

andere op Kaapverdië. Ik kan niet wachten tot het weer december 

is, dan ga ik naar Kaapverdië.’

| Emmers water  | 
Aleida heeft op verschillende plekken in Rotterdam gewoond. In-

Als Chilany vertelt dat ze twintig jaar is, roept dat direct herinne-

ringen op bij Aleida: ‘Toen ik zo oud was als jij, brak de oorlog uit. 

Ik werkte toen bij Jamin op de Westkruiskade. Iemand rende de 

winkel in en schreeuwde dat heel de stad in brand stond. Ik hield 

het toen natuurlijk niet meer en ging buiten kijken. Onderweg naar 

huis kwam ik van alles tegen. Dwalende mensen. Een soldaat, 

een jongetje nog, die zo verdwaasd uit zijn ogen keek. Dat staat 

nog helder voor ogen. Wij woonden tegenover de Laurenskerk, 

ons huis was weg.’ Chilany luistert geboeid: ‘Dat lijkt me echt hef-

tig. Het is niet voor te stellen.’

Tijdens en na de oorlog was het moeilijk om een huis te vinden. 

Aleida en haar man woonden een tijd bij andere mensen in. In de 

vrije tijd was er niet veel te doen, vertelt Aleida: ‘De dansschool 

waar ik wel eens heen ging, was ook gebombardeerd. We gingen 

heel soms naar de bios maar het is niet te vergelijken met nu.’ 

Chilany werkt in het weekend bij een restaurant. ‘Soms ga ik wel 

eens iets drinken in de stad, of naar de bios of dansen. Maar om-

dat ik vaak pas laat klaar ben met werken, komt dat niet veel voor.’

| Huishoudschool  | 
 ‘Zeg, wat doe jij eigenlijk, zit je nog op school?’ wil Aleida we-

ten. Chilany: ‘Ik studeer sociaal pedagogische hulpverlening, ik 

zit in het tweede jaar. Mijn specialisatie, jeugdcriminaliteit, wil ik in 

Amsterdam doen. Het is een brede studie, uiteindelijk wil ik wer-

ken met jongeren die gedragsproblemen hebben.’ Aleida knikt: 

‘Je moet wat geleerd hebben, anders bereik je niets. Ik vind wel 

dat jongeren tegenwoordig lang op school zitten. Soms zijn ze 

al 29 als ze pas klaar zijn. Ik heb huishoudschool gedaan, daar 

Het valt geen moment stil tussen de 91-jarige Aleida Sterk en de 20-jarige Chilany 
Lima. De twee dames zijn het tiende duo van II meet en praten over jong zijn toen en 
nu: ‘Ik kan me niet voorstellen dat ik straks werk, het huishouden verzorg en dat mijn 
man niets doet.’
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| Naam: Patrick Boel, 60 jaar  | 
Dagelijks leven: adviseur stedelijke vernieuwing
Woont: met vriendin
Hobby’s: badminton

| Eveline Pereira Brito, 13 jaar  | 
Dagelijks leven: 2e klas Van Hogendorpschool
Woont: met vader, moeder en broer
Hobby’s: voetballen, zwemmen

‘Wij kregen nog les op een krijtbord’
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en twitter. Misschien is het leuk als jullie school iets doet met com-

puters en ouderen. Dat jullie de ouderen computerles geven en 

helpen met social media. Ik denk dat ik dat eens aan de directeur 

ga voorstellen. Maar eerst ga ik op hyves uitzoeken hoe het werkt 

en dan vrienden met jou worden!’ 

| Energie  | 
Ondanks de vele buurtactiviteiten heeft Patrick niet veel contact 

met jongeren. ‘Dat vind ik wel jammer. Maar er komen wel steeds 

meer kleine kinderen wonen hier op de dijk dus dat zorgt voor 

meer levendigheid.’ Eveline heeft stage gelopen in verzorgingste-

huis De Schans. ‘Dat was leuk. We zetten koffie voor de ouderen 

en deden spelletjes met ze. En lekker kletsen natuurlijk!’ Patrick 

reageert: ‘Dat vonden die ouderen natuurlijk ook leuk, wat leven 

in de brouwerij. Daarom vind ik het ook leuk om met jongeren te 

werken en in contact te zijn. Jongeren hebben andere ideeën en 

denken nog onbegrensd. Dat prikkelt en geeft energie.’

Patrick wil weten wat Eveline van haar school vindt. ‘Het is wel 

een strenge school maar we doen ook veel activiteiten waar je 

van leert’, zegt ze. ‘Weet je eigenlijk al wat je later worden wilt?’ 

vraagt Patrick. Dat weet Eveline wel: ‘Ik doe nu de richting ICT 

maar daar wil ik later niet in verder. Ik wil hierna het MBO gaan 

doen en daarna stewardess worden. Ik vind reizen heel leuk, we 

gaan vaak naar Kaapverdië. En we zijn ook naar Portugal ge-

weest.’

| Krijtbord  | 
Dat Eveline veel van computers weet, vindt Patrick toch wel in-

teressant. ‘Jullie krijgen les op van die grote elektronische scher-

men. Voor jou is dat heel normaal maar ik vind dat toch wel heel 

mooi. Wij hadden nog zo’n krijtbord op school.  Maar hoe zit dat 

nou met hyves. Heb jij daar veel vrienden op?’ wil Patrick weten. 

‘Ja, en ik twitter ook. Het is leuk om te horen wat iedereen zoal 

doet’, zegt Eveline. Patrick kijkt een beetje moeilijk maar heeft wel 

een oplossing. ‘Hm, ik snap nog niet veel van dat sociale media 

Achter de deur op de Mathesserdijk zit een enorm groot huis ver-
stopt. ‘Dit is de directeurswoning, hier woonde ooit de baas van 
de fabriek die hiernaast ligt’, zegt Patrick Boel. Sinds 1997 woont 
hij hier met zijn vriendin. ‘Ik heb de hele wereld rondgezworven 
voor mijn werk maar dit is nu echt onze plek. Een deel van het 
huis verhuren we aan buitenlandse studenten of mensen die hier 
komen werken. Het contact met de buren is hecht, we organise-
ren regelmatig straatactiviteiten. Van mei tot en met september 
spelen we iedere woensdagavond jeu de boules met een groepje 
mensen uit de straat. Mijn partner is Duits, we houden wel van 
dat internationale sfeertje. Daarom wonen we ook graag in deze 
buurt. Ben jij eigenlijk hier geboren?’ vraagt hij. Eveline antwoordt: 
‘Ja, en mijn ouders wonen hier al vijftien jaar. Ik woon zelf aan het 
einde van de Schiedamseweg. Ik vind het daar ook een leuke 
buurt, iedereen kent elkaar. Met mooi weer zitten de mensen bij 
ons ook op straat en doen we dingen met elkaar.’ 

Patrick: ‘Het is belangrijk dat buren elkaar kennen en dat je din-

gen met elkaar doet.’ Patrick zal niet snel vertrekken uit de buurt 

maar Eveline denkt daar anders over. ‘Soms denk ik eraan hoe 

het zal zijn om ergens anders naartoe te verhuizen. Ik ben wel 

nieuwsgierig naar andere buurten. Ik zou ook wel eens ergens 

anders willen wonen. New York ofzo’, droomt ze hardop.

Al snel komt het gesprek op sport. Patrick: ‘Ik doe aan badminton 

in Pier 80. Jij voetbalt toch? Doe je dat bij een club?’ Eveline zegt: 

‘Ik voetbal buiten op een veldje in de buurt met ongeveer tien 

andere jongeren. Eerst wilde ik wel bij een vereniging of voetbal 

maar mijn vader zei steeds ‘volgend jaar’. En nu wil ik niet meer 

bij een club.’ Patrick lacht: ‘Ja, zo gaat dat!” 

De elfde oudere van II meet, de 60-jarige Patrick Boel krijgt de 13-jarige Eveline Pe-
reira Brito op bezoek. De stoere Eveline voetbalt op straat maar Patrick is vooral onder 
de indruk van haar computerkennis. ‘Leerlingen die computerles geven aan ouderen, 
ik zie het wel zitten!’
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| Frans Schermer, 56 jaar  | 
Dagelijks leven: opbouwwerker Delphi
Woont: alleen
Hobby’s: lezen, Feyenoord, pubquizzen

| Manourick Anthony, 14 jaar  | 
Dagelijks leven: 2e klas vmbo G.K. van Hogendorpschool
Woont: met moeder, heeft 2 broers en 1 zus
Hobby’s: voetballen op straat, computeren, met vrienden 
omgaan

‘Wat ik wel zou willen, is een trampoline op het plein’
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er iets voor doen. Dan ga je erachter aan.’ Manourick knikt. ‘Ja, 

dat is zo. Maar misschien ga ik wel met mijn vrienden praten.’ 

Frans glimlacht en zegt aan het einde van het gesprek: ‘Dit vind ik 

nou leuk. Om zo in gesprek te gaan met andere bewoners. Soms 

ontstaat er iets wat je van tevoren niet kon bedenken. Iedereen 

heeft wel ideeën maar je moet met elkaar praten om erachter te 

komen!’ 

sen van jouw leeftijd?’ Manourick: ‘Ja, er zijn voetbaltoernooien 

en er was ook een keer paintball. Maar daar ben ik niet heen ge-

gaan omdat ik hoorde dat het pijn doet. En TOS organiseert veel 

voor kinderen, er was ook een keer een zwembad op het Water-

geusplein.’ Frans wil weten of Manourick contact heeft met oude-

ren in de wijk. Manourick vertelt: ‘Soms komen er ouderen kijken 

als we aan het voetballen zijn. Maar wat ik wel vervelend vind, is 

als ouderen veel gedronken hebben en de cafés uitkomen. Dan 

maken ze veel herrie. Ik denk dat ze daarom die camerapalen 

hebben neergezet. Ouderen moeten niet zoveel drinken en dan 

herrie maken, dat is slecht.’

Frans knikt. ‘Ben je trots op je wijk?’ vraagt hij. Manourick twijfelt 

geen moment: ‘Ja. Door hoe de mensen met elkaar omgaan, ie-

dereen helpt elkaar. Ik zou hier later niet ver vandaan willen ver-

huizen. Ik heb hier veel vrienden wonen. En ik wil ook dicht bij 

mijn moeder blijven wonen.’

| Eerste stap  | 
Frans brengt het gesprek terug naar het Watergeusplein. Nu Ma-

nourick het even voor het zeggen heeft, weet hij wel wat er nog 

meer moet komen: ‘Een kunstgras voetbalveld!’ Frans sputtert te-

gen. ‘Ja, dat is héél duur! Maar misschien kun je het met je vrien-

den hebben over die trampoline. Als meer jongeren een trampo-

line willen, kunnen jullie er misschien wel voor zorgen dat die er 

komt. Ik heb als opbouwwerker geen geld daarvoor, maar kan 

jullie wel helpen om zoiets aan te pakken.’ Manourick kijkt een 

beetje bedenkelijk. ‘Het lijkt me wel moeilijk.’ Frans: ‘Dat klopt, 

de eerste stap is altijd moeilijk. Maar als je iets echt wilt, moet je 

Terwijl Frans een slok van zijn cappuccino neemt, vraagt hij aan 

Manourick ‘Bij welke leeftijd ben je eigenlijk een oudere, wat vind 

jij?’ Manourick denkt even na en zegt dan resoluut: ‘Vanaf 47.’ Ge-

lukkig, Frans is dus duidelijk een oudere. ‘Welk vak vind je leuk op 

school’ wil hij weten. Manourick antwoord: ‘Kunstzinnige vorming!’  

Omdat Manourick eigenlijk niet weet wat een opbouwwerker is, 

legt Frans uit wat zijn werk inhoudt: ‘Ik werk samen met mensen in 

de buurt en de straat om het daar leuker en gezelliger te maken. 

Als er bijvoorbeeld problemen zijn op een plein tussen jongeren 

en ouderen, probeer we dat met elkaar op te lossen. Of als be-

woners iets leuks willen doen voor de straat. Het opbouwwerk 

helpt dan om te kijken of en hoe dat kan lukken. Waar woon jij 

eigenlijk?’ Manourick heeft aandachtig geluisterd en antwoordt: 

‘Ik woon in de Schans. Ik ben vaak aan het voetballen op het Wa-

tergeusplein.’ Frans veert op: ‘Aha, wat vind jij dat er op het plein 

zou moeten gebeuren, hoe zou het leuker kunnen?’ Dat weet 

Manourick wel: ‘Een trampoline plaatsen voor kinderen! Ik ben 

niet de enige die dat wil, mijn vrienden willen dat ook. Mijn neefje 

woont in Middelland, daar hebben ze ook een trampoline.’ Frans 

vindt het een interessant idee maar: ‘Als die trampoline er staat, 

kun je niet meer voetballen op het plein.’ Volgens Manourick hoeft 

dat geen probleem te zijn: ‘De trampoline kan toch in een hoekje.’

| Niet saai  | 
Frans wil weten wat Manourick van de wijk vindt: ‘Vind je het niet 

een beetje een saaie wijk?’ Manourick schudt zijn hoofd: ‘Nee 

hoor, laatst was er brand bij de opening van de nieuwe winkels en 

was er iemand dood in zijn huis gevonden.’ Frans zegt: ‘Ik neem 

saai terug. Ik bedoel meer of er leuke dingen gebeuren voor men-

Het twaalfde duo van II meet ontmoet elkaar in café restaurant Soif, met een prachtig 
uitzicht over het water van de Schie. De 56-jarige Frans Schermer en de 14-jarige Ma-
nourick Anthony maken samen plannen voor het Watergeusplein. ‘Ik ben trots op mijn 
wijk, iedereen hier helpt elkaar’
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Dagelijks leven:  Dagelijks leven: vrijwilligerswerk
Woont: met man, heeft 2 kinderen en 3 kleinkinderen
Hobby’s: handwerken

| Ilias Mimouni, 14 jaar  | 
Dagelijks leven: Melanchton Mathenesse, kader 1
Woont: met vader, moeder, heeft 2 broers en 2 zussen
Hobby’s: Thai boksen, voetbal

| Jo Rotmans, 78 jaar  | 

‘Je kunt van elkaars cultuur leren’
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poppen, wandkleden en beschilderde eieren. ‘Dit is een struis-

vogelei. Die blaas je eerst voorzichtig leeg. En daarna schilder ik 

er iets op, zoals bloemen of een landschap.’ Ilias kijkt geïnteres-

seerd en zegt bewonderend: ‘Zo wat knap zeg, echt mooi.’

| Zakgeldproject  | 
Ilias is ook actief in de wijk. Hij vertelt: ‘Ik doe bij TOS, Thuis Op 

Straat, mee aan het Zakgeldproject. We gaan dan onder andere 

met de kleine kinderen op straat spelen en voetballen. Daar krij-

gen we een klein bedrag voor. Maar voor het geld moet je het niet 

doen, ik vind het gewoon heel leuk en ik leer ervan.’ Jo steekt 

haar duimen op. ‘Dat is hartstikke goed!’

Over de vraag of Jo veel contact heeft met jongeren in de buurt, 

antwoordt ze: ‘Nee, niet echt. Ik heb ook geen problemen met 

jongeren. Hangjongeren zijn er altijd geweest, ook toen wij jong 

waren. En nee, ik was zelf geen hangjongere, haha! Waar ik me 

wel aan erger, is het vuil op straat. Ach, ik denk dat er overal wel 

wat is, in elke buurt. Maar jongeren zijn niet onbeleefd tegen me 

hoor.’ Ilias heeft wel contact met de ouderen in zijn buurt. ‘Ik praat 

veel met ouderen. Ze zijn ook aardig hoor. Maar ik denk dat het 

ook door mijn moeder komt, die kent zoveel mensen! Bij ons in de 

buurt woont een Nederlandse vrouw van 80. Als ze naar de markt 

gaat, lopen we altijd met haar mee om haar te helpen met haar 

boodschappen te dragen.’

Jo luistert geïnteresseerd: ‘Het respect voor ouderen en andere 

mensen zit er bij Ilias goed in.’ Voor Ilias is dat heel logisch: ‘Tuur-

lijk! Stel je voor als ik oud ben, dan wil ik ook dat andere mensen 

gewoon aardig voor me zijn!’

Ook al zit er een leeftijdsverschil van 64 jaar tussen Jo Rotmans 

en Ilias Mimouni, de twee kletsen al snel over de buurt. Ilias woont 

in de 2e Schansstraat. ‘O, daar zit een goed Chinees afhaalcen-

trum. Daar hebben we voor mijn verjaardag nog eten gehaald’, 

zegt Jo. Ilias lacht: ‘Klopt, dat is een goede Chinees.’ Jo en haar 

87-jarige man wonen aan het plein in de Van Duylstraat. Door de 

bewoners wordt dit plein ook wel Driehoeksplein genoemd. ‘Dit is 

een 55 plus flat. Er wonen mensen van verschillende nationalitei-

ten bij elkaar. Ik hoef maar een gil te geven en mijn Marokkaanse 

buurman staat klaar om te helpen met tillen’, vertelt Jo. 

| Struisvogelei  | 
Jo woont al vanaf haar 14e jaar in Bospolder. ‘Er is natuurlijk veel 

veranderd. Er zijn veel mensen van Turkse en Marokkaanse af-

komst komen wonen. Soms vind ik het wel jammer dat mensen 

in groepen bij elkaar blijven. Maar met het offerfeest worden we 

altijd uitgenodigd om te komen eten. Dan is er zoveel eten dat ik 

het niet op kan! Dat is heel leuk. Ik zeg altijd dat je van elkaars 

cultuur kunt leren.’

Ilias woont al zijn hele leven in de wijk. ‘Ik vind het een goede wijk. 

Iedereen kent elkaar, vooral de jongeren. Ik voetbal op straat en 

ik doe aan Thaiboksen bij Sportschool Spangen. Die zit op de 

Coolhaven, net buiten de wijk.’ Jo knikt en zegt: ‘Je bent goed 

bezig zo met al die sporten.’

Jo is veertien jaar geleden gepensioneerd en doet sinds die tijd 

vrijwilligerswerk. ‘Ik geef creatieve lessen. Kijk, ik maak zelf dit 

soort dingen.’ Ze staat op en laat Ilias haar kunstwerkjes zien: 

De 78-jarige Jo Rotmans en de 14-jarige Ilias Mimouni zijn het dertiende duo van II 
meet. Ze zijn allebei actief in de wijk: Jo met vrijwilligerswerk en Ilias met TOS. Ilias 
heeft veel contact met ouderen: ‘We helpen de buurvrouw van 80 altijd haar bood-
schappen te dragen.’
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| Aïcha Dadi, 13 jaar  | 
Dagelijks leven: 2e klas vmbo G.K. van Hogendorpschool
Woont: met moeder en broer
Hobby’s: voetballen op straat

| Riet Sieben, 83 jaar  | 
Dagelijks leven: bingo, gym
Woont: alleen, heeft 2 kinderen, 2 kleinkinderen en 1 
achterkleinkind
Hobby’s: puzzelen 

‘Ik wil meer activiteiten voor 
    jongeren en ouderen samen’
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Aïcha bij haar op bezoek is. ‘Ik vind het heel leuk zo, met elkaar 

kletsen. Ik zou het wel gezellig vinden als ik je nog een keer zou 

zien. Kom gerust een keer thee drinken!’

Maar wat deed Riet eigenlijk toen ze zo oud was als Aïcha? Riet 

vertelt: ‘Ik deed aan gymnastiek en ritmisch dansen. En ik zat 

op een jeugdvereniging. Daar ging ik elke week heen, en daar 

bespraken we onder andere Hamlet. Dat was heel goed voor mijn 

algemene ontwikkeling.’ In die tijd had Riet ook een hartsvriendin: 

‘We waren al vanaf ons zesde jaar bevriend, tot op de dag van 

vandaag. Alleen is ze nu aan het dementeren, dat is niet leuk. 

Wat zijn jouw favoriete vakken eigenlijk op school?’, wil ze dan 

van Aïcha weten. Aïcha: ‘Wiskunde, gym en drama. In december 

gaan we een toneelstuk opvoeren op school.’ 

| Thee drinken  | 
Riet heeft niet veel contact met de jongeren in de wijk. ‘Maar on-

langs heb ik een paar weken in het verzorgingstehuis gelegen 

omdat mijn enkel gebroken was. Daar werkte zo’n gezellig jong 

meisje. Met haar kletste ik wat af.’ Aïcha heeft ook niet veel con-

tact met ouderen. ‘Ik heb wel stage gelopen in de Schans, daar 

had ik natuurlijk wel contact met ze.’ Riet roept uit: ‘Nou, had ik 

dat maar geweten, wat jammer dat ik je toen niet kende!’ Aïcha 

gaat door: ‘Maar ik zie ook nooit ouderen in de wijk. En dat vind 

ik best jammer want het lijkt mij juist leuk als er meer activiteiten 

voor jongeren en ouderen samen komen.’ Riet moet even aan dat 

idee wennen en zegt: ‘Die twee groepen blijven toch bij elkaar 

zitten dan hoor. Jij zegt dan toch ook niet kom, dan gaan we lek-

ker met z’n allen voetballen! Die ouderen met de jongeren…Ik zie 

het al voor me!’ Daar moeten beide dames vervolgens heel hard 

om lachen. 

Toch blijft Aïcha bij haar mening: ‘Ik denk dat het wel kan! En het 

kan ook nog leuk zijn voor iedereen.’ Riet vindt het al bijzonder dat 

Als Aïcha vertelt dat ze graag voetbalt, is Riet meteen enthousi-

ast. ‘Wat leuk zeg! Dat zie je niet vaak, voetballende meisjes. Ik 

deed vroeger aan korfbal. Nu ga ik naar gymnastiek in de Schans. 

Bewegen is goed voor je. Maar waar voetbal je dan’, vraagt ze. 

Aïcha antwoordt: ‘Ik zou wel bij een club of vereniging willen spe-

len maar ik voetbal nu op straat, bij het Driehoeksplein.’ Riet: ‘Die 

plek ken ik wel.’

Riet heeft de industrieschool gedaan. ‘Daar leerde je naaien, ha-

ken en verstellen.  Daarna heb ik ongeveer 7 jaar op een atelier 

gewerkt. Na de oorlog was er van alles nodig, jassen, kleding. 

Toen ik trouwde, stopte ik met werken. Maar thuis ging ik gewoon 

verder met kleding naaien.’ Riet woonde tot haar trouwen in het 

Nieuwe Westen. Daarna heeft ze jarenlang met haar man op de 

Mathenesserdijk gewoond. Nu woont ze al 19 jaar vlakbij de me-

trohalte Delfshaven. ‘Ik heb hier veel zien veranderen. Dit was 

een goede arbeidersbuurt. Het is nu veel drukker geworden. En 

er zijn grote supermarkten bijgekomen. Ik winkel daar ook heerlijk 

hoor. Maar ik vind het ook jammer dat de kleine winkeliers weg-

gaan, dat is zonde. Ze redden het niet, dat vind ik jammer van 

deze tijd.’

| Jeugdvereniging  | 
Aïcha is in de wijk geboren. ‘Ik vind het een gezellige buurt, met 

leuke mensen. Het is wel druk inderdaad maar dat vind ik er juist 

leuk aan. Ik ben meestal buiten. Inderdaad, om te voetballen! Met 

een groep vriendinnen en vrienden voetballen we overal waar het 

maar kan. Dat is op pleinen en op straat. Maar ik zou wel een 

voetbalveld in de wijk willen.’

De goedlachse 83-jarige Riet Sieben vindt het hartstikke gezellig dat de 13-jarige Aïcha 
Dadi bij haar op bezoek is. Het veertiende duo van II meet lacht dan ook heel wat af. 
‘Lekker met zijn allen voetballen, ik zie het al voor me!’
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| Marja van Vlijmen, 58 jaar  | | Zakaria El Fadli, 23 jaar  | 
Dagelijks leven: werkt in catering, bijna klaar opleiding 
Sociaal Cultureel Werk
Woont: bij vader, moeder, heeft 2 broers en 2 zussen
Hobby’s: zaalvoetbal, poolen, basketbal

Dagelijks leven: werkt bij certificeringsbureau
Woont: met man, heeft 1 dochter en 2 katten
Hobby’s: lezen, computeren, handwerken, koken, glas 
graveren, puzzelen

‘Onze straat is net een klein dorp’



31Zakaria El Fadli & Marja van Vlijmen

gen we ook een beetje opletten.’ Dat is Zakaria met haar eens. 

Nu hij het toch voor het zeggen heeft, wil hij nog een punt maken: 

‘Er wordt teveel gekort op het sociaal cultureel werk, ze halen 

alle subsidies weg. We moeten juist geld hebben om dingen te 

kunnen organiseren.’ Marja knikt: ‘Ja, dat is hartstikke waar. Dit 

is geen wijk waar je een bijdrage van 25 euro aan de mensen 

kunt vragen. Dat hebben ze niet. Terwijl dat contact met elkaar zo 

belangrijk is!’ De twee buren zijn het helemaal met elkaar eens. 

Voordat hij weer weg moet, naar het koken met de ouderen, zegt 

Zakaria: ‘Dat contact en dingen samen doen, brengt mensen 

dichter bij elkaar.’

we buiten voetbalden.’ Marja haalt haar schouders op: ‘Dat hoort 

erbij als er veel kinderen in de straat wonen. We gaan hier goed 

met elkaar om. Als er wat aan de hand is, kan ik hier bij mijn buren 

terecht.’

| Zeg gewoon gedag  | 
Volgens Marja en Zakaria is de straat een klein dorp. Er wordt 

veel georganiseerd zoals straatfeesten. En tot een paar jaar terug 

keek de hele straat met elkaar buiten naar het voetbal EK en WK 

op een groot scherm. ‘Zelfs mensen uit andere buurten kwamen 

hierheen omdat het hier zo tof was’, herinnert Zakaria zich. Marja 

vult aan: ‘Nu doen we dat niet meer omdat het zo streng is ge-

worden met drank op straat.’ Zakaria: ‘Maar er zijn buren die nog 

wel dingen samen doen, naar het zwembad gaan of voetballen 

met de kleintjes.’ Marja knikt: ‘Het is een leuke straat, er woont 

van alles door elkaar. Maar je moet er wel voor openstaan. Als je 

gewoon eens begint met gedag zeggen tegen de ander. Dan leer 

je nog eens wat.’ Dat is Zakaria met haar eens: ‘Sommige men-

sen praten over je en niet tegen je. Of die kijken alleen of je wat 

verkeerd doet. Maar je hebt ook straten waar mensen helemaal 

niet met elkaar praten. Dat is hier gelukkig niet zo.’

| Beetje opletten  | 
Zou er iets moeten veranderen aan de buurt? Zakaria denkt even 

na en zegt dan: ‘Mensen moeten niet zo op elkaar letten en over 

elkaar praten. Iedereen heeft zijn eigen leven, wees gewoon goed 

met elkaar!’ Marja heeft daar wel een aanvulling op: ‘Nou, ik vind 

dat we wel een beetje op de oudere mensen in de straat mogen 

letten. Of alles wel goed gaat. En als kinderen ruzie hebben, mo-

In de bovenwoning van Marja en haar man, de 66-jarige Frans, 

sluipt de kat stilletjes naar Zakaria. Net op tijd grijpt Marja in en be-

hoedt Zakaria voor een krabbel. Marja vertelt over de bijzondere 

band die zij en Frans hebben met de straat: ‘Frans is hier bene-

den in huis geboren. Hij heeft drie jaar in de Ruilstraat gewoond, 

voor de rest woont hij al zijn hele leven hier.’ 

Ook Zakaria woont van kinds af aan in de straat. Hij vertelt Marja 

waar hij nu allemaal mee bezig is: ‘Ik kom net van mijn werk. Ik 

werk nu in de catering bij een bedrijf op de Maasvlakte. Nog een 

maandje, dan ben ik klaar met mijn opleiding Sociaal Cultureel 

Werk. En ik moet zo weer naar het buurthuis, koken met de ou-

deren uit de buurt.’ Marja zucht: ‘Wat ben je toch druk. Ik heb jou 

nog nooit stil zien zitten, altijd in de weer.’ Zakaria lacht: ‘Ik hou 

niet van stilzitten, ik moet iets doen, bezig zijn.’

| Voornaam  | 
Marja en Zakaria wonen al jaren bij elkaar in de straat. Marja wil 

graag dat de jongeren in de straat haar bij haar voornaam noe-

men want: ‘Tussen mijn oren ben ik niet oud!’ Zakaria: ‘Ik vond 

dat wel een beetje moeilijk in het begin. Ik zeg altijd ‘u’ tegen ou-

deren.’

De twee zijn nog nooit eerder bij elkaar binnen geweest. ‘Maar 

met je moeder maak ik vaak een praatje pot. Over de kinderen 

en vrouwenzaken. Ja, lach niet Zakaria, vrouwenzaken! Ik heb 

Zakaria op zien groeien.’ Zakaria lacht weer als hij aan vroeger 

denkt: ‘Marja heeft me inderdaad groot zien worden. Dat is best 

bijzonder. Je hebt ook wel veel ballen tegen je raam gehad als 

Het laatste gesprek van II meet, is een bijzonder duo. De 58-jarige Marja van Vlijmen 
en de 23-jarige Zakaria El Fadli wonen bij elkaar in de Bingleystraat. Marja wilde graag 
meedoen met II meet, maar dan wel met haar buurjongen. ‘Ik ken hem al van kleins af 
aan.’
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“Prachtige ontmoetingen waardoor wij de 
   bewoners beter hebben leren kennen”

| Ineke de Maaijer  | | Tanja Morsheim  | 
Dagelijks leven: directeur Havensteder Zuid WestDagelijks leven: programmamanager Havensteder
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voor het vrijwilligerswerk. Hij kreeg daarvoor van de deelgemeen-

te Delfshaven een onderscheiding: De Gouden Opsteker. Dat is 

toch bijzonder!’ 

| Ambassadeurs  | 
Maar hoe gaat het nu verder met het project? Ineke: ‘We hebben 

aan de deelnemers gevraagd of ze ambassadeurs willen worden 

van de wijk en daarop hebben de meeste volmondig ja geant-

woord. Dat houdt in dat we ze kunnen bellen om hun mening te 

geven over de wijk. 

Daarnaast zijn er van de duo’s grote posters gemaakt die ver-

spreid in de wijk komen te hangen.’ Tanja: ‘II meet geeft goed 

aan dat je jongeren ook kunt betrekken bij de wijk. Het is een 

nieuwe vorm van contact met je bewoners. Met een kleine inves-

tering kun je als corporatie veel bereiken. We gaan kijken of we 

dat ook in andere wijken kunnen opzetten. De medewerkers van 

Havensteder beseffen dat het niet genoeg is om alleen aandacht 

te hebben voor ‘de stenen’. We hebben juist de bewoners nodig!’

wijk blijven wonen, dat is goed voor de saamhorigheid en binding 

in de wijk. Mensen die betrokken zijn in hun buurt, maken gebruik 

van de voorzieningen en investeren zelf meer tijd en geld in de 

wijk. En dat is alleen maar goed’, legt Tanja uit. 

Als programmamanager weet Ineke hoe belangrijk het onder-

ling contact met elkaar is: ‘Prettig wonen begint bij contact met 

je buurman of buurvrouw. Zo kwam uit een van de gesprekken 

naar voren dat jongeren het fijn vinden als ouderen hun gewoon 

eens gedag zeggen of een praatje maken. Het is belangrijk om 

elkaar te leren kennen, dan spreek je elkaar ook makkelijker aan 

bij eventuele problemen.’

| Opsteker  |
Wat hebben de gesprekken nou opgeleverd? Tanja: ‘Er zijn der-

tig buurtbewoners die goed contact met elkaar hebben gehad en 

dat weer delen met hun omgeving. Ook hebben de lezers van de 

Echo door de interviews een positiever beeld gekregen van de 

bewoners van de wijk. En het was leerzaam voor ons. Een ne-

veneffect van dit project was namelijk dat we hebben geleerd dat 

we op een intieme, kleinschalige manier veel kennis over de wijk 

op kunnen doen. Een methode die we vaker kunnen gebruiken. 

Maar we moeten er wel voor zorgen dat we met deze informatie 

aan de slag gaan. Als de bewoners zien dat we echt wat met hun 

ideeën en opmerkingen doen, blijven ze betrokken.’

Ineke: ‘Enkele gesprekken hebben ook persoonlijk iets opgele-

verd. In het interview vertelde jongere Ilias Mimouni over zijn inzet 

In Bospolder Tussendijken is 16 procent van de bewoners tus-

sen de 15 en 24 jaar. Tegelijkertijd wonen er veel ouderen die in 

de wijk zijn opgegroeid. Zij hebben veel zien veranderen in hun 

buurt. De kloof tussen de jongeren en ouderen is groot: ouderen 

voelen zich soms onveilig als ze langs een groepje jongeren lo-

pen. Jongeren vinden dat hun oude buurtgenoten snel klagen. 

Met de gesprekken van II meet hoopte Havensteder het onder-

linge contact te verbeteren. 

De gesprekken, onder leiding van een interviewster, verschenen 

van september tot eind december 2011 in huis-aan-huiskrant de 

Echo. ‘Het waren vijftien prachtige ontmoetingen. De jongeren 

leerden over het verleden van de ouderen en de wijk. En de ou-

deren leerden wat hyves en what’s app is. Maar door de inter-

views hebben wij als Havensteder de bewoners ook beter leren 

kennen’, vertelt Ineke. ‘Wat ik mooi vond, was dat je in ontmoe-

tingen de warmte en het respect voor elkaar goed terug zag’, vult 

Tanja aan. ‘Ouderen moesten vroeger op zaterdag naar school 

en overal naar toe lopen. Daar hebben de jongeren respect voor. 

Ouderen vinden dat jongeren het maar druk hebben.’

| Betrokken bij de wijk  |
Havensteder doet veel om ervoor te zorgen dat bewoners niet 

‘wegstromen’ uit de wijk. Zo zijn er verschillende typen woningen 

bijgekomen. Meer huurhuizen voor gezinnen maar ook voor stu-

denten en jongeren. ‘We willen dat mensen zo lang mogelijk in de 

Havensteder werkt aan een prettige woonomgeving voor haar huurders. En prettig 
wonen begint bij het contact met je buurman of buurvrouw. Maar wat als de grootste 
groepen bewoners óf jongeren óf ouderen zijn, zoals in Bospolder Tussendijken? Dan 
zorg je dat die groepen elkaar ontmoeten: II meet dus. Voor het project II meet gingen 
vijftien jongeren en vijftien ouderen met elkaar in gesprek. Ineke de Maaijer, program-
manager en Tanja Morsheim, directeur Zuid West, blikken terug op het project. 

Ineke de Maaijer & Tanja Morsheim  
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