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Stemmen  
uit de stad

Voorwoord

Dag stadsgenoten!

Wie het wil hebben over taal  
en de stad, kan dat nooit  
alleen. Taal is wat er gebeurt 
tussen mensen. En met bijna 
650.000 mensen in de stad is  
dat nogal wat. 

We spreken met elkaar via gedichten, in de klas, op 
de werkvloer en in cafés. We zien taal op borden, 
stickers en muren. Er is taal waarmee we ons met 
iemand of iets kunnen verbinden, en taal waarmee 
we ons kunnen afzetten. Maar niemand spreekt 
alle taal en niet iedereen heeft toegang tot al 
deze taal. Daarom presenteer ik met gepaste trots 
het nieuwe nummer van GeenPunt. 

In deze editie laten we bijzondere, belangrijke, 
maar vooral veel verschillende Rotterdamse 
stemmen aan het woord, opgetekend door 
Rotterdamse schrijvers. Want alleen door met 
elkaar in gesprek te gaan, ontdekken we welke 
verhalen er niet alleen over, maar ook in de stad 
verteld worden.

Dean Bowen
Stadsdichter en hoofdredacteur GeenPunt #4
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Het favoriete 
boek van…

Deze keer niet één favoriet boek, maar wel 
acht. Zeven Rotterdamse gemeenteraads-
leden en een burgerlid die taal belangrijk 
vinden, vertellen over hun lievelingsboek.
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Het favoriete boek van...

Caroline  
van Aalst 

Foto: Eric Fecken

Geboren op: 1 april 1970
Geboren te: Rotterdam
Raadslid sinds: 29 maart 2018
Fractie: Leefbaar Rotterdam
Beroep: politieambtenaar

Favoriete boek:  
Hasse Simonsdochter van  
Thea Beckman 

‘Vroeger was ik echt een boekenwurm en 
las ik zo veel mogelijk, dus zeker ook de 
boeken van Thea Beckman. Ik las Hasse 
Simonsdochter toen ik nog jong was. Maar 
ook als volwassene blijft het een mooi 
boek. De verhaallijn is spannend en het 
boek is op feiten gebaseerd. Het is zo 
geschreven dat je het echt voor je ziet. Ik 
herinner me vooral de sprong van Jan van 
Schaffelaar vanaf de toren in Kampen. Het 
boek gaat voor mij over onvoorwaardelijke 
liefde en mensen die opkomen voor de 
zwakkeren in de samenleving.’

Natasha 
Mohamed- 
Hoesein 

Geboren op: 2 november 1976
Geboren te: Rotterdam
Raadslid sinds: 5 juli 2018
Fractie: DENK
Beroep: advocaat

Foto: Baljinder Singh

spijkerbroek van Thea Beckman 

‘Dit boek las ik toen ik 10 jaar oud was, op 
aanraden van de schoolbiebjuf. En wat vond 
ik dat boek spannend; ik heb het in één 
weekend uitgelezen! Het was toen vooral een 
avonturenroman waarin een jongen, ongeveer 
net zo oud als ik, in een tijdmachine stapt en een 
onwijs gaaf avontuur beleeft. Maar elke keer 
als ik het lees, verbaas ik mij over de relevantie 
van het verhaal. Bijvoorbeeld het stuk over de 
hongerige kinderen die voorbij Spiers trekken, 
maar daar niet werden toegelaten, want "de 
vrees voor de duizenden begerige, grijpende 
kinderhanden won het van het medelijden." Ik 
realiseer me dat ook nu vrees het vaker wint van 
solidariteit. Deze tijdloze klassieker blijft daarom 
voor mij één van mijn favoriete boeken.’

Favoriete boek: Kruistocht in 
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Lies Roest

Foto: Eric Fecken

Geboren op: 30 april 1982
Geboren te: Appeltern
Raadslid sinds: 29 maart 2018
Fractie: GroenLinks
Beroep: raadslid

Favoriete boek: De wonderbaarlijke 
reis van de fakir die vastzat in een 
Ikea-kast van Romain Puertolas

‘Ik heb eigenlijk te veel favoriete boeken, maar heb 
er toch maar eentje uitgeplukt. Dit boek kreeg 
ik een paar jaar geleden voor mijn verjaardag 
van een vriendin. Zij had mij geholpen met het in 
elkaar zetten van een Ikea-kast. Ik las het boek 
op vakantie en moest vaak hardop lachen om 
de grappige situaties waar de hoofdpersoon in 
verzeild raakte. Het verhaal is grappig, ontroerend 
en verrassend tegelijkertijd. Het gaat over een 
man die weigert op te geven, ook al heeft hij nog 
zo veel tegenslagen tijdens zijn avonturen. En er 
komen grote thema’s aan bod die op dit moment 
spelen in de samenleving.’ 

Jaap 
Rozema

Geboren op: 8 december 1983
Geboren te: Bodegraven
Burgerlid sinds: 14 juni 2018
Fractie: Partij voor de Dieren
Beroep: beleidsmedewerker

Foto: Jan van der Ploeg

Favoriete boek: Ik, Jan Cremer 
van Jan Cremer

‘Dit boek las ik aan het einde van 
mijn promotieonderzoek. Meestal in 
studiezalen en cafetaria’s, steeds 
als ik iets anders wilde dan met het 
proefschrift bezig zijn. Dit is me vooral 
bijgebleven uit het boek: vrijheid, en 
het leven leven. Ik was geïnteresseerd 
geraakt in de beatgeneratie van 
het naoorlogse Amerika, een groep 
schrijvers uit de jaren ’50 en ’60 van de 
vorige eeuw. Voor mij is Ik, Jan Cremer 
het beste Nederlandstalige beatboek. 
Het is ongecensureerd, onvervalst. De 
hoofdpersoon is egocentrisch, soms een 
viezerik, en toch krijg je sympathie voor 
zijn levensvreugde.’

Het favoriete boek van...

Jimmy Smet

Foto: Eric Fecken

Geboren op: 24 mei 1972
Geboren te: Goes
Raadslid sinds: 5 juli 2018
Fractie: GroenLinks 
Beroep: leerkracht voortgezet 
speciaal onderwijs

Favoriete boek: Kinderen van  
moeder aarde van Thea Beckman

‘Ik was zo’n 10 jaar oud toen ik het boek voor 
het eerst las. Ik verslond alle boeken die ik 
tegenkwam in de plaatselijke bibliotheek in 
het Zeeuwse dorp waar ik woonde. Ook als 
volwassene heb ik de trilogie gelezen (Het 
helse paradijs en Het gulden vlies van Thule 
zijn de vervolgdelen). Thea Beckman is een 
fantastische verhalenvertelster en geeft 
prachtige beschrijvingen van het eiland Thule 
(nu Groenland). Bovendien sprak het thema mij 
enorm aan: een nieuwe wereld waarin leven in 
en met de natuur leidend is. De overtuiging dat 
we Moeder Aarde moeten koesteren, draag ik 
nog steeds met me mee.’

Geboren op: 8 april 1987
Geboren te: Büren (Duitsland)
Raadslid sinds: 29 maart 2018
Fractie: VVD
Beroep: pr-adviseur

Tim Versnel

Foto: Eric Fecken
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Favoriete boek:  
De helden van de Willemsbrug 
van Wim Hornman
 
'Vorig jaar zomer las ik dit indruk-
wekkende boek op aanraden van 
collega-raadslid Stephan van Baarle 
van DENK. Het gaat over de jonge 
mariniers die in mei 1940 dagenlang 
de nazi’s hebben tegengehouden toen 
die Rotterdam binnenvielen. De nacht 
voor het bombardement op 14 mei 
hebben deze jongemannen urenlang 
een Duitse overmacht tegenhouden. 
Ze vuurden vanuit hun schuilplaats 
onder de Maasbruggen. De angst, de 
radeloosheid, maar ook de dapperheid 
van die jongens is prachtig beschreven. 
Naast het ontroerende menselijke 
verhaal is het ook als geschiedenisles 
een steengoed en heel toegankelijk 
boek. Iedereen die Rotterdam nog beter 
wil leren kennen, moet dit boek lezen.'



Tjalling Vonk

Foto: Eric Fecken

Geboren op: 28 juli 1969
Geboren te: Smallingerland
Raadslid sinds: 29 maart 2018
Fractie: ChristenUnie-SGP
Beroep: projectleider/manager zorg

Favoriete boek: Adam van 
Henri Nouwen

‘Dit boek kreeg ik twee jaar geleden 
voor mijn verjaardag. Het verhaal gaat 
over de schrijver zelf, Henri Nouwen. Hij 
is hoogleraar en verruilt zijn baan voor 
werk in een woongemeenschap met 
mensen met een beperking. Daar krijgt hij 
de zorg over een zwaar beperkte jongen. 
Dat verandert zijn leven en dat van veel 
mensen om hem heen. Voor mij is de 
boodschap uit het boek dat de waarde 
van ons leven niet wordt bepaald door 
onze prestaties of falen, maar door wie 
we ten diepste zijn: geliefd en van waarde. 
Door het lezen van het boek ontdek je de 
ongelofelijke waarde van mensen die in 
onze ogen vooral worden beoordeeld op 
wat ze niet kunnen.’

Ingrid van 
Wifferen

Geboren op: 15 november 1977
Geboren te: Zeist
Raadslid sinds: 29 maart 2018
Fractie: D66 
Beroep: consultant

Foto: Eric Fecken

Favoriete boek: Congo van 
Redmond O’Hanlon
 
‘Toen ik een ander boek van deze schrijver 
had gelezen, kocht ik zelf dit boek. Ik heb veel 
boeken over Congo gelezen, dus de plek waar 
het zich afspeelt, spreekt me al erg aan.  
Het is verder het beste reisverslag dat ik ooit 
gelezen heb: beeldend en grappig. Er komt 
veel avontuur in voor en het gaat erover dat 
je je eigen manier van denken soms moet 
loslaten om iets anders te kunnen ervaren.  
De schrijver is bioloog en schrijft in veel detail 
over de natuur en alle (kleine) dieren. Aan het 
einde van het boek verandert hij de vorm, en 
is het geen non-fictie meer. Dat zou storend 
kunnen zijn, maar in dit geval is het heel 
verrassend en spannend.’ 

Meer weten over deze politici? Kijk dan 
op www.rotterdam.nl/gemeenteraad.

Digi-Taal

Digi-Taal
In deze rubriek vindt u informatie over interessante 
websites en apps op het gebied van taal.  
In dit nummer zijn dat sites en apps voor senioren. 

Informatiepunt  
Digitale Overheid

Bibliotheek biedt hulp bij 
vragen over digitale overheid 
 
Het kan soms heel lastig 
zijn om digitaal dingen te 
moeten regelen. Bij zaken als 
huurtoeslag, zorgtoeslag, de 
belasting, rijbewijs, (verkeers)
boetes, pensioen of uitkering 
krijgen mensen te maken met  
de digitale overheid. Ongeveer 
vier miljoen mensen in 
Nederland vinden dit moeilijk. 
Met al hun vragen kunnen zij 
terecht bij het Informatiepunt 
Digitale Overheid in de Centrale 
Bibliotheek. Daar luisteren 

de medewerkers naar de Iedereen is welkom zonder 
vraag en denken ze mee. Ze afspraak. Voor deze hulp hoeft 
geven informatie waarmee de men geen lid te zijn van de 
hulpvrager direct verder kan. bibliotheek. Het Informatiepunt 
Of ze verwijzen hem/haar door is open op dinsdagmiddag van 
naar de juiste organisatie. 12.00 tot 17.00 uur. 

Foto: Bibliotheek Rotterdam

Apps om meer te bewegen Arrow-right Rotterdam Routes
 Deze app toont de parels van de 
Arrow-right Natuurroutes stad aan de hand van diverse routes.

Natuurmonumenten
App van Natuurmonumenten Arrow-right Blokje om
met meer dan driehonderd mooie App die ideeën geeft voor wandel-
routes om te wandelen of fietsen. routes vanaf de plek waar je bent.

  

Arrow-right Fietsnetwerk
App met mooie themaroutes  
en momenten om van de fiets  
te stappen. 

Websites die helpen bij je gezondheid

www.ggdappstore.nl
Website met een overzicht van 
betrouwbare en goede apps 
voor je gezondheid. 

GeenPunt #4
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www.moetiknaardedokter.nl 
App waarmee je snel en goed 
kunt beslissen of je wel of niet 
naar de huisarts moet gaan.

www.thuisarts.nl
Website die betrouwbare 
informatie geeft over 
gezondheid en ziekte.
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Hebbie in je nest gezeken? Hij hep een bunker voor z’n taas! Ik ga 
even m'n ruggengraat verlengen. Rotterdammers kunnen kiezen 
uit een heleboel oer-Rotterdamse uitdrukkingen, spreekwoorden 
en verwensingen. Maar Manhattan aan de Maas is ook de  
stad waar ongeveer 175 nationaliteiten met elkaar samenleven.  
We vroegen vier Rotterdammers met een migrantenachtergrond 
naar een uitspraak in hun moedertaal die veel voor hen betekent. 

‘Mijn moeder zei altijd: Sabr ka 
phal. Dat is Urdu (de Pakistaanse 
taal) voor 'geduld loont 
uiteindelijk'. Als kind begreep 
ik dat nooit, maar nu wel. Mijn 
moeder heeft in haar eentje 
vijf kinderen opgevoed. Dat 
was niet makkelijk, maar ze 
leerde om altijd rustig te blijven 
en geduld met ons te hebben. 
Uiteindelijk zijn we allemaal 
goed terechtgekomen. Als ik 
zelf met tegenslag te maken 
heb, dan moet ik aan haar 
woorden denken. Toen mijn man 
en ik uit elkaar gingen, was 
ik opeens een alleenstaande 
moeder. Mijn dochtertje was 
toen tien maanden oud. Ik was 
zo bang dat ik het niet aankon. 
Mijn moeder zei toen: Sabr ka 
phal. En dat was zo. Ik heb 
geleerd eindeloos geduldig 
te zijn met mijn dochtertje. 
En om kalm te blijven in het 
omgaan met vervelend gedrag 
van andere mensen, zoals 
moeilijke studenten toen ik 
in het onderwijs werkte. Mijn 
dochtertje is nu drie, later wil ik 
het haar ook meegeven. Want 
hoe geduldig iemand is, wordt 
bepaald door de ouders en de 
opvoeding.’



Ilyas Imamdi (24)
Surinaamse wortels

‘Als iemand heel vervelend is, dan zeg je 
in het Surinaams njang ka! Dat betekent 
'eet poep!' Ik geef toe dat het geen nette 
uitspraak is, maar het klinkt grappig en 
lucht lekker op. En soms moet het gewoon 
even. Op zijn Rotterdams zou je zeggen 
pleurt een aint op! Of: tieft de tempel uit! 
Laatst was ik op een bruiloft waar ik een 
oude bekende tegenkwam. Hij heeft me 
in het verleden heel veel verdriet gedaan, 
dus toen hij opeens vrolijk tegen me begon 
te kletsen op dat feest, riep ik: Njang ka! 
Daarna draaide ik me om en verliet ik de 
zaal. Hij bleef in verwarring achter. Lachen 
toch, niet dan?’

Stephan Wilsoe (32)
Antilliaanse en 
Dominicaanse wortels

‘Servicio a los demás es el alquiler que 
paga por su habitación aquí en la tierra. 
Dit betekent: 'Diensten die je aan anderen 
verleent, vormen de huur die je betaalt voor 
je plek hier op aarde.' Ik heb Dominicaanse 
roots, deze uitspraak is in het Spaans. 
Het spreekt mij aan omdat ik me als 
houdingsspecialist verantwoordelijk voel 
om het leven van Rotterdammers een beetje 
mooier te maken. Toen ik nog maar een 
broekie was, hoorde ik dit een keer uit de 
mond van een beroemde bokser komen.  
Nu is het mijn levensmotto. Ik wil mijn 
klanten op een verantwoorde manier 
helpen en echt iets proberen te veranderen 
in de samenleving. Daarbij vind ik 
persoonlijke aandacht heel belangrijk. Voor 
mij is er niets mooier dan iemand op te tillen 
en te dragen naar waar hij of zij wil zijn.’

Langeza Saleh (29)
Koerdische wortels

‘Mijn lievelingsuitspraak is sham 
shakra, wlaat shierntra, oftewel 
'het buitenland is zo zoet als suiker, 
maar je land van herkomst is altijd 
zoeter.' Ik ben op mijn achtste 
vanuit Iraaks Koerdistan naar 
Nederland gevlucht. Nederland 
is al jaren mijn thuisland, maar 
mijn heimwee is nooit helemaal 
weggegaan. Ik probeer eens in 
de twee jaar terug te gaan naar 
Slemani, mijn geboortestad en 
het culturele hart van Iraaks 
Koerdistan. Daar wandel ik graag 
met mijn neefjes door het centrum, 
en eet ik broodjes falafel bij 
kraampjes op straat, omdat ze 
daar het lekkerst zijn. Maar het 
allerliefst ga ik de natuur in, om 
te picknicken met familie. In de 
bergen eten we mijn favoriete 
Koerdische gerecht: kaymak. 
Dat is een romig ontbijtgerecht, 
zijdeachtig en luchtig. Hemels in 
combinatie met Koerdische naan 
en een beetje honing uit de bergen. 
Nergens zo lekker en nergens zo 
zoet als in Koerdistan.’

GeenPunt #4
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Taalaanbod
Gemeente Rotterdam

DBO

1514

GeenPunt #4

De gemeente Rotterdam vindt 
het belangrijk dat iedereen mee 
kan doen. Voor Rotterdammers 
die hun taalvaardigheden willen 
verbeteren, zijn er verschillende 
soorten taalcursussen:

1. Taalcursussen die gericht zijn 
op het halen van een diploma 
(formele taaltrajecten).

2. Taalcursussen op het gebied 
van gezondheid, werk of 
ontwikkeling (non-formele 
taaltrajecten). Gezondheid,  
werk en ontwikkeling zijn 
thema’s in het taalbeleid.  
Zie voor meer informatie  
www.rotterdam.nl/taal.

Alle taalcursussen zijn gratis  
en worden op verschillende 
locaties in de stad aangeboden. 
In noord en zuid zijn er 
verschillende taalaanbieders.
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Taalaanbod gemeente Rotterdam

Rotterdam 
zuid

Gebieden: Charlois, Feijenoord, Hoogvliet, 

IJsselmonde, Pernis, Rozenburg 

Taalcursussen gericht op halen  
van een diploma (formeel) 

De taalcursussen die toeleiden naar een diploma 

worden in Rotterdam zuid aangeboden door Sagènn 

Educatie Rotterdam.

Meer informatie:
Sagènn Educatie Rotterdam

Strevelsweg 700 (2e verdieping)

3083 AS Rotterdam

Tel: (088) 444 60 00 

WhatsApp naar: (06) 13 13 34 40

E-mail: educatie-rotterdam@sagenn.nl

Website: www.sagenn.nl/educatie/direct-inschrijven
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OVERIG TAALAAN

Informele taaltrajecten, zoals 
conversatielessen en taalcafés, worden 
aangeboden via welzijnorganisaties of 
bibliotheken op diverse locaties in de 
stad. Informeer bij een VraagWijzer of 
bij een Huis van de Wijk in uw gebied 
naar de mogelijkheden. 

Het taalaanbod in de stad is heel 
divers. Naast het taalaanbod van de 
gemeente zijn er veel organisaties in de 
stad die taalactiviteiten en taalcurssen 
aanbieden. 

Meer informatie over het taalaanbod 
in de stad kunt u vinden in de digitale 
sociale kaart Rotterdam op  
www.socialekaartrotterdam.nl onder 
het thema Leren en Werken. 



Als 
het regent
gebruik 
je een
plaplaplu,

anders 
loopt je 
spink 

uit.

Taalfoutjes door kinderen
Tekst: Hasna El Maroudi

Taalontwikkeling bij kinderen 
is heel fascinerend. In een 

paar jaar tijd groeit hun 
woordenschat enorm. Ze leren 
de betekenissen van woorden 
kennen: wat maakt een stoel 

tot stoel, of een tafel tot tafel? 

Hasna El Maroudi heeft zelf 
een dochter van vijf. Helaas 
verdwijnen leuke taalfoutjes 
als menelen (beneden) en lullie 
(jullie) bij haar langzaam 
naar de achtergrond. Ze ging 
voor GeenPunt in gesprek met 
ouders van kinderen uit haar 
dochters klas. Wat zijn de 
grappige taalfoutjes van hun 
kinderen? Ook schrijft ze over 
de vindingrijke taalfoutjes in 
de klas van meester Jan en in 
haar eigen omgeving.

Op sommige momenten, zoals tijdens 
Sinterklaas of tijdens het eten, worden 

de leukste taalfoutjes gemaakt. 

H
oe kan het dat je op sommige 
banken kunt zitten, terwijl je bij 
een andere bank geld kunt lenen 
of sparen? Naast een groeiende 

woordenschat ontwikkelen kinderen in die 
eerste jaren ook een gevoel voor grammatica. 
Woordvolgorde, vervoegingen, werkwoords-
tijden; als een spons nemen ze alle informatie in 
zich op. 

Het leren van de taal gaat vaak samen met 
talloze taalfoutjes. Iedereen kan wel een verkeerd 
uitgesproken woord van een kind in zijn omgeving 
noemen. De foutjes zijn vaak even hilarisch als 
taalkundig rijk. Zo leert een rondvraag langs 
ouders van kinderen uit mijn dochters klas mij dat 
lullie in plaats van jullie een bekende is, evenals 
nonig in plaats van nodig. 

Sinterklaas
De sfeer in de klas van meester 
Jan is op de dag na Sinterklaas 
altijd energiek te noemen.  
De kinderen zijn enthousiast, 
staan te springen en willen 
allemaal vertellen over  
de cadeautjes die ze hebben 
gekregen. 

Hannah (5) is nog het meest 
enthousiast over het cadeautje 
dat haar grote zus kreeg:  
‘Een echte arloge!’ Er is vast 
een streek te vinden in Frankrijk 
waar men dat zo uitspreekt.  

– Horloge

Ook Zoey (5) heeft een hoop 
cadeautjes gekregen, maar 
over de spink die in haar schoen 
zat, was ze nog het meest te 
spreken. – Schmink

Layton (4) zit te draaien op zijn 
stoel en kan niet wachten tot hij 
met zijn nieuwe speelgoedauto 
tegen andere auto’s aan kan 
boksen. – Botsen

Julian (5) is met zijn hoofd 
alweer bij de volgende feestdag. 
Hij kijkt uit naar het opzetten 
van de kerstbal. – Kerstboom

Eten
Tijdens het avondeten vraagt 
neefje Tom (6) of ik de Sonja 
saus wil doorgeven. – Soja saus

Toms grote zus Eva (8) hoorde 
op het nieuws dat er in Samoa 
een uitbraak van mazelen is 
geweest en wil nu van haar 
moeder weten of ze is ingeënt 
tegen mosselen. – Mazelen

Ines (3) vindt manouaise vies, 
ze wil alleen ketchup bij haar 
frietjes. Alles op basis van 
tomaten is overigens favoriet, zo 
ook pasghetti met bolletjessaus. 

– Mayonaise, spaghetti met 
bolognaisesaus 

Overig
Het legohuisje van Mathijs (4) 
staat niet meer overeind, maar 
hij kan dat prima zelf rippen 
rippen. – Repareren

Maaike (3) wil graag een nieuw 
huisdiertje, een vogel. Maar niet 
in een kooitje, maar één die kan 
vleugelen. – Vliegen

Wanneer het buiten hard regent, 
wandelt Narjis (4) naar school 
met een plaplaplu. – Paraplu 
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Kunstige 

voor 
beeldende

TA
 A
L

KUNST

‘Ik weet niet precies wie de bordjes 
en andere teksten schrijven in 
een museum, maar er zijn zeker 
tien woorden die je in elk museum 
tegenkomt.’ Voor Fay van der Wall 
zitten twintig studenten van de 
Willem de Kooning Academie, de 
Rotterdamse kunstacademie. Ze 
vroeg aan hen of ze vinden dat er in 
de kunstwereld speciale taal gebruikt 
wordt. Daar zijn ze het wel over 
eens. ‘Woorden die je niet gebruikt 
als je naar de snackbar gaat’ en 
die ‘gebruikt worden door mensen 
in coltruien met dikke brilmonturen.’ 
Veel mensen zullen dit herkennen als 
ze denken aan de kunstwereld. Maar 
klopt het eigenlijk wel? En waar komt 
dit taalgebruik vandaan?

Tekst: Fay van der Wall Fotografie: David Rozing

Interview met Aletta, Gari, Charl en Maud

Aletta van der Eijk

De teksten die je 
tegenkomt bij een 
tentoonstelling van 
beeldende kunst, 

worden meestal geschreven 
door de medewerkers van 
marketing en communicatie. 
Aletta van der Eijk is 
medewerker marketing en 
communicatie bij TENT, een 
platform voor beeldende kunst 
met een tentoonstellingsruimte 
in de Witte de Withstraat. 
Aletta herkent het dat in de 
kunst moeilijke taal gebruikt 
wordt: ‘Het is een bepaalde 
groep mensen die zich veel met 
kunst bezighoudt, denk ik. Als 
je die mensen wilt aanspreken, 
kan je hun taal gebruiken.’ 

Gari Koolen houdt zich onder 
andere bezig met de teksten 
bij Showroom MAMA. Hij denkt 
dat er in de kunstwereld soms 
woorden worden gebruikt 
die veel verschillende dingen 
kunnen betekenen. Daarom 

kan het moeilijk zijn te 
snappen wat ze precies 
betekenen. Bijvoorbeeld 
woorden als reflectie, concept 
of dialoog. De betekenis hangt 
maar net af van de manier 
waarop ze gebruikt worden. 
‘Vaak zijn het onpersoonlijke 
teksten en zo algemeen 
mogelijk. Dat is ergens ook 
wel logisch, want het zijn 
meestal korte teksten die veel 
informatie proberen te geven 
met weinig woorden.’ 

Er zijn genoeg voorbeelden te 
geven. Wat valt er bijvoorbeeld 
te maken van deze omschrijving: 

hier manifesteert zich een 
fenomeen dat typerend 
is voor de hedendaagse 
kunst: het innemen van 
plekken - werkelijk of 
virtueel - die (nog) niet zijn 
gedefinieerd als plaats 
voor artistieke activiteit? 

Gari Koolen

Verder kom je wel eens kunstwerken tegen 
die spelen met illusie en realiteit of zich op 
vernieuwende wijze verhouden tot de ruimte.

Eigen taal 
‘Net als ieder vakgebied heeft de kunstwereld 
een eigen jargon’, zegt kunstenaar en 
onderzoeker Charl Landvreugd. ‘Daardoor 
hoef je minder aan elkaar uit te leggen, want 
je snapt sneller wat iemand bedoelt als je 
onderling over kunst spreekt.’ Kunstenaar 
Maud van den Beuken maakt kunstwerken 
over de aarde, de lucht en het water om ons 
heen. Ze vertelt dat beeldende kunst vaak iets 
wil laten zien dat niet makkelijk met woorden 
uit te leggen is: ‘Als kunstenaar moet je daar 
soms toch woorden aan geven. Om het uit te 
leggen aan anderen bijvoorbeeld.’ De teksten 
die Charl schrijft voor een breed publiek, 

laat hij altijd eerst door zijn 
moeder lezen. ‘Ik zie haar als 
een gemiddelde Rotterdamse 
vrouw. Als zij begrijpt wat ik 
schrijf, dan zit het wel goed.’ Hij 
lacht: ‘Maar ze leest al langer 
mijn teksten, dus misschien moet 
ik op zoek naar een nieuwe 
proeflezer!’

GeenPunt #4
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Kunstenaar Charl Landvreugd

'Kijk zelf en  
denk na over wat 
je ziet en wat het 

met je doet.'

Wollig en dromerig
Soms hoef je een tekst over 
kunst ook niet helemaal te 
begrijpen, vindt Maud. ‘Je moet 
van kunst niet verwachten dat 
het van a tot z uit te leggen 
is. Net als een kunstwerk zelf 
kan een tekst je op 
een goede manier in 
verwarring brengen.’ 
Een tekst kan iets 
beschrijven, dat je 
zelf niet snel bedacht 
had, of nog niet wist. 
Zo kan een tekst je 
helpen om op een 
nieuwe manier naar 
iets te kijken. Maar ook 
Maud geeft toe: af en 
toe ziet ze teksten die 
ingewikkelder zijn dan 
nodig. Als een museum 
of galerie zonder 
goede reden moeilijke 

taal gebruikt, ‘dan wordt het 
vaag, en interessanter gemaakt 
dan het is.’ Zulke taal heeft 
best wel nadelen, legt Gari uit: 
‘Mensen die een tentoonstelling 
bezoeken hebben daar niks 
aan. Het kan ervoor zorgen 
dat je je een buitenstaander 
voelt.' Alsof het aan jou ligt, dat 
je niet snapt wat er bedoeld 
wordt met projecties van het 
metaforische spanningsveld 

Kunstenaar Maud van den Beuken

tussen zelfreflectie en 
metamorfose. Gari: 'Dat is heel 
jammer en nergens voor nodig.’ 

Welkom
De taal rondom kunst is 
in ontwikkeling op dit 
moment. Aletta: ‘Steeds meer 
kunstinstellingen zien in dat 
het belangrijk is om hun teksten 
begrijpelijk te maken voor een 
groot publiek. Dat is belangrijk, 
omdat de instellingen er in 
principe voor iedereen in 
de stad zijn. Iedereen moet 
zich hier welkom voelen.’ Bij 
Showroom MAMA doet Gari 
daar in ieder geval zijn best 
voor: ‘Goed communiceren blijft 
hard werken. Niet alleen in de 
kunst, maar in het hele leven.’

Soms kan een tekst je helpen 
kunst beter te begrijpen. 
Maar heb je het echt nodig? 
Charl raadt iedereen aan 
de tekstbordjes naast 
kunstwerken over te slaan:  
‘Kijk zelf, en denk na over wat 
je ziet en wat het met je doet. 
Lees het bordje pas als je 
zelf een idee hebt waar het 
kunstwerk over gaat. Zo ben je 
een kritische kijker. Die uitleg 
heb je eigenlijk niet nodig. 
Maak je eigen tekst, door 
goed te kijken.’ En daar heb je 
absoluut geen coltrui en dik 
brilmontuur bij nodig.

Beeldende kunst 
in de stad.

Meer informatie over beeldende kunst in 

de stad – kunst in de openbare ruimte, 

galeries en events - is te vinden op 

www.cbkrotterdam.nl.

De eerste Rotterdamse jeugdstadsdichter

Tekst: Dean Bowen Fotografie: Eric Fecken

En de 
winnaar 

• 
Dean Bowen:  

‘Wat ik aan Rotterdam 
wilde geven, was zijn eerste 

jeugdstadsdichter’.

•

GeenPunt #4

18

Dean Bowen vertelt in dit artikel zijn 
verhaal over de verkiezing van de 
eerste Rotterdamse jeugdstadsdichter. 
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Stadsdichter Dean Bowen 

met de eerste Rotterdamse 

jeugdstadsdichter: 

Vienne Haagoort. 

Toen ik de vraag kreeg of ik stadsdichter van Rotterdam wilde 
worden, heb ik hier een week over nagedacht. Had ik het in 
me om de vorige stadsdichter, Derek Otte, op te volgen? Het is 
namelijk nogal wat, stadsdichter worden. Wat zou ik in die rol 
willen betekenen voor de stad? 

Ik begon na te denken over mijn ontwikkeling als 
dichter. Hoe was ik op het punt gekomen waarop 
ik de vraag kreeg om stadsdichter te worden?
Ik heb het geluk gehad om op jonge leeftijd de 
poëzie te ontdekken. Ik zat op de basisschool en 
werd verliefd op alles dat ik in het schrijven van 
gedichten vond. De vrijheid om te zeggen wat ik 
wilde. Het spelen met woorden om alles vorm te 
geven wat zich in mijn binnenwereld afspeelde. 
En toen wist ik het. Wat ik aan Rotterdam wilde 
geven, was zijn eerste jeugdstadsdichter.

Voor de klas staan
Het idee kwam voort uit mijn eigen jeugdherin-
neringen. Het was heel belangrijk voor mij dat ik 
zowel vanuit huis als op school gestimuleerd werd 

om door te gaan met schrijven. Ongeacht wat ik 
schreef, leken volwassenen het de moeite waard 
te vinden. Op de middelbare school raakte ik snel 
afgeleid van mijn Nederlandse lessen, maar ik 
was altijd wel iets aan het schrijven. Mijn docent 
maakte met mij de afspraak dat ik mocht schrijven 
in de lessen, want dat was ook Nederlands. Ik 
moest dan wel aan het einde van de lessen voor 
de klas gaan staan en voorlezen wat ik had 
geschreven. Ook mocht ik afwijken van de leeslijst. 
Zo las ik meer dichtbundels dan de rest van de klas.

Talent stimuleren
Ik herinner me die dagen nog heel goed. Ik herinner 
me hoe het toen voelde, maar vooral zie ik nu in hoe 
belangrijk die stimulans is geweest om te worden 

wie ik nu ben. Het is namelijk niet alleen 
belangrijk om talenten te stimuleren. 
Nog belangrijker is het om wat die 
talenten maken een plek te geven. Om het 
belangrijk te vinden wat zij doen. 

En zo begonnen we aan het traject 
om de eerste jeugdstadsdichter van 
de stad te zoeken. Een ongelooflijk 
spannend proces. We deden een oproep 
aan jonge dichters in de stad. Jongeren 
konden zich inschrijven en een motivatie 
inleveren waarom ze jeugdstadsdichter 
wilden worden. Er werden workshops 
georganiseerd op scholen en dankzij de 
Centrale Bibliotheek werden er heel veel 
posters verspreid door de stad. 

Veertig aanmeldingen
Ik was zo dankbaar toen de 
aanmeldingen binnen kwamen 
druppelen. Ik ontdekte ongelooflijk veel 
talent en stelde een jury samen. De 
juryleden, naast mijzelf Ellen Welschen 

(Bibliotheek Rotterdam), schrijfster Karin van 
Kalmthout en Wilma van Raamsdonk (Passionate 
Bulkboek), zijn geweldige mensen die veel ervaring 
hebben met jeugd en taal. 

Uit meer dan veertig aanmeldingen kozen we acht
jonge dichters die het in zich hadden de eerste 
jeugdstadsdichter te worden. We nodigden hen uit

Dean met de finalisten, v.l.n.r.: Oumaima, Ilja, 
Fenne, Jersey, Vienne, Sophia, Dean, Hind, Angel

bij de bibliotheek voor schrijf- en performance-
workshops van lokale en ervaren schrijvers. 
Daarnaast kregen ze een opdracht om thuis mee 
aan de slag te gaan.

Finale jeugdstadsdichterschap
Op 1 februari was het eindelijk zover. Midden in de 
nationale Poëzieweek zouden we dan eindelijk de 
jeugdstadsdichter kiezen. En wat een spektakel 
was het. Het bibliotheektheater zat stampvol. 
Allemaal waren deze jonge dichters onbevreesd in 
hun voordracht. De jury wist dat het een moeilijke 
klus zou worden om hier een winnaar uit te kiezen. 

Maar wedstrijden zijn wedstrijden en 
jury’s moeten moeilijke keuzes maken. We 
kozen voor een jonge dichter die de avond 
voor de finale de twee gedichten schreef 
die ze die middag voordroeg. Het liet zien 
dat ze in staat is om snel te reageren op 
de dingen die in de stad spelen. Ze schreef 
heel duidelijk over de stad. Over haar thuis 
– Rotterdam - in een taal die helemaal
van haarzelf leek. En ze stond er vol
zelfvertrouwen, maar ook met heel veel
enthousiasme voor haar mede-dichters.
Dit alles maakte dat we Vienne Haagoort
tot eerste jeugdstadsdichter van de stad
hebben benoemd. En ik kan niet blijer zijn,
met mijn nieuwe collega!
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paper-plane

praten met 
plaatjes

Emoji: 
Je komt ze tegen op WhatsApp. Maar ook in e-mails zie  
je ze steeds vaker: emoji. Kleine plaatjes van bijvoorbeeld 
een huilend gezicht. Of een duim omhoog. Of een lachende 
drol. Er zijn er meer dan 2.600. Maar wat betekenen ze?  
En hoe gebruik je ze? Leer alles over de taal van plaatjes. 

In de prehistorie vertelden mensen verhalen 
met tekeningen op de muur. En sinds het 
eerste alfabet (ongeveer vierduizend jaar 
geleden) kunnen we alle mogelijke woorden 

maken. Toch vonden mensen dat niet genoeg. 
Zoals de Amerikaanse hoogleraar Scott 
Fahlman. Hij stuurde in 1982 een e-mail naar 
zijn collega’s en stelde voor om bij grappige 
berichten :-) te gebruiken. Dat lijkt op een 
lachend gezichtje. Voor serieuze berichten 
gebruikten ze :-(. Zo konden ze elkaar beter 
begrijpen. Zo’n gezicht van leestekens heet een 
emoticon. Het is de voorouder van de emoji. 

Emoji: praten met plaatjes
Emoji (spreek uit als ‘e-moo-djzie’) zijn in 
1999 bedacht door de Japanner Shigetaka 
Kurita. Door de plaatjes hoefden mensen 
minder tekens te gebruiken in hun berichten 
en konden ze toch alles zeggen wat ze wilden. 
Een plaatje van een knipoog is veel korter dan 
schrijven ‘ik maak een grapje’. Sinds 2011 zijn 
ze er voor telefoons in de hele wereld en zijn 
er veel meer bijgekomen. Elke dag worden er 
miljarden verstuurd. Er is zelfs een emoji-dag 
op 17 juli, de datum die op de kalender emoji 
van Apple en Google staat: . 

Tekst: Brenda Dekkers

Wat betekent dat plaatje? 
Emoji zien er niet op elk apparaat hetzelfde uit. 
En er komen niet alleen steeds emoji bij, maar de 
bestaande emoji worden soms ook aangepast. 
In 2016 onderzocht de GroupLens Research groep 
van de University of Minnesota de verschillende 
interpretaties van emoji. Hannah Miller, Jacob 
Thebault-Spieker, Shuo Chang, Isaac Johnson, 
Loren Terveen en Brent Hecht publiceerden 
hierover in het artikel “Blissfully happy” or “ready 
to fight”: Varying Interpretations of Emoji. Het 
grijnzende gezicht met de lachende ogen kijkt op 
Twitter en Facebook, en ook op iPhones, een beetje 
bang. Sommige mensen denken dat het gezicht 
‘klaar om te vechten’ betekent. Op apparaten met 
Google, LG en Samsung is het gezicht juist super 
vrolijk. Niet zo handig dus.

Dit is steeds dezelfde emoji! 
Zo zag in 2016 de 'lachende gezicht met vrolijke ogen' 

emoji eruit op verschillende platforms.

Mensen kunnen in de war raken, omdat ze niet precies 
weten wat een emoji betekent. Ik vroeg een aantal 
mensen naar hun ervaringen. Monique durfde emoji 
in het begin niet eens te gebruiken: ‘Ik was bang een 
verkeerde te gebruiken of eentje met een speciale 
betekenis die ik niet kende..’ De moeder van Maite 
dacht de hele tijd dat het middelvinger-icoontje een 
wijsvinger was. Elke keer als iemand in de familie-app 
vroeg wie er thuis at, stak ze haar middelvinger op. En 
Imara wist niet dat  een snottebel was. ‘Jeetje, ik 
heb mensen blijkbaar bedolven onder snottebellen.’

Kortom, emoji zijn leuk en handig, maar ze kunnen 
ook flink verwarrend zijn. En omdat er elk jaar nieuwe 
bijkomen, verandert de taal van plaatjes steeds. Het 
is een taal die we samen ontwikkelen. Er zijn geen 
regels, er is geen goed of fout. Of dat  of   is, mag
je zelf bepalen.

Aan:

Van:

Onderwerp: Woordenboek

Deze emoji gebruik je als je iets 
ondeugends bedoelt. 

Dit gezichtje huilt niet, het zweet. 
Je gebruikt hem als je iets heel 
moeilijk vindt of vond. 

Dit gezicht betekent dat je je 
ongemakkelijk voelt. Bijvoorbeeld 
omdat je iets fout hebt gedaan of 
spannend vindt. 

Nee, deze emoji huilt dus niet. Hij 
heeft een snottebel. In Japan 
betekent dat slapen. 

Een vlammetje betekent: it’s lit. Dat 
betekent in Amerika zoiets als ‘het 
is fantastisch’.

De perfecte score van 100%. Voor 
als je heel trots op iemand bent of 
iets heel mooi vindt. 

Deze gebruik je als je een beetje 
baalt, maar het niet echt heel erg is. 

Deze is voor echt verdriet.

In Japan is deze drol een symbool 
voor geluk. Wij gebruiken hem als 
we iets leuk of lollig vinden, als we 
het hebben over echte poep, als we 
‘shit’ willen zeggen of als we een 
beetje boos zijn. 

Dit plaatje betekent ‘nou en’ of ‘het 
kan me niks schelen’. 

2524

GeenPunt #4 Emoji: praten met plaatjes



V.l.n.r. Amal, Nori, Mees en Meryem

Meertalig opvoeden: 
hoe doe je dat?

Interview met Meryem, Imro, Amal en Karen

‘Natuurlijk voeden we haar tweetalig op!’ Ik 
kan me nog goed herinneren dat mijn vader 
mijn man en mij op het hart drukte dat we 
onze dochter ook Marokkaans moesten leren. 

Hasna El Maroudi is een geboren en 

getogen Rotterdamse journalist, columnist 

en programmamaker met Marokkaanse 

roots. Haar dochter Ines krijgt een 

tweetalige opvoeding. Voor GeenPunt 

vertelt Hasna hierover. Ook interviewde 

ze een aantal andere ouders over hun 

ervaringen met meertalig opvoeden.

Ik was getrouwd met een witte man, waardoor 
mijn pa bang was dat zijn kleindochter straks 
alleen Nederlands zou spreken. ‘De taal kennen 
is de eerste stap om de cultuur te begrijpen’, had 
hij gezegd. En dus zong ik Arabische slaapliedjes 
voor Ines. Ik legde haar uit dat een appel in het 
Marokkaans een te-fah is en zei vaker dan me lief 

is ‘niet doen’ of ‘kom hier’ in het Marokkaans, al 
spraken we verder gewoon Nederlands thuis. 
Inmiddels kan ik – tot mijn spijt – met zekerheid 
zeggen dat het mislukt is om onze dochter tweetalig 
op te voeden. Ines (5 jaar) kan zichzelf in het 
Arabisch voorstellen, vragen hoe het met de ander 
gaat en ‘dank je wel’ zeggen, maar dat is het dan. 

Dubbelbloedje
Het aantal kinderen met een dubbele etnische 
achtergrond groeit in Rotterdam. In 2018 was bijna 
een kwart van alle kinderen een dubbelbloedje 
(wat men vroeger ook wel een halfbloedje 
noemde). Ze hebben dus vaak ouders die meertalig 
zijn. Op de school van mijn dochter hoor ik hoe 
ouders Frans, Pakistaans, Marokkaans en Engels 
tegen hun kinderen spreken. Maar liefst 20 procent 
van de kinderen in Nederland wordt meertalig 
opgevoed. Maar hoe pak je dat als ouder aan? En 
hoe voorkom je dat je kind de taal niet goed leert? 

Nori kent Nederlands, Arabisch en Engels
Meryem Slimani (36 jaar) is getrouwd met Imro 
Landbrug (38 jaar). Zij komt oorspronkelijk uit 
Marokko, hij heeft Surinaamse roots maar is 
geboren in Nederland. Hun zoontje Nori (3) voeden 
ze meertalig op door allebei in een andere taal 
tegen hem te spreken. Meryem sprak de eerste 
anderhalf jaar alleen Arabisch tegen Nori en Imro 
sprak alleen Nederlands tegen hun zoontje. Ze 
wilden dat Nori ook Engels zou leren. Imro: ‘De 
meeste filmpjes keek hij in het Engels, en ook 
voorlezen deden we vooral in het Engels.’ En 
met succes: Nori spreekt Nederlands en heeft 
basiskennis van het Arabisch en Engels. De ouders 
vinden het belangrijk dat hun zoon zichzelf 
verstaanbaar kan maken wanneer ze in Marokko 
zijn. ‘Zo kan hij een band opbouwen met de familie 
daar’, zegt Meryem. Hoewel Imro zelf het Sranan 
Tongo (Surinaams) beheerst, spreekt hij dat in het 
dagelijks leven niet. Op een Nijntje-boek in het 
Surinaams na, krijgt Nori dat ook nauwelijks mee. 

Uiteindelijk zijn Meryem en Imro gestopt met 
de taalverdeling omdat Meryem het Arabisch 
minder goed kent dan het Nederlands. ‘Ik kon me 
minder goed uitdrukken in het Arabisch’, vertelt 
ze. ‘En ik vind het belangrijk om dat wel te doen. 
Nori mag dan nog jong zijn; ik vind het belangrijk 
om geen babytaal tegen hem te gebruiken.’ Nu 
spreekt haar moeder, die een paar dagen per 
week oppast, Arabisch tegen Nori.

Mees verstaat Darija
Dat grootouders een belangrijke rol kunnen 
hebben in het aanleren van een tweede taal 
beaamt ook Amal van Slooten (30). Amal is 
getrouwd met Erik (41). Haar ouders komen 
oorspronkelijk uit Marokko, Eriks roots liggen in 
Nederland. Thuis spraken de ouders van Amal 
vooral Nederlands tegen de kinderen, terwijl ze 
met elkaar wel Arabisch spraken. ‘Doordat ik mijn 
ouders met elkaar hoorde praten in het Arabisch, 
kreeg ik de taal mee’, vertelt ze. ‘Daardoor leerde 
ik de basis begrijpen. En wanneer we op vakantie 
in Marokko waren, bracht ik het in de praktijk. 
Daar leerde ik het spreken.’

• 
 ‘Doordat ik mijn ouders 

met elkaar hoorde praten 
in het Arabisch, kreeg 

ik de taal mee.’

•

Tekst: Hasna El Maroudi

Voor haar zoon Mees (3) lijkt hetzelfde te gaan 
gelden. ‘Hij spreekt nog geen Arabisch, maar hij 
begrijpt het wel.’ In zijn eerste levensjaar paste 
mijn moeder drie dagen per week op en sprak toen 
Darija tegen hem, de Marokkaanse variant van het 
Arabisch. ‘Na mijn bevalling zei mijn moeder gelijk 
dat ze dat zou gaan doen. Ze zei ook dat ze wist 
dat hij het Arabisch niet meteen zou gaan spreken, 
maar het wel zou gaan begrijpen. Dat hij er dingen 
van zou oppikken’, zegt Amal. En dat was ook zo: 
‘Een speen noemde hij bijvoorbeeld een seketta, en 
hij snapte dat ‘nee’ in het Marokkaans lá is.’ 

Foto: Jan de Groen 
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Drie talen voor Zoey
‘Het eerste jaar sprak ik Filipijns en Engels tegen Zoey’, vertelt 
Karen van Maren (33). Haar dochter werd zes jaar geleden 
geboren op de Filipijnen, maar al gauw verhuisden zij naar 
Nederland om zich bij vader Patrick te voegen. ‘Mijn Neder- 
lands was nog niet goed genoeg’, vult Karen aan. Zoey leerde 
die taal dan ook van haar vader en op de peuterspeelzaal. 
‘Ik dacht eigenlijk dat ze door al die verschillende talen in 
de war zou raken, of dat ze het niet allemaal zou kunnen 
onthouden, maar dat gebeurde niet’, zegt Karen. Haar 
dochter spreekt inmiddels vloeiend Nederlands en Engels en 
begrijpt het Filipijns volledig. ‘Het Filipijns wil ze nu niet meer 
tegen me spreken. Dat is ook wel een beetje mijn schuld: ik 
schakel snel over naar het Engels wanneer ze tegenstribbelt. 
Engels is wat mij betreft de belangrijkste taal, dat kan ze 
straks over heel de wereld gebruiken.’

Foto: David Rozing

Puzzels en filmpjes
‘Voor het aanleren van een tweede taal aan een 
kind heb je geen plan van aanpak nodig’, zegt 
Amal. ‘Ze pikken dat heel snel op, zolang ze het 
maar om zich heen horen.’ Meryem adviseert 
vooral om consequent te zijn: spreek of de ene 
taal, of de andere, ‘zodat er minder verwarring is’. 
Beiden adviseren het spelenderwijs aanleren van 
een taal. Met puzzels bijvoorbeeld, zodat je kind 
de kleuren leert, of leert tellen. Maar ook filmpjes 
kijken in het Arabisch of Engels kunnen volgens 
hen bijdragen aan meer kennis van de andere taal. 
‘Hou het vooral leuk!’ zegt Meryem. ‘Ik heb laatst 
in Parijs Franstalige boekjes gekocht. Nori vindt 
het zo leuk om dan te vragen wat iets betekent 

in het Frans of het Marokkaans. En 
als ik het niet weet, zoeken we het 
samen op via Google Translate, of 
we bellen oma. Voor hem is het dan 
net een spelletje.’ 

‘Gewoon consequent blijven 
gebruiken’, zegt ook Karen. ‘Kinderen 
onthouden de talen makkelijk. Als je 
denkt dat ze in de war raken van al 
die verschillende talen: dat gebeurt 
echt niet.’

Een persoon, een taal
Folkert Kuiken, bijzonder hoogleraar 
Nederlands als tweede taal en 
meertaligheid, wijst erop dat het 
belangrijk is om de taal met je kind 
te spreken die jij het beste beheerst. 
‘Dat is meestal je moedertaal.’ Ook is 
het belangrijk om vanaf de geboorte 

te starten, omdat het kinderbrein dan nog het 
meest flexibel is. ‘Wij adviseren om de strategie 
één persoon, één taal aan te houden’, zegt Kuiken 
in een interview op de website van De kennis van 
nu (NTR, 12 april 2017). ‘Dus in het geval van een 
Turks-Nederlands koppel, dat moeder Turks spreekt 
en vader Nederlands.’ Deze methode wordt ook 
wel het One Parent One Language (OPOL)-systeem 
genoemd en is het makkelijkst vol te houden. 

Toch is er geen enkel bewijs dat dit de beste 
methode is, zegt Elma Blom, hoogleraar 
Taalontwikkeling en meertaligheid in gezin en 
onderwijs in de Volkskrant (Tweetalig opvoeden: zo 
doe je dat, 15 oktober 2019). Ook wanneer gezinnen 
talen mixen, kunnen kinderen beide talen leren. 

Geheimtaal
‘Als ik boos word, gebruik ik nog wel het Filipijns’, 
zegt Karen. ‘Hoewel Zoey het niet spreekt, begrijpt 
ze het wel volledig. Ik probeer er nu wel voor 
te waken om niet alleen bij boosheid Filipijns 
te praten, want dat maakt het voor Zoey een 
‘slechte taal’ en dat wil ik natuurlijk niet. Ik probeer 
haar nu ook weer enthousiast te maken voor het 
Filipijns, het is stiekem wel leuk om onze eigen 
geheimtaal thuis te hebben.’

Bart Gutker vindt het belangrijk dat 
nieuwkomers zich welkom voelen. >

26

eten, praten 
én leuke 
dingen doen

Tekst: Laura Schalkwijk Fotografie: René Castelijn
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Als mentor bij Stichting 
B for You begeleidt 
Bart de twaalfjarige 
Mohamed. Samen met 
het gezin ontvluchtte 
Mohamed zijn thuisland 
Syrië. Hij woont ruim drie 
jaar in Rotterdam. Doel 
van het mentorschap 
is om kinderen met een 
verblijfsvergunning te 
helpen met integreren. 
Het verbeteren van de 
Nederlandse taal hoort 
daar zeker ook bij. 

Bart en Mohamed ontmoetten elkaar voor 
het eerst in maart 2019. ‘Ik maakte ook 
kennis met zijn ouders, zus en broertjes. 
Best spannend. We waren allebei een 

beetje zenuwachtig.’ Mohamed knikt. ‘Daarna zijn 
we samen een rondje gaan lopen, hebben wat 
gekletst. Ik vond dat je al best goed Nederlands 
sprak. Dat had ik niet verwacht.’

Stichting B for You
Een paar weken eerder las Bart een bericht op 
de website van RTV Rijnmond: Stichting B for You 
zocht vrijwilligers voor een nieuw project, genaamd 
Mentoren010. Dit programma wil de kinderen van 
statushouders begeleiden tijdens hun integratie 

in Rotterdam. ‘Ik dacht eigenlijk meteen: dat wil ik 
doen!’ zegt Bart. ‘Ik ben een tijd in Mexico geweest 
en heb daar zelf ervaren hoe fijn het is om je welkom 
te voelen. Daar ontmoette ik mijn vrouw. Zij woont 
nu in Rotterdam. Ook zij moest erg wennen in haar 
nieuwe land.’

Bart meldde zich bij B for You. Na een 
kennismaking en mentorcursus werd hij gekoppeld 
aan Mohamed. Sindsdien ontmoeten ze elkaar 
regelmatig. ‘We doen eigenlijk altijd een leuke 
activiteit. Voor iemand die hier is opgegroeid, is het 
makkelijker om iets te doen. Voor Mohamed is het 
vaak de eerste keer dat hij ergens komt.’

Op stap in de stad
Bart haalt Mohamed altijd thuis op. ‘Vervolgens 
gaan we op pad. Bijvoorbeeld naar het Pinball-
museum of de schaatsbaan. Ook zijn we in de 
kubuswoningen geweest. Mohamed wil misschien 
architect worden.’ Mohamed: ‘Een kubuswoning 
is bijzonder. Het is schuin, maar binnen is het 
gewoon normaal.’ Ook voor Bart was een bezoek 
aan de kubuswoningen nieuw. ‘Door samen dingen 
te doen, leer ook ik mijn stad beter kennen, dat is 
heel leuk.’ Na het uitje brengt Bart Mohamed weer 
thuis. Dan staat er altijd wat lekkers klaar. ‘Ik proef 
veel nieuwe dingen.’
Mohamed: ‘Mijn moeder kookt alleen Syrisch.’
Bart: ‘Samen hebben we Surinaams gegeten. Roti. 
En pasgeleden?
Mohamed: ‘O ja, Mexicaans. Hoe heet dat?”
Bart: ‘Taco’s.’
Mohamed: ‘Met vis, erg lekker.’
 
Praten en appen
Taal is automatisch onderdeel van het project. 
Bart en Mohamed praten over van alles: school, 
werk, hun leven. Mohamed zit op het vmbo, Bart 
werkt als accountmanager bij een ICT-bedrijf. Bart: 
‘Mohamed is de afgelopen maanden veel beter 
Nederlands gaan spreken.’ Mohamed: ‘Ik begrijp 
nog niet alles. Soms spreekt Bart snel of gebruikt hij 
moeilijke woorden.’ Bart: ‘Ik vind het heel goed dat 
je het altijd zegt als je iets niet begrijpt. Mohamed 
heeft sinds kort een telefoon, dus we appen elkaar. 
Zo leert hij ook schrijven.’

Straks kennen Bart en Mohammed elkaar een jaar. 
Dan bekijken ze met B for You of ze nog een jaar 
gekoppeld blijven. ‘Misschien ben je me straks wel 
zat’, grapt Bart. De twaalfjarige grijnst: ‘Nee, hoor. 
Ik vind het leuk met jou. ’Andersom geldt dat ook. 
Mohamed zien genieten, dat vindt Bart het leukste. 
‘Hij wil graag leren en gaat liever naar een museum 
dan naar de bioscoop. Ik had dat niet toen ik klein 
was. We leren veel van elkaar, eigenlijk. Uiteindelijk 
wordt de drempel lager om nieuwe dingen te doen.’ 
Mohamed: ‘Drempel?’ Bart: ‘Dat is een opstapje bij 
een deur, waar je overheen moet stappen. Als je iets 
moeilijk vindt, dan is de drempel hoog. En als je iets 
makkelijk vindt, dan is de drempel laag.’ Mohamed: 
‘Ik heb liever een lage drempel.’

‘Ik weet 
hoe fijn het is 
om je welkom 

te voelen  
in een ander 

land.’

Nieuwe mentoren gezocht!
Mentoren010 is het nieuwste programma van Stichting 

B for You en bestaat sinds 2017. Het programma is een 

samenwerking aangegaan met Stichting Nieuw Thuis 

Rotterdam. Een mentor wordt gekoppeld aan een kind 

tussen de 6 en 16 jaar met een verblijfsvergunning.  

Ze leren de stad beter kennen, de taal beter spreken 

en ontdekken hun talenten. De mentoren brengen de 

meeste tijd met de kinderen door, maar komen ook bij 

de gezinnen thuis. Stichting B for You zoekt nog nieuwe 

mentoren die het leuk vinden om deze kinderen op weg 

te helpen. Op www.stichtingbforyou.nl is hier meer 

informatie over te vinden. 
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'Op Wie poëzie zegt, denkt vast aan woorden op papier. 
Dat er ook andere manieren zijn om gedichten onder 
de aandacht te brengen, bewijst Rotterdam meer 
en meer. Op steeds meer plekken in de stad zijn 

dichtregels of zelfs hele gedichten 
te vinden. Het is een uitgesproken 
manier om voorbijgangers met 
poëzie in aanraking te brengen. 

Daniël Dee vroeg voorbijgangers Sandra, 
Nanette en Nora om een reactie op de straat-
poëzie waar ze langsliepen. Ook sprak hij met 
dichters Rien Vroegindewij en M. over hun werk.

 
straat 
zien

Een gedicht van 
Jules Deelder 
is iedere 

Rotterdammer wel 
eens tegengekomen. 
De voormalig nacht-
burgemeester heeft 
zelfs het record van 
langste gedicht ter 
wereld op zijn naam 
staan. Het gedicht 
Lieve Ari is over de 
hele lengte van de 
negenhonderd meter 
lange Beneluxtunnel 
aangebracht. 

de 
meeste

    mensen je       
Pakkende regel
Een andere dichter die op meerdere  
plekken in de stad terug te vinden is,  
is Rien Vroegindeweij. 'Er hangen zes 
poëtische regels van mij in de (semi)-
openbare ruimte. De eerste kwam te 
hangen in het Arboretum Trompenburg.  
Je moet ervoor betalen om binnen 
te komen, maar dat kan ook met de 
Rotterdampas.' 

Vroegindeweij is zelf nooit met een plan 
gekomen. Het waren altijd anderen die  
met een idee naar hem toe kwamen:  
‘Tot nu toe heb ik altijd speciaal voor een 
plek geschreven. Op het Tiendplein was 
bijvoorbeeld een speciaal bureau bezig met 
de upgrading van de Kruiskade. Daar komt 
van alles, maar ook ik ben een vreemde 
voor de meeste mensen. Zo bedenk je dan 
zo'n regel.' (foto hierboven, red.)

Rien Vroegindeweij is geen voorstander 
van hele gedichten op een muur: 'Dan moet 
je gaan staan lezen. Het moet een korte, 
pakkende dichtregel zijn. In het voorbijgaan 
moet je het kunnen meepikken. En iedereen 
moet het kunnen begrijpen.'

Sandra  
(op de Nieuwe Binnenweg): 

'De nachtburgemeester van 
Rotterdam. Mooie uitspraak.' 

werk'

Nanette  
(op de Schietbaanlaan): 

'Schiet – baan – laan... Ik 
snap het. Mooi gedicht.' 

Tekst: Daniël Dee Fotografie: Jan de Groen
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Sticker-gedichten
Dat er ook een andere manier 
is om je boodschap in de 
openbare ruimte te krijgen, 
bewijzen steeds meer jonge 
dichters via geheime acties. 
Steeds vaker zijn er in de 
stad stickers met gedichten 
te vinden op lantaarnpalen, 
verkeerslichten en elektrici-
teitshuisjes. Op sommige 
plekken zijn zelfs ingelijste 
gedichten te ontdekken. Deze 
ingelijste gedichten zijn van de 
dichter M., vastgelijmd met de 
sterkste lijm die hij kon vinden 
bij de bouwmarkt. 

‘Ik doe het ook een  
beetje omdat Rotterdam zijn rauwe 

karakter aan het verliezen is.’

'Er zijn perioden waarin ik 
gedichten ophang door de 
stad', zegt M. 'Dan ga ik twee 
avondjes de hort op om wat 
dingetjes op te plakken en dan 
doe ik weer maanden niets. Ik 
heb nu alweer een tijdje niets 
gedaan.' 

M. denkt dat hij zo'n vijfen-
twintig gedichten heeft 
opgeplakt. Veel lijstjes zijn 
gesloopt door uitgaanspubliek 
of door regen en wind aan-
getast. Maar de meeste zijn 
waarschijnlijk verwijderd door 
gemeentewerkers. 

Nora  
(bij ABN Amro op de 
Vierambachtstraat): 

'Nu ik het zie, vind ik het  
wel leuk, maar ik hoop  
niet dat hij zo zijn geld 
moet verdienen.' 

'Bij de Vierambachtstraat naast de pinautomaat 
hangt een lijstje al meer dan twee jaar. Dat is 
mooi. Nog nooit heeft iemand het weggehaald.' 

Gedichten op stickers, of in lijstjes, moeten kort zijn. 
M.: 'Ik wil het ook niet te zwaar maken. Ik ben altijd 
een liefhebber geweest van graffiti en street art. 
Ik wilde iets doen met de buitenruimte. Het is de 
plek waar de meeste mensen je werk zien. Ik doe 
het ook een beetje omdat Rotterdam zijn rauwe 
karakter aan het verliezen is.'
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‘Je kunt het 
heel ver  
schoppen, 

Al
les

ook als je doof  
bent!’

Najoua Bijjir en haar partner kregen slecht nieuws 
nadat hun dochter een paar oorontstekingen had gehad. 
Door de ontstekingen was een deel van haar gehoor 
beschadigd. Zij werden opeens geconfronteerd met de 
aandoening van hun kind die zich dagelijks beweegt 
door de grote stad. Voor GeenPunt interviewde Najoua 
ervaringsdeskundige Samira Naman. 

Tekst: Najoua Bijjir Fotografie: David Rozing

Met welke uitdagingen heb je te maken als  
je een auditieve beperking hebt? Ik vroeg 
het aan ervaringsdeskundige en GGMD-
hulpverleenster Samira Naman (41). Ik ontmoet 
haar bij Brasserie Engels, samen met haar 
gebarentolk Marcia Zaal. Samira vertelt dat ze 
als kind haar gehoor bijna volledig is verloren 
na een ziekte, mogelijk door de bijwerking van 
een antibiotica. Als Marcia mijn vragen vertolkt 
in gebarentaal, wordt al snel duidelijk dat 
Samira kan liplezen en gewoon kan praten. 

is

mo-ge
34

lijk
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Wat was jouw grootste  
uitdaging toen je opgroeide? 

Samira: ‘Als kind groeide ik op in de beschermde 
omgeving van de dovenschool. Het is een kleine 
wereld waarin de dovengemeenschap centraal 
staat. Carrière maken na de dovenschool lukt 
maar weinig mensen. De meesten belanden in 
jobs zoals de administratie, of gaan bijvoorbeeld 
aan de slag als timmerman. Dat wilde ik niet. Ik 
wilde naar het mbo, maar daarvan werd gezegd 
dat dit té hoog gegrepen was.’
 
‘Samen met een klasgenote besloot ik mij aan 
te melden bij het Zadkine College voor de 
opleiding sociaal pedagogisch werk. Het lukte 
ons om toegang te krijgen tot de opleiding en 
om een gedeelde tolk te regelen. De overgang 
naar de opleiding was erg groot, want opeens 
had ik te maken met een wereld buiten de 
dovengemeenschap.’ 

‘Na het mbo besloot ik verder te gaan en volgde 
ik de hbo-opleiding sociaal pedagogische 
hulpverlening. Mijn grootste uitdaging was 
mijn studie. Om het ver te schoppen binnen het 
onderwijs heb ik mij voor 200 procent moeten 
inzetten. Wanneer de gebarentolk een keer 
uitviel, kon ik de lessen niet meer volgen.’ 

 

Wat weten de meeste mensen  
nog niet over gebarentaal?

 
Samira: ‘Gebarentaal is nog niet erkend als 
taal! Het is niet universeel en het verschilt zelfs 
per regio. Zo kan gebarentaal in Groningen 
iets anders zijn dan gebarentaal in Rotterdam. 
De taal heeft een eigen grammatica met 
andere regels dan in het Nederlands. Je kunt 
in gebarentaal alles zeggen. Vroeger was 
gebarentaal op de dovenschool verboden, 
omdat je als kind moest leren praten. In de 
klas werd stiekem met elkaar gesproken in 
gebarentaal, met onze handen onder de tafels. 
Zodra gebarentaal als taal is erkend, zal er 
meer bekendheid en begrip komen.’

Biedt de stad voldoende hulp 
aan mensen met een auditieve 
beperking? 

Samira: ‘In de stad zijn maar weinig 
aanpassingen voor doven. Een voorbeeld 
is het gebruik van intercoms bij 
slagbomen. Dit maakt de communicatie 
onmogelijk. Verder wordt er naar mijn 
mening nog té weinig gedaan om dove 
mensen een opleiding te laten volgen 
of te laten werken. Men staat er niet 
bij stil dat doven vaak een geïsoleerde 
opvoeding krijgen. Daarbij hebben 
dove mensen meestal een emotionele 
achterstand. Want je leert niet hoe je 
emoties verwoordt. Boos en blij wel, 
maar je leert niets over de emoties 
frustratie en ergernis. Het volgen van een 
opleiding heeft bijgedragen aan mijn 
persoonlijke en emotionele ontwikkeling.’ 

‘De dovengemeenschap is vaak een 
onzichtbare gemeenschap, omdat je 
aan de buitenkant niets ziet. GGMD 
(Geestelijke Gezondheidszorg en 
Maatschappelijke Dienstverlening 
voor Doven en Slechthorenden) 
begeleidt mensen met een auditieve 
beperking en voert campagne voor 
meer begrip, maar dit is niet voldoende. 
In Rotterdam is één van de grootste 
dovenscholen gevestigd. Dan verwacht 
je dat er meer wordt gedaan op het 
gebied van de zichtbaarheid van de 
dovengemeenschap.’ 

Van wie krijg je veel steun? 

Samira: ‘Mijn ouders gaven mij de drive 
om door te gaan. Zij geloofden in mij 
en zeiden altijd: ‘Je kunt het heel ver 
schoppen, ook als je doof bent!’ Door 
deze houding heb ik geleerd dat succes 
een kwestie is van mentaliteit, ook als je 
een beperking hebt.’ 

• 
‘Je kunt in 

gebarentaal alles 
zeggen.’

•

Met welke vooroordelen 
heb je te maken gehad? 

Samira: ‘Toen ik ging trouwen, 
werd er gezegd: ‘Het is 
vast een illegaal die uit is 
op een verblijfsvergunning.’ 
Het was geen illegaal, 
maar een hoogopgeleide 
Marokkaans-Nederlandse 
man. De omgeving waarin ik 
opgroeide, voorspelde dat er 
voor mij geen toekomst zou 
zijn vanwege mijn beperking. 
Ik zou nooit een opleiding 
kunnen volgen, trouwen 
en kinderen krijgen. Het 
tegendeel is waar gebleken.’ 

Welke tips en adviezen 
heb je voor horende 
mensen?

Samira: ‘Een: een auditieve 
beperking is geen 
verstandelijke beperking.
Twee: ingewikkelde zaken 
kun je het beste tekenen, 
omdat doven visueel zijn 
ingesteld. 
De derde tip: focus op de 
kwaliteiten van een auditief 
beperkt persoon. Als onze 
oren het niet goed doen, dan 
werken onze ogen veel beter! 
Er zijn voldoende banen 
waarin deze kwaliteiten 
worden vereist. 
En de laatste: doe meer aan 
scholingsmogelijkheden!’ 
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Gianluca, Marjorie en Valeria

maar niet 
op het werk

Praat 
Nederlands 
met me… 

Ze zijn hoogopgeleid en succesvol, maar spreken geen 
woord Nederlands. Voor de zestigduizend internationale 
werknemers in Rotterdam is Nederlands leren meestal 
niet verplicht. Dat maakt het niet vanzelfsprekend.  
Bij de internationale bedrijven waar deze expats werken, 
is de voertaal Engels. Veel internationale werknemers 
spreken daarom jaren later nog geen Nederlands. 
Anderen leren toch de taal. Kun je je in Rotterdam met 
alleen het Engels redden? En heeft het zin om Nederlands 
te leren als dat niet hoeft voor je werk? 

not

Tekst: Bina Ayar Fotografie: David Rozing

‘Toen ik mijn familie vertelde dat ik word 
geïnterviewd over het Nederlands, moesten ze 
allemaal lachen. Zelf zou ik het ook raar vinden 
als iemand jaren in Italië woont zonder de taal te 
spreken’, zegt Gianluca Serbolisca. Toch spreekt 
de Italiaanse econoom, die naar Rotterdam kwam 
om internationale ervaring op te doen, geen 
Nederlands. ‘Mijn vrouw en ik wilden een paar 
jaar blijven. Inmiddels wonen we al twintig jaar in 
Kralingen en hebben we twee dochters van 13 en 15.’

Voor zijn werk bij Rockwell Automation, een 
Amerikaans automatiseringsbedrijf, heeft hij geen 
Nederlands nodig. Op het kantoor aan de Maas 

werken mensen uit de hele wereld en is de voertaal 
Engels. ‘Dat is vaak zo bij internationale bedrijven. 
E-mails gaan heel de wereld over. Als daar 
Nederlands tussen zit, leidt dat tot verwarring.’
 
Ook in het dagelijks leven redt Gianluca zich 
goed. Niet zo gek, want uit onderzoek blijkt dat 
Rotterdammers het beste Engels (als vreemde taal) 
spreken van alle inwoners van steden ter wereld. 
Gianluca: ‘Alleen toen de kinderen klein waren vond 
ik het jammer dat ik geen Nederlands sprak. Dan 
hadden ze vriendjes op bezoek en verstond ik geen 
woord van wat ze zeiden. Inmiddels zijn ze tieners 
en spreken ze allemaal wel wat Engels.’
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Thuis voelen
Zijn vrouw Valeria, die ook bij een internationaal 
bedrijf werkt, spreekt wel Nederlands. ‘Bij 
mijn eerste werkgever, Eastman Chemicals in 
Rotterdam, kon ik Nederlands leren. Van die 
mogelijkheid heb ik meteen gebruikgemaakt. Ik 
houd van talen. In Italië heb ik Engelse en Franse 
taal- en letterkunde gestudeerd. En voor de lol 
deed ik ook een cursus Spaans.’

Dat ze via haar werkgever Nederlands leerde 
is bijzonder, want bij de meeste internationale 
bedrijven is alle aandacht gericht op het Engels. 
Alleen bij internationale advieskantoren is dat 
soms anders. Zo biedt EY (Ernst & Young) sinds 
vorig jaar standaard Nederlandse lessen aan 
werknemers die voor langere tijd hier komen 
werken. ‘Zodat ze zich hier ook echt thuis gaan 
voelen’, verklaart hr-medewerker Marloes van 
Zanten. 

De taal spreken verrijkt je sociale leven, vindt 
ook Valeria. Toch heeft ze meer moeite met 
Nederlands dan met andere talen die ze vloeiend 
spreekt: ‘Nederlandse grammatica is niet logisch. 
Er zijn te veel uitzonderingen.’

• 
‘Ik heb een jaar in 
Amerika gewoond, 

daar leerde ik binnen 
zes maanden Engels. 

Na negentien jaar heb 
ik nog steeds moeite 
met het Nederlands.’

•
Niet afhankelijk zijn
De Braziliaans-Chileense Marjorie Diaz is 
het daarmee eens. ‘Ik heb een jaar in Amerika 
gewoond, daar leerde ik binnen zes maanden 
Engels. Na negentien jaar heb ik nog steeds 

moeite met het Nederlands.’ Ook Marjorie 
hoeft voor haar werk als cashmanager bij 
tankopslagbedrijf Vopak geen Nederlands te 
kunnen. ‘Maar ik ben wel blij dat ik het spreek. Ik 
heb bij KLM gewerkt en daarna bij Rockwell. Op 
het werk en met mijn internationale vrienden 
sprak ik alleen Engels, maar ik heb toch meteen 
Nederlands geleerd. Je kunt je hier prima redden 
met Engels. Maar als je meer informatie wil, krijg 
je vaak standaardantwoorden. Bij de apotheek 
bijvoorbeeld, of bij overheidsinstanties. Een 
echt gesprek aangaan in het Engels vinden veel 
mensen toch lastiger.’ Het hielp ook dat ze een 
tijdlang ‘een lieve Nederlandse schoonfamilie’ 
had die haar hielp met het Nederlands. ‘Maar 
anders had ik het ook geleerd. 
Nederland is een land van 
wetten en regels. Als je de taal 
niet kent, ben je altijd afhankelijk 
van anderen, dat wilde ik niet.’ 

Dat Nederlands spreken ook 
professioneel gezien voordelen 
heeft, merkte ze toen ze in 2010 
bij Unilever ging werken. ‘Daar 
was de voertaal Nederlands. Dat 
sprak ik al, maar ik moest langer 
nadenken over mijn antwoorden 
dan anderen. Ik kwam daardoor 
niet goed uit de verf.’ En dus 
volgde ze ook een cursus 
financieel Nederlands. ‘Nu werk ik 
alweer twee jaar bij Vopak. Hier 
zijn ze juist van het Nederlands 
overgestapt op het Engels en 
moeten de Nederlandse collega’s 
financieel Engels leren. Ik weet 
precies hoe ze zich voelen, haha!’

Talenknobbel
Als je de taal spreekt, krijg je 
meer respect, is de ervaring 
van Marjorie. ‘Anders denken 
ze dat je niks kunt, terwijl ik 
hoogopgeleid ben en goed in 
mijn werk.’ Volgens Gianluca 
kan dat ook een reden zijn om 
geen Nederlands te leren. ‘Als 

ik Nederlands leer, wil ik het op hetzelfde niveau 
spreken als het Engels, maar dat is lastig. Ik heb 
geen talenknobbel. En weinig tijd.’

Zijn advies is om meteen les te nemen, ‘anders 
komt het er niet van’. Hij ziet dat bij zijn collega’s. 
‘Zelfs mensen met een Nederlandse partner 
spreken vaak alleen Engels. Pas als ze ontslagen 
worden gaan ze de taal leren. Omdat ze dan weer 
tijd hebben. En om hun carrièremogelijkheden te 
vergroten natuurlijk.’ 

‘Veel expats willen graag Nederlands leren, maar 
missen ook de mogelijkheid om te oefenen’, zegt 
Laura Salm van het Rotterdam Expat Centre, de 
one-stop shop voor expats en kennismigranten.  

‘Ze vinden het frustrerend dat mensen al snel 
Engels tegen ze praten. Sommigen organiseren 
daarom zelf bijeenkomsten om zo toch te oefenen.’

Marjorie herkent dat. ‘Je moet erg gemotiveerd 
zijn om Nederlands te leren. In Brazilië heb je geen 
keuze. Bijna niemand spreekt Engels daar. Maar 
als je daar naar de bakker gaat, vertelt hij je zijn 
levensgeschiedenis. Zo leer je het spreken. Taal is 
uiteindelijk emotie. Als je van een land houdt, leer 
je de taal. Dan woon en werk je hier niet alleen, 
dan leef je hier.’

We connect you to Rotterdam is de slogan 
van Rotterdam Expat Center. Kijk op de 
website voor meer info over bijvoorbeeld 
belastingen, vervoer en gezondheid:  
www.rotterdamexpatcentre.nl.
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De weg 
vinden in de 
financiële 
jungle Tekst: Monica Kruisman

€

€
Vraag de gemiddelde Rotterdammer of hij het 
makkelijk vindt om een toeslag aan te vragen en het 
antwoord is eigenlijk altijd: Nee, best lastig. Als je 
moeite hebt met lezen en schrijven, is het nog lastiger. 
Misschien lukt het daardoor niet om huurtoeslag of 
kinderopvangtoeslag aan te vragen. Of erger nog: 
wat als je het geld achteraf moet terugbetalen?

Meer dan de helft van alle mensen, veertien mensen gebruik 
huishoudens in Nederland ontvangt van huurtoeslag. Toeslagen 
een toeslag. Van de mensen die zijn voor veel huishoudens een 
een laag inkomen hebben, vraagt belangrijke aanvulling op het 
negentig procent één of meer inkomen. Toch gaat bij ongeveer 
toeslagen aan. In Rotterdam maken de helft van de mensen die recht 
bijvoorbeeld van elke honderd hebben op toeslagen iets mis!

‘Ik weet nu wat een 
toeslagpartner is.  
Toe-slag-partner.  
Gek woord toch?’

Steffie help me effe!
In 2018 hebben ongeveer 450.000 Nederlanders 
zorgtoeslag laten liggen. Dat bleek uit onderzoek 
van Independer. De reden is het ingewikkelde 
digitale aanvraagproces. En ook de angst om later 
te moeten terugbetalen.

Daarom is er nu Steffie: de digitale hulp die in 
simpele taal en met plaatjes alles over toeslagen 
uitlegt. Alle teksten op de website worden 
voorgelezen. 

Marianne, die parttime als huishoudelijke  
hulp in de zorg werkt, test Steffie uit. Ze vraagt 
een kinderopvangtoeslag aan op  
www.uitlegtoeslagen.nl. Marianne: ‘Ik heb een 
hekel aan het invullen van formulieren. Ik kan 
echt wel lezen, maar waarom maken ze het altijd 
zo moeilijk? Op de website legde Steffie het wel 
duidelijk uit, ik kon het tenminste begrijpen. Ik kon 
ook de voorwaarden zien voor deze toeslag. Zoals 
een arbeidsovereenkomst van een werkgever en 
een bewijs van de kinderopvang. Ik weet nu ook 
wat een toeslagpartner is. Toe-
slag-partner. Gek woord, toch?’

Marianne had het afgelopen jaar 
geen kind in de opvang, omdat 
haar moeder op babydochter Alina 
paste. Ze denkt er nu wel over na 
om een toeslag aan te vragen en 
Alina naar de opvang te brengen. 

Marianne: ‘Ik heb wel gehoord dat mensen hun 
toeslag voor kinderopvang moesten terugbetalen. 
Dat was omdat ze hun inkomen en dat van hun 
partner - hun toeslagpartner, haha! - niet goed 
hebben ingevuld. Te laag. Misschien moet Steffie 
zeggen dat je daar goed op moet letten?!’

Stap voor stap
Aleksander komt uit Polen, werkt als installateur 
van badkamers en woont in Charlois. De 
Nederlandse taal is hij nog aan het leren. 
Aleksander krijgt huurtoeslag. Toen hij die twee 
jaar geleden aanvroeg, heeft een collega hem 
geholpen. Hij wil best een keer proberen of hij het 
met Steffie zelf zou kunnen.

Aleksander: ‘De uitleg is iedere keer één kleine stap. 
En dan pas de volgende stap. Dat vind ik het beste, 
anders wordt het te veel’, zegt hij. ‘Ik denk dat het 
nu wel lukt, die huurtoeslag aanvragen. Ik kon ook 
een berekening maken voor mijn inkomen. Steffie 
zegt dan: Ik ga je nu helpen met het berekenen 
van jouw inkomen. Dan kunnen we samen kijken of 
je met jouw inkomen huurtoeslag of zorgtoeslag 
kunt krijgen. Dat vind ik goed, dan weet je zeker 
dat je het niet fout invult.’
Aleksander zegt dat als je via Steffie naar een 
andere website gaat, het soms nog lastig is. 
Bijvoorbeeld op de website van de Belastingdienst, 
waar het gaat over ‘onzelfstandige woningen’ 
en ‘zelfstandige woningen’. Zoiets zou hij voor de 
zekerheid toch nog wel even aan een vriend of 
collega willen vragen. 

Webhulp www.steffie.nl is een initiatief van Leer 
Zelf Online. Sinds 2002 geeft ze duidelijke uitleg over 
ingewikkelde onderwerpen, zoals DigiD. De nieuwe 
website www.uitlegtoeslagen.nl is in samenwerking 
met de Belastingdienst, Leer Zelf Online en de 
gemeenten Rotterdam, Den Haag en Utrecht gemaakt.
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Interview met Yvonne, Esmeralda, Sami en Evert

?
Snappen wat 
je huisarts 
en apotheker 
zeggen is van 
levensbelang.

Tekst: Ilse Breget Fotografie: René Castelijn

Yvonne Kramer, 

Gezondheidscentrum 't Slag.

‘Heeft u nog vragen?’ 
 
Dirk schudt nee. Hij pakt het doosje 
van de balie en stopt het in zijn zak. 
‘Beterschap’, zegt de apotheker.

Op weg naar huis stopt Dirk met lopen 
omdat hij lang moet hoesten. Hij heeft 
het benauwd. Hij is blij dat hij toch 
naar de dokter is gegaan. 

Thuis bekijkt hij het doosje. Hij herkent 
zijn naam en maakt het open. Het 
opgevouwen papier pulkt hij eruit. 

Blauw-witte pillen. Grote dingen zeg, 
denkt hij. 

Dirk haalt een glas water. Hij duwt 
één pil door de folie, en twijfelt. De 
apotheker zei drie. 

Drie per dag.

Met grote slokken water neemt hij drie 
pillen in. 
 
Dan kan hij het in ieder geval niet meer 
vergeten vandaag.

‘Mensen kunnen iets heel anders 
begrijpen dan je bedoelt’, weet Yvonne 
Kramer. Ze is praktijkondersteuner 

bij Gezondheidscentrum ’t Slag in Feijenoord, 
Bloemhof-Hillesluis. Yvonne ziet veel mensen met 
suikerziekte en hart- en vaatziekten. Een groot 
deel van hen is laaggeletterd of analfabeet. Op de 
vraag of ze deze personen kan herkennen, zegt ze: 
‘Ik ben getraind door de dames van Voorlichters 
Gezondheid, ik heb het meestal wel door.’

Echt inleven 
Yvonne weet inmiddels wat er allemaal komt kijken 
bij het begrijpelijk overbrengen van informatie. ‘Je 
moet je écht inleven in de wereld van degene die 
tegenover je zit. Wat is voor hem nuchter? Hoe laat 
staat hij op?’ Het gaat er vooral om dat je iemands 
gedrag en cultuur begrijpt. En dat je contact maakt 
en vertrouwen wint. ‘Investeer in mensen en weet 
dat je meer moet uitleggen. Ik plan vaak een extra 
afspraak in. En mijn deur staat altijd open, want 
ik wil dat de drempel laag is.’ Ze vertelt verder: ‘Je 
merkt ook dat mensen meer open worden als je 
elkaar langer kent. Ik geef bijvoorbeeld mijn directe 
nummer, zodat een familielid me kan bellen om te 
horen wat er aan de hand is.’ Yvonne geeft tot slot 
nog een advies: ‘Je moet er rekening mee houden 
dat mensen eigenwijs zijn. Ze zeggen ja, maar ze 
doen nee.’

Schaamte
‘Het lastige is dat mensen zich schamen en het dus 
niet zeggen’, vertelt Esmeralda Bautz, huisarts in 
Huisartsenpraktijk Den Boer & Bautz in Schiebroek. 
‘Je merkt het pas als dingen niet goed gaan. Vooral 
bij chronische ziekten, bijvoorbeeld als medicijnen 
niet goed werken.’ Ze doet steeds meer moeite om 
informatie goed over te brengen. ‘Met uitgeprinte 
uitleg van thuisarts.nl bijvoorbeeld. Of we vragen 
de patiënt een familielid mee te nemen die kan 
helpen.’ Esmeralda vertelt verder:  
‘Maar je moet er echt goed op letten, anders kom 
je er niet achter. Bovendien: als iemand voor 
lichamelijke klachten komt, dan gaan die natuurlijk 
voor.’ Ze ervaart ook dat als je eenmaal weet 
dat mensen laaggeletterd zijn, het een enorme 
eyeopener is. 

Trucjes
Mensen verbergen vaak al hun hele leven dat 
ze niet goed kunnen lezen of schrijven. ‘Een keer 
stond er een man aan de balie met een heel ander 
medicijn in z’n handen dan waar zijn vraag over 
ging’, vertelt Sami Sajri van BENU Apotheken. 
‘Mensen hebben er trucjes voor. Bijvoorbeeld dat 
ze hun bril vergeten zijn, of dat ze een formulier 
thuis willen invullen.’ Sami geeft al een paar jaar 
uitleg aan laaggeletterden over gezondheid in de 
workshop Weet u wat u slikt? Aan deze workshop, 
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Sami Sajri, BENU Apotheken

die gesteund wordt door de gemeente Rotterdam, 
werken verschillende Rotterdamse organisaties 
mee. ‘We hebben het in de workshop over hoe 
een apotheek werkt, of over antibiotica. Soms 
neemt iemand zijn medicijnen mee en hebben 
we het daarover. We leren ze vragen te stellen. 
In de apotheek lijkt het of iets goed begrepen is 
en thuis gaat het fout.’ Sami vindt dat de zorg 
dichter bij de mensen gebracht moet worden, de 
wijk in. Zelf heeft hij in zijn werk het voordeel 
dat hij de Marokkaanse cultuur en taal kent en 
spreekt. Daardoor kan hij mensen goed helpen, 
bijvoorbeeld met medicatie tijdens de ramadan.

Taboe, dus wat zég je?
Als je denkt dat iemand laaggeletterd is, wat zég 
je dan? Volgens Sami kan je er het beste indirect 
naar vragen: ‘Kan het zijn dat u het niet goed kunt 
lezen?’ Volgens Yvonne vraagt het een beleefde 
directheid: ‘Leest u graag?’ Of: ‘Kunt u lezen? Of 
alleen Arabisch?’ Yvonne vindt het bij Nederlandse 
mensen lastiger. ‘Het is bijna zo’n gevoel als 
wanneer je iets over seksualiteit vraagt. Antwoord 
geven is voor mensen een hele bekentenis.’ 
Toch is openheid de enige manier om goed met 
laaggeletterdheid om te gaan.

Vertrouwen creëren
Vaak is het contact tussen apotheker en patiënt 
aan de balie vrij ouderwets: de apotheker geeft 
uitleg, de patiënt luistert. Evert Liem, apotheker 
bij Apotheek Medisch Centrum Schiebroek: ‘Dit 

verandert gelukkig in de hele zorg. Het gaat nu 
meer om contact maken en vertrouwen creëren. 
Door dat gesprek worden drempels lager en 
allerlei onderwerpen makkelijker bespreekbaar, 
zoals niet goed kunnen lezen. Een apotheek is 
daarvoor heel geschikt, omdat het zo lokaal is 
en laagdrempelig. Een winkel en zorgverlener in 
één.’ In zijn apotheek maken de assistentes gebruik 
van de iconen van apo.nl. Simpele tekeningen die 
informatie geven over de werking en het gebruik 
van medicijnen. Evert: ‘Als we goed samenwerken 
met de huisartsen, en bijvoorbeeld een code in het 
dossier zetten als iemand laaggeletterd is, dan 
kunnen we samen het beste helpen.’

Meer informatie over het bevorderen van veilig  

medicijngebruik (bijvoorbeeld door het gebruik van iconen) 

is te vinden op www.apo.nl. 

De gemeente Rotterdam ontwikkelde de campagne 

#Durftezeggen, waarmee zorgverleners  

gestimuleerd worden om aandacht te geven aan 

laaggeletterdheid. Meer informatie op  

www.rotterdam.nl/taalengezondheid.

De landelijke apothekersorganisatie KNMP biedt  

informatie om de zorg richting laaggeletterde patiënten  

te verbeteren. Kijk op  

www.knmp.nl/patientenzorg/laaggeletterden-en-migranten.

Laaggeletterdheid 
en werk

Basisvaardigheden (taal, rekenen en digitale  

vaardigheden) zijn belangrijk om een baan te 

vinden en goed uit te voeren. Een sollicitatiebrief 

schrijven, gewerkte uren invoeren, veiligheids-

regels begrijpen en vakanties aanvragen; op 

allerlei gebieden is het noodzakelijk dat je de 

taal goed beheerst en goed kunt omgaan met 

computerprogramma’s. Ook voor de werkgever 

zorgen goede basisvaardigheden bij werknemers 

voor voordelen. In bepaalde sectoren is het nodig 

om hier extra aandacht aan te geven, omdat 

laaggeletterdheid daar vaker voorkomt. 

2,5 miljoen
mensen

In Nederland hebben 2,5 
miljoen mensen moeite met 
lezen,  schrijven en/of rekenen 
 (Algemene Rekenkamer, 2016). 

Zij zijn laaggeletterd 
en/of laaggecijferd. 
Vaak missen zij ook 
digitale vaardigheden.

57
Van de laag

%
geletterden tussen 

16 en 65 jaar, werkt 57 procent. 

53
Van de laag

%
gecijferden tussen 

 16 en 65 jaar, werkt 53 procent 
(Buisman et al., 2013).

3x zo vaak
uitkering

Laaggeletterden hebben drie keer 
 zo vaak een uitkering als niet-laag-
geletterden (Christoffels et al., 2016).

2x zo vaak
inactief

Laaggeletterden zijn twee keer zo 
vaak inactief als niet-laaggeletterden. 
Inactief betekent: niet participeren in 
arbeid, initieel onderwijs of cursussen 
en trainingen (Christoffels et al., 2016).

1 op 10

1,13 miljard
euro

Laaggeletterdheid en laaggecijferdheid 
kosten de maatschappij ongeveer  
 1,13 miljard euro per jaar (PwC, 2018).

Taalproblemen zijn de oorzaak van één op de 
tien zware ongelukken in de procesindustrie 
(Baay, Buisman & Houtkoop, 2015).
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Taalles van juf  
Mala: sprookjes en 

   klikklakboekjes
Het is vrijdagochtend op Montessorischool 
De Korf. Langzaam stromen de kinderen  
van groep 3 en 4 binnen in de klas van  
juf Mala Randjitsing. Ze geven haar een 
hand en zeggen goedemorgen. 

Daarna pakken ze stilletjes een boek uit hun 
laatje en gaan ze lezen. De school straalt 
rust uit en juf Mala doet dat zeker ook.  
Ze geeft al veertig jaar les en vijfentwintig 
daarvan op deze school. De kinderen zijn 
duidelijk op hun gemak in de klas. 

De klaslokalen zijn open. Dit 
zorgt voor een groepsgevoel 
en leert de kinderen rekening 
te houden met andere groepen. 
‘Waarom lezen we twee keer 
per dag?’ vraagt de juf na een 
tijdje aan de klas. De kinderen 
steken hun vingers op. ‘Omdat 
je dan steeds vlotter gaat 
lezen’, antwoordt Zulaikha. 
Juf Mala knikt: ‘Het doel is dat 
we steeds makkelijker gaan 
lezen, zodat we later zo snel 
kunnen als een trein!’ Ze legt 
steeds uit hoe kinderen iets 
moeten doen en waarom. Dit is 
heel belangrijk, omdat het ze 
duidelijkheid geeft.

Klikklak
Na het lezen gaan de 
kinderen met z’n tweeën aan 
het werk. Een kind uit groep 
4 helpt steeds een kind uit 
groep 3. Ze oefenen met het 
klikklakboekje. De juf laat het 
zien: ‘Je moet ook de niet-
bestaande woorden voorlezen.’ 
De kinderen werken namelijk 
met losse klanken: zoet-noet-
koet is een combinatie. Daarna 
vervangen ze de laatste 
medeklinker (zoem-zoek-zoet) 
en als laatste de middelste 
klinkers (moot-moet-maat). 
De leerling uit groep 3 leest 
voor, terwijl de leerling uit 
groep 4 kijkt of het klopt. Hij 
of zij verbetert als dat nodig 
is. Daarna gaan de kinderen 
samen uit een leesboek lezen. 

• 
‘We moeten investeren in  

de toekomst, in het onderwijs. 
De kinderen moeten het 
later overnemen, want 

zij zijn de toekomst.’

• 

Tekst: Karolina Grenczyk Fotografie: Eric Fecken
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Complimenten
Als de juf met een belletje rinkelt, 
is de klas muisstil. Ze zitten 
dan met hun armen over elkaar. 
‘Viggo heeft met Jelte gelezen. 
Hoe is dat gegaan?’ vraagt ze. 
‘Heel goed,’ zegt Viggo uit groep 
4, ‘we zijn tot en met bladzijde 
acht gekomen.’ Dat is één 
bladzijde verder dan nodig was. 
Ze vraagt ook andere leerlingen 
hoe het ging. 

Dan zegt juf Mala tegen groep  
3: ‘Jullie hebben heel veel  
bereikt in vier maanden tijd.  
Ik vind dat jullie heel ver zijn 
met lezen en daar word ik vrolijk 
van!’ Het is goed om de kinderen 
complimenten te geven.  
Zo blijven ze gemotiveerd! Ook 
bedankt ze groep 4: ‘Ik kan niet 
alle kinderen uit groep 3 helpen 
met lezen, dus jullie hebben mij 
heel goed geholpen!’

Kijken, lezen en kiezen
Wanneer groep 4 met taal aan 
het werk gaat, legt de juf de 
oefening weer aan de hele klas 
uit. Ze mogen nu met iemand uit 
hun eigen groep werken. Samen 

• 
‘Het doel is dat we steeds 

makkelijker gaan lezen,  
zodat we later zo snel 
kunnen als een trein!’

• 
kiezen ze steeds welke zin er 
bij een plaatje past. Als ze de 
juiste zin kiezen, volgen ze een 
pijltje naar een letter. Als alles 
klopt, komt er aan het einde 

een woord uit. Het is best een 
lastige oefening, maar als ze 
goed naar het plaatje kijken en 
de zinnen goed lezen, komen ze 
er wel uit!

Niet zomaar  
een sprookje
Een andere, moderne manier 
om met taal te oefenen, is een 
sprookje kijken op het digibord. 
Dit doen ze na de middagpauze. 
‘De kinderen vinden dit erg leuk’, 
vertelt juf Mala. ‘Er komen ook 
moeilijke woorden in voor.’ De 
film wordt drie keer stopgezet 
en dan praten ze even over een 
woord uit de film. ‘Volgens mij 
hebben jullie thuis allemaal 
een oven. Wat kun je daarin 
bakken?’ De vingers gaan 
omhoog; pizza en brood zijn een 
paar antwoorden. Ook wil de 
juf weten waar de oven staat. 
De kinderen zeggen dat dat in 
de keuken is. Een leerling zegt: 
‘Onder het fornuis!’ Juf Mala:  
‘Je kunt ook een kleinere, losse 
oven hebben. Die heb ik.’  
Zo wordt taal met hun dagelijks 
leven verbonden.

• 
‘Taal met het 

dagelijks leven 
verbinden is leuk 

en leerzaam.’

• 
De boodschap
In het sprookje komen twee prinsessen voor die 
heel anders zijn. De juf wil graag van de klas 
weten hoe je zoiets noemt. Jewel uit groep 4 mag 
het antwoord geven: ‘Dat zijn tegenstellingen, 
juffrouw.’ Knap dat ze dat al weet! De juf geeft 
nog een ander woord: ‘Inderdaad, dat is een 
tegenstelling of het omgekeerde.’ 

Juf Mala wil ook de boodschap van het sprookje 
weten: ‘Wat leer je van dit sprookje?’ Er komen 
verschillende antwoorden: dat je aardig moet zijn, 
dat je eerlijk moet zijn en dat geld je niet gelukkig 
maakt. ‘Je krijgt dingen niet zomaar,’ zegt de juf, 
‘je moet ervoor werken.’ En dat is precies wat deze 
kinderen doen. In een omgeving die hun veiligheid 
en discipline biedt.

GeenPunt #4
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Verborgen

pareltjes
In iedere stad zijn verborgen pareltjes te vinden. 
Plekken of evenementen waar je net even van af 
moet weten. En als je er eenmaal van afweet,  
wil je eigenlijk altijd terug. De Poetsclub is 
daar een goed voorbeeld van. Voor wie zich 
bezighoudt met poëzie in de stad is de Poetsclub 
een welbekend, maandelijks terugkerend 
podium in café de Schouw op de Witte de 
With. Tineke Speksnijder, de eigenaar van het 
café, beweegt zich als een soort moeder van 
verdwaalde dichters achter de bar. En die 
verdwaalde dichters roepen de hele avond lang 
de meest grappige, gevoelige, boze en mooie 
gedichten door de Schouw. 

In stilte luisteren
Het bijzondere van de Poetsclub 
is de gedeelde motivatie 
van de aanwezigen. Op een 
gemiddelde avond zijn er tussen 
de 25 en 35 dichters aanwezig, 
die allemaal hongerig zijn om 
hun gedichten te laten klinken. 
De enige officiële regel is dat 
je in ieder geval een nieuw 
of ongepubliceerd gedicht 
voorleest. De ongeschreven regel 
is dat als een dichter spreekt, de 
rest luistert. Ondertussen kun 
je wel proberen in het overvolle 
café de bar te bereiken en in 
stilte een biertje te bestellen, 
zodat je vervolgens kunt 
genieten. 

Het is mooi om te zien hoe deze 
bijeenkomst de grote diversiteit 
in Rotterdam toont. Geen twee 
dichters lijken op elkaar of 
vertellen over hetzelfde soort 
Rotterdam. Daardoor is het 
een prachtig moment om te 
ontdekken welke verhalen er in 
en over de stad worden verteld.

Bijzondere sfeer
De Poetsclub was het idee van 
oud-stadsdichter Daniël Dee, 
die het tijdens zijn studententijd 
in Groningen oppikte en 
vervolgens naar Rotterdam 
bracht. De organisatie wordt 
nu al enkele jaren gedaan 
door twee bekende gezichten 
in het poëtische landschap 
van de stad: Miguel Santos 

Dean Bowen over de Poetsclub

Cies Meinders draagt voor ‘De Stoel’

en Jeroen Naaktgeboren, die als onderdeel van 
de Woorddansers de eerste stadsdichter van 
Rotterdam was. Onder hun leiding ontstaat de 
sfeer die zo kenmerkend is voor de Poetsclub. Een 
plek waar zowel nieuw talent als ervaren dichters 
zich veilig en comfortabel voelen. Waar ieder 
gedicht de aandacht krijgt die het verdient. Zelden 
zal je op een woensdagavond een café in de stad 
voller zien dan de Schouw tijdens de Poetsclub. 

Nieuwe stem
Het is hier dat ook ikzelf bijna tien jaar geleden 
mijn eerste publiek vond. Waar ik leerde hoe het is 
om je gedichten niet alleen voor jezelf te bewaren, 
maar om deze aan anderen te geven. Waar ik mijn 
zenuwen overwon en ontdekte hoe mooi het is als 
iets dat jij geschreven hebt, door iemand anders 
belangrijk of ontroerend gevonden wordt. Het 
zijn pareltjes als de Poetsclub die een stad doen 
bruisen. Waar vriendschappen ontstaan, liefdes 
ontluiken en nieuwe stemmen uit de stad ontdekt 

worden. Waar je beter leert luisteren en mensen 
ontmoet die jouw soort kleine waanzin delen. 
De Poetsclub is een pareltje in het bruisende 
Rotterdam en namens iedereen daar nodig ik 
jullie van harte uit! 

De Poetsclub vindt elke eerste 
woensdagavond van de maand vanaf 
20.30 uur plaats in café de Schouw aan 
de Witte de Withstraat.
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Lezen is een 
lifestyle

Chinouk Thijssen is 
Young Adult-thrillerauteur en is 

onder andere bekend van Fataal spel 
en de Truth or Dance-trilogie. 

Via de Schrijverscentrale geeft ze 
lezingen en workshops op scholen 
en in bibliotheken om jongeren te 

inspireren. Break a Leg is uitgeroepen 
tot Beste Young Adult Nederlandstalig 

en van Fataal spel is de optie op 
de filmrechten verkocht.

Ik was tien en stond voor mijn oma’s boekenkast.  
Thuis had ik nog nooit zoveel boeken bij elkaar gezien. 
Mijn oma was de enige lezer in onze familie. Het duurde 
niet lang tot ik de boeken ontdekte van Stephen King. 
Thrillers. Oma was er gek op, en niet veel later ik ook.

Tijdens het lezen ging 
mijn hart steeds sneller 
kloppen. Ik las met het 

nachtlampje aan, tot ik mijn 
ogen niet meer kon openhouden. 
Soms kreeg ik nachtmerries van 
wat ik had gelezen. Maar dat 
vond ik niet erg. Het maakte het 
lezen alleen maar spannender.

Gegrepen door de 
spanning
Iets later ontdekte ik thrillers die 
voor tieners waren geschreven. 
R.L. Stine was al snel mijn 
favoriet. Hij schreef verhalen 
die in het echte leven konden 
gebeuren, ook al hoopte ik 
ze niet mee te maken. Een 
babysitter die niet alleen met 
het kind in huis bleek te zijn. 
Een vriend die niet zo lief was 
als je dacht. Achtervolgingen 
en doodsangst die je normaal 
alleen in films zag.

Op vakantie naar Italië zat ik 
achter in de auto. Met mijn neus 
in een boek van R.L. Stine. Ik kon 
niet stoppen met lezen. Ik móést 
weten hoe het zou aflopen. Zou 
de hoofdpersoon het overleven? 
En wie was toch de dader?

Liefde voor lezen
Op dat moment wist ik het 
nog niet, maar achteraf is dat 
waar het mee is begonnen. 
De liefde voor lezen. Voor 

spannende verhalen; boeken 
die je zo vasthouden dat je er 
nachtmerries van krijgt. Pas jaren 
later ben ik ze zelf gaan schrijven.

Als jong meisje werd ik 
meegesleept door de fantasie 
van de schrijvers. Diep van 
binnen ben ik nog steeds 
datzelfde meisje. Alleen is het 
nu míjn taak om mijn lezers 
zo vast te houden dat ze niet 
kunnen stoppen met lezen.

Adrenaline
Ik schrijf voor young adults, 
oftewel tieners. Er wordt vaak 
gezegd dat jongeren helemaal 
niet van lezen houden, maar ik 
geloof dat niet. Ik geloof niet 
dat er geen enkel boek bestaat 
dat ze niet goed vinden. Ze 
hebben misschien nog niet 
die spanning gevoeld. Die 
adrenaline die door je lichaam 
gaat. Een verhaal zo spannend 
dat het je achtervolgt. Totdat 
je het boek uit hebt. Het maakt 
niet uit in welk genre.

Geef jongeren een boek dat 
voor hen is geschreven. Met 
onderwerpen waarin ze 
zich kunnen herkennen. Een 
hoofdpersoon van hun leeftijd. 
Dat maakt het verschil. Ik krijg 
vaak berichtjes van leerlingen 
die mijn boeken voor school 
‘moesten lezen’. Terwijl ze 

helemaal niet van lezen houden. 
‘Maar het was toch heel 
spannend.’

YA-boeken (young adult: 
boeken voor jongeren vanaf 
vijftien jaar) worden steeds 
populairder. Er worden 
evenementen georganiseerd. 
Quotes uit boeken worden op 
linnen tasjes gedrukt. Jongeren 
die eerst niet van lezen hielden, 
hebben de magie ontdekt van 
een spannend verhaal. Online 
en offline spreken ze met elkaar 
over het nieuwste YA-boek. De 
mooiste foto’s worden gemaakt 
voor Instagram. Lezen is al 
lang niet meer suf. Lezen is 
een lifestyle. Boeken bouwen 
communities, juist voor jongeren.

‘Er wordt 
vaak gezegd dat 

jongeren helemaal 
niet van lezen 

houden, maar ik 
geloof dat niet.’

Meer weten?  
Bekijk de Facebookpagina van Young 
Adults Boeken en Series. Of check  
www.hebban.nl/vandaag/young-adult.
 Tekst: Chinouk Thijssen Fotografie: Jan de Groen
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Hoe woorden onze 
identiteit beïnvloeden  
(en andersom)

Toen in 2018 een gebouw in het Oude Noorden leeg kwam te 
staan wist Yin Yin: hier moet ik wat mee. Samen met vrienden 
uit Rotterdam-Zuid richtte ze in oktober 2018 Tender Center op. 
Tender Center is een vrouw-, trans- en queer-vriendelijke ruimte 
waar naast gezelligheid aandacht is voor activisme, debat 
en kennisontwikkeling. Op dat moment waren er in de stad 
namelijk maar weinig grote queer-vriendelijke ruimtes.

Tekst: Manal Aziz Fotografie: Rhalda Jansen

W 
ie zich verdiept in het onderwerp 
identiteit, loopt al snel aan tegen de 
grenzen van de Nederlandse taal. ‘Ik 

denk dat we in Nederland nog hard moeten 
werken aan onze woorden en uitspraken die zijn 
ontstaan uit onze geschiedenis’, vindt Yin Yin. Door 
te begrijpen hoe woorden zijn ontstaan en welke 
betekenis(sen) deze vroeger hadden, kunnen we 
elkaar ook beter begrijpen. ‘De Engelse taal bevat 
veel meer woorden die gebruikt kunnen worden 
als je het hebt over queer-cultuur en discriminatie.’ 
De Nederlandse taal is beperkter. Zoals het Engels 
geen goed woord kent voor gezellig, is er in het 
Nederlands geen woord voor queer; namelijk 
identiteit die buiten de grenzen valt van wat als 
normaal wordt gezien. Yin Yin: ‘Het gebruik van 
Engels biedt mij daarom meer mogelijkheden.’

Taal onderzoeken
‘Bij Tender Center onderzoeken we teksten en 
woordgebruik, zodat we het Nederlandse gesprek 
rondom seksuele diversiteit kunnen vormen. Dat 
is een veel grotere taak dan vertalen alleen. Het 
heeft veel te maken met hoe we vanuit onze cultuur 

– nu en vroeger – over deze onderwerpen denken.’ 
Yin Yin voegt daaraan toe: ‘Hiervoor moeten we 

onderzoeken hoe de taal rondom deze onderwerpen 
door de geschiedenis heen is gebruikt. Door zowel 
wetenschappers als activisten.’

Lelijke woorden
Waarom is dit zo belangrijk? ‘Omdat de manier 
waarop wij omgaan met identiteit sterk wordt 
beïnvloed door de woorden die we hiervoor gebruiken. 
Ik vond het woord ‘lesbisch’ vroeger heel vervelend, 
lelijk en eng. Het klonk naar, omdat het eigenlijk nooit 
in een fijne situatie gebruikt werd. Door die negatieve 
betekenis ga je het woord ook lelijk vinden. Als je dat 
woord ook voor jezelf gaat gebruiken, dan heeft dat 
natuurlijk invloed op hoe je je eigen identiteit ervaart.’

Yin Yin is in Nederland geboren, maar is Chinees-
Maleis van afkomst. ‘Ik kende vroeger geen woord 
voor homoman dat niet extreem beledigend was.’ 
Ze voegt snel toe: ‘Niet dat een neutraal woord niet 
bestaat in het Chinees, maar het werd bij ons niet 
gebruikt. Zo praat je mensen schaamte aan.’  
Gelukkig veranderde dit toen ze ouder werd. ‘Op 
natuurlijke wijze waren al mijn vrienden lesbisch, 
homo of iets dergelijks. Opeens is het normaal dat 
je op vrouwen valt en je vrienden ook. Het was niet 
meer een ding.’
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•
‘Als ik erbij stilsta, 

heeft taal mijn ervaring 
van identiteit sterk 

beïnvloed.’

•
Groepsgevoel
Niet alleen taal, maar ook groepsgevoel speelt 
hierin een belangrijk rol. ‘Toen ik mensen om me 
heen had die veel op mij leken, begon het gevoel 
van anders zijn heel erg af te nemen.’

‘Als ik erbij stilsta, heeft taal mijn ervaring van 
identiteit sterk beïnvloed.’ Ze vertelt hoe ze als 
kind thuis geen Nederlands sprak. ‘Mijn ouders 
wilden dat wij de Kantonese taal zouden 
behouden. Daarnaast zouden wij op een gegeven 
moment beter Nederlands kunnen spreken dan zij. 
Ik denk dus dat het voor hen meer als thuis voelde 
als er Kantonees gesproken werd.’

Drie talen
‘Voor mijn gevoel heb ik Engels en Nederlands 
tegelijkertijd geleerd.’ Doordat Yin Yin deze 
talen leerde door tv te kijken, voelen ze beide als 
eerste talen. ‘Mijn gevoel bij alle drie de talen is 
anders. Kantonees is verbonden met mijn afkomst. 
Nederlands is de taal die me is geleerd door het 
land waar ik geboren ben. En Engels is de taal die 
ik zelf heb geleerd. De drie talen zijn voor mij dus 
zeker verbonden met verschillende delen van mijn 
identiteit.’ Doordat haar ouders zestien uur per 
dag werkten en bijna nooit thuis waren, leerde zij 
deze talen op eigen houtje. ‘Het voelt alsof ik door 
het goed kennen van de taal kansen voor mezelf 
heb gemaakt. Hierdoor hoeft het lot van mijn 
ouders niet het mijne te zijn.’

Als laatste voegt Yin Yin toe: ‘Taal is een 
weerspiegeling van onze cultuur, of het nu gaat 
om seksuele geaardheid of etnische identiteit. 
Wanneer de cultuur verandert, verandert ook onze 
taal. En dat is nodig om ook onze houding ten 
opzichte van queer-onderwerpen te veranderen.’

Publication Studio Rotterdam (2015) wordt 
gevormd door Yin Yin Wong en Isabelle 
Sully. Samen met Tender Center Rotterdam is 
Publication Studio Rotterdam te vinden op de 
Zaagmolenstraat 127a en 129a in Rotterdam.
Tender Center Rotterdam is in september 2018 
opgericht en bestaat uit Yin Yin Wong, Liz 
Allan, Angelica Falkeling, Katherine MacBride, 
Paula Stoffijn, Jay Tan en Geo Wyeth.

Meer informatie over Tender Center Rotterdam, evenementen,  

of hoe je het collectief kan steunen, vind je op de 

Facebookpagina van Tender Center Rotterdam. Vragen?  

Stuur een e-mail naar info@tendercenter.space.

Gedichten 

voor  
iedereen

Bianca Boer is een Rotterdamse schrijver en dichter. Ze maakt 
onder andere gedichten die iedere Rotterdammer kan lezen en 
waar iedere Rotterdammer zich in kan herkennen. 

Tekst: Bianca Boer

Het eerste gedicht heet In de stad. Aan alles wat 
je meemaakt zitten verschillende kanten. Zo is het 
ook in dit gedicht. 

Het gedicht Welterusten las Bianca voor bij een 
taalcafé. In de zaal herkenden veel mensen waar 
het gedicht over gaat. Iedereen heeft wel eens 
een nachtmerrie en piekert ’s nachts te lang. 

De Vier elfen uit Rotterdam zijn heel bruikbaar 

voor taallessen op elk niveau. Een elf bestaat 
uit elf woorden. Samen vormen die woorden een 
hele korte gebeurtenis. Of iets wat iemand heeft 
gezien. Of een gedachte. Het is ontzettend leuk 
om te doen. Probeer maar eens. 

Meer info op www.taalvormingentaaldrukken.nl.  

Kijk daar bij index > literatuur > gedichten schrijven > elfen 

schrijven. Deze website is een goudmijn voor docenten, er staan 

zoveel goede ideeën op, je hebt voor jaren inspiratie!

GeenPunt #4
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In de stad

Een moeder en haar dochter fietsen door de stad

als de dochter roept: ‘Hé mama wat is dat?

Wat loopt daar nou, daar, bij het zebrapad

een hele grote muis? Nee kijk, het is een rat.’

Ze houden van de dieren, de dieren in de stad.

Ze houden van de meeuwen, ze houden van de kat. 

Ze houden van de duiven, van de mussen en de kraai. 

Van de eenden met hun kuikens, die maken veel lawaai.

Er is een rattenplaag in het centrum van de stad.

Voor niemand bang rent daar één over het zebrapad

een dikke bruine. Hij kijkt niet uit. Die auto! Stop!

Zijn snuit! O nee, er komt bloed uit zijn kop.

Dan gaat het snel. De rat rent rondjes, weet niet wat, 

of waar. Zijn hoofd is helemaal verdoofd. 

De moeder en de dochter stappen van de fiets. 

‘Mama, wat gebeurt er nou, waarom doet hij niets?

Mama, jij moet hem echt… Hij ligt daar zo, zo bloot.’ 

‘Lieve schat, ik kan niets doen, die bruine rat is dood.’ 

Het ongeloof op haar gezicht. Haar ogen worden groot.

Dat dier, net nog springlevend, nu ligt hij hier.

Ze kunnen niet weggaan na wat ze hebben gezien.

De dood die zo vlug kwam en op straat ligt bovendien. 

Een voetganger met haast, loopt bellend door de stad:

‘Jakkes,’ zegt hij hard, ‘hier ligt een gore rat.’

Ze zullen hem begraven. Niets doen is te zwak.

De moeder stopt het warme dier in een plastic zak.

De kruimels van haar boterham komen in zijn vacht.

De dochter huilt hikkend om de dood en om zijn kracht.

Ze halen thuis een schep en fietsen naar het bos.

Onder de kastanjeboom, tussen al het mos,

daar graven ze een kuil. Het moet een diepe zijn.

Het scheppen in de aarde is eigenlijk best fijn.

‘Mama, heeft die rat een zusje die hem mist?

En moet een kleine rat, niet in een kleine kist?

Hoe moet dat nou als hij niet thuiskomt vandaag?’ 

De moeder denkt weer aan de rattenplaag

en aan deze dode uit het centrum van de stad.

‘Ben jij verdrietig, mama? Je ogen worden nat.’

Dit konden ze doen en hebben ze gedaan.

En daarna zijn ze samen, samen weggegaan.

Welterusten 

ga maar slapen kind

je bent de laatste 

die nog wakker is

probeer het nou

het monster 

dat aan de deur krabt 

is de poes 

slakkenhuizen 

groeien niet 

aan vingers 

toen je wakker werd

omdat op je huid

een vacht verscheen 

zo zacht als van de poes

dat was echt

een droom

bang is dol op duister

het is ’s nachts

ook erger

om je moeder te zijn

Vier elfen uit  
Rotterdam

Inwoner

je moedertaal

leeft in jou 

net zoals je vaderland

thuis

Wind

hij waait 

om de hoek

van elk gebouw in

Rotterdam

Meeuwen

pikken patat

bij Bram Ladage

dinsdag op de markt

gezellig

Euromast

een toren

in de wolken

wij kijken samen omhoog

top
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Meer informatie over Bianca en haar werk  

vind je op www.biancaboer.nl. 
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Van lezen 
word je slim!

Tekst: Liselore Scheffers Fotografie: René Castelijn

Als jongere je plek vinden, in de klas en in de wereld, is 
best lastig. Wie ben je en hoe ga je om met de mensen 
om je heen? Lezen kan daarbij helpen. Maar jongeren 
lezen steeds minder. Hoe krijg je jongeren aan het lezen 
en waarom is plezier in lezen zo belangrijk? Daar weten 
Bibliotheek Rotterdam en docente Ariane Linnert van  
het Lyceum Kralingen alles van. 

Bibliotheek Rotterdam maakt programma’s voor 
jongeren in het voortgezet onderwijs om hun 
taalvaardigheid te vergroten. Én om ze te leren 
nadenken over zichzelf en de wereld om hen heen. 
Leesplezier staat daarbij voorop. Ariane Linnert 
is docent Nederlands op het Lyceum Kralingen. 
Met haar brugklassen bezoekt ze de centrale 
bibliotheek. Voor het programma BiebEscape, 
maar ook om lekker tussen de boeken te struinen.
 
‘Toen ik startte op deze school heb ik meteen de 
bibliotheek gebeld. Er was nog geen mediatheek. 
Nu hebben alle leerlingen een pasje en bezoeken 
we regelmatig de bibliotheek. Inmiddels staat er 
ook een goedgevulde boekenkast in het lokaal’, 
vertelt de enthousiaste Ariane. 

Alles is goed, als ze maar lezen
‘Aan het begin van de les wordt bijna altijd vijftien 
minuten gelezen. Daarna praten we met elkaar 
over wat er gelezen is. Op die manier zorg ik ervoor 
dat ze praten over lezen normaal gaan vinden.’

Vier boeken per jaar lezen de leerlingen van 
Ariane. Ze bepalen zelf wat ze lezen. Alles mag 
in principe. Een tip voor andere docenten: ‘Leg 
de lat laag en begin niet te ingewikkeld. Het 
belangrijkste is dat ze begínnen met lezen. Wat 
ze lezen maakt dan eigenlijk niet uit. Ik zeg bijna 
nooit ‘nee’ als een leerling zelf met een idee komt. 
Ook jeugdboeken en graphic novels zijn prima.’

Opstap naar een goed gesprek 
Natuurlijk is lezen goed voor je taal en 
je woordenschat. ‘Maar het gaat om 
veel meer’, zegt Ariane. ‘Boeken laten je 
ook nadenken. In Rotterdam, en ook hier 
op school, heeft niet iedereen dezelfde 
kansen. Sommige kinderen lezen thuis 
nooit. Of ze hebben niet eens boeken, 
daar hebben ze de school voor nodig. 
Als ze gaan lezen, durven ze soms ook 
andere stappen te nemen. We hebben 
gesprekken waarbij ze inzien: ik heb dit 
zo geleerd, maar je kan het ook anders 
bekijken. Of: ik heb een ander idee over 
dit onderwerp, maar ik kan er wel over 
lezen. Het is ook fijn om te lezen over 
dingen die in het echte leven niet  
kunnen of mogen!’

Een boek kan dus helpen een gesprek te 
beginnen over een lastig onderwerp. En 
het kan je wereld groter maken. 

Zien lezen doet lezen 
Het helpt als je als docent zelf 

enthousiast bent over lezen en boeken. 
Zorg er ook voor dat je op de hoogte 
blijft van nieuwe boeken en wat er 
speelt in de wereld van jongeren. 
Dat kost tijd, maar het is heel 

belangrijk. De bibliotheek kan hierbij 
helpen. Om te zorgen dat jongeren 

meer lezen en te laten zien hoe leuk 
lezen kan zijn, maakt Bibliotheek Rotterdam 

programma’s voor het voortgezet onderwijs. 
Zoals BiebEscape. Leerlingen bezoeken de bieb 
volgens het idee van escaperooms en moeten 
zo snel mogelijk de kluis kraken. Zo leren ze de 
bibliotheek kennen. De bibliotheek kan natuurlijk 
ook helpen met een collectie op locatie en met 
kennis over boeken.

Wil je de bieb inzetten voor meer leesplezier in 
je klas? Bel dan met (010) 281 63 05, mail naar 
accountmanagers@bibliotheek.rotterdam.nl  
of kijk op www.bibliotheek.rotterdam.nl.

3 tips voor ouders 
en docenten: 
 ·  Laat jongeren lezen wat ze zelf  

willen en leg de lat laag.
 ·  Geef het goede voorbeeld:  

wees zelf enthousiast  
over lezen en boeken. 

 ·  Beloon jongeren voor  
het lezen. 

Dit is een bijdrage van 
Bibliotheek Rotterdam.
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Creatief met taal 
Zelf een Loesje-poster 
maken

Wie kent ze niet? De Loesje-posters met bijzondere 
teksten die je vaak aan het denken zetten of laten 
lachen. Tijdens het slotevenement van de Week 
van de Alfabetisering (september 2019) konden 
bezoekers zelf mooie teksten bedenken voor op 
een Loesje-poster. 

Deze workshop werd gegeven door een 
medewerker van Loesje. Het bureau van Loesje 
heeft daarna alle ideeën bekeken en de beste 
teksten verwerkt tot de herkenbare posters, mét 
handtekening van Loesje erbij. 

De posters op deze pagina vallen onder het copyright 

van Loesje en mogen niet afgebeeld of verspreid worden 

zonder licentieovereenkomst. Ook een Loesje-workshop 

organiseren en je eigen Loesje-posters maken?  

Kijk op www.loesje.nl/workshops.

SNTR
Stichting Nieuw Thuis Rotterdam

Voor nieuwkomers is het soms lastig 
om de Nederlandse taal te leren, de buurt 

en andere bewoners te leren kennen, 
en om een geschikte baan of studie te 

vinden. Word maatje bij SNTR en  
laat nieuwkomers zich thuis voelen  

in Rotterdam!

'Wat we doen als 
we samen afspreken? 

Heel veel eten en kletsen 
in het Nederlands!'

Chanel en Amal
Maatjes Stichting Nieuw 

Thuis Rotterdam

www.sntr.nl/word-vrijwilliger
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Het magazine GeenPunt is tot stand 
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