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OPDRACHT

Realisatie van een aantal kleine sculpturen in de buurt van de drie speelveldjes in 
Groenoord Zuid. Daarnaast is er een duidelijke vraag van de gemeente een 
kunstconcept te ontwikkelen wat voortkomt uit de sociale situatie in de wijk. 
Hiertoe heb ik een lijst met contactpersonen gekregen die ik allemaal gaandeweg 
benaderd heb en via de gesprekken ben ik tot een aantal conclusies gekomen. Hier 
volgt het verslag daarvan.

Donderdag 10 november

EL FURKAN
De eerste afspraak is om 9.30 uur op El Furkan, een regionale Islamitische school, 
met directeur Kees van Leuzen; ook Jacob Boven (bureau educatie van de gemeente 
Schiedam), Petra de Lange en een afgevaardigde van de school, een docent (waarvan 
ik mij de naam niet herinner) wonen dit gesprek bij. 

Onderwerp is het Schoolplein. Ik werd uitgenodigd voor dit gesprek omdat de 
directeur het schoolplein wil aanpakken en ik een kunstenaar ben, dat leek hem 
passend. Tijdens het vooroverleg over mijn schetsontwerp (november, stadhuis 
Schiedam) werd aangegeven dat het misschien zinvol zou zijn voor bepaalde 
subsidieregelingen om met een school samen te werken en zowel iets op de school als 
in de wijk te doen, vandaar dat ik inga op dit voorstel. 
Kort gezegd wordt er besproken dat er contact gelegd gaat worden met een 
vormgever die contacten heeft met fabrikanten van speeltoestellen. 

Later bespreek ik met Kees van Leuzen dat het vreemd is dat de ontwikkeling van 
een schoolplein alleen over het aanleggen van speeltoestellen gaat. Het lijkt mij juist 
goed een kunstenaar in het ontwerpproces te betrekken, eventueel met 



speeltoestellen, maar daar niet de nadruk op te leggen. De directeur voelt daar ook 
voor. We bespreken nog dat binnen de islam afbeeldingen niet gemaakt en getoond 
mogen worden. Waartegen de docent die het gesprek bijwoont protesteert, dus daar is 
nog niet alles over gezegd, de kinderen krijgen namelijk wel les in tekenen en 
handvaardigheid. 
We bespreken verder dat ik betrokken ga worden bij de ontwikkeling van het 
schoolplein. Na het gesprek loop ik nog even de school door en ga even naar de beide 
schoolpleinen kijken. Op de kleuterspeelplaats spelen hele kleine meisjes in 
traditionele Islamitische kleding. 

1e observatie
Dit is een regionale school, er komen veel kinderen naartoe van buiten Schiedam, er 
zitten nauwelijks, misschien geen, autochtone kinderen omdat alleen Islamitische 
kinderen toegelaten worden. Ik ervaar de school als een eiland in de wijk, niet alleen 
door de geloofsovertuiging maar ook doordat veel kinderen van buiten Groenoord 
komen. Zo lijkt er behalve de locatie niet echt een sterke binding met de wijk te zijn. 

De omgeving van de school en het gebouw zelf ademen iets troosteloos uit. Ik kan me 
voorstellen dat het schoolplein moet worden aangepakt (ik zou het hele gebouw een 
kleur geven en ook het schoolplein). Maar er is geen budget, en dit ziet eruit als een 
opdracht an sich, waar een behoorlijk budget voor nodig zou zijn, een grote klus.
Ik heb mijn contactgegevens achtergelaten voor het eventueel verder ontwikkelen van 
de plannen voor het schoolplein, maar hoor niets meer van de school. 

BUREAU DE VIJF
Hierna heb ik een afspraak met Edgar van der Roer, van bureau De Vijf.
Buro de Vijf heeft op uitnodiging van de gemeente Schiedam gesprekken gevoerd 
met alle bewoners van de wijk, en heeft het gehele sociale milieu in kaart gebracht. 
Die gegevens heb ik van Michelle Mandos gekregen en ingezien, ze geven inzicht in 
hoe de mensen hun woonomgeving ervaren en of ze al dan niet goed contact hebben 
met hun buren en een sociale binding aangaan met de wijk Groenoord Zuid. Edgar 
van der Roer spreekt over een promotieteam van de wijk. Een team van bewoners die 
zich inzetten voor het verbeteren van hun leefomgeving.
Er zijn activiteiten georganiseerd om de wijk schoon te houden, beginnend met een 
ontbijt en dan de hele dag samen klussen. Er ontstaat daardoor een betrokkenheid bij 
de wijk. Uit de verhalen die ik hoor lijkt dit een heel succesvol gebeuren te zijn 
geweest en veel beter aan te slaan bij de bewoners dan vergaderingen of andere 
bijeenkomsten, ze willen wat DOEN. Ik bespreek met Edgar dat ik graag de 
telefoonnummers van de mensen van het promotieteam zou hebben om met hun aan 
de slag te gaan. Ook vertelt Edgar van de Roer dat zijn schoonmoeder, woonachtig in 
de Obrechtstraat op nummer 5, actief is in het promotieteam van de wijk. 

Op een later moment, in mijn verdere onderzoek heb ik Edgar nog gebeld en hem 
gevraagd of ik zijn schoonmoeder kon benaderen. Dat was beter van niet maar hij 
zou mij de telefoonnummers van de mensen van het promotieteam doorgeven, zodra 
hij ze gebeld had en om toestemming gevraagd. Hierop heb ik ook niets meer 



vernomen, ook niet na een herhalingstelefoontje waarin hij mij verzekerde me per e-
mail de namen en telefoonnummers door te geven van de mensen uit de wijk die zich 
zouden willen inzetten voor de verbetering ervan. 

TOS
Van Edgar hoor ik ook over TOS – Thuis Op Straat, een initiatief voor de kinderen.
TOS gaat op woensdagmiddagen naar wijken toe met speelgoed en spelobjecten. Zij 
gaan naar een pleintje met een karretje waarin alle spelobjecten liggen en waarop 
langzaam maar zeker kinderen uit de wijk afkomen en meedoen. Als ik later TOS 
opzoek op internet blijkt het een landelijke organisatie te zijn die vooral actief is in de 
grote steden, vaak in achterstandswijken en eveneens in buitenwijken van Schiedam. 
Zij geven de kinderen de mogelijkheid te spelen in groepsverband waarbij dan wel 
bepaalde gedragsregels gelden. Hierover later meer.

GYMNASIUM
Daarna ga ik naar het Gymnasium en spreek er met Gonnie van den Nouweland, zij is 
docent beeldende vorming. Ze lijkt geïnteresseerd en ik laat mijn contactgegevens bij 
haar achter, We zullen mailen over het ontwikkelen en maken van een beeld als 
zijnde een opdracht in haar klas. Toch hoor ik ook van haar niets meer.

Toen ik belde met de directrice van deze school vertelde zij mij wel dat het mogelijk 
was dat het gymnasium naar een andere locatie zou verhuizen, daar was echter nog 
niets over bekend. Ook sprak zij over een kunstwerk wat door de leerlingen al 
ontworpen was en nog uitgevoerd zou moeten worden. Zij gaf me de naam en het mail 
adres van Gonnie van den Nouweland, die ik dus kort sprak. Ook deze school lijkt 
niet echt verbonden te zijn met de wijk, het zijn gasten geen bewoners! 

DE TROUBADOUR
Daarna heb ik een gesprek met Robine Kassam, directrice van de Troubadour.
Zij spreekt over een project waar zij met een paar andere scholen aan werkt, Kunst is 
Gezond. De openbare scholen in Schiedam doen er aan mee. Het komt voort uit het 
fruitproject waar alle Schiedammer Scholen aan mee doen en wat dan nu uitgebreid 
wordt naar de kunsten. Dans, muziek, theater zijn niet alleen fysiek gezond maar ook 
geestelijk; beeldende kunst zou daar een aanvulling op kunnen zijn. Deze tak uit de 
kunsten is nog niet vertegenwoordigd in het project. Ik neem dit mee ter overweging. 
Misschien kan ik ook hier een combinatie maken met het project in de wijk.
Na de kerstvakantie vindt het project plaats. (23 januari tot en met 16 februari)

DE REGENBOOG
Als laatste bezoek ik de Regenboog, ik heb er een gesprek met de directrice Carolien 
van Collenburg-Becht
Het betreft hier een kleine school van rond de 100 leerlingen, gesitueerd tegenover El 
Furkan. Een Rooms Katholieke, Protestant Christelijke school, waar overigens 
kinderen van alle geloofsovertuigingen toegelaten worden. Carolien van Collenburg-
Becht is oprecht enthousiast over het maken van een kunsttoepassing in de wijk en 
bereidwillig mee te werken. Zij spreekt over een ander project van een Stichting 
NAR  die de kinderen leren hun gevoel te uiten, niet door erop los te slaan maar door 



te praten over wat zij voelen, dit project heeft veel teweeggebracht in positieve zin in 
gedragspatronen van de kinderen in de wijk. 

DE LOCATIE VOOR DE KUNSTTOEPASSING
Dan ga ik nog kijken naar de drie speelveldjes. Ze zien er netjes en rustig uit. Ik 
bedenk dat er vijf kleine sculpturen eventueel geplaatst zouden moeten worden aan 
de gevels... Ik zie in eerste instantie geen mogelijkheden aan de gevels, er is weinig 
ruimte om er een sculptuur te bevestigen, tenminste als deze nog enige visuele impact  
zou moeten hebben. 

twee van de speelveldjes

Ik zet later mijn eerste kennismakingservaringen op een rijtje en het blijkt dat bijna in 
elke situatie er een ander belang in het geding is dan hetgeen waarnaar ik op zoek 



ben en ook dan waar het in de opdracht om gaat. Ieder wil mij ook nog ergens anders 
voor inzetten behalve Carolien van Collenburg-Becht heeft zonder eigen `belang`, 
interesse voor het project getoond. Even dacht ik nog bepaalde dingen te kunnen 
combineren, zoals het schoolplein met de opdracht of binnen het project Kunst is 
Gezond op de Troubadour, of met het Gymnasium een sculptuur maken. 
Toch klopt dit niet, dan draai ik om de kern heen die langzaam maar zeker zichtbaar 
wordt. Ik wil juist dichter bij mensen uit de wijk komen en wat daar leeft, plus ervoor 
zorgen dat het project ook uit de wijk komt. Een school, als instituut heeft daarin 
weer een heel ander belang en een andere plek. Bovendien komen de kinderen op de 
diverse scholen niet alleen maar uit Groenoord Zuid.
 

Woensdag 23 november

DE WIJK GROENOORD ZUID
Opnieuw ga ik naar de wijk, deze keer op de bonnefooi. 
Ik ga er nog eens rondlopen, om te kijken hoe het nu zit met de opdracht; 5 kleine 
sculpturen, opgehangen bij de speelveldjes. Ik kijk goed rond en concludeer dat 
kleine sculpturen aan de gevels van de laagbouweengezinswoningen zouden 
wegvallen in het visuele gedruis van de omgeving. 

Misschien kan er iets gebeuren dat met veel grotere regelmaat terug zou komen, 
wellicht zelfs kleiner, of zelfs onzichtbaar (zoals geluid) of sculpturen die 
daadwerkelijk anticiperen op de omgeving. 
Visueel gezien zou dat bij de speelveldjes kunnen op de drie lantaarnpalen die elk 
speelveldje in het midden achteraan verlichten; een grote vogel zou daarop niet 
misstaan, maar ik zie niet gelijk hoe ik daar sociaal gezien de wijk bij kan betrekken. 
Er is ook een lange rij lantaarnpalen in de Obrechtstraat waar ik mogelijkheden mee 
zie. Een andere plek is op een groter grasveld, dat tussen de wijk en het Gymnasium 
ligt, daar is een mooie wijde weide, uitermate geschikt voor een staande sculptuur. 



Een van de speelveldjes, met de lantaarnpaal in het midden achter

De Obrechtstraat met een lange rij lantaarnpalen



twee foto’s van de ‘wijdse weide’ tussen het gymnasium en de wijk in, aan de Obrechtstraat

Donderdag 8 december
Om half 11 heb ik een afspraak bij Carolien van Collenburg Becht, over een 
mogelijke samenwerking met haar school, de Regenboog. Ik vertel haar dat mijn 
inzichten aan het focussen zijn en dat ik wil proberen toch zoveel mogelijk bij de 
bewoners (en kinderen) van de wijk te blijven, om iets te ontwikkelen voor de wijk, 
de betrokkenheid van de omwonenden proberen te organiseren. Zij stelt voor dat ik 
met alleen de kinderen uit de wijk kan werken die op haar school zitten, dat zijn er 
ongeveer 15. We spreken meteen een datum af die in januari moet vallen omdat 
december een erg drukke maand is met eerst sinterklaas dan kerst en oud en nieuw. 
Het is beter om het nieuwe project daar overheen te tillen, dan kunnen de kinderen 
zich concentreren op dit nieuwe plan en bovendien kunnen we de ouders van te voren 
inlichten over mijn bezoek en het werken met hun kinderen. 

Daarna om kwart over 1 geef ik een eerste gastles bij meester Patrick op de 
Troubadour. Hij heeft 14 kinderen in de klas, het gaat over groep 7. Van de 14 
kinderen wonen er 9 in Groenoord Zuid. We praten over wat kunst is en hoe je je huis 
of omgeving zou kunnen opfleuren, mooier maken. We spreken ook over wat kunst 
is, maar dat is nog best ingewikkeld, heeft kunst nu wel of niet een functie? 
Wat is nu precies een beeld? Een standbeeld misschien?



Daarna worden er tekeningen en schilderingen gemaakt. Deze gastles voor mij dient 
ter oriëntatie van het werken met kinderen uit deze wijk en het voeling krijgen met de 
leeftijdsgroep. De les loopt van kwart over 1 tot kwart voor 3, het is een leuke les met 
zeer verschillende kinderen en de groep is net klein genoeg om echt contact met ze te 
kunnen hebben. Sommigen zitten gelijk midden in hun verhaal en tekening, anderen 
mopperen dat ze niet kunnen tekenen of niet begrijpen waar het over gaat. Het is ook 
nog best abstract. Als kinderen niet weten wat ze willen tekenen stel ik ze voor hun 
huis of appartement te tekenen, of daar waar ze wonen en dan gaan we dat later 
versieren. Na afloop neem ik neem de tekeningen mee naar huis.

NOGMAALS TOS
Later die middag heb ik een afspraak bij TOS, Thuis op straat. Dit is de organisatie 
waar ik eerder over sprak, zij die met speelgoed en spelletjes de straat opgaat. 
Kinderen kunnen lid worden, krijgen (dit is allemaal gratis) een pasje en komen dan 
om met elkaar te spelen samen op een plein of in een park. Er gelden gedrags- en 
omgangsregels om elkaar te respecteren, als je die respecteert mag je speelgoed lenen 
en ermee spelen. Zo kunnen kinderen met andere speelgoed spelen (en met andere 
kinderen) dan dat ze thuis hebben.

Deze organisatie spreekt mij erg aan. Het idee van weer spelen op straat vind ik mooi 
en het met elkaar doen dat spreekt mij ook aan. Het idee is dat er begonnen wordt 
met spelen en steeds meer kinderen aansluiten. Dus het is in die zin vrij toegankelijk 
en voor iedereen die wil kan meedoen. Een school is een duidelijk instituut, met 
grenzen, TOS is vrijer toegankelijk, als kinderen komen is het uit vrije wil. Misschien 
is het wel mogelijk met hen samen een kinderproject op te zetten in de wijk, zij zijn in 
elk geval enthousiast. We spreken over een stoepkrijt project. Ik beloof ze aanstaande 
woensdag te komen kijken. Op woensdag- en maandagmiddag zijn zij bij de 
Regenboog te vinden, dat is voor hen de dichtstbijzijnde locatie bij Groenoord Zuid, 
we kunnen makkelijk van de regenboog de laan van Bol es oversteken om naar 
Groenoord Zuid te gaan met de kinderen, 

Woensdag 14 december
Ik wilde eigenlijk naar de gemeente Schiedam om te spreken met Peter Meijer over 
de ontwikkeling van Groenoord Zuid. Helaas kwam ik in een kettingbotsing terecht, 
gelukkig alleen blikschade, maar daardoor wel een paar afspraken gemist.
Ook met Henk Metaal had ik een afspraak die ik later toch nog heb kunnen nakomen.
Een sombere blik: “het wàs een keurig nette buurt. Wij waren al lang blij met onze 
eengezinswoning, zaten er lekker vrij. Nu zijn er eigenlijk twee grote ergernissen, de 
buurtbewoners en de rijksweg die een klereherrie maakt, zodat je in de zomer niet 
echt lekker buiten kan zitten.” Henk Metaal is al jaren bezig een geluidswal te 
realiseren maar heeft nog weinig succes bij zijn pogingen daartoe. De buurt is 
verpauperd, dit komt vooral door het toenemende aantal buitenlanders die er wonen. 
Toen hij er kwam wonen, dertig jaar geleden, kende de buurt een bewonersvereniging 
van meer dan 200 leden, nu bestaat dat promotieteam (soort van wijkvereniging) nog 
uit twee leden, de bestuurder (Henk Metaal) en zijn secretaresse. (Trees van no. 5)
Henk Metaal is verbitterd, ik krijg de indruk dat hij ook niet echt meer tot activiteit te 
porren is, hij zegt zelf dat hij al genoeg heeft gedaan voor de wijk. Hij vertelt over 



een voorval van een Turkse familie die klaar staat om op vakantie te gaan naar 
Turkije met een volgepakte auto en de vrienden en familie komen afscheid nemen. 
De kinderen gaan hortensia’s plukken uit de openbaar aangelegde perken en de 
ouders laten dat gewoon toe! 

Erg veel begrip voor de situatie van de buitenlandse bewoners heeft hij niet en dat is 
denk ik ook niet eenvoudig. Hier botst het dan ook, toch een soort van 
kleinburgerlijke oudere bewoners die veel tijd hebben om uit het raam te kijken en 
een veel grotere groep jonge mensen, veelal afkomstig uit het buitenland (omdat het 
hier nu eenmaal gaat om betaalbare huurwoningen en deze mensen niet een twee drie 
directe aansluiting hebben op de beter betalende arbeidsmarkt) maar in ieder geval 
met een veel drukker eigen leven, waardoor er minder aandacht mogelijk is voor de 
visuele en sociale omgeving. Bovendien is het ook zo dat verschillende culturen 
verschillend met hun omgeving om gaan en dat misschien voor Henk Metaal de 
hortensia’s belangrijk zijn, maar dat voor de Turkse buren het bloemen zijn die je kan 
plukken.

TOS
Na het gesprek met Henk Metaal zoek ik TOS op, ik ben benieuwd hoe ze te werk 
gaan en hoeveel kinderen erop afkomen. Helaas zijn er geen kinderen, het is ook een 
beetje regenachtig weer en toch ben ik teleurgesteld. De verhalen klonken zo 
enthousiast, je zou verwachten dat de kinderen toch gewoon komen!

De weken die hierna volgen verdiep ik me verder. 

21 december
Ik ga naar het archief van Schiedam om te kijken of ik eventueel met historisch feiten 
over Groenoord iets kan doen. Hier vind ik niet zo gek veel informatie behalve dan 
dat in 1970 landvreugde geopend werd als wijkcentrum van Groenoord, net op dat 
moment dacht ik dat dàt het was dat er nodig is om mensen hier meer op een lijn te 
krijgen; een ontmoetingsplek! 

WOONPLUS
Ook heb ik nu een afspraak met Peter Meijer bij Woon Plus om over de aanpak van 
de wijk te praten. Zijn de wegen al bijna klaar, of moeten die nog herbestraat worden. 
De zwarte (dure) stenen zijn deel van het reorganisatie plan van de wijk. Hij vertelt 
dat in augustus de speelobjecten geplaatst zijn omdat er veel vraag naar was en het 
voetbalveldje is aangelegd. Ook over de groenvoorziening vertelt hij dat Woonplus 
daar in Groenoord Zuid verantwoordelijk voor is. Als ik hem vraag hoe het met het 
contact met de bewoners gaat vertelt hij over het schoonmaakproject met alle 
bewoners en het grote feest dat daarna voor hen gegeven is. Hij denkt dat de mensen 
te bereiken zijn door ze op naam aan te schrijven, dan komen ze wel.

TOS
Daarna ga ik nogmaals naar TOS om te kijken hoe hun activiteiten vorm krijgen op 
straat. Het weer is weer niet geweldig en helaas zijn er ook weinig tot geen kinderen. 
Eerder besprak ik met hun de mogelijkheid om met kinderen op straat te gaan 
tekenen met stoepkrijt. Ik heb ze in totaal drie keer opgezocht en drie keer waren er 



heel weinig of helemaal geen kinderen, dan werkt mijn plan niet om dichter bij de 
wijk te komen. Ook vreesde ik voor de kou om de kinderen op de been te krijgen; het 
is niet het beste seizoen om iets te doen buiten op straat. 
Hierna heb ik nog twee afspraken staan, begin januari, een weer bij meester Patrick 
op de Troubadour en een met de kinderen uit de wijk op de Regenboog, ik ben 
benieuwd wat daar dan uit gaat komen.

HORTENSIAS
Ik loop nogmaals door de wijk. Het visuele gegeven is tenslotte ook belangrijk in de 
opdracht. Het visuele uitgangspunt zal moeten samenvallen met iets uit de sociale 
structuur van de wijk. 
Er is nog iets wat me in deze tijd begint op te vallen, omdat ik vaker door de wijk 
loop en kijk. De hortensia’s! Niet een veldje, nee ze staan echt overal. Op een 
gegeven moment zie ik niets anders dan grote oppervlakten uitgedroogde dorre 
bruine planten staan, die een paar maanden per jaar bloeien en de rest van de tijd het 
zicht ontsieren. Henk Meijer vertelde dat ze in februari gesnoeid worden. Als zulke 
grote oppervlakten dorre planten een groot gedeelte van het jaar aanwezig zijn in een 
wijk hoe moeten 5 kleine sculpturen dan visueel echt iets veranderen?





Het begint me steeds duidelijker te worden dat ik een kern wil pakken, het heeft 
volgens mij weinig zin om er een aantal kleine beelden te plaatsen die geen relatie 
hebben met de wijk. Of het zouden totaal autonome beelden moeten zijn alleen 
gericht op het visuele gegeven van de wijk en mijn werk. Of het worden beelden die 
echt ontstaan uit de sociale situatie in de wijk. De drie reigers of drie verschillende 
grote roofvogels op de lantaarnpalen zou een autonome oplossing kunnen zijn die 
mooi en subtiel aanwezig zou zijn, ook niet op vandalisme of andere problemen zou 
stuiten. Maar dat beantwoordt niet aan de problematiek in de wijk en ook niet echt 
aan de opdracht. Ik heb me de afgelopen maanden helemaal gericht op die sociale 
situatie in de wijk, ik heb met iedereen gesproken die maar mogelijkerwijs een 
aanknopingspunt zou kunnen zijn tot het vormen van een idee over een opbouwende 
sociale sculptuur hier in Groenoord Zuid.
Enfin mijn twee geplande afspraken...

Maandag 9 januari
De eerste afspraak in het nieuwe jaar is een les bij groep 7 bij meester Patrick op 
maandag 9 januari. Ik heb nu dia’s en een projector meegenomen en laat 10 beelden 
zien uit mijn werk. Het wordt een boeiende les want opeens wordt de definitie van 
een beeld veel helderder, en wat dat dan met beeldende kunst te maken heeft. De 
kinderen zijn ook echt geïnteresseerd. Ik heb klei meegenomen en ieder maakt een 
beeld uit klei voor de buurt waarin de kinderen wonen, het valt niet mee om het 
ruimtelijk te maken, maar met wat hulp en ondersteunend gesprek wordt het een 
inspirerende middag. Het contact met deze kinderen wordt zo gelegd. Dit kan een 
ingang zijn voor het later werken met de kinderen uit de wijk.  









Donderdag 12 januari
De tweede afspraak is bij de Regenboog, bijzonder op deze kleine school is dat ik 
echt met de kinderen uit de wijk mag werken, dat zijn er eigenlijk 15, maar door het 
offerfeest (Islamitisch) zijn een aantal kinderen niet aanwezig en werk ik met 
ongeveer 9 kinderen, die dus ook uit verschillende klassen komen en van 
verschillende leeftijd zijn. Een zeer multiculturele groepje; twee zusjes uit Rwanda en 
Burundi, een broertje en zusje met een Egyptisch vader en een Marokkaanse moeder, 
nog een paar kinderen waarvan ik niet precies de achtergrond weet, waaronder een 
heel serieus enthousiast zwart jongetje en als laatste een klein blank meisje, Desteney.
Deze keer gaan we eerst door de wijk lopen, dit is al een mooie ervaring omdat je ziet  
dat de kinderen er thuishoren, dus de betrokkenheid is onmiddellijk voelbaar. Elk 
kind zoekt een plekje waar het beeld moet komen dat ze daarna gaan tekenen, ik 
maak steeds een foto van het kind op de plek die hij of zij kiest. We gaan terug naar 
school en om een grote ronde tafel gaan we zitten en tekenen. Sommige kinderen heel 
geconcentreerd en andere niet alleen, maar met zijn tweeën, vaak wat minder 
geconcentreerd.







Dit is pas echt de eerste keer dat ik voel dat hier iets begint te leven wat werkbaar zal 
zijn in de wijk. De kinderen zijn mijn toegang daartoe. Ze vragen ook steeds of ik uit 
ga voeren wat ze tekenen en of hun naam op het beeld komt staan. Ik zeg hun dat er 
waarschijnlijk een vervolg komt, misschien niet op school maar ergens in de wijk 
waar ze wonen. Dan zeggen ze dat ik ze moet komen ophalen en dan gaan we 
iedereen verzamelen in wijk. Ze zijn heel gemotiveerd en open, positief.  

BOERDERIJ LANDVREUGD
Tussendoor was ik nog even bij boerderij Landvreugd om de mogelijkheden te 
onderzoeken het opnieuw als (soort van) wijkcentrum te gebruiken. Buiten is te 
onbestemd. Misschien is het een plek om er in gesprek te gaan met de bewoners en/of 
de kinderen. De party-zaal, zou daarvoor kunnen dienen, ik zou er kunnen afspreken 
met de bewoners. De locatie is zo dicht bij Groenoord Zuid dat de afstand in elk 
geval geen excuus kan zijn om niet te komen. Het enige probleem is dat iets 
structureels hier niet mogelijk is omdat de zaal telkens weer leeg moet zijn voor 
feesten en partijen. Degene die de zaal verhuurt wijst mij nog op de 
Carnavalsvereniging die in hetzelfde gebouw maar in een ander gedeelte zit en op de 
Tonogroep, een scoutinggroep, misschien is het mogelijk bij hen een ruimte voor een 
aaneengesloten periode te huren. 



VOORLOPIGE CONCLUSIE
Het is mij duidelijk geworden dat er iets nodig is in de wijk wat direct over de 
bewoners gaat. Niet over een school die toch een andere ideologie aanhangt en zich 
toevallig in de buurt bevindt. Een school kan wel toegang verschaffen tot de wijk, 
door hun kinderen. Maar een school is een wereld op zichzelf, het dagelijkse leven 
daaromheen dat is de wijk, dat is waar de sociale problematiek zich afspeelt. Zoals 
Desteney (8 jaar, Obrechtstraat) mij vertelde dat ze meestal achter de computer zit en 
niet buiten speelt omdat al haar vriendinnetjes verhuisd zijn. Kortgeleden hoorde ik 
dat de wijkvereniging, 30 jaar geleden nog bestaande uit meer dan 200 leden, 
opgeheven is. Van de twee laatst overgebleven leden, Henk Metaal en Greet van den 
Bosch, heb ik alleen de eerstgenoemde kunnen spreken. Er is geen promotieteam. 
Dit zegt natuurlijk veel over de wijk. Alle gesprekken die ik gevoerd heb met het zij de 
bewoners, de mensen van Woonplus, docenten van de scholen, zij brachten allemaal 
naar voren dat het een complexe situatie is, de sociale situatie in Groenoord. Aan de 
hand van voorbeelden van verhalen kun je je alleen maar voorstellen hoe soms 
uitzichtloos het kan zijn, wat voor de een geld, geldt helemaal niet voor de ander.. 
Zoals het verhaal van een man die jarenlang gewerkt heeft in Nederland om zijn 
gezin te kunnen laten komen, uit de Berber, afgelegen platteland in Marokko; dat de 
kinderen moeilijk lerend zijn, na twee jaar nog geen Nederlands spreken en de 
moeder, ouders ook helemaal geen moeite doen om te integreren. Dat ze zwaar 
teleurgesteld zijn in Nederland, omdat alles hier veel duurder is dan ze dachten, dat 
ze hard moeten werken en totaal in den vreemde zijn, heel droevig is dat. 
Herhaaldelijk ervoer ik het als een te complexe problematiek voor een kunstwerk, 
daar waar mensen alleen maar over kunnen mopperen en er niet (meer) hun 
schouders onder willen zetten. Van dichtbij heb ik gezien dat het ook niet makkelijk is, 
deze situatie waarin mensen elkaar niet meer begrijpen, culturen die elkaar volslagen 
misverstaan breng je niet zomaar op een lijn. Doordat de bewoners niet meer 
betrokken zijn bij hun omgeving zijn ze moeilijk bij elkaar te brengen. Ik denk dat er 
iets kernachtigs nodig is om hier een positieve draai aan te kunnen geven. Het is 
nogal wat (en het is eerlijk gezegd de vraag of dat niet een te grote vraag is aan de 
kunstenaar).



. 
Gewoon een beeld maken en plaatsen lost niet echt iets op, daarvoor is het te groot 
waarin ik verzeild geraakt ben. Of ik doe of het er niet is, sluit mijn ogen ervoor en 
maak 3 grote roofvogels op de lantaarnpalen in brons. Zij vliegen overal overheen.

Een beeld maken is een kwestie van hoop, van kijken in de toekomst in plaats van 
achterom. Van nieuwe ideeën, inspiratie en opbouw, zodat je dag anders is als je 
aan het beeld voorbij gegaan bent. De volwassenen de bewoners van de wijk zijn al 
zo gevormd en stugger en zeker moeilijker te benaderen dan hun kinderen. Ik denk 
dat ik moet gaan werken met de kinderen, die overal nog overheen kunnen stappen 
en met hun openheid en enthousiasme het licht kunnen doen doorbreken en een 
lach tevoorschijn doen toveren en heel misschien een klein verschil kunnen maken, 
iets kunnen veranderen aan de sociale situatie in de wijk. 

Maar ik wil dus niet op een school werken maar mij duidelijk richten op de kinderen 
uit deze wijk. Ik wil de bewoners persoonlijk aanschrijven, in beeld krijgen met de 
hulp van Woonplus (het onderzoek van buro de Vijf) hoe ik de kinderen kan 
benaderen en ze in eerste instantie naar Landvreugd kan ‘lokken’...

Het probleem is hier dat ik een vreemde ben, niet voor iedereen meer, maar het kost 
tijd om een band op te bouwen met de kinderen om zo tot een werk te komen. 
Langzaam moet het in het bewustzijn van de mensen doordringen. Dat kun je niet 
doen in een enkele ontmoeting, Ik stel dan ook een structureel project voor, een 
proces, waarbij ik een aantal woensdagmiddagen naar Landvreugd ga om met de 
kinderen te gaan werken. 

Ik heb in kaart gebracht hoe confuus de sociale problematiek is die in deze wijk 
heerst. Ik kan er mijn ogen voor sluiten of er bewust mee aan de slag gaan en 
onderzoeken of de mogelijkheid bestaat werk te maken dat echt betekenis en waarde 
krijgt in de wijk. Dit vergt een andere benaderingswijze dan het simpelweg ontwerpen 
van een beeld. 



Ik stel een serie van vier tot zes bijeenkomsten voor met de kinderen die ik daarvoor 
ga benaderen met jullie hulp, met een brief aan de bewoners. Ook zal ik de scholen 
opnieuw bezoeken om de kinderen te mobiliseren. Afhankelijk van de opkomst zal ik 
gaan kijken of ik de groep moet splitsen in hele kleine kinderen en grotere of dat er 
gewoon een groep zal zijn, Alles is afhankelijk van de reële situatie na het moment 
van uitnodigen. Uit het contact en het gesprek dat ik met ze aanga zal onherroepelijk 
iets ontstaan. Tot nu is het me steeds onduidelijk gebleven hoe ik tewerk moest gaan, 
de wijk is behoorlijk onbenaderbaar. En na het doorwrochten van de structuur is dit 
voor mij de enig mogelijke werkwijze die echt de wijk aanpakt.

De locatie zou bij de Tonogroep zijn, dus bij Landvreugd, er is een zolderruimte die 
niet zo vaak gebruikt wordt, daar kan ik met de kinderen gaan werken. Ook om 
eventueel een sculptuur te maken, werk kan er blijven staan en in overleg is er veel 
openheid en ruimte om te werken. 

Wordt vervolgd...




