
Opzoomerkookboek
Schiedamseweg Beneden is los

Radboud Engbersen
200 jaar Opzoomer
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Over Rotterdammers en hun straat
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Veranderen en vernieuwen. Ze behoren tot 
de basisingrediënten van onze stad en het 
Opzoomeren. Niet voor niets ontdekken 
duizenden Rotterdammers tijdens de huidige 
coronapandemie en alle daarbij behorende 
beperkingen nieuwe creatieve manieren om 
aandacht te schenken aan hun buren, kleine 
coronaproof-acties te organiseren en om de 
straat groen en op orde te houden. Het aantal 
Opzoomerstraten groeide het afgelopen jaar zelfs 
explosief.

Jonge Rotterdammers
Nog zo’n stukje vernieuwing. Bij al die 
nieuwe Opzoomerstraten tref je veel jonge 
Rotterdammers die voor het eerst de kar trekken 
in hun straat. Zij zijn de nieuwe gangmakers in 
het Opzoomeren. Het zijn vaak jonge gezinnen, 
starters met een drukke baan. Ook zij zien het 
belang, mede dankzij al dat thuiswerken, van een 
prettige straat om in te wonen. Zo’n straat waar 
je elkaar groet en voor elkaar klaarstaat als dat 
nodig is.

Startende straat
'Alledaagse attentheid' zou je dat kunnen 
noemen. Socioloog Radboud Engbersen 
beschrijft in zijn artikel hoe de coronapandemie 
het belang van deze alledaagse attentheid 
heeft blootgelegd. Voor iemand die weinig 
contacten heeft, kan wat belangstelling van de 
buren (‘Redt u het een beetje zo alleen? Als ik iets 
voor u kan doen...’) bijvoorbeeld een lichtpunt 
zijn in de week. De gangmakersgroep van de 
Schiedamseweg Beneden kan er over meepraten. 
Ook zij hebben als startende straat ontdekt hoe je 
met een klein gebaar je buren kunt ontroeren.

C.W. Opzoomer
Jurist en filosoof C.W. Opzoomer, de man die 200 
jaar geleden in Rotterdam werd geboren en zijn 
naam gaf aan de enige echte Opzoomerstraat, 
zal tevreden hebben toegeknikt: Opzoomeren, 
daar wordt ieder mens beter van. Daar zit geen 
woord Latijns bij.

'Opzoomer', het magazine dat meer 
vertelt over het Opzoomeren.

oorzichtig en een tikje nieuwsgierig 
trekt Arabella Khawalid (30) de oven 
open. Onmiddellijk verspreidt zich 

een heerlijke geur door het knusse keukentje 
in haar appartement aan de Koningslaan. 
Met een vork prikt ze gaatjes in het baksel op 
de bakplaat. ‘Dat is om de onderkant van de 
avocadobrownies ook goed te laten garen,’ 
legt ze uit terwijl ze het ovendeurtje weer 
dichtklapt. ‘Nog twintig minuten en dan zijn 
ze klaar.’ 

V

Gezonde recepten
Arabella's avocadobrownies: je komt ze, samen met nog 
vele andere lekkere gerechten, tegen in het splinternieuwe 
Opzoomerkookboek. In dit (online) kookboekje delen 
Rotterdammers hun favoriete gezonde gerecht dat ze voor 
hun buren klaarmaken. Tijdens straatactiviteiten, of gewoon 
zomaar omdat je dat als buren doet. 

Coronakilo's
Gezond Opzoomeren dus. En Arabella kan er alles over 
vertellen. Zo behoort ze tot de kleine groep Rotterdammers 
die het afgelopen jaar niet tegen wat coronakilo's is 
opgelopen. Met een koolhydraatarm dieet was ze voor die 
tijd trouwens al 22 kilo kwijtgeraakt. Maar zelfs nu ze niet 
dagelijks hoeft te reizen naar haar werk als bedrijfsadviseur op 
de Amsterdamse Zuidas en de sportschool en haar favoriete 
zwembad dicht zijn - ‘en wandelen vind ik echt helemaal niks’ - 
lukt het haar om met de juiste voeding op gewicht te blijven. 

Koken voor 30 buren
‘Maar wacht even hè,’ lacht ze. ‘Ik houd wel ontzettend van 
eten en alle gezelligheid eromheen. Elke keer verzin ik weer 
wat nieuws om ze voor te schotelen.’ In geuren en kleuren 
vertelt ze over een straatdiner dat ze voor dertig buren gaf. 
Potten en pannen stonden vierhoog opgestapeld in haar 
keuken en het ene na het andere gerecht werd vanuit haar 
appartement naar buiten gedragen: diverse licht verteerbare 
kipgerechten, salades, bewerkte courgettes, vegetarische 
schotels. ‘Na afloop kreeg ik allemaal bedankjes. Met de 
opmerking dat het misschien handiger is dat iedereen de 
volgende keer wat kookt. Daar hadden ze wel een punt,’ lacht 
de geboren Rotterdamse.   

Favoriet recept
Kortom, Arabella zou in haar eentje een kookboek kunnen 
volschrijven.  Maar de avocadobrownies zijn bij haar toch wel 
favoriet. Waarom eigenlijk? ‘De ingrediënten vind je in elke 
supermarkt en het is heel eenvoudig te maken. Een goede 
mixer of blender, een plastic kom... meer heb je eigenlijk niet 
nodig. Het kan in iedere keuken.’ 

Het Opzoomerkookboek
Ten geleide

Alledaagse
attentheid

Smakelijk en gezond Opzoomeren 

Smeuïg en zacht 
Smaken doen ze in ieder geval verrukkelijk, blijkt na nog eens 
twintig lange minuten wachten. Smeuïg en zacht in de mond 
met een pure smaak waarbij je het bittertje van de cacao nog 
proeft. Ook buurvrouw Petra Breur (foto) zet even later gretig 
haar tanden in de lekkernij als Arabella met een schaal langs de 
deuren gaat. ‘Heerlijk meid, hopelijk kunnen we snel weer als 
buren iets organiseren in de straat.’ 

Meer recepten vind je op
opzoomermee.nl/kookboek

Arabella's avocadobrowniesArabella's avocadobrownies
2 middelgrote avocado’s
200 ml kokosmelk
4 eieren
75 gram pure chocolade
Scheutje vanille-extract
2 eetlepels cacaopoeder
100 gram kokosbloesemsuiker 

Snijd de avocado's en verwijder schil en pit. 
Doe alle ingrediënten in een kom en pureer 
het met een staafmixer. Verdeel het beslag 
over het bakpapier op de bakplaat. Dun 
uitsmeren. Bak de brownies 25 minuten op 
180 graden. Prik wat gaatjes met een vork 
en bak ze nog eens 20 minuten.
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020 was in alle opzichten 
voor iedereen een bijzonder 

jaar. Ook voor Opzoomer Mee. De 
Opzoomercampagne kreeg een ander 
karakter dan vooraf bedacht met, naast 
veel aandacht voor groen, ook rondes 
als Wat Liefs. In de stad was behoefte 
aan saamhorigheid en er werden 650 
nieuwe Opzoomerstraten verwelkomd. 
Zo’n groot aantal in één jaar, dat 
gebeurde nog niet eerder. In deze 
Opzoomer een nadere kennismaking 
met één van die nieuwelingen; de 
Schiedamseweg Beneden.

Het begon met Wat liefs
De microfoons aan, een goede 

positie innemen achter de laptops 
en dan zijn ze er helemaal 

klaar voor. Sandra Hak, Johan 
Somvorde, Gina Moran en Aicha 

Raqibi, Opzoomeraars van de 
Schiedamseweg Beneden willen 

graag vertellen over hun eerste 
Opzoomerjaar.
Aicha bijt het spits af. ‘In het voorjaar, 
toen corona net in ons land was, las ik 
de oproep in de krant voor de actie Wat 
Liefs van Opzoomer Mee. Als je een 
plannetje had, kon je wat budget krijgen 
om voor de buren iets liefs te doen. 
Heel snel heb ik het aanmeldformulier 
ingevuld. De projectleider van 
Opzoomer Mee belde en omdat ik niet 
eerder Opzoomerde ging zij me het een 

en ander uitleggen. Ik wilde graag een dj 
op ons balkon muziek laten draaien en dat 

iedereen op het eigen balkon dan een beetje 
kon meezingen en dansen.’

Een dj van marktplaats
‘Die dj was hartstikke leuk’, Johan geniet nog 
na bij de herinnering, ‘ik had ook al die filmpjes 
op tv gezien. Uit Italië en ook een met Ali B. 

Mensen hadden zo’n behoefte aan een vorm van 
samenzijn in die moeilijke tijd. En het was goed 

dat er eindelijk weer iets gebeurde in onze straat. De activiteit 
was geweldig, er waren veel mensen op de balkons.’
‘Zoals me was geadviseerd door Opzoomer Mee ben ik huis 
aan huis langsgegaan met een uitnodiging. Dat gaf al zoveel 
plezier, dat hele voortraject, die praatjes aan de deuren. Gino, 
zo heette die dj, had ik van marktplaats’, Aicha duwt haar 
donkere krullen naar achter en grijnst in de camera, ‘hij is, na 
wat onderhandelen, ook nog een beetje gezakt in prijs. Om 
het enthousiasme van nieuwe straten zoals wij vast te houden, 
stuurde Opzoomer Mee kort na de eerste activiteit een voucher 
waarmee we weer iets konden organiseren in de straat.

We doen alles samen
Vanwege het succes die eerste keer, hadden enkele buren en 
ik het idee om Gino opnieuw te vragen. Helaas was het wel 
wat slechter weer. Inmiddels hadden we de smaak van het 
Opzoomeren te pakken en ik las dat je als straat een Lief en 
Leedpotje mocht aanvragen om het hele jaar door iets extra’s 
te kunnen doen voor buren die dat nodig hebben. Dit soort 
dingen moet je natuurlijk niet alleen doen. Met Gina, Sandra en 
Johan vorm ik nu het gangmakersgroepje, ik heb ze er gewoon 
bij gevraagd en we doen alles 
samen. De jongste van ons is 
18 en de oudste is 64.’

Petje af
Sandra drukt haar microfoon aan. ‘Even muten jullie anders gaat het fluiten. Ik 
ben zo’n type dat zodra het mooi weer is op mijn stoepje gaat zitten en ik praat 
met iedereen. Bovendien wandelen veel mensen met hun hond op de dijk hier. 
Die ken ik bijna allemaal. Johan is veel thuis en kent ook veel mensen dus we 
weten heel goed of er een buur ziek is of om een andere reden een bloemetje 
verdient.’
Johan steekt zijn duim omhoog. ‘Omdat Aicha dit allemaal gestart is en het voor 
elkaar heeft gekregen heb ik haar rond de kerst een stol gebracht. Dat vond ze 
hartstikke leuk. Ik neem mijn petje voor haar af. Nou heb ik geen petje dus doe 
ik het maar even zo.’

Mooie boom joh!
Aicha vervolgt. ‘Toen de kaart voor de decemberronde van Opzoomer Mee in 
de bus viel, hebben we ons opgegeven voor een kerstboom. Die boom was 
zo groot en mooi. Gina en ik hebben een begin gemaakt met het versieren. 
Mensen die langsreden op de scooter riepen: Hé, mooie boom joh! Later hebben 
buren er allemaal wenskaarten ingehangen. Weet je nog Gina dat we langs de 

deuren gingen?’

Kippenvel
Gina knikt. ‘Op een tennisracket, dus 
coronaproof, boden we iedereen een 
chocoladelettertje en een wenskaart aan. Die 
kaart konden ze invullen en in de kerstboom 
hangen. We hebben wel gelachen hoor. 
De mensen keken heel verbaasd 
toen ze dat tennisracket 
voor hun neus zagen. 
Tijdens die praatjes 

merkten we dat veel 
mensen al lang binnen zaten en blij waren met elk 
verzetje. Johan bedacht dat we uit het Lief en Leedpotje 
een paar stollen zouden kopen en bij een aantal mensen nog 
eens langs moesten gaan. Sommige buren hebben het echt 
moeilijk, psychisch maar ook financieel. Die stollen heeft Johan 
geregeld, ook weer met een lief kaartje erbij.’  Johan wrijft over 

zijn armen. ‘Mensen reageerden zo, ja zo 
aangedaan. “Is dat voor mij?” Weet je, 

ik krijg er nog kippenvel van.’

Groene vingers en een 
prikker

‘Vanuit Opzoomer Mee is 
er weer de mogelijkheid 

om iets met groen 
te gaan doen. Ben 
ik nou te horen?’, 

De Schiedamseweg   Beneden is los!
2

Sandra kijkt vragend in de camera en als iedereen heftig knikt 
vervolgt ze, ’dat is echt mijn onderwerp. Groene vingers, snap 
je? Voor die Opzoomerronde ga ik de initiatiefnemer zijn. Laatst 
had ik een prikker gekregen van de gemeente om het talud van 
de dijk schoon te houden. Nu hoorden we net dat we lid van de 
schoonmaakbende kunnen worden van Opzoomer Mee. Nou 
daar gaan we ons straks dus ook voor opgeven.’

Gina Moran

Aicha Raqibi

Sandra Hak

Johan Somvorde & Anneke
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m bewoners in beweging te krijgen 
in hun straat is soms een concrete 
dreiging van buitenaf nodig, zeggen 

ervaren opbouwwerkers. Die dreiging kwam er in 
2020... met een ongekende omvang. Rotterdam 
kwam inderdaad massaal in actie tijdens de 
coronapandemie. Een recordaantal straten deed 
mee met Opzoomeracties om de sociale gevolgen 
van de coronapandemie te verlichten. Zal die extra 
aandacht voor elkaar in de straat blijven bestaan? 
Een gesprek over een enerverend Opzoomerjaar, 

het belang van alledaagse 
attentheid en de 

conclusie dat jarenlang 
Opzoomeren in 
straten zich tijdens de 
coronapandemie heeft 
uitbetaald.

Ellendige rollator
Ik spreek Johan Janssens en Thessa Bakker 
van Opzoomer Mee. Aangeschoven in 
Zoom is ook onderzoeker Kees Fortuin, 
een ervaren rot op het gebied van sociale 
gebiedsontwikkeling. ‘Het was een bizar 
jaar’, zucht Thessa. Ze vertelt hoe de 
lockdown door bijna alles een streep 
zette en hoe zij en haar collega’s vrij snel 
daarna in de stad een gevoel bespeurden 
van ‘we moeten iets doen!’ Voor elkaar, 
voor de buren, voor die aardige oudere 
buurvrouw met die ellendige rollator die 
er ineens alleen voor staat. Zo ontstond 
de actie Doe Wat Liefs. Tal van nieuwe 
straten en Rotterdammers omarmden 
deze Opzoomeractie.

De bedreigde stad
De ervaring van Opzoomer Mee met 
aanwas van nieuwe Opzoomerstraten 
spoort met de uitkomsten van de studie 
‘De bedreigde stad’ (2020) van de Erasmus 
Universiteit over de invloed die COVID-19 
had op Rotterdam. De coronacrisis heeft 
de nabije solidariteit op veel plekken 
vergroot. In het bijzonder jongeren en 
hoogopgeleiden zouden meer zijn gaan 
helpen in hun straat en buurt. Johan 
Janssens herkent de uitkomsten. Hem 
valt op dat veel jonge gezinnen actief 
werden. ‘Bedenk, je kon ook nergens 
naar toe, je moest het een beetje hebben 
van je directe omgeving. Door corona 
zijn deze Rotterdammers zich meer 
op hun omgeving gaan 
concentreren. Zo’n 
crisis appelleert aan 

een gevoel van: gaat het 
wel goed in mijn buurtje en straatje?’ Hij 
ziet inderdaad dat ook meer welvarende 
straten zijn gaan Opzoomeren. Maar 
die ontwikkeling was al langer gaande. 
‘Het Opzoomeren is redelijk over de 
stadswijken verdeeld.’

De grote ontdekking
Thessa vertelt dat er bij de corona-acties 
in straten extra aandacht was voor buren 
die er alleen voor stonden. Naar hen ging 
een bordje eten en was er het gesprekje 
aan de deur. Van de gangmakers in 
straten kreeg ze te horen dat ze vaak het 
enige wekelijkse contact waren voor die 
bewoners, omdat familiebezoek door 
corona ook was weggevallen. En ze 
hoorde van thuiswerkers – en 
wie werkte niet thuis? - dat ze 

met buren 
aan de praat 
waren 
geraakt 
waar ze al 
meer dan tien 
jaar hun straat 
mee bleken 
te delen. Kees 
Fortuin vindt dat dé grote ontdekking van 
de pandemie. ‘Er is blootgelegd dat een 
straat onderlinge hulp kan organiseren, 
isolement kan verlichten en jongeren kan 
opvangen. Er is lang gedacht dat zoiets 
niet nodig of uit de tijd was. Het is ook 
de herontdekking van het belang van je 
directe omgeving, verduidelijkt hij, ‘niet 

alleen voor praktische zaken 
zoals een boodschap doen 
voor elkaar, maar juist ook 

'Jarenlang Opzoomeren 
betaalt zich uit tijdens 
coronapandemie'
"O

Radboud Engbersen

Silent Disco aan de Schiekade in de zomer van 2020.
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Frieda Vogel bezorgt tijdens de eerste 
lockdown boodschappen bij haar 
bovenburen in de Korenaarstraat.

lees verder op pagina 8

'Ik breng een bloemetje bij mijn 
buurvrouw omdat zij er altijd op uit 

trekt met haar vuilniszak en knijper, zelfs 
buiten de wijk ruimt zij de rotzooi op!

Boergoensevliet

Arno Tax- Pointer van de 
Boergoensevliet.
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voor het sociale contact. Dat het fijn is 
als iemand je ’s ochtends op straat gedag 
zegt of gewoon een praatje met je maakt. 
Dan begin je toch anders aan je dag!’

Alledaagse attentheid
Heeft de coronacrisis het grote belang 
van ‘alledaagse attentheid’ blootgelegd? 
Dat begrip is van de sociologe Monique 
Kremer. Hiermee geeft ze aan dat 
bewoners meer willen dan elkaar (her)
kennen en groeten. Ze hebben ook 
graag iets voor elkaar over1. Thessa 
vertelt over de actie All you need is love 
rond Valentijnsdag. Bewoners schonken 
aandacht aan buren met een kaartje en 
een bloemetje. Het trof haar hoe simpele 
dingen door bewoners gewaardeerd 
worden. ‘De buurvrouw die altijd naar 
je wil luisteren en vraagt hoe het met 
de kinderen gaat, de heggenschaar die 
je mag lenen, buren die een keer voor 
je koken… ik dacht: ‘goh wat simpel 
eigenlijk. Het gaat helemaal niet om grote 
dingen waar mensen blij van worden. 
Inderdaad, alledaagse attentheid.’

Rotterdamse familie
Ik vertel Thessa, Johan en 
Kees over mijn eigen 
Opzoomer-
ervaringen. 
Lang geleden 
in 1994. Het 

was de tijd van de Rotterdamse 
sociale vernieuwing. De stad gonsde 
van activiteiten. Johan voelde 
in het afgelopen jaar een zelfde 
dadendrang. Kees Fortuin wijst op 
de kracht van het Opzoomeren: de 
continuïteit. Opzoomer Mee bestaat 

inmiddels meer dan een kwart eeuw. 
Een ongekend fenomeen in het sociaal 
domein. Tijdelijkheid en voortdurende 
veranderingen zijn daar de norm. Kijk 
maar naar de rondtollende beleids- en 
projectencarrousels. Kees benadrukt 
dat het juist de bewoners zijn die voor 

continuïteit zorgen. Zíj wonen 
vaak lang op dezelfde plek. En 
zijn ze eenmaal betrokken 
bij hun straat, dan blijven 
ze dat meestal ook. ‘Wat 
je tien jaar geleden met 
elkaar hebt meegemaakt, 
heeft vandaag nog 
impact.’ Hij legt uit dat 
de sprong naar de 
betrokkenheid 
van nu nooit 

vanuit een anonieme straat had kunnen 
plaatsvinden, dan was het bij incidentele 
initiatieven van enkele bewoners 
gebleven. Opzoomeren zit dieper. 
Het heeft een structuur aangereikt 
die straten heeft veranderd. Thessa 
vertelt dat actieve trekkers in straten 
inmiddels uit alle lagen en kleuren van de 
samenleving komen en dat een nieuwe 
generatie het stokje aan het overnemen 
is. ‘Als kind hebben ze meegedaan aan 
Opzoomeractiviteiten, nu is het hun 
beurt.’

Radboud Engbersen is socioloog en expert sociaal domein bij het 
landelijk kennisinstituut Movisie. Radboud groeide op in Den Haag, 
maar beschouwt zichzelf al enige tijd een echte Rotterdammer.

Radboud Engbersen

'Bewoners willen meer dan elkaar 
kennen en groeten. Ze hebben ook 

graag iets voor elkaar over.'

Rotterdamse familie
Het rapport ‘De bedreigde stad’ 
maakt duidelijk dat ondanks de 
hartverwarmende nabije solidariteit 
(zoals burenhulp) maatschappelijke 
achterstanden door corona zijn 
verscherpt. De coronapandemie treft de 
meest kwetsbaren het hardst. Ook andere 
wetenschappelijke bronnen laten dit 
zien. Moet de huidige infrastructuur van 
Opzoomer Mee versterkt worden om juist 
die Rotterdammers in de stad te steunen? 
Johan koestert de kracht van de eenvoud 

én de kleinschaligheid van 
Opzoomer Mee. Hij 
wijst er wel op 

dat 

de stichting ooit een spil was in een 
opbouwnetwerk. ‘We waren lid van een 
familie in Rotterdam die opbouwwerk 
heette. Zoals binnen alle families zijn 
er altijd meningsverschillen en gedoe. 
Maar de familie deed wel zijn werk 
in termen van samenlevingsopbouw 
op straatniveau. Dat netwerk is 
wegbezuinigd tijdens de kredietcrisis. 
Binnen één à twee jaar is de infrastructuur 
van samenlevingsopbouw verdwenen, 
waaronder de bewonersorganisaties.’ 
Hij is de laatste om te zeggen 
dat ze perfect functioneerden, 
maar die infrastructuur wordt 
gemist, zegt hij. De medewerkers 
van Opzoomer Mee merken het 

dagelijks in hun werk in de wijken. 
Ze missen de collega’s met wie ze 
maatschappelijke kwesties kunnen 
oppakken. Natuurlijk zijn er de 
wijkteams, maar die concentreren zich 
vooral op individuele hulpverlening.

Sociale krachtbron
Opzoomer Mee blijft zich richten op het 
schaalniveau van de straat, met concrete 
activiteiten in de taal van de straat. 
Alledaagse 
attentheid 
stimuleren: 

aandacht geven aan elkaar, 
klaarstaan voor elkaar. Johan 
en Thessa zijn bezig het DNA 
te doorgronden van de vele nieuw 
Opzoomerstraten. Ze willen ze actief 
houden en hun inzet mogelijk verder 
uitbouwen. Aan het Opzoomeren kleeft 
ook al lang niet meer het etiket van 
achterstand.
 

Johan: ‘Vroeger was het van: Oh doe je 
aan Opzoomeren? Dan zal het wel slecht 
gaan met je straat. Nu is het een breed 
Rotterdams label geworden.’ Oftewel: 
een echte Rotterdammer - in welke straat 
je ook woont - Opzoomert! Tijdens de 
coronapandemie bleek dat een grote 
sociale krachtbron te zijn."

vervolg pagina 7

'Ik vind mijn buren 
lief omdat ik vanwege corona 

in het ziekenhuis heb gelegen en nu aan het 
revalideren ben. Zij staan altijd voor ons klaar. Er 

wordt gekookt, boodschappen gedaan, de hond wordt 
uitgelaten! Ze zijn echt goud waard!' 
Bergse Rechter Rottekade

'Sinds ik hier woon mag ik altijd de 
heggenschaar van mijn buurvrouw lenen. Ze is over de 

80 maar heeft altijd belangstelling voor ons en vraagt altijd naar 
de kinderen en kleinkinderen. Zo lief is ze!'

Slag

'Ik geef mijn lieve 
overbuurvrouw een bloemetje. Ze is al 

77 jaar en nog kookt ze drie keer in de week voor 
mij. De hond krijgt ook altijd lekkers. Vroeger kookte ze 

beneden in de kantine voor heel veel bewoners maar door 
de corona is dat niet mogelijk.'

Kelloggplaats

1. Monique Kremer, Astrid Parys en Loes Verplanke (2009), 
Alledaagse attentheid in een superdiverse wijk. Amsterdam UvA.

'Mijn buurvrouw krijgt een 
bos bloemen met Valentijn. Zij en 

haar man zijn op leeftijd en zaten alleen maar 
binnen. Mijn buurvrouw is mijn reddende engel. 

Als ik weer eens een ei tekort kom of azijn 
ben vergeten, begint ze al te lachen en 

gaat het voor me pakken.'
Boezemsingel

Sattar Kudratullah van de Bellevoysstraat kreeg een 
bloemetje van zijn buren vanwege alles wat hij doet 
voor de straat.

Benjamin Sabotinov (rechts) van de Pasteursingel 
staat altijd klaar voor zijn buren, bijvoorbeeld voor 
een boodschapje.

De kinderen van de 
Voorschoterlaan brachten tijdens 
de eerste lockdown zelfgebakken 
lekkernijen rond in de straat.

Een mini-thuisblijf-concert in de Vosmaerstraat,  mei 2020. 

Valentijnsactie De Heul in Rozenburg, attenties 
brengen bij de buren.

Een verraste en 
ontroerde mevrouw 
Schol uit de 
Pisuissestraat kreeg 
een bloemetje van 
de buren om te laten 
weten dat ze er in 
deze tijd niet alleen 
voor staat.

De Hingmanstraat uit Vreewijk wenst met een 
zelfgemaakt spandoek iedereen een fijne Valentijn.
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Veranderen en vernieuwen
Rotterdam werd hem niet met de paplepel ingegoten, want 
zijn ouders Cornelis Opzoomer en Geertruij Vogel lieten hem in 

1839 naar de universiteit in Leiden gaan en niet 
naar Erasmus. In 1845 was hij klaar met zijn 
rechtenstudie en slechts een paar maanden 
later, in januari 1846, werd Opzoomer 
buitengewoon hoogleraar aan de universiteit 
van Utrecht. Daar bleek bij hem toch iets 

van de Rotterdamse traditie aanwezig 
om te willen veranderen en vernieuwen. 
Zijn eerste toespraak als hoogleraar 

was namelijk de eerste zogenoemde 
oratie die in het Nederlands werd 

uitgesproken in plaats van in het 
Latijn. Opzoomer beheerste 

het Latijn wel, maar had er 
een broertje dood aan, 

want veel abstracte 
begrippen 

kwamen in die 
klassieke taal niet 

et is tweehonderd jaar 
geleden dat Cornelis Willem 
Opzoomer werd geboren. Hij 
kwam op 20 september 1821 

in Rotterdam ter wereld en al gauw bleek 
hij zowaar de karaktereigenschappen 
van een donderdagskind te hebben: 
wijs, optimistisch en begripvol. Toen 
burgemeester en wethouders van 
Rotterdam op vrijdag 10 april 1908, zestien 
jaar na zijn overlijden, een straat in het 
Nieuwe Westen naar Opzoomer noemden, 
was het iedereen wel duidelijk dat het niet 
om een ouwe zuurpruim ging.

Opzoomeren 
in de geest van 
Cornelis Willem 
Opzoomer

voor. Bovendien vond hij dat je je in hedendaagse talen veel 
genuanceerder kunt uitdrukken. Op de dorre heide van Rome 
kun je geen bloemen plukken, maakte hij duidelijk. 
Als denker vond hij het Latijn te gebrekkig om er filosofische 
vraagstukken mee te verwoorden. Hij pleitte er zelfs voor 
dat de universiteit helemaal van het Latijn zou afstappen en 
in het Nederlands les zou geven. Als toen het begrip ‘sociale 
vernieuwing’ had bestaan, had je Opzoomer als sociale 
vernieuwer kunnen zien.

Ongeschreven boodschappen
Zijn toespraak had als titel ‘De wijsbegeerte, den mensch met 
zich zelven verzoenende’ en ging over het verzamelen van 
kennis, waarbij de onschuld van het geloof een eerste fase is. 
Kinderen en strenggelovigen 
hebben dat, want zij beschouwen 
wat ze zien als waar. Terwijl de 
wijsbegeerte zegt dat er meer 
is achter het ‘ware’. Dus komt 
na het geloof het onderzoek. En 
vanzelfsprekend levert onderzoek 
twijfels op en daarom is dat 
het stadium van de strijd. Als 
onderzoeker hoor je de Bijbel niet 
meer letterlijk te nemen, maar 
ga je ontdekken dat de verhalen 
een ongeschreven boodschap in zich dragen en veel meer 
diepgang hebben dan de platte tekst.

Het denken leert ons de wereld op een andere manier kennen 
dan we geleerd hadden met de zintuigen, dat was hij wel eens 
met Immanuel Kant (1724-1804). In zijn verhaal ging Opzoomer 

een stapje verder. Uiteindelijk leidt het 
denken tot het inzicht dat er een kosmische 
harmonie is. Zijn tijdgenoot Conrad 
Busken Huet (1826-1886) stond bekend 
als een kritisch letterkundige, maar op 
Opzoomer had Busken Huet geen kritiek. 
Integendeel, hij noemde Opzoomers speelse 
gedachten fenomenaal.

Luchtige opmerkingen
In 1851 was Opzoomer voor enige tijd hoogleraar-directeur van 
de universiteit in Utrecht en in 1854 werd hij er hoogleraar in 
de wijsbegeerte. Hij kreeg bekendheid met zijn commentaar 
op het Nederlandse Burgerlijk Wetboek. Dat commentaar was 

een stapel van elf 
boeken en hoewel 
deftig geschreven, 
wat in die tijd 
niet ongewoon 
was, wisselde 
hij het geregeld 
af met luchtige 
opmerkingen. 
Opzoomer had 
een uitgebreide 

kennis en was belezen en invloedrijk. Hij stond aan de wieg 
van de Moderne Theologie en was in 1870 mede-oprichter 
van de Nederlandse Protestantenbond. Daarnaast was hij een 
groot kenner en zelfs vertaler van het werk van Sophocles en 
Shakespeare. Hij bleef hoogleraar in Utrecht tot hem in 1890 
eervol ontslag werd verleend. Dat was op eigen verzoek, want 
de gezondheid speelde hem parten. Hij zou twee jaar later in 
Oosterbeek overlijden, op dinsdag 23 augustus 1892.

Opzoomerstraat
De Universiteit Utrecht heeft nog altijd een vergaderkamer die 
naar hem is genoemd: de C.W. Opzoomerkamer. Hellevoetsluis 
heeft een Opzoomerlaan en in het Nieuwe Westen van 
Rotterdam is de Opzoomerstraat, waar het Opzoomeren in 

1989 ontstaan is. Bewoners van de straat 
waren de verpaupering en criminaliteit 

zat en kwamen in actie om de leefbaarheid 
te vergroten. Ze gingen de straat vegen, 

brachten gevelverlichting aan en fleurden de 
straat op. Dat deden ze geheel uit eigen beweging 

en het bleek een aanjager te zijn van veel meer 
bewonersinitiatieven, niet alleen in Rotterdam. Pas een 

paar jaar later werd er het etiket ‘Opzoomeren’ op geplakt en 
bij de grote Opzoomerdag van zaterdag 28 mei 1994 – de dag 
dat heel Rotterdam geel gekleurd was – had het woord zelfs de 
Dikke Van Dale gehaald. 

Zeer positief 
Hoe zou Cornelis Willem 
Opzoomer het Opzoomeren 
hebben gewaardeerd? Zeer 
positief. Opzoomer had zijn 
hele werkzame leven gezegd 
dat er voor de overheid maar 
één leidend beginsel is en dat 
is ‘de bevordering van het ware 
volksbelang’. Het inspireerde 
de Amsterdamse bankier 
Andries van Sandick (1898-
1962) tot de brochure ‘Herstel 
der maatschappij’ (1945). De 
bevordering van het ware volksbelang, dat is niet alleen een 
streven naar meer welvaart voor iedereen, maar beslist ook 
het verbeteren van ieders welzijn. C.W. Opzoomer was voor 
het verbeteren van de mens. Als bewoners van een straat in 
opstand komen tegen de verloedering en geweldloos zorgen 
voor aanzienlijke sfeerverbetering, dan moet dat gekoesterd 
worden en bovendien zou het lokaal bestuur zulke initiatieven 
moeten ondersteunen. Zo zou Opzoomer het gezien hebben 
en het Rotterdamse gemeentebestuur begreep dat goed toen 
het in 1994 het stedelijk bureau Opzoomer Mee vroeg om de 
Rotterdammers met raad en daad bij te staan.

De Opzoomerstraat in het Nieuwe 
Westen in 1994. Met in het 
gele Opzoomerpak toenmalig 

burgemeester Bram Peper.

Cornelis Willem Opzoomer

Modeshow in de Gaesbeekstraat

Plantjesdag Merantistraat

Spelletjesdag in de 
Korenaardwarsstraat
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Popelen 
om weer te 
beginnen!

Gangmakers 
uit Opzoomer- 

straten geven 
elkaar tips, 

advies en raad 
om allerlei 

voorkomende 
kwesties in 

de straat op te 
lossen of aan te 

pakken. 

ij weten niet hoe het in andere 
straten zit... maar onze straat 
staat letterlijk te popelen 

om iets moois te organiseren zodra alle 
coronamaatregelen niet meer nodig zijn. Een 
soort bevrijdingsfeest. Zijn andere straten daar al 
plannen voor aan het maken en, zo ja, wat zijn ze 
dan van plan?”
(straatnaam bekend bij redactie)

“W
'Wat ons betreft gaan we dat zeker vieren. Zodra wij horen dat alles 
weer kan, hebben we in een dag iets geregeld. Waarschijnlijk gaan 
we een groot straatfeest geven met hapjes, drankjes, muziek en 
een barbecue. Ik denk dat het de grootste opkomst ooit wordt. Dus 
misschien kan Opzoomer Mee een extra duit in het zakje doen?' 
Erasmussingel 

'Wij houden ieder jaar een spelletjesdag in de straat, Dan regelen we 
ook een luchtkussen in de straat. De kinderen vinden dat fantastisch. 
Dat willen we zeker weer gaan doen en dan voor alle kinderen een 
extra feestelijk tintje geven  omdat we met elkaar door die moeilijke 
tijd zijn gekomen. Ik zal blij zijn als we al onze activiteiten weer op de 
oude manier kunnen doen, elkaar ontmoeten is toch de basis van het 
Opzoomeren.' Piet Cottaarstraat

'Na corona gaan we gewoon weer op de oude voet verder. De kleine 
laagdrempelige dingen, dat werkt goed in onze straat. Met elkaar 
vuil prikken, elkaar ontmoeten bij een straatterras, dat soort dingen. 
Daardoor leren mensen elkaar kennen en helpen ze elkaar. Een 
mooi voorbeeld had ik vanmorgen nog. Ik was niet thuis, maar mijn 
buurvrouw heeft ervoor gezorgd dat een pakketje van mij toch met de 
bezorgdienst mee kon.' Willem Buytewechstraat

Wat is jouw Opzoomervraag?
Heb jij een vraag over het Opzoomeren die je graag aan andere 
straten wilt voorleggen? Stuur je vraag naar: info@opzoomermee.nl.

Colofon: Opzoomer Mee  • Schiedamsedijk 55a • 3011 EE Rotterdam • opzoomermee.nl


