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De Schiedammer gemeente-
raad besluit in 2018 dat de stad
een stadsdichter verdient. Het
Literair Gezelschap Schiedam
en de bibliotheek gaan vervol-
gens op zoek naar de juiste
kandidaat. Yvette Neuschwan-
ger aarzelt geen moment en
meldt zich aan. Van de vijf ge-
gadigden kiezen de poëzieken-
ners haar en ze wordt officieel
geïnstalleerd. Om goed kennis
te maken met Yvette maken
we met haar een wandeling
langs bijzondere plekken die
voor elke Schiedammer en Rot-
terdammer de moeite waard
zijn om een keer te bekijken.

Bibliotheek De Korenbeurs>
Lange Haven 145
De mooiste bieb van Neder-
land! Ik snap nog steeds niet
dat we tweede zijn geworden
in die ranglijst. De bieb zit in
een historisch gebouw, waar
het door de enorme groene
binnentuin lijkt of je buiten
zit. Als je er binnenloopt, stap
je direct naar de koffiecorner
of de boeken. En kijk naar die
schitterende lamp die is opge-
bouwd uit jeneverglaasjes. Het
is meer dan een bibliotheek,
het is een ontmoetingsplek. Je
voelt je welkom. Voor mij is de-
ze plek nu extra speciaal. Tij-
dens de selectie van dich-
ters moest ik hier als laatste
’s avonds laat stukjes voordra-
gen. Ik sprak net een dichtre-
gel uit over 4 mei: “Het was zo
stil dat je een held kon horen
vallen.” Precies op dat moment
hoorden we blaadjes van een
plant vallen, magisch! Later
ben ik hier officieel als stads-
dichter geïnstalleerd door
Adriaan van Dis. Hij was super-
aardig en vroeg of ik mijn
dichtbundel voor hem wilde
signeren. Het voelde alsof ik al
gewonnen had nog voordat ik
begonnen was.

De Gorzen >
het huis van opa en oma

Ik kom uit de Gorzen, een
Schiedamse volkswijk. Ik ben
geboren in de Lekstraat, toen
ik 5 was verhuisden mijn ou-
ders naar de Poortugaalse-
straat. De Gorzen is zo’n wijk

waar iedereen met een klap-
stoel op de stoep gaat zitten zo-
dra het mooi weer is. Ons kent
ons, trots. Op de hoek van een
straat zat een oude vrouw die
vanachter haar raam altijd en-
thousiast naar iedereen zwaai-
de. Heel de buurt noemde haar
tante Neel. In de jaren 90 be-
gon mijn moeder Muziek-
school Annelies, vlak om de
hoek in de IJsselmondestraat.
Ze is nu 70 en runt de school
nog steeds. Haar visie is dat ie-
dereen muziek kan en mag ma-
ken. Mijn opa en oma woon-
den in diezelfde straat. Als ik
daar als kind had gegeten, liep
mijn oma ’s avonds 10 meter
mee en keek of ik goed thuis-
kwam. Ik zat ook in de Gorzen
op school. Toen ik op mezelf
ging wonen, was dat ook in de
Gorzen. Mijn hele leven speel-
de zich af op de oppervlakte
van een postzegel. Als ik nu
langs het huis van mijn opa en
oma loop, heb ik er steeds weer
moeite mee: ik snap nog steeds
niet dat daar nu andere men-
sen wonen. Dat huis is zo bepa-
lend voor mijn herinneringen.
Ik woon nu met mijn man en
kinderen in het centrum van
Schiedam, maar elke keer als
ik hier kom, voelt het als thuis.
Het is zo tof dat mijn ouders
nog wonen in het huis waarin
ik ben opgegroeid. 

De Gorzen, Albert Heijn, 
Groenelaan

De Groenelaan is de levens-
ader van de Gorzen. Waar nu
de Albert Heijn staat, stond
vroeger een winkel, Toontje,
een grote loods met tweede-
hands spullen. Een schatka-
mer waar je uren kon struinen.
Het veldje ernaast werd ’s win-
ters opgespoten zodat je er kon
schaatsen. Daarna heb ik jaren-
lang in het weekend in de su-
permarkt gewerkt, bij de kaas-,
brood- en worstafdeling. Daar
had ik het enorm naar mijn
zin. Rond mijn 20e vond ik het
tijd voor ‘een echte baan’. Ik
kwam terecht bij een chic ad-
vocatenkantoor in Rotterdam.
Afschuwelijke mensen, ik heb
me er laten behandelen als oud

vuil. Na een tijd besefte ik dat
ik het belangrijk vond om het
vooral leuk te hebben in mijn
werk, met fijne mensen. Da-
hàààààg, ik ging lekker terug
naar de Albert Heijn! Daar had
ik echt goede bazen, zij zagen
wat er in mij zat en binnen een
jaar zat ik in een functie op
kantoor. Door te kiezen voor
mijn gevoel ben ik ver geko-
men. Nu werk ik alweer bijna
20 jaar voor de Provincie Zuid-
Holland. Ik ben in verschillen-
de functies doorgegroeid en
werk nu als communicatiead-
viseur. En sinds 2015 heb ik
daarnaast mijn eigen tekstbu-
reau. Ik ga niet naar de sport-
school, maar krijg energie van
schrijven. Onder de naam Feet-
je schrijf ik al jarenlang blogs
en gedichten. 

Ik word heel blij van taal, in
drie zinnen kun je zoveel zeg-
gen. Ik ben geen klassieke, lite-
raire dichter maar gebruik ge-
wone mensentaal die iedereen
raakt en snapt. Als stadsdichter
wil ik juist verbinding aan-
brengen, het grote nieuws
klein maken en iets kleins
groot. Ik probeer met woorden
gevoel te geven aan iets wat bij
anderen gebeurt. Terugkeren-
de thema’s in mijn eerdere
werk zijn bijvoorbeeld rouw,
verlies, eenzaamheid. In het
begin voelde ik me daar wel on-
gemakkelijk bij. Toen een
vriend zijn vader had verloren
en ik daarover dichtte, voelde
het alsof ik iemands verdriet
aan het exploiteren was. Maar
hij vond het juist fijn dat ik kon
uiten wat hij voelde. Mensen
vinden vaak troost in mijn ge-
dichten.

Lange Haven, Centrum
Schiedam is als een parel die

niet ontdekt wil worden, zo
lijkt het soms. Er gebeurt veel
op cultureel gebied. Maar
vraag het een gemiddelde
Schiedammer op straat en die
vindt het een rotstad. Willen
we het niet zien of willen we
het gewoon niet delen, daar
ben ik nog niet uit. De Lange
Haven, daar zit van alles, de
Bonte Koe, het Jenevermuse-

um, de opgang naar het Stede-
lijk Museum, de boksschool in
het voormalig badhuis, de ta-
pasboot. Er wonen mensen en
er lopen kippen. Onlangs is de
Lange Haven opnieuw inge-
richt, het is er nu zo mooi ’s
avonds, met lichtjes in de bo-
men. Het is trouwens ook de
plek waar ik mijn man ont-
moette. Ik danste bij dans-
school Sitton en hij werkte er-
naast in de keuken van het
bowlingcentrum, in het rijks-
monument Musis Sacrum.
Mijn broer werkte daar ook. Op
zaterdagavond ging ik altijd
even bij mijn broer langs om
snoep of sigaretten te halen. Zo
leerde Patrick mij kennen,
waarop hij besloot vrienden te
worden met mijn broer. Hij
ging zelfs een keer mee op va-
kantie. Daar begon het bij mij
ook te kriebelen. Onze bruiloft
was heel Schiedams. Met een
bakfiets waarop ik bevallig lag
te wezen naar het stadhuis,
een fotoshoot op molen De
Palmboom en vervolgens met
de fluisterboot naar Hoppe, de
voormalige jeneverstokerij,
voor het feest. Dat was in 2006,
maar we zijn al 30 jaar samen,
sinds die roemruchte zaterdag-
se dansavonden.

“MIJN HELE LEVEN SPEELDE
ZICH AF OP DE OPPERVLAKTE
VAN EEN POSTZEGEL”

Schiedam is natuurlijk de stad van de jenever, maar prikkelt naast
drinkers ook schrijvers en dichters. Denk aan Piet Paaltjens, Gerard
Reve, Ida Gerhardt en Annie M.G. Schmidt, enkele voorbeelden van
bekende scribenten die hier zijn geboren, woonden, werkten of
graag vertoefden. Hoort in dat rijtje met grote namen ook Yvette
Neuschwanger, de kersverse stadsdichter? 

TEKST: SUZANNE STAM
BEELD: JAAP VAN RIJN

Er stonden ganzen voor het raam
waar nu een vrouw de bloemen schikt
ze plots opkijkt en verschrikt
de gordijnen voor me sluit
en een eind maakt aan mijn dromen
maar geen enkel dicht gordijn
verhult wat ooit was
en voor mij altijd zal zijn
het huis vol liefde
waar ik zo graag mocht komen

IJsselmonde-
straat 6

Ze geeft de planten water
de vrouw achter het gordijn
groet de mensen die voorbij gaan
met een glimlach vol van pijn
wie goed kijkt ziet smekende ogen
een uitgestoken hand, achter het glas
maar niemand die hem aanpakt
men zwaait
versnelt de pas
kijk die vrouw achter het raam daar
zo sociaal, zo lief, zo fijn
iedereen kent en groet haar
ze zal vast gelukkig zijn

Eenzaamheid ~
fragment

Wandelen met
stadsdichter

Yvette
Neuschwanger

"En kijk naar die schitterende lamp die is opgebouwd uit jeneverglaasjes. Het is

meer dan een bibliotheek, het is een ontmoetingsplek." 


