
Aantekeningen, proces in vogelvlucht, van augustus 2005 tot juli 2006 
 
Aanvankelijke opdrachtomschrijving 
Realisatie van een aantal kleine sculpturen in de buurt van de drie speelveldjes in Groenoord-Zuid. 
Plus de duidelijke vraag van de Gemeente Schiedam en Woonplus (de organisatie die bijna alle 
woningen onder haar hoede heeft in Groenoord-Zuid) een kunstconcept te ontwikkelen wat voortkomt 
uit de sociale situatie in de wijk.  
Hiertoe krijg ik een lijst met contactpersonen en organisaties, waaronder 4 scholen, die zich in en om 
de wijk bevinden en daar mogelijkerwijs een binding mee aangaan. Allen heb ik gaandeweg benaderd.  
 
El Furkan is een regionale islamitische 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 geen 
sterke binding met de wijk te zijn.  
Het Gymnasium is ook zo’n eiland, hoewel echt in de wijk gelegen, heeft het nauwelijks binding met 
de wijk en tevens een meer regionale functie.  
De Troubadour is een openbare school, het blijkt dat er veel kinderen van binnen en buiten Groenoord-
Zuid zijn en dat het mogelijk is om iets te doen binnen het programma van de school maar niet zozeer 
binnen mijn eigen belang of grenzen. 
Als laatste is er de Regenboog; een kleine rooms katholieke / protestant christelijke school, waar 
overigens kinderen van alle geloofsovertuigingen worden toegelaten. Hier zitten veel kinderen uit 
Groenoord-Zuid. Ik heb een gesprek met de directrice en dit is het eerste gesprek waarin niet een 
belang van de school vooropgesteld wordt maar waar de openheid is om mee te denken over het 
project waar ik mee bezig ben. 
Op de Troubadour en de Regenboog ga ik een aantal gastlessen geven om af te tasten hoe het contact 
met de kinderen zal verlopen. 
 
TOS (Landelijke organisatie: Thuis Op Straat) spreekt mij aan. Zij gaan op woensdagmiddagen de 
wijk in met een karretje met spelobjecten. Kinderen kunnen gratis met elkaar spelen als ze de 
gedragsregels die TOS als uitgangspunt stelt respecteren. Het idee van weer samen spelen op straat 
vind ik mooi. Er wordt begonnen met spelen en steeds meer kinderen sluiten aan. Een school is een 
duidelijk instituut, met grenzen, TOS is meer gericht op de vrijwilligheid van kinderen om mee te 
doen. We bespreken de mogelijkheid tot een gezamenlijk project. 
 
Ook is er nog Bureau de Vijf. Dit is een organisatie die het sociale milieu van Groenoord-Zuid in kaart 
heeft gebracht, door middel van gesprekken met alle bewoners. Zij richten zich op de klachten van de 
mensen en proberen hun leefomgeving te verbeteren, onder meer door een promotieteam te vormen 
van bewoners die zich willen inzetten voor de wijk.  
 
In gesprek met een van de leden van de vroegere wijkvereniging: 
Een sombere blik: “het wàs een keurig nette buurt. Wij waren blij met onze eengezinswoning, zaten 
lekker vrij. Nu zijn er twee grote ergernissen, de buurtbewoners en de rijksweg die een klereherrie 
maakt, zodat je in de zomer niet echt lekker buiten kan zitten.”  
De buurt is verpauperd, dit komt vooral door het toenemende aantal buitenlanders die er wonen. Toen 
deze meneer hier kwam wonen, dertig jaar geleden, kende de buurt een bewonersvereniging van meer 
dan 200 leden. Hij is verbitterd. Ik krijg de indruk dat hij de moed opgegeven heeft; hij zegt zelf dat hij 
al genoeg heeft gedaan voor de wijk. Hij vertelt over een voorval van een Turkse familie die op 
vakantie gaat naar Turkije; klaar staat met een volgepakte auto en kennissen komen afscheid nemen. 
De kinderen plukken hortensia’s uit de openbare perken en de ouders laten dat gewoon toe!  
 
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, een groep van oudere bewoners in de eengezinswoningen, die hier 
al lang woont en veel tijd heeft om uit het raam te kijken, woont samen met een veel grotere groep 
jonge mensen in de flats, die zich minder hecht aan de wijk en veelal afkomstig is uit het buitenland. 
Deze laatste groep heeft een veel drukker eigen leven, waardoor er minder aandacht mogelijk is voor 
de visuele en sociale omgeving. Bovendien is het dus ook zo dat verschillende culturen heel 
verschillend met hun omgeving om gaan. 
 
 



Bij alle partijen die ik sprak is of de motivatie tot participatie nihil of er is een belang wat naar de 
partij toe getrokken wordt. Zoals ik op de scholen vrijwel altijd ingepast kan worden in een 
programma, in een nieuw ontwerp voor het plein, in het geven van gastlessen over beeldende kunst die 
dan weer in een tijdelijk cultureel aanbod kunnen worden gepast. Behalve op de Regenboog, waar wel 
enige bereidwilligheid is om richting mijn belang en doel te denken. De samenwerking met TOS loopt 
op niks uit omdat er nog te weinig motivatie in de wijk is om deel te nemen aan hun initiatief. Er 
komen nauwelijks kinderen uit Groenoord-Zuid op af. Bureau de Vijf of zelfs een promotieteam uit de 
wijk hebben ook een eigen agenda. Even dacht ik nog dat ik de verschillende belangen van de 
verschillende partijen zou kunnen combineren met die van mij. 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, en ervoor zorgen dat het project 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. Toch ga ik wel de gastlessen geven om te zien of ik een 
aanknopingspunt kan vinden bij de leefwereld van de kinderen. 
 
De eerste afspraak voor een gastles is bij een groep zeven op de Troubadour, het is een klein groepje 
waarbij een groot deel van de kinderen uit Groenoord-Zuid komt. Ik heb dia’s en een projector 
meegenomen en laat 10 beelden zien uit mijn werk. Het wordt een boeiende les, we praten over wat 
een beeld eigenlijk is en wat dat dan met beeldende kunst te maken heeft. De kinderen zijn echt 
geïnteresseerd. Ik heb klei meegenomen en ieder maakt een beeld uit klei voor de buurt waarin de 
kinderen wonen. Het contact met deze kinderen wordt zo gelegd.  
 
De tweede afspraak is bij de Regenboog, bijzonder op deze kleine school is dat ik alleen met de 
kinderen uit de wijk kan werken, dat zijn er eigenlijk 15, maar door het islamitisch offerfeest 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 multicultureel groepje; twee zusjes uit 
Rwanda en Burundi, een broertje en zusje met een Egyptische 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. 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.  
 
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. 
 
Boerderij Landvreugd 
...is een boerderij die aan de rand van Groenoord-Zuid ligt, op loopafstand van alle woningen in de 
wijk. In 1970 is het als wijkcentrum geopend maar die functie heeft het allang niet meer. Ook liggen er 
de ruimtes van een carnavalsvereniging en de Tono-groep, een scouting club. Ik realiseer me dat het 
een goeie plek zou zijn om er onafhankelijk in gesprek te gaan met de bewoners en/of de kinderen. De 
locatie is zo dicht bij Groenoord-Zuid dat de afstand ernaartoe geen excuus kan zijn om niet te komen.  
 
Visuele omgeving, hortensia’s 
Ik loop vaak 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 iets wat me in deze tijd begint op te vallen. De hortensia’s! Niet één 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. Als 
zulke grote oppervlakten dorre planten een groot gedeelte van het jaar aanwezig zijn in een wijk hoe 
moeten vijf kleine sculpturen dan visueel echt iets veranderen? 
 
....ik wil graag een kern pakken, het heeft volgens mij weinig zin om 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.  



 
 
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 het meisje dat 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 opgeheven is, 
dus er is weinig cohesie. Dit zegt natuurlijk veel over de wijk. Alle gesprekken die ik gevoerd heb met 
hetzij 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-Zuid. Aan de hand van 
voorbeelden en verhalen kun je je alleen maar voorstellen hoe uitzichtloos het soms kan zijn, wat voor 
de een geldt, 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 ook helemaal geen moeite doet 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 hun leefomgeving kunnen mopperen en hun schouders 
er niet meer onder willen zetten. Van dichtbij heb ik gezien dat het ook niet makkelijk is, deze situatie 
waarin bewoners elkaar niet meer begrijpen, culturen die elkaar volslagen misverstaan breng je niet 
zomaar op één 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. Dat 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.  
 

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.  
 
Het probleem is hier dat ik een vreemde ben en het zal tijd kosten om een band op te bouwen met de 
kinderen en 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 de ruimte van de Tono-groep ga (die 
ik kan gaan huren) om er met de kinderen te gaan werken.  
 
Ik stel een serie van vier tot zes bijeenkomsten voor. De bewoners en hun kinderen ga ik benaderen 
met hulp van Woonplus door een brief. De scholen ga ik opnieuw bezoeken om de kinderen te 
mobiliseren. Afhankelijk van de opkomst zal ik gaan kijken of ik de groep moet splitsen in 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. 
 
De brief wordt verstuurd in de laatste week van maart, op woensdag 5 april 2006 gaat het project van 
start. Bureau De Vijf organiseert nog een avond voor het nieuwe promotieteam om meer gerucht te 
geven aan het project, daar kom ik ook in contact met een groepje rappers. 
 
 
 



De woensdagmiddagen 
Ik ga niet volgens een vast stramien werken. Ik wil open reageren op de kinderen die komen en wat 
daarmee kan, kijken wat zij zelf willen maken of doen. Mijn enige doel is contact te krijgen met ze.  
 
Het werkproces: 
Op de eerste woensdag is er om 2 uur nog niemand. In de verte zie ik een van de islamitische vrouwen 
die ook op de promotieavond was. Zij en haar buurvrouw komen met 5 kinderen. We gaan aan de slag. 
De kinderen zijn van heel verschillende leeftijden, van een jaar of twee tot een jaar of acht. Ik probeer 
in te spelen op het leeftijdsverschil door samen met de andere kinderen iets te maken voor de kleine, 
wat hij heel leuk vindt. Ik spreek de moeders ook over de wijk, ze vinden het allebei niet fijn er te 
wonen, willen weg. Er zijn te weinig winkels, er is niks te doen voor de kinderen, enzovoorts.  
De tweede keer is er om kwart over twee nog niemand. Ik ga de wijk in. Vraag een buurvrouw of ze 
kinderen kent die mee zouden willen doen aan mijn project? Ze neemt me mee naar een paar huizen 
verderop waar een grote Somalische familie woont. Drie broertjes en een zusje gaan mee en 
verdwijnen als snelle bodes via allerlei routes de wijk in om andere kinderen te verzamelen. Het wordt 
een onstuimige middag, de jongens kunnen zich niet concentreren en hebben veel aandacht nodig. 
De keren die nu volgen, verandert er niet veel, veel kattenkwaad, moeilijk te begeleiden kinderen en 
een paar schoffies die vervelend zijn en opzettelijk de boel verpesten. In de loop der tijd komen veel 
kinderen een kijkje nemen. Er zijn kinderen bij die een middag heel geconcentreerd werken en die ik 
daarna niet meer terugzie. Op straat word ik herkend en zwaaien kinderen of zeggen ha juf. 
 
De zesde keer dat ik erheen ga, de laatste keer volgens de aankondiging, wordt er aangebeld. Er staan 
twee meisjes voor de deur. Ze willen schilderen, met handverf (vingerverf). Ze gaan aan de slag en het 
wordt een mooie middag, ze werken heel rustig aan verschillende tekeningen. Om kwart voor drie 
wordt er nog eens gebeld en staan er zes meisjes voor de deur. Zij willen ook tekenen wordt er 
fluisterend gezegd. De leeftijdsgrens heb ik al lang niet meer gehandhaafd, het is heel vaak zo dat een 
kind komt met een zusje van twee en een half, of drie jaar oud, of een nichtje of neefje, dan komen ze 
samen, maken ze allebei wat. Zo gaat het in de wijk. 
Het lijkt alsof het project nu een plek verovert in de wijk en ik begin wonderlijke momenten van 
contact te ervaren die mogelijk tot iets zouden kunnen leiden. Ik geef de bijeenkomsten het voordeel 
van de twijfel en ga er nog mee door.  
 
Er zijn een paar kinderen die steeds blijven komen, waarvan het Somalische meisje me fascineert.  
Zij gaat helemaal op in het tekenen en vergeet wat ze gemaakt heeft. Ontkent dat ze een tekening 
gemaakt heeft terwijl ik het de week ervoor gezien heb. In de tweede serie woensdagen blijft zij steeds 
komen. Ik zie langzaam een beeld ontstaan geïnspireerd door haar, een figuur of portret en besluit daar 
een aanzet toe te doen op de woensdagen door op groot formaat zelfportretten te maken. Dit blijkt toch 
te moeilijk voor de kinderen en vergt een grote, langdurige concentratie.  
De elfde keer pak ik dan toch mijn spullen. Er zijn steeds momenten geweest op deze 
woensdagmiddagen, waarvan ik dacht dat ik erop kon bouwen om het project nog langer vloeibaar te 
houden (nog niet definiëren) of om samen met de kinderen een beeld te maken. Maar nu besluit ik dat 
dat niet haalbaar is.  
Intussen is er veel energie gepompt in de wijk. Ik heb haar 
ontmoet. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Parallel aan het bovenstaande project loopt een afspraak met de jonge rappers uit de wijk. Dit zijn 
twee broers uit een gezin uit Kosovo: Smajl (20 jaar) en Adnan (13 jaar) en hun buurjongen Calvin 
(16 jaar). Ze hebben beloofd een rap te maken over de wijk. In plaats van een negatieve houding aan 
te nemen maken zij liedjes. Ik ben erg benieuwd. Spreek Smajl met regelmaat en zie hem en zijn broer 
een paar keer, op de woensdagen.  
 
Evaluatie 
Het was een ruig pad om te gaan, erg veel weerstand voelde ik, op alle mogelijke vlakken. De ruimte 
om te werken was er en dat was dan ook het enige, het was een rommelige, schuin aflopende 
zolderkamer, in een verzakt gebouw. Het licht was er slecht en rondom tegen de muren stond de 
geschiedenis van de Scoutingclub, echt een extra wand van dozen kisten, kastjes, bankjes, stoeltjes 
etcetera, die niet weggehaald of opgeruimd mocht worden. Niks helderheid of functioneel, nee gewoon 
roeien met de riemen die je hebt. Handig was het dat het zo in de wijk lag en de kinderen er veilig 
alleen konden komen. Deze plek in de wijk was uitermate geschikt voor dit doel. Uit zichzelf kwamen 
er geen kinderen, de brief heeft weinig zin gehad in dat opzicht, maar ik denk dat dit soort initiatieven 



echt van de lange adem zijn. Met zoveel weerstand was ik normaliter na de zesde keer gestopt met het 
project als ik niet een sprankje hoop had dat er nog iets zou kunnen gebeuren en daarna ging het ook 
echt veel beter. Meer kinderen kwamen en ze kwamen dan uit zichzelf, dus gemotiveerd. Nooit 
structureel, ze kwamen als het ze uitkwam, een afspraak kon ik niet echt met ze maken. Dan kwamen 
ze niet omdat ze iets anders gingen doen of met moeder op stap waren of wat dan ook, het werd nooit 
gezien als een activiteit waar je tijd voor vrij maakt. Meer als iets wat handig op je weg komt, leuk om 
te doen. En dit is dan misschien niet zo hot om te weten of te ondergaan maar het is wel wat het is. De 
kinderen kwamen omdat ze wilden komen, voor mij of voor wat we deden, en daarover hadden we 
contact. En dat was mijn enige doel, vanuit die observerende positie komen tot een werk wat 
verbinding heeft met de mensen uit de wijk. En daartoe hebben de bijeenkomsten in elk geval geleid. 
 
 
Het plan 
Plan één: gaat over het Somalische meisje dat mij raakt en inspireert tot een beeld.  
Het meisje komt vaak, ze vindt het heel leuk om te handverven, verliest zich er helemaal in. Zij is voor 
mij een kind uit de wijk. Het is ontroerend hoe spontaan en enthousiast zij is en positieve 
eigenschappen van een kind vertegenwoordigt. In deze bepaalde sociale context in het bijzonder. Zoals 
zij is wil ik een beeld maken, een op een, van top tot teen, gemaakt vanuit mijn werk, geboetseerd in 
natte klei, niet super realistisch misschien wel herkenbaar. Dit beeld wil ik plaatsen in de wijk. 
 
Plan twee: is om met de rappers een nieuw lied te maken, over de wijk. Ze zijn er al mee begonnen. Ik 
heb het gehoord maar was niet enthousiast. Ik denk dat de teksten sterker kunnen zijn. In de loop van 
mijn onderzoek heb ik veel ontdekt over Groenoord-Zuid. Gezien hoe bijvoorbeeld de ouderen geen of 
weinig contact met elkaar hebben, maar dat de kinderen overal tussendoor rennen en elkaar allemaal 
kennen. Met die kennis en informatie wil ik proberen samen met de rappers, van binnenuit de wijk, tot 
een nieuwe poëtische tekst te komen en daar een lied van te maken. Het lied zou ik graag opnemen op 
cd, over en voor de wijk 
 
Plan drie: Delen uit het lied worden letterlijk geschreven in de wijk, ingelegd in een kleur, in de 
straatstenen (in visgraatmotief) tenminste over de centrale as, de Obrechtstraat. 
 
Verantwoording 
Toen ik de eerste keer rondliep in de wijk zag ik het grote oppervlak dat de wijk beslaat, hoe daar dan 
een toepassing te maken die aanwezig zou zijn, was een grote vraag voor mij. Visueel gezien is de 
tekst in de straat, een monumentale oplossing die echt zichtbaar zal zijn en verbindt, zonder 
nadrukkelijk te zijn. De relatie met de sociale situatie in de wijk is helder geworden daar de tekst haar 
oorsprong vindt bij de jongeren uit de wijk. Als laatste hoort daar nu het bronzen beeld bij, wat in 
tegenstelling tot de tekst inzoomt op de een op een relatie met de beschouwer en het kind uit de wijk 
representeert.   
 
 
Anet van de Elzen, geredigeerde verslagen over Groenoord-Zuid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


