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Over Rotterdammers en hun straat

Uitvinder Koos Hooijmaijers
Vice-premier over Lief & Leed
De enige echte Opzoomerdroom
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Uitvinder
Koos Hooijmaijers

Ten geleide
‘‘...omdat het gezellig
is om leuke en nuttige
dingen te doen met
de buren in je straat.
Zo draag je samen
bij aan een prettige
woonomgeving."

K

oos Hooijmaijers (91) is een doorzetter,
altijd al geweest. Hij woont al meer dan
zestig jaar in de Opzoomerstraat in het
Nieuwe Westen. In de jaren 80 van de
vorige eeuw zag hij tot zijn verdriet dat de straat
vervuilde en het aantal inbraken toenam. ‘Er werden
vergaderingen georganiseerd waar harde woorden
vielen. Maar dat hielp niet, de overheid liet het
afweten. Ik hou niet zo van harde woorden. 'Kom, dan
doen we het zelf', zei ik tegen mijn buren. Als iedereen
zijn eigen stoepje schoonhoudt, zijn we al een stuk
verder. Geen bezems? Dan ga ik bezems halen bij de
Makro. Zo is het eigenlijk begonnen, dat Opzoomeren.’
Opzoomerbollen

Een prijs

‘Toen we eenmaal waren begonnen,
wilden we het ook goed doen. Wekelijks
vegen, plantjes aan de gevel en lampjes
naast de voordeuren. Die
lampjes werden later
Opzoomerbollen
genoemd. Er
was een tijd
dat ik ze voor
half Rotterdam
bestelde. Onze
straat werd met al
dat licht ook wel de
kerstboom genoemd.’
Koos lacht bij de herinnering.
‘Het was ook leuk, want de buren leerden
elkaar goed kennen. En het allermooiste:
het hielp. We kregen een mooie straat en
er werd niet meer ingebroken. Nou dat
was wat natuurlijk.‘

‘In augustus 1990 werd onze straat
uitgenodigd voor een bustocht. Alles
was met geheimzinnigheid omkleed,
het doel van de reis was onbekend. We
bleken uiteindelijk naar Den Haag te gaan.
De Opzoomerstraat was genomineerd
voor de Hein Roethofprijs. Dat is een prijs
voor projecten die helpen om de buurt
veiliger te maken. Nou, we wonnen en
kregen even later de prijs uit handen van
de toenmalige minister van justitie. Zo
trots als een pauw waren we. ’s Avonds
kwamen we op het journaal. Dat was wat
hoor.’

‘Opzoomeren
betekent voor mij
dat als er iets speelt
in de straat, buren
dat met elkaar
proberen op te
lossen'

Lieve buren			
In de jaren die volgden bleef Koos
onvermoeibaar. Het Opzoomeren was
geen eendagsvlieg geweest en het
vegen, de geraniumdagen in mei en de
Opzoomerbollen bleven. Er kwam een
Opzoomerkamer, een soort huiskamer
van de straat. Dat die enkele jaren geleden
is opgeheven, is nog steeds een pijnpunt,
maar niet alles kan altijd blijven zoals
het was. In mei wordt nog elk jaar een
geraniumdag georganiseerd in de straat
en geveegd wordt er ook nog wel, al is
het niet meer wekelijks. ‘Veel buren van
toen zijn overleden, er zijn andere jonge
mensen gekomen. Het is nog steeds een
fijne straat waar de meeste buren elkaar

25 jaar jong
Wat doe je als je 25 kaarsjes mag uitblazen?
Slingers ophangen... een feest geven voor
vrienden en familie... stilstaan bij de voorbij
gevlogen jaren: wat is er een hoop gebeurd,
veranderd en bereikt! Maar bovenal is 25 jaar
jong een mooi moment om nieuwsgierig uit te
kijken naar al dat moois dat nog gaat komen.
De verhalen in dit magazine zijn hier een
mooie weergave van.

Opzoomervuur
Op 28 mei 1994 is de stichting Opzoomer
Mee Rotterdam geboren. In het leven
geroepen om het Opzoomervuur na de
grote Opzoomerdag in de stad brandend te
houden. Maar een geboorte kan natuurlijk niet
zonder een kiem, een kraamkamer. Daarom
is het niet meer dan logisch dat op de cover
van deze jubileumeditie de uitvinder van het
Opzoomeren, Koos Hooijmaijers (91) uit de
Opzoomerstraat, prijkt. Hij vertelt hoe het
allemaal is begonnen, dat Opzoomeren.
Ook niemand minder dan de vicepremier van
Nederland (en oud Opzoomerwethouder)
Hugo de Jonge maakte graag tijd vrij
in zijn volle agenda voor een gesprek
over 25 jaar Opzoomer Mee. Hij ziet de
Opzoomertoekomst zonnig in.

kennen.’ Dat ‘zijn’ Opzoomeren levend
wordt gehouden en inmiddels is opgepikt
door meer dan 1.800 straten in de stad
vindt Koos bijzonder. ‘Opzoomeren
betekent voor mij dat als er iets speelt in
de straat, buren dat met elkaar proberen
op te lossen. Of het nu gaat om vervuiling
of om andere zaken. Goed burencontact
is erg belangrijk. Dat was toen, dat is nu
en dat zal ook in de toekomst zo zijn.’ Zelf
heeft hij hele lieve buren. Zoon Chris en
zijn vrouw bijvoorbeeld. Ze wonen boven
Koos en brengen elke dag een lekkere
warme maaltijd.

Toekomst
Hij is niet de enige. Ook de bewoners van de
Brembuurt en Klaverbuurt zijn ervan overtuigd
dat het Opzoomeren over 25 jaar nog bestaat.
Of dat is in de vorm van een bierschuur
voor de mannen, een zelfaangeschafte
Opzoomerwindmolen of... dat zal de toekomst
uitwijzen.

Op de voorkant
Koos Hooijmaijers
tijdens de
Opzoomerparade
Goeiemorgen! op
20 november 1999
die 10.000
Rotterdammers
trok.

Opzoomeren 2044

Priya Gayadien van de Joliotplaats in Ommoord.

Opzoomersafari 15 juni 2019
Neem op zaterdag 15 juni met de Opzoomersafari een kijkje
op de werkvloer van Opzoomer Mee in Rotterdam. Kom kijken
naar Opzoomerstraten en bewonersinitiatieven en praat met de
gangmakers. De Opzoomersafari is een van de activiteiten tijdens 25
jaar Opzoomer Mee. Meld je aan op opzoomermee.nl/safari.

Wat ieder jaar weer blijkt is dat er altijd
nieuwe Rotterdammers opstaan en gaan
Opzoomeren. Zoals Martha Monteiro uit de
Rousseaustraat, Ubah Moussa uit de Asserweg
en Nachedska Rampersad uit de Noordschans
die in hun straat de kinderen helpen om
taalachterstanden te voorkomen. Wie weet
lezen deze kids straks de 50-jarige jubileumOpzoomer van 2044.
‘Opzoomer’, het magazine dat meer vertelt over
het Opzoomeren
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'De kinderen noemen me allemaal tante'
Steeds meer straten krijgen de smaak van voorlezen te pakken

T

aalkennis is handig. Dan kun
je bijvoorbeeld dit magazine
lezen of aan iemand uitleggen
wat Opzoomeren is. Maar voor veel
Rotterdammertjes is taal een lastig
obstakel. In ruim 250 straten lezen
bewoners daarom regelmatig voor
aan groepjes kinderen. Zo helpen zij
een handje om taalachterstanden
te voorkomen bij kinderen. De 25ste
Opzoomercampagne bevat een mooi
aanbod (zie kader) om het voorlezen
in je straat ook eens uit te proberen.
Drie straten die pas zijn begonnen met
voorlezen delen hun ervaringen.

Martha Monteiro is vorig jaar begonnen met voorlezen in
de Rousseaustraat in Lombardijen. Hoe is ze eigenlijk op het
idee gekomen? “Op het schoolplein hoorde ik van ouders uit
de straat dat hun kinderen een hekel hebben aan lezen en
het zelf ook maar lastig vinden.” Zelf leest Martha maar al te
graag voor. Gezeten naast een leeslampje verslond ze het ene
na het andere kinderboek terwijl haar zoon in bed ademloos
meeluisterde. “Dus ben ik nu ook gaan
voorlezen aan de kinderen in de straat. De
blijdschap die je ervoor terugkrijgt, is voor mij
het mooiste wat er is. De kinderen vinden
het ook leuk dat er eens iemand anders
voorleest dan papa, mama of de juf.’’

poppetjes gebruik ik om de personages in het boek uit te
beelden. Soms maak ik een bijpassende tekening en ik gebruik
altijd gebaren tijdens het voorlezen. Na afloop doen we nog iets
leuks, bijvoorbeeld een bingo met kleine prijsjes, een spelletje
of we gaan soms naar de kinderboerderij of speeltuin.“

Versterkt voorlezen

Tante van iedereen
Ook Ubah Moussa uit de Asserweg in Schiebroek zag met
eigen ogen hoe kinderen genieten van iemand die speciaal
voor hen een boek openslaat. Vorig jaar merkte ze dat haar
kinderen kampten met een taalachterstand. Ze riep daarom
de hulp in van de VoorleesExpress. “Een vrijwilliger komt dan
een half jaar bij je thuis voorlezen. Mijn kinderen vonden het
geweldig! Toen besloot ik te gaan voorlezen aan alle kinderen
in de straat. Veel van hen wonen nog niet zo lang in Nederland
en hebben ook moeite met de Nederlandse taal.”
Ook in de Noordschans in Tussendijken is het voorlezen met
enthousiasme onthaald door de kinderen. “Ik ben nu beroemd
in mijn eigen straat,” lacht Nachedska Rampersad. “De kinderen
noemen me nu allemaal tante.” Nachedska geeft de kinderen
telkens een vrolijke kalender waarop de voorleesdagen in de
straat met een sticker staan aangegeven. “Het zijn allemaal
kinderen uit andere culturen. Het voorlezen is goed voor hen.
Als ik merk dat een woord niet bekend is, leg ik het uit. De
oudere kinderen springen maar al te graag bij met uitleggen!”
Van een voorleesdag in de straat maakt Nachedska elke
keer een klein feestje. “Ik heb een doos met poppetjes. De

Opzoomeren en Taal
Voorlezen, buren helpen met taal… wat heb dat nou met
Opzoomeren te maken? Alles! Want als je elkaar door te
Opzoomeren een beetje kent, help je elkaar als buren ook
sneller. In ruim 250 straten lezen bewoners daarom voor aan
groepjes kinderen om taalachterstanden te voorkomen. Zij
vormen samen de Voorleesclub. In 32 Rotterdamse straten
helpen buren nieuwe buren met het (durven) spreken van
Nederlands. Zij vormen samen de Conversatieclub.
Meer weten?
opzoomermee.nl/voorlezen en opzoomernee.nl/converseren

Ook Martha zorgt dat er altijd wat te beleven is tijdens
het voorlezen. “Om het verhaal kracht bij te zetten, maak
ik gebruik van een microfoon en versterker. De kinderen
daag ik als wedstrijdje uit om zelf een stukje voor te lezen.
Heel spannend, maar vrijwel alle kinderen doen het. Er
was één meisje dat echt nooit wilde lezen, ook thuis
niet, en nu leest ze heel graag voor! Iedere keer kies ik
één kind als winnaar. Maar ze krijgen natuurlijk allemaal
een prijsje.” Om het feest compleet te maken worden er
liedjes gezongen en is er altijd iets lekkers. Het resultaat
mag er zijn. “Veel kinderen lezen nu ook thuis boeken
en ook hun ouders zijn meer betrokken. Het leesplezier
is terug.”
Ook Ubba heeft zo haar methoden om de kinderen bij het
voorlezen te betrekken. “Ik gebruik tijdens het voorlezen
mijn stem op verschillende hoogtes om hun aandacht erbij te
houden. Af en toe maak ik een geluid en dan mogen de kleintjes
raden wat ik bedoel. Ik hoor van ouders dat ze merken dat hun
kinderen vooruitgaan. Bij mijn eigen kinderen zie ik dat ook en
ik moet eerlijk zeggen: ikzelf ga ook vooruit!”

Voorleeshoek
Voorlezen in de buitenlucht heeft duidelijk de voorkeur van de
kinderen, vertelt Nachedska. “Sinds we een keer lekker in het
zonnetje hebben gezeten, willen ze niet meer binnen lezen.
We zitten meestal op het stoepje voor mijn deur. Als het dan
toch regent, kunnen we naar de bibliotheek. Daar is een mooie
voorleeshoek.”
De voorleesfeesten, zoals het voorlezen in de Rousseaustraat
worden genoemd, vinden ook bij voorkeur buiten plaats. Er
is altijd wel een groep van zo’n vijftien kinderen in de leeftijd
zeven tot veertien jaar. “Samen met mijn zoon ga ik dan met
een flyer de deuren langs om iedereen uit te nodigen.
Martha heeft ook contact gezocht met schrijver Pieter
Koolwijk. “De kinderen vinden zijn boeken zo leuk. Hij heeft
beloofd om langs te komen vanuit Drenthe!”

Proefpakket Voorlezen
De 25ste Opzoomercampagne die 1 maart van start ging bevat
een mooi aanbod om eens voor te lezen in je straat. Elke Rotterdamse straat kan bij Opzoomer Mee het proefpakket voorlezen
aanvragen. Het pakket bevat een voorleesboek, posters en een
Albert Heijn-bon ter waarde van 15 euro om er een gezellige
dag van te maken.
Heb je de smaak te pakken? Wordt dan lid van de Voorleesclub.
Je ontvangt o.a. jaarlijks 75 euro om bijvoorbeeld boeken
en materialen aan te schaffen. Meer informatie vind je in het
proefpakket.
Meer weten? opzoomermee.nl/opzoomeren
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Vice-premier Hugo de Jonge over Lief & Leed

‘Opzoomer Mee
vormt het cement
in de stad’

V

anuit Den Haag feliciteert minister en vice-premier Hugo de Jonge
Opzoomer Mee met haar 25e verjaardag. Als wethouder in Rotterdam
leerde hij Opzoomer Mee en haar doelstellingen goed kennen, zoals de Lief
& Leedactie, die volgens hem naadloos aansluit op zijn landelijke campagne
tegen eenzaamheid. Een interview over zijn band met Rotterdam, de grenzen van de
participatiesamenleving en wat de rest van Nederland kan leren van Opzoomer Mee.

Over Opzoomer Mee en Opzoomeren
Opzoomer Mee bestaat 25 jaar. Wat is de betekenis van
deze club voor de stad Rotterdam?
"Opzoomer Mee is de organisatie die al die jaren al een
enorm netwerk van buurtbewoners op straatjesniveau
weet te bereiken, te activeren en te ondersteunen. Zij zitten
in de haarvaten van de verschillende buurten en vormen
daarmee het cement van de stad. Een stad waar 170 culturen
met elkaar samenleven en waar onderlinge solidariteit niet
altijd meteen vanzelfsprekend is. Maar waar toch in heel veel
straten verrassend veel betrokkenheid bij elkaar is. En waar
men verantwoordelijkheid neemt om die straat een beetje
schoon en leefbaar te houden."
Hoe heb je het Opzoomeren leren kennen? Als bewoner
of als wethouder?
"Natuurlijk had ik al wel van Opzoomeren gehoord, maar pas
toen ik wethouder was, zag ik hoe groot het was en hoe groot
de impact is voor de stad."
Hoe ben je ooit in Rotterdam terecht gekomen?
"Ik was negentien toen ik vanuit Zeeland in Rotterdam kwam
wonen, in de Millinxbuurt. Ik zat op de pabo en mijn vader
had daar een huisje voor me uitgezocht. 'Lekker goedkoop',
zei hij. Later begreep ik pas waarom het zo goedkoop was.
Het was toen wel echt het putje van Rotterdam. Sindsdien
ben ik lang in Charlois gebleven, op een paar jaar in

de Beverwaard na. Ons eerste koophuis kochten we in 1999
toen we net getrouwd waren. Het was een bovenhuis aan de
Lepelaarsingel. Daar waren we ontzettend trots op. 64.000
gulden kostte dat toen. Ongelofelijk lijkt het nu, dat je daar
een huis van kon kopen. Later zijn we in een nieuwbouwhuis
aan de Lepelaarsingel gaan wonen. Een geweldige plek
voor kinderen om op te groeien. Als de zon scheen was het
altijd een groot feest voor de deur met alle kinderen. Het
is een echte gezinswijk, maar dan toch midden in de stad.
Tegenwoordig wonen we op Katendrecht, aan de Brede
Hilledijk."
Hoe vind je het om met je gezin in Rotterdam te wonen?
"Ik geloof dat het een rijkdom is voor kinderen om hier in de
stad op te groeien. Het is mooi voor kinderen om te zien dat
niet iedereen dezelfde culturele achtergrond heeft, dat er
verschillen zijn en dat er verschillen mogen zijn. Dat je samen
een stad en een samenleving vormt. Ik denk dat je kinderen
iets heel moois meegeeft door ze in Rotterdam te laten
opgroeien. Ik ben heel verknocht geraakt aan Rotterdam. Ik
kom uit een domineesgezin dus vroeger verhuisden we bijna
elke vier jaar. Ik woon hier nu ruim de helft van mijn leven en
ik zie mezelf hier niet vertrekken."
Weet je of er in je eigen straat wordt Opgezoomerd?
"Nou, tegenwoordig woon ik op de Brede Hilledijk en
die loopt door half Zuid. Op mijn stukkie wordt nog niet
Opgezoomerd."
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Vice-premier Hugo de Jonge over Lief & Leed

'Ik ben razend
trots op alle
mensen die
zich, helemaal
vrijwillig,
inzetten voor
de mensen
in hun eigen
buurt'

Over Lief & Leed
Een kleine 750 straten doet mee aan de Lief & Leedactie
van Opzoomer Mee. Wat vind je van deze actie voor meer
burenhulp, eenzaamheidsbestrijding en meer aandacht
voor buren die dat nodig hebben?
"Lief & Leed is een formule die naadloos aansluit bij wat
we nodig hebben om wat aan die enorme eenzaamheid
in Nederland te doen. Want dé eenzaamheid oplossen
lijkt misschien een onmogelijke opgave, maar iemands
eenzaamheid oplossen kunnen we allemaal. Dat moet
gebeuren tussen mensen, natuurlijk in families, maar zeker
ook in die straatjes, tussen buren. Er voor elkaar zijn, daar
een beroep op elkaar kunnen doen, daar in de gaten hebben
als iemand iets nodig heeft, ook als mensen er niet zelf om
durven te vragen. Dat is wat we weer meer terug moeten
krijgen in onze samenleving. Want we zijn vaak veel te bang
geworden om ons met elkaar te bemoeien. Maar bemoeien
is ook interesse. En gelukkig is er dan Lief & Leed, met op
de achtergrond Opzoomer Mee die dat op gang helpt en
ondersteunt. Dan kun je meters maken."
In deze tijd van de participatiesamenleving wordt sinds
enkele jaren verwacht dat burgers veel op eigen kracht
doen. Hoe kijk je terug op deze ontwikkeling? Zijn er bij
jou ook grenzen in beeld gekomen als het bijvoorbeeld
om burenhulp gaat?
"Het uitgangspunt is dat je uitgaat van de kracht van mensen.
Want samen met hun omgeving kunnen ze heel veel voor
elkaar krijgen. Sterker nog, ik doe zelfs een
beroep op mensen om nog meer naar
elkaar om te zien. Maar natuurlijk zijn
er ook grenzen aan wat mensen
aan kunnen. Als problemen te
ingewikkeld worden of als er
medische problemen aan
de orde zijn, dan is de

coalitie, met projecten die op wijk- en straatniveau
plaatsvinden. En zij kunnen leren van Rotterdam, omdat jullie
al zo veel ervaring hiermee hebben."

zorg aan zet. En dan moeten die zorgverleners ook serieus
samenwerken met dat betrokken netwerk rondom iemand."
De Lief & Leedactie is inmiddels overgewaaid naar o.a.
Den Haag en Amsterdam. Juich je deze ontwikkeling toe
en zien we daar wellicht in het landelijk beleid iets van
terug de komende tijd?
"Ik gun Amsterdam en Den Haag ook hun Lief
& Leedaanpak. En de rest van Nederland ook.
Het sluit allemaal mooi aan op het landelijke
programma Een Tegen
Eenzaamheid, dat we
vorig jaar hebben
gepresenteerd. Steeds
meer gemeenten
sluiten zich
aan bij de
landelijke

Opzoomer Mee speelt zich bewust op straatniveau af. Op
dat niveau ben je als wethouder soms nog actief, maar als
minister waarschijnlijk minder. Mis je dat kleinschalige
soms in Den Haag?
"Eigenlijk is het werk in Den Haag redelijk vergelijkbaar met
dat in Rotterdam. De basis is het aansturen van een grote
tent met ambtenaren. Je hebt je te verantwoorden aan de
volksvertegenwoordiging. En je hebt aan journalisten uit
te leggen wat je doet. Maar inderdaad: in de gemeente zit
je de werkelijkheid veel dichter op de huid, en andersom:
de werkelijkheid zit jóu veel dichter op de huid. Bij het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is de
afstand tot de echte werkelijkheid natuurlijk iets groter.
Ik houd ervan om zo dicht op de werkelijkheid te zitten.
Daarom ga ik ook veel en vaak op werkbezoek. Tegelijkertijd:
de impact van wat je bij VWS kunt doen, is natuurlijk groot. En
de aandacht ervoor ook. Het is vooral een schaalverschil. En
de power die je vanuit een departement kunt inzetten, is ook
heel erg mooi."

Van docent tot vicepremier
Hugo de Jonge (1977) werd geboren
in Bruinisse als domineeszoon. Op zijn
negentiende kwam hij in Rotterdam wonen,
toen hij hier begon aan de lerarenopleiding.
Na vijf jaar in het onderwijs te
hebben gewerkt begon hij in 2004 als
beleidsmedewerker Onderwijs van de
Tweede Kamer-fractie van het CDA.
Van 2006 tot 2010 was hij werkzaam bij

Over de toekomst
Hoe kijk jij naar de toekomst van Opzoomer Mee? Is
er wellicht nog een rol die de organisatie zou moeten
oppakken?
"Omdat ik de andere steden ook Lief & Leed gun, zou ik me
voor kunnen stellen dat we jullie vragen om die methodiek
ook toegankelijk te maken voor anderen. Zoals dat nu ook
in Amsterdam en Den Haag gebeurt blijkbaar. Als oudschoolmeester hoor ik natuurlijk te vinden dat je niet mag
afkijken, maar in dit geval zeg ik: kijk vooral bij elkaar af! En
Opzoomer Mee is dan een mooi voorbeeld voor anderen."
Heb je als minister een boodschap of wens aan alle
Opzoomerstraten en Lief & Leedstraten in Rotterdam?
"Volgens mij kan ik daar heel kort over zijn: ik ben razend trots
op alle mensen die zich, helemaal vrijwillig, inzetten voor de
mensen in hun eigen buurt. En laten we hopen dat Opzoomer
Mee ook de komende 25 jaar diezelfde rol van betekenis kan
blijven spelen in Rotterdam."

het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap.
Politicus van het jaar
In 2010 werd hij in Rotterdam wethouder
Onderwijs, Jeugd en Gezin. Bij zijn tweede
installatie in 2014 kreeg hij daar de
portefeuille zorg bij. Datzelfde jaar werd hij
uitgeroepen tot Rotterdams politicus van

het jaar. In oktober 2017 werd hij minister en
vicepremier in het kabinet Rutte III en nam hij
afscheid van de Rotterdamse politiek.
Eenzaamheid
Als wethouder maakte De Jonge indruk met
zijn aanpak van het Rotterdamse onderwijs
en het programma om eenzaamheid onder
ouderen tegen te gaan.
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Bewoners Klaverbuurt & Brembuurt

n de toekomst gebeuren een
heleboel nieuwe dingen…
maar ja, die weet je nu nog
niet!”, aldus een van de
vroegwijze kinderen uit de Klaverbuurt.
Dat klopt natuurlijk, maar het is bij de
viering van 25 jaar Opzoomer Mee erg
verleidelijk om te filosoferen over de
toekomst van het Opzoomeren. Kinderen
en volwassenen uit de Brembuurt en
Klaverbuurt in Ommoord vertellen over
hun Opzoomerdromen. Ze weten het
zeker: het Opzoomeren bestaat over 25
jaar nog.

In de Brembuurt, een paar kleine straatjes bij elkaar, is het
Opzoomeren steeds groter geworden. “Het begon allemaal
met een barbecue in de Bremstraat. Later zijn daar de
zijstraatjes bij gekomen. Opzoomeren is nu iets voor
ons hele buurtje geworden. Het leukste is als je
de bewoners die je tijdens een straatfeest ziet
doordeweeks tegenkomt op straat. Nu groet
je elkaar en maak je even een praatje. Dat
zou eigenlijk in elke straat van Rotterdam
moeten.” In de Klaverbuurt, ook een paar
kleine straatjes bij elkaar, is het niet anders.
Ook daar koestert men het Opzoomeren.
“Het is van en voor iedereen in de
straat. We proberen er voor te
zorgen dat iedereen mee kan
doen. Maar als je
niet mee

De enige echte Opzoomerdroom
wilt doen, is het natuurlijk ook goed. Halal, vegetarisch…
als we bijvoorbeeld barbecueën houden we met iedereen
rekening.”

Opzoomerdromen van de kids
De Opzoomerdromen van de kinderen uit de Klaverbuurt
buitelen over elkaar heen. Van een groot feest met Kerst en
Pasen tot een foodtruckfestival of straatkermis. De kinderen
zijn ook duidelijk over waarom ze een en ander willen: het is
dan gezellig in de straat, je doet het met zijn allen, er is voor
iedere leeftijd iets. “En je kunt lekker eten”, wordt er gelachen.
“Mijn Opzoomerdroom is dat er niet gepest of gediscrimineerd
wordt”, zegt een van de kinderen ineens serieus. De andere
kinderen knikken. Ook de kinderen uit de Brembuurt hebben
geen moeite om met hun Opzoomerdroom te verzinnen.
“Ik zou in de toekomst wel een Fortnite-toernooi willen”,
zegt er een. “Dat is een spel dat je speelt op de telefoon of je
tablet. Je moet in het spel als team samenwerken, net als met
Opzoomeren. Grote mensen weten niet wat Fortnite is, maar
bij mij in de klas speelt iedereen het.”

Bij jou in de tuin
De volwassenen doen ook een duit in het zakje. “Mijn
Opzoomerdroom is een bierschuur, zegt een van de
mannen uit de Brembuurt. “Dan hebben we ook iets voor
de mannen, als we dan toch met iedereen rekening willen
houden”. Iedereen lacht, maar het idee is zo gek nog niet.
“Niet een bierschuur, maar een plek in de straat om te zitten
en gewoon met elkaar koffie te drinken en te praten is best
belangrijk.” In de toekomst zal Opzoomeren best veranderen,
zo verwachten de volwassenen. “Iedere generatie heeft weer
nieuwe ideeën. Er komen nieuwe thema’s en er zullen er ook
weer afvallen. Misschien gaan we als straat wel
een windmolen kopen, dat we met elkaar
energie opwekken”. “Dat is prima”,
klinkt het. “Zolang die molen maar
bij jou in de tuin staat”.

De kinderen van de Brembuurt

Onderling zorg en nieuwe buren
Zowel in de Brembuurt als in de Klaverbuurt verwachten ze dat
in de toekomst ‘zorgen voor elkaar’ en ‘eenzaamheidsbestrijding’
nog belangrijker worden. In de Klaverbuurt zijn ze er al druk
mee bezig. Zo hebben ze speelgoed ingezameld voor kinderen
van de nabijgelegen vestiging van Pameijer en met een Lief
& Leedpotje is er aandacht voor bijzondere gebeurtenissen in
de straat. Ook in de Brembuurt gebeurt dat. “Door het Lief &
Leedpotje krijgen bewoners nog meer oog voor elkaar en voor
wat er gebeurt bij de buren in de straat. Als iemand naar het
ziekenhuis moet, of als er een baby wordt geboren gaan ze even
langs en kopen ze iets met het potje, zoals een bloemetje. Dat
soort dingen worden in de toekomst alleen maar belangrijker.”
“Wat er ook verandert, het Opzoomeren blijft om onderling
contact gaan”, zegt een bewoonster. “Want de saamhorigheid is
het belangrijkst. Die zorgt ervoor dat je op elkaar kunt rekenen.

'Misschien gaan we als straat wel een windmolen kopen'
'Prima', klinkt het, 'Zolang die maar bij jou in de tuin staat'
Ik had een tijdje geleden mijn arm in een mitella. Best onhandig,
je kunt opeens niet veel meer. Mijn buren hebben me toen
geweldig geholpen. Zonder Opzoomeren had ik die contacten
niet gehad”. Nieuwe bewoners verwelkomen: het is al belangrijk
en dat zal volgens de Opzoomeraars uit de Brembuurt en
Klaverbuurt alleen maar toenemen. “De doorstroming is groot.
Doordat we mensen welkom heten voelen ze zich sneller thuis
in de buurt en hebben ze sneller contacten.”

De echte droom
De bewoners uit de Brembuurt en Klaverbuurt weten
het zeker. Over 25 jaar bestaat Opzoomeren nog steeds.
Het Opzoomeren zal in de toekomst misschien best
wel veranderen, maar hopelijk blijft de kern overeind.
De aandacht, warmte en betrokkenheid voor elkaar,
de saamhorigheid in de straat, dat is hun enige échte
Opzoomerdroom.
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Column
at is het toch goed dat het
Opzoomeren in de Opzoomerstraat
begonnen is! Het heeft zo’n positieve
klank. Niet voor niets was de grote
Opzoomerdag van 28 mei 1994 in
het voorjaar: de Rotterdammers gingen op naar
de zomer. En wat kwam het goed uit dat het
Opzoomeren paste in het gedachtegoed van de
Rotterdamse filosoof Cornelis Willem Opzoomer
(1821-1892), naar wie de Opzoomerstraat in het
Nieuwe Westen is genoemd. Het Opzoomeren heeft
alles mee.
De Opzoomerdag was een ongeëvenaarde
happening, niet alleen in Rotterdam, maar ook in
enkele buurgemeenten als Schiedam en Spijkenisse.
Het Rotterdams Dagblad maakte er 25 jaar geleden
de hele stadsredactie voor vrij om overal in de stad
de bewonersinitiatieven te verslaan. Tienduizenden
mensen waren in de weer om hun straten op te
fleuren en feest te vieren. Een nooit vertoond staaltje
van samenlevingsopbouw!

Kor Kegel stond
als journalist van
het Rotterdams
Dagblad aan de
wieg van het
Opzoomeren.
Tegenwoordig
schrijft hij
voor huis-aanhuisbladen en
lokale websites
en schrijft hij
teksten voor
fotoboeken
en jubileumuitgaven.

''Opzoomeren
heeft alles mee"
Na een kwart eeuw zijn de Rotterdammers nog altijd aan
het Opzoomeren. Als het toch eens in een andere straat was
begonnen… bijvoorbeeld in de Burgemeester Le Fèvre de
Montignylaan in Hillegersberg. Of in de Zwart Janstraat in het
Oude Noorden. Het was er nooit van gekomen dat we met ons
allen zouden lefèvredemontignyen of zwartjannen, voorspelde
ik 25 jaar geleden.
Het Opzoomeren viert een dubbel jubileum, want de bewoners
van de Opzoomerstraat besloten in 1989 een halt toe te
roepen aan de onleefbaarheid – dertig jaar geleden. Pas vijf
jaar later, ter gelegenheid van de Opzoomerdag, werd het
Opzoomeren als werkwoord opgenomen in de Dikke Van Dale.
Het genootschap Onze Taal beveelt aan het met een kleine o
te schrijven, opzoomeren, maar de Rotterdammers zijn er zo
trots op dat ze het meestal met een hoofdletter doen. Maar
belangrijker dan de spelling is wat het inhoudt: samen met
andere buurtbewoners de leefomgeving verbeteren.

”
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