Frank Penders

Gezichten
Ik heb mensen ontmoet. Echte mensen. Mensen die alles hebben gezien,
alles hebben meegemaakt. Die goed en kwaad kennen. Die in het leven
geleerd hebben, hun wijsheid soms uit een boek hebben, maar zeker van de
straat. Mensen van wie de ogen spreken en het verhaal in het gezicht staat
geschreven.
Ik heb ze ontmoet, de hand geschud, met ze gepraat en vooral naar ze geluisterd. Ik heb met ze gelachen en bijna gehuild. Ik heb van ze geleerd. Een blik
in hun leven gekregen en met een nieuwe blik naar Rotterdam leren kijken.
Ik heb verdriet, geluk, pijn, boosheid, bitterheid, eenzaamheid, verslagenheid en liefde gezien.
Ze hebben me hun verhalen verteld die voor mij onvoorstelbaar zijn. Ik heb
van al die ontmoetingen genoten. Ze hebben me verrijkt. Me laten zien dat
slecht niet altijd slecht is en goed niet altijd goed. Ze hebben zich opengesteld en me vertrouwd, me verwelkomd en uitgezwaaid. Een ding weet ik
zeker, deze mensen hebben me geraakt.

Eind 2010 word ik door Laurens
Wonen
Diensten
Zorg,
locatie
Aesopus, gevraagd om voor hen te
fotograferen. De opdracht is plekken
uit het ‘vorige leven’ van een aantal
van hun bijzondere bewoners vast te
leggen.
Laurens is de grootste aanbieder
van wonen, diensten en zorg in
Rotterdam en omstreken. De locatie
Aesopus helpt mensen met psychiatrische of psychische problemen
die door fysieke beperkingen zorg
nodig hebben. De bewoners die
geportretteerd zijn, wonen op de
afdeling
Maatschappelijke
Opvang.
Deze afdeling maakt deel uit van
het ‘Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang’ waarin meerdere organisaties
samenwerken,
waaronder
Bavo-Europoort, Bouman GGZ, Delta,
Leger de Heils en Sozawe. Vanuit GGD
Rotterdam-Rijnmond
worden
aanmelding, doorstroom en uitstroom
gecoördineerd. Bij Laurens Aesopus
zijn voor deze opvang 18 kamers beschikbaar voor voormalig dak- en
thuislozen uit Rotterdam, vaak met
een nog actieve verslavingsachtergrond en lichamelijke beperkingen.
De mensen die hier wonen, zijn de
mensen die in, van, met en door
Rotterdam hebben geleefd. Velen
leven in het verleden of het verleden
drukt zijn stempel stevig op het he-
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den. De bewoners zijn uit hun turbulente bestaan gehaald, waarin overleven eerder de hoofdrol speelde dan
leven. Nu is er voor hen geen reden
meer om over straat te zwerven en
een uitputtende verslaving te onderhouden. Met de foto’s van plekken uit
hun ‘vorige leven’ wordt de stad weer
een beetje bij de bewoners teruggebracht.
Eind 2011 hang ik de foto’s op bij
Laurens Aesopus en gaat er een golf
van enthousiasme door de gangen.
De bewoners herkennen de plekken
en de verhalen komen los. Het idee
ontstaat ook de verhalen te verzamelen en deze te combineren met portretten van de bewoners. Wie intens
geleefd heeft, laat dat zien. Het zit
in de mimiek, in de ogen. De verhalen zijn verhalen die vaak ver van de
gemiddelde Nederlander af staan.
Daarnaast zijn de verhalen ook de
verhalen van Rotterdam. Het geeft
een blik op een andere wereld, op
een ander Rotterdam. Zo is het project StadsGezichten ontstaan.
Zo onverwoestbaar als de stad is, zo
kwetsbaar zijn de mensen. Het is de
combinatie, tussen de strakke foto’s
van de stad en de intieme, integere
foto’s van de mensen, die verbindt.
De plekken krijgen een emotie, de
emoties een plek.
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Nance
Met een grote foto van het Marconiplein in mijn handen, kom ik Nance tegen bij wie de
deur altijd openstaat. Althans, in ieder geval als ik er ben. Ze valt direct voor de foto, dus
ik hang hem tegenover haar kamer op. Nance maakt een praatje met mij en lucht haar
hart over de pijn die ze heeft aan haar geamputeerde onderarm; haar stompie, zoals ze
het zelf noemt. De keren daarna heb ik altijd een praatje met haar. Zo komen we, over
en weer, het een en ander van elkaar te weten.
Ze vindt het prachtig dat ik samenwoon en is oprecht heel blij voor mij. Dat ik en mijn
vriendin kinderen willen, vindt ze nog mooier. Ook al is ze nog jong, zelf is ze na twee
huwelijken klaar met relaties. Gretig vraagt ze mij of ik ook bruiloften fotografeer. Tot
haar teleurstelling moet ik nee antwoorden. Ik kan de schade nog wat beperken door
te zeggen dat ik wel ooit de bruiloften van mijn beste vriend en van mijn nichtje heb
gefotografeerd. “Bruiloften zijn zo mooi”, zegt ze.
Ik krijg haar trouwalbum te zien. Oud roze met een glans erover. Een prachtige jurk.
Een luxe trouwauto en een zeer uitgebreide fotoreportage in een met oog voor detail
afgewerkt album. Ze geniet zichtbaar als ik er doorheen blader. Later vraag ik haar wat
voor herinneringen ze heeft bij mijn foto van het Marconiplein.

Alles
Bij Marconiplein ging ik wel eens met mijn vriendin zitten blowen op een bankie.
Gewoon blowen op een bankie?
Ja, zij d’r hond bij d’r. Een beetje in ons eigen wereldje hè, als je blowt. Dan is het meer
je eigen wereldje en ik blow al vanaf mijn 16de. Ik heb nog nooit andere dingen aangeraakt. Dat durfde ik nooit. Omdat ik daar te zwak voor ben. Ik ben dan ook overgestapt
van skunk naar Thai wiet. Dat is één van de lichtste wietsoorten en voor mij is die goed.
Heb je daar nog een keer iets bijzonders meegemaakt?
Nee, alleen het leuke vind ik daaraan, dat ik daar met mijn vriendin heb gezeten,
op dat bankie. Dat was leuk. Bij mijn vriendin zijn was leuk. Ik mocht haar wel. Dat
was mijn vriendin voor tien jaar. En nu heb ik niets meer van haar gehoord. Dat vind ik
best jammer.
Hoe heb je haar leren kennen?
Via het wegloophuis. Ik kwam op de Mathernesseweg terecht. Daar zat het wegloophuis. Ik ben daar gekomen in ‘87. Ja, en toen kwam zij daar wonen. Ze was heel erg
op haarzelf. Ik ben toch haar vriendin geworden. We zijn aan de praat geraakt, hebben
geblowd samen, gelachen. Ja, echt met haar heb ik alles gedaan. Alles. We hebben ook
zo’n bonje gehad, dat ze mij een stomp op mijn gezicht heb gegeven. Had ik ineens een
stukje kies in mijn kaak zitten. Dus ik moest naar de tandarts, hup, kies er uit. Is dat wat.
Nou, toen miste ik een kies. Ja, dus dat hebben we ook meegemaakt.
Het wegloophuis? Je was weggelopen?
Ja, uit een tehuis. Ik had het er niet meer naar mijn zin. Ik was toen een jaar of 18. Vanaf
mijn 13e tot mijn 18e zat ik in een tehuis. Ik zat in 1980 in Dordrecht. In 1983 ging
ik over naar een ander kindertehuis in Huizen. In ‘86 ben ik naar, vlakbij Utrecht,
Maartensdijk, gegaan. En... ja, ik weet het allemaal niet meer.
En na die periode ben je weer in Rotterdam terecht gekomen? Want je bent in
Rotterdam getrouwd?
Ja. En ik heb een huis gehad. Ik heb alles gehad en ik ben alles kwijtgeraakt. Ik was
mooi en moet je me nu eens zien. Ik heb alleen nooit gezworven. Dat is me bespaard
gebleven.

Blondie
Blondie is een imposante man die uitstraalt dat er met hem niet gespot kan worden.
Iedere keer vraag ik hem naar een verhaal en kom ik iets dichter bij dat verhaal. Een
resoluut “Nee” wordt een “dat komt wel een keer”. En na een “nu komt het echt niet
uit” spreken we uiteindelijk af op een donderdag. Hij wil ook niet op de foto, maar dan
opeens staat hij voor me, zonder t-shirt, met tatoeages en een death metal uitstraling. Ik
leg hem anoniem vast en dat zegt misschien wel meer over hem dan ik had verwacht.
Uiteindelijk vertelt hij mij over zijn allereerste liefde; Janny.

Van Keet tot Keileweg
Waar ken je Janny van?
Janny heb ik ontmoet op de keet, toen was ik 19 jaar. Zij was 25. Ze is de moeder van
mijn dochter.
De Keet?
In de Keet kon je afkicken volgens het model van de therapeutische gemeenschap. Dat
was op het terrein van Delta. Achter had je de keet. Daar was een therapieruimte met
judomatten en kleine raampjes. Een soort stacaravan waarin we therapie deden. Iedereen zoop in de weekeinden. Als je dingen doet die je niet mag, ga je je rot voelen, geloof
me. Ik zoop elk weekeind en ‘s maandags zat ik naar die en die te wijzen. Hoe hypocriet
kun je dan wezen? Maar het ging alleen om mij. Als je een junkie bent en je gebruikt,
dan draait de wereld om jou.
Ik werd verliefd op mijn 19e. Wist niet wat er gebeurde, kreeg vlinders, maar die wogen
heel zwaar. Ik kreeg er buikpijn van, werd misselijk. Ik voelde me niet tof, maar ik dacht
“laat maar, laat maar”. Op een gegeven moment kreeg ik, via via, een foto van haar.
Dat was heel kinds en leuk. Maar ja, ik was elf jaar toen ik ging gebruiken en die wijven
onder elkaar, die geloofden dat als ik met elf ben begonnen, dan stopt mijn leeftijd daar.
Maar nee, mijn leeftijd stopt niet daar, je ontplooiing die blokkeer je. Je gaat de andere
kant op, voor de rest niks. Je gaat gewoon door met leven hoor, anders had ik hier niet
gezeten. Al lang niet meer. Ik leerde haar kennen en toen ik mijn A-status haalde, mocht
ik op weekeindverlof van de Keet. Dan ging ik naar Janny.
Ik had geen zin meer in de keet. Die therapie. Elke ochtend was het wandelen. Als heer
Van Epen lieslaarzen aanhad, gingen we mumzelen. Zo noemden we dat. Dat was tot je
nek aan in het slijk van de Maas. In het riet. In de Keet wordt blind afgebouwd. Op een
gegeven moment drink je alleen maar water en je hebt het niet eens door. Dus ik had
geen zin meer in de keet.
Maar je was nog wel verliefd?
Ja, door de verliefdheid lag heel mijn wereld overhoop. Ik snapte het niet, ik gebruikte al
vanaf vrij jong, weet je. Ik vertelde Janny dat ik die morgen met Van Epen had gepraat.
Dat hij zei dat als ik een keuze maak en er resoluut achter sta, consequent ben, mijn
angsten ken en mijn fouten weet te corrigeren, ik bij de keet weg zou kunnen. Ik dacht,
dat heb ik, dat kan ik. Ik was verliefd, dan heb je alles, toch? Dus ik ging Janny peilen; zo
van: “wat zou je er van vinden als ik gewoon bij jou blijf? Dan ga ik weg bij de keet.”, “Ja,
zou ik wel leuk vinden”, zei ze, “maar wel van die rommel afblijven alsjeblieft.” “Tuurlijk”,
zei ik. Nou, een dag later liep ik alweer met bolletjes. Ik ging weer een afkickcentrum in.
Haar vriendinnen zeiden: “laat die gozer.” Maar nee, “Blondie is van mij”, vond ze.
[Hij valt even stil]
Ik heb geen zin meer om een verhaal te maken. Puntje bij paaltje was de relatie zo kut,
klote, dat ze voor me werkte, met drie meiden erbij. Op de Keileweg en G.J. de Jonghweg.
En nu?
Mevrouw gebruikt nu nog, of weer. Wat is ze aan het doen dan? Ze ziet er niet uit. Ze
is nog niet eens waardig om aan te kijken. Echt. Dat doet niks met me. Die tijd heb ik
gehad. Ik heb me lang genoeg schuldig gevoeld. Als je je schuldig gaat voelen, sta je
stil. Het enige wat je doet is je eigen kwellen. Veranderen doet er helemaal niets aan.
Dan moet je weer die kant op gaan, maar dan anders. Van de andere kant dingen benaderen. Je wordt mild naar jezelf toe.

48 treden

Nance

Ik maak geen onderscheid, vrouw of man. Wel kind of oudere dames boven de 70, 60,
50. Gewoon, je hoort een vrouw niet te rippen. Slaan is wat anders. Ik heb het een keer
gezien. Een junkie die wou een oudere vrouw in een rolstoel haar tassie afhandig maken.
Ik had net een pond coke op dus, pffff, ik rende er op af. Dat was vlak bij Zuidplein, bij
die trap, bij het politiebureau. Ik pakte zijn nek. Waar ik de kracht vandaan haalde weet
ik niet. Ik heb waarschijnlijk zijn gewicht gebruikt om te gooien. Ik gooide hem zo de trap
af, boemkaboemkaboem. Nou, dat zijn 48 treden, geloof ik. Ik heb ze een keer geteld in
een stonede bui. Ik zei “als je nog één keer een oud vrouwtje pakt en ik zie het weer, dan
breek ik je nek. Ik sla heel je gezicht in puin.” Dat vind ik leuk.

Elvis P.

Kapper Chris

Op een zondag heb ik een opstelling gemaakt met wat licht, in een lege ruimte, om
portretten te maken van een aantal bewoners. Portretten van hun gezichten, hun ogen,
omdat hun levens in hun gezichten geschreven staan.

Kapper Chris had ik nog nooit gesproken. Ik klop bij hem aan en introduceer mezelf als
de fotograaf die de foto’s heeft gemaakt die op de gang hangen. Ik ben welkom. Een
foto van Zuidplein is voor hem direct de aanleiding om het volgende verhaal te vertellen.

Ik loop langs de kamers van de bewoners en wordt door één van de medewerkers
voorgesteld aan Elvis P. uit Colombia. In eerste instantie heb ik de indruk dat hij een
klein beetje terugdeinst van mijn binnenkomst, maar niets blijkt minder waar. We staan
op een gegeven ogenblik zelfs te dansen op Billy Jean van Michael Jackson als hij
demonstreert hoe hij als Dj stond te swingen en te zingen achter zijn draaitafels. Zijn
ogen glunderen en met plezier maken we even later de foto.

Sleutels, schoenen en de nooit
geschreven brief

Tijdens het fotograferen vertelt hij me een mooi verhaal.

Kamperen
Ik ken de historie van toen voor dat ze werden afgebroken, tijdens dat ze werden
afgebroken, daarna en nu dat ze klaar zijn. Ik heb alle drie de fases zo een beetje
meegemaakt. Nu zijn het woningen met mensen er in, maar als ik in Spangen loop denk
ik: ik heb in al die huizen gekampeerd. Voordat die mensen daar zijn komen wonen,
heb ik daar geslapen, heb ik materiaal opgehaald dat nog in de tuin lag. Enzovoorts,
enzovoorts.
Waar is dat?
Op de Mathenesserdijk en de Aelbrechtskade is dat. Bij de avondwinkel heb je een rij
gebouwen en dan een rotonde. Al die gebouwen daarboven bedoel ik. Die mensen daar
lieten me alles meenemen. Dus ik liep met pijpen lood net als olifantenslurven, maar dan
groter. Op de Aelbrechtskade, bij Ruud, daar leverde je die materialen in. Ik kreeg 50
euro per stuk, dus dat was een goede dag. Dat was lood. Koper betaalde het beste.
Maar tegenwoordig is het zo moeilijk, want er zijn koperdieven. Die hebben een slechte
naam, die breken in, in de bouw enzo. Die stelen van alles en nog wat. Slecht voor de
mensen die normaal alleen maar...kijk, ik scharrelde alleen maar wat aan de zijkant en
was tevreden met een dag werk eraan. Die dieven gaan ‘s nachts inbreken, in de opslagruimtes. Dus er wordt niet meer zo geleefd, zoals ik dat deed. Wat die inbrekers
doen, is vervelend voor andere mensen.

Ik heb slechts één keer bij het Leger Des Heils geslapen. Daar bij Zuidplein. Bij die
soepbus. Ik was thuis, een beetje dronken, ging naar buiten, deed de deur dicht, sleutel
vergeten. Ik wist het meteen. Ik heb mijn buurman de politie laten bellen voor mij. De
politie heeft geprobeerd om mijn woning binnen te komen, maar ze hadden zo’n lange
trap niet. Ze hebben mij bij het Leger Des Heils gebracht en zeiden: “blijf hier de hele
avond. Maak geen lawaai, want je bent dronken. Ga rustig eten, slaap hier en morgen
als je wakker wordt, los je het op met de brandweer”. Ik dacht: “ja, ieder mens is hier stil,
dus hoe ga je lawaai maken, dat kan niet hè”.
Om 7 uur ben ik wakker geworden. Voor 8 uur moest je douchen, want dan ga je eten.
Om 8:30 moet je buiten zijn. Dan is daar niemand meer. Ik was helemaal nuchter nadat
ik had gedoucht. Lekker een glas melk genomen en daarna koffie.
Toen ben ik naar de brandweer gegaan, lopend. Dat was niet zo ver; tussen Zuidplein
en Maashaven. Ze hebben mij gelijk geholpen, klein busje, met een goede trap. Die
brandweerman ging naar binnen, daar hebben ze dingen voor, via het raam en hij heeft
de deur open gedaan.
Ja, dat was de enige keer dat ik bij het Leger De Heils heb geslapen.
De tweede keer dat ik mijn sleutel vergat, heb ik met de buurman geprobeerd ook via
een trap naar binnen te gaan. Toen ben ik op mijn voet gevallen. Ik heb nog geluk gehad.
Als ik op mijn hoofd was gevallen, was ik er niet meer geweest. Ik heb wel anderhalf jaar
in een rolstoel gezeten, maar nu kan ik weer een beetje lopen.
Tussendoor vertelt Kapper Chris me allerlei andere dingen. Over dat Rotterdam
veiliger is geworden. Dat veel buurten zijn opgeknapt. En over zijn vrouw.
Mijn vrouw is overleden bij de vliegramp in Suriname. Mijn vrouw zat in dat vliegtuig.
Ik heb alleen twee schoenen gekregen om hier te begraven, maar ik kan me niet herinneren of die schoenen wel van mijn vrouw zijn. Ik heb ze begraven, hier in het Zuiderpark. Ik
zat toevallig niet in het vliegtuig. Als ik daar wel was, was ik ook dood. Maar 11 mensen
hebben het overleefd. Dat was in ‘89, de vliegramp van Suriname.
Kapper Chris vertelt me dat hij drie kinderen heeft, waarna ik suggereer dat hij dan
altijd hard heeft moeten werken.
Toentertijd heb ik hard gewerkt in Nederland. Ik werkte voor het AD, als lithograaf. Bij de
drukkerij. Eén letter mag niet fout gegaan. Ik ben drie jaar op school geweest, vanuit de
zaak. Op een gegeven moment ben ik naar Suriname gegaan en ben daar lang gebleven.
Mijn directeur kon niet wachten voor mij en heeft andere mensen aangenomen op mijn
plaats. Toen ik twintig jaar geleden terugkwam, zei hij dat ik mijn werk ben kwijtgeraakt,
maar zei hij: “Vandaag of morgen, als we je nodig hebben, stuur ik je een brief en kan je
komen”. Ik ben nu bijna zestig jaar en hij gaat zijn brief niet meer sturen, denk ik.

Meisje
Er komt een meisje met haar fiets de Millinxstraat in. Ik zit daar op een bankje. Ze zet haar
fiets tegen een lantarenpaal op slot en ze gaat naar boven. Alleen maar Anitllianen in die
pand hè, mensen, heen en weer, heen en weer. Ze gaat drugs halen. Ik zie twee dagen
lang die fiets daar staan. Ik denk: “Waar is die baas dan? Waar is die meisje?”. Ik ben
naar de politie gegaan en heb het ze verteld: “...die fiets staat daar en waar is die meisje
dan?”. De politie kwam en is het huis ingegaan. Niemand was daar, maar die meisje was
dood. Mooie meisje was het. Haar familie zeker weten gaat spijt krijgen. Hoe ga je als
blanke meisje, mooie meisje, daar wat zoeken dan?

Henk B.

Nardus

Vanaf de eerste keer dat ik bij Laurens kwam, heb ik hele mooie gesprekken met Henk B.
Hij wijst mij op de kleinste trekjes die mensen kunnen hebben. Ik kan me voorstellen
dat hij een goede fotograaf zou zijn. Hij legt ook makkelijk contact met iedereen, maar
is wel heel selectief met wie hij dat doet. Hij kiest zijn mensen uit. Henk B. kan zijn ei
niet kwijt bij Laurens en weet haar fijn uit te leggen waarom dat is. Als een filosoof en
levensbeschouwer praat hij over zijn situatie. Hij kan intens opgaan in de dingen waar
hij van houdt. Zo ook in de verhalen die hij me vertelt.

Ik heb Nardus al een paar keer gevraagd naar een verhaal, maar elke keer stond zijn
hoofd er niet naar. Hij wil geen oude herinneringen ophalen en heeft andere zaken aan
zijn hoofd. Wel wilde hij op de foto. Met die foto bij me, kom ik Nardus weer tegen en
laat hem aan hem zien. Hij kijkt er even bedenkelijk naar en we raken in gesprek.

Van olifanten en wat een mens
eigenlijk nodig heeft om zich
mens te voelen

Ik begon op mijn 12e te werken bij De Gastronoom, op Zuidplein. Daar begon ik met
koffie te verkopen en daarna mocht ik de gokkasten leeghalen. Ook mocht ik sigaretten bijvullen. Maar wat was het nou; ik had een slim ding bedacht, want ik wachtte met
bijvullen tot de vuilnisman was geweest. Als dan de container was geleegd, ging ik
sigaretten bijvullen. Ik vulde de sloffen half bij en de andere helft deed ik in vuilniszakken,
weet je wel. En die bracht ik zelf weg naar de container. ‘s Avonds kwam ik het ophalen.
Elke dag had ik geld. En zo kwam ik eigenlijk aan mijn harddrugs.

Dan ging ik bij de supermarkt lekker een flesje wijn halen, een paar broodjes en daarna naar het Vroesenpark. Dan zat je met acht, negen mensen muziek te maken. Met
die Congolezen, die Afrikanen. Daar hebben we lopen jammen, dat hou je niet voor
mogelijk. Die hadden boemboems, zo groot [hij gebaart met zijn handen hoe groot],
dat was perfect. Tot tien, elf uur ’s avonds, gewoon met kaarslicht. We hadden van die
theelichtjes gehaald, een paar van die dozen. Wat een sfeertje, joh! Ik op de saxofoon,
een gitarist er bij, een accordeonist. Waanzinnig gewoon. Echt, dan moest je de mensen
naar huis trappen.
[zijn ogen glunderen]
Jullie hadden publiek?
Ja, die bleven op de paadjes staan, gingen op de bankjes zitten en die kwamen langs.
Die had weer een flesje bij en die kwakte weer een fles bij je neer. Een ander had
broodjes en dan gingen we weer verder. Op een gegeven moment hadden we veertien
zakken met krentenbollen bij wijze van spreken. Heerlijk, joh. En dat werkte als een tierelier. Je zag aan die bekkies, er gebeurde wat. Er was interactie. Wat een mens eigenlijk
nodig heeft om zich mens te voelen. Dat was de rode draad met het jammen en muziek
maken. En of het nou ergens een beetje op sloeg of goed was, dat maakte niet uit. Ik
heb momenten daar gehad...

Jong geleerd...

En dat deed je al op je 12e?
Ja, ja, ja. Nou, toen was ik nog niet aan de harddrugs hoor. Ik was eerst gokverslaafde.
Dat is ook erg. Dat is eigenlijk mijn Feyenoord-tijd geworden. Toen ben ik ook op Zuid
gaan wonen.
Toen je 12 was leefde je toch nog niet op straat?
Nee, nee, nee, ik was 15 of 16, ja. En toen ben ik altijd op Zuidplein gebleven. Ik heb
daar bij de soepbus gezeten. Ik heb onder de busbaan gelegen en best wat nachtjes
ook. Die brug liep toen nog door, daar liepen de dealers over. Gewoon met kartonnen
bordjes voor “Hash te koop” en op de rug “wiet te koop”. Echt waar, daar liepen gewoon
dealers. Maar geen harddrugs.
Als je daar onder sliep, waar liet je dan je spullen?
Stichting de ontmoeting. Daar deed ik mijn kleding in een kluisje en daar douchte ik
me ook.

Alleen het gekke is, dat is het hele rare. Dan zat ik lekker in die roes, tegen een boompje
te genieten en dan deed je je ogen open en was iedereen weg. En daar zaten 10 minuten tussen, bij wijze van spreken. En dan was dat hele stukje romantiek ineens weg. Dat
was die keiharde banale wereld. Die kwam ineens weer om je oren.

Hoe kom je op je 12e bij de Gastronoom?
Ik zou het bij god niet weten. Ja, ik ben Feyenoord supporter geworden en zodoende
heb ik daar mijn vrienden leren kennen en ben ik in het criminele circuit gegaan. Niet
voor de harddrugs, maar gewoon voor softdrugs. En om te stappen natuurlijk, want op je
12e of 14e ga je al naar een discotheek toe. Dan ga je effe lekker feesten en uit je dak.
Toen kon ik nog breakdancen. Met mijn zeil en mijn gettoblaster. Ja hoor, op Zuidplein
en in Blue Tiek-In. Daar heb ik allemaal gedanst voor muntjes.

Het zijn de gelukkigste momenten in mijn leven en dan kon ik naar de Schieweg, dan
kon ik naar mijn vriendin. Stond ik in de keuken al te zingen. Dan pleurde ze me onder de
douche, want zo’n hele dag in het park lopen sjouwen, dan zie je er niet uit. Dan zit het
stof van de halve verkeersweg achter je oren. En dan zag ze aan me bekkie dat er wat
moois was gebeurd. Dan zat ze met opgetrokken pootjes te genieten en ik had een kop
als een weggooiflessie. Perfect. Dan kon ik er gewoon weer weken tegenaan. Dat zijn
van die momenten, die heb ik blijkbaar nodig.

Maar dat is toch niet het criminele circuit?
Op zondag was Zuidplein open, maar dan was er niemand. Dan kon je wel even ergens
een steen in gooien. Er was wel security, maar dat stelde niks voor. Vroeger had je het
Kuipje. Daar liep één bewaker en die heette Muis. Die liep altijd met een Bouvier. Wij
staken in Zuiplein vuurwerk af. We blowden, gooiden ramen in om dingen te pikken. Die
vent werd helemaal gek, liep om hulp te roepen, maar die kwam dan niet. Begon die met
portofoons te gooien. Lachen. Zeg maar een soort ‘The Bronx’, toentertijd.

Dat met die groep was wat dieper in het park, maar bij de hoed [aan de rand van het
park] zat ik met mezelf en dan ging ik ook staan te blazen op mijn sax. Kreeg ik opeens
respons van de olifanten in Blijdorp. Staan ze terug te blazen en te blèren, die krengen.
Dat geluid, als het hun richting op staat, die denken: ‘wat is dat? Een of andere bronstige…’ Heerlijk jongen, nou, dan schoten de tranen over mijn wangen joh. Er komen
dan mensen voorbij: “Gaat het meneer?”, “Ja, met mij wel, maar met die olifanten aan
de overkant…”. Ja, ik kan dan helemaal niet begrepen worden. Ik kan me dat best wel
voorstellen, maar dan heb ik zo iets van: “waar is je humor gebleven”. Pak de momenten
zoals ze zijn. Daar is niks verkeerd aan. Als je een oude lul bent met de tranen over de
wangen, gierend van de lach, dan is dat positief, toch? Hoef je je echt geen zorgen te
maken. Als die met een bloedend hoofd tegen een boom aan zit, is het wat anders. Maar
dan lopen ze er voorbij, dan willen ze het niet zien.

Bedankt voor je verhaal.
Ja, jij ook bedankt, voor het laten zien van die lelijke foto! Je mag ‘m wel aan de muur
spijkeren, maar ik zal ‘m nooit op mijn kamer hangen.

Gillende cheffin achterin
Helemaal verteerd en koud bij Ter Meulen, zit ik daar, in een hoekie te bibberen. Komt
dat vrouwtje wat die lege borden ophaalt enzo. Ze zegt: “Ik heb u al een paar keer hier
gezien. U bent eenzaam”. Ik zeg: “Meid, dat wil je niet horen”. Ik zeg: “...mijn kleinkinderen in de steek gelaten, mijn hond is pleite…”. Zegt dat mens; “wat voor hond?”. Haha,
ik zeg: “Nee joh schat, ik heb gewoon geen zin om, ik probeer…”. Zet ze d’r spullen
weg en zegt: “Zo koffietijd”. Er staat een gillende cheffin achterin, maar ze wijkt niet van
mijn zijde en vervolgt: “Nou ga ik kijken of ik wat kan betekenen voor je, want het gaat
helemaal niet goed met u. Als je nou vanmiddag komt voor tweeën, zorg ik dat jij een
bakkie soep krijgt”. Nou dat is toch helemaal perfecto, ik kon dr wel een zoen op dr
muiltje geven.

Lany

Vetsie

Ik ervaar Lany als recht door zee. Alles is gegaan zoals het gegaan is en dat is goed en
daar neemt hij de verantwoording voor. Hij is geïnteresseerd in wat ik doe en luistert
naar me als ik daar enthousiast over vertel. Terugdenkend aan zijn verhaal vraag ik me
af hoe echt hij mijn werk vindt, hoe echt hij foto’s vindt.

Vetsie heeft het grootste plasmascherm van iedereen. Al zittend in zijn scootmobiel
racet hij in Monaco met zijn games. Ik ontmoet hem voor het eerst als zijn onderbenen
worden gezwachteld. Hij zet zijn racespel op pauze en vervolgens bleek het een mooi
moment voor een verhaal te zijn.

Wanneer wat echt is

Duur telefoontje

Zuidplein was mijn basis, mijn kantoor. Het was begonnen met het kuipje. Toen was
Zuidplein pas open. Het is tegenover de V&D. Een soort kuil met trapsgewijs een arena.
Daar verzamelden we ons, gingen we dobbelen, kwamen bijeen om onze buit te tellen
en verdelen. Easy come, easy go. Doordat je er niet voor gewerkt hebt, heeft het geld
geen waarde. Ja, dat was onze arena, kun je zeggen. Wanneer de beveiliging vervelend
begon te doen, dan kreeg die klappen, kun je zeggen. Ja, toen hebben ze dat gesloopt
en moesten we verkassen. Als de ene deur dicht gaat, gaat de andere open. We zijn
naar beneden gegaan, naar de Gastronoom.

Als jongen van een jaar of twaalf, dertien liep ik daar al joh! M’n vader had op ’t
Middellandplein een patatzaak en dus waren ik en m’n broer als kleine jongens al veel
te vinden op en rond de west-Kruiskade.

We raken verder in gesprek en van de verschillende plekken waar hij heeft
gewoond komen we op het gebruik…..
Doordat je financieel goed zit, als je het je kunt permitteren, ga je gebruiken. Zo beginnen veel mensen er mee. Vaak komt het door een vriendinnetje die al gebruikt. Die ziet
dat je goed bij kas zit, dus die denkt als ze je helpt, dan heeft ze daar ook profijt van.
Maar ik heb ze nooit de schuld gegeven. Ik vind dat ik verantwoordelijk ben voor mijn
eigen dingen. Zo consequent was ik wel. Ik heb er ook geen spijt van, want ik heb er van
genoten. Ja, ik heb slechte dingen meegemaakt door in de bajes te belanden enzo, maar
grotendeels heb ik het wel naar mijn zin gehad. Dus ik kan niet zeggen dat ik daar spijt
van heb. Als ik de keuze had om het over te doen... Ik zou het zeker over doen, maar dan
een beetje anders. Die spanning moet er wel in zitten.

Er stond daaro een telefooncel. Mijn vriendin van toen en ik waren al verslaafd. We hadden dus net wat verdiend en liepen richting west over de Vierambacht, toen m’n vriendin
een vent uit die telefooncel zag komen en in een dikke Mercedes zag stappen. Automatisch kijk je dan in die telefooncel of er nog wisselgeld in ligt. Zeker als er net een vent uit
komt die in zo’n slee stapt. Dus zij stapt die cel binnen. Zegt ze ineens: “Hé Vetsie, een
portemonnee”. Zij dat ding meteen open geknald. Zitten er 14 brieffies van een meier
in. Helemaal goud natuurlijk. Zij pakt dat geld, ik pleur meteen die portemonnee weg en
loop die telefooncel uit. Maar zij was nog helderder dan mij en pakt die portemonnee om
nog ff verder te kijken. Ik was al weggelopen. Ik kijk achterom. Ik vergeet ’t nooit meer;
die telefoonceldeur gaat open, ze steekt d’r kop uit die deur en schreeuwt: “GROENTJES!!!!!!”. Zaten er nog 3 briefjes van duizend gulden in. Ja, kijk dat was natuurlijk een
super vangst. Vierenveertighonderd gulden verdiend met een kwartje!! Hahahahaha…..
Nou toen zijn we naar de cafe Costa Del Sol gegaan en de rest ken je wel raden, denk ik.

Heb je voor mij een spannende gebeurtenis in Rotterdam?
Zo spannend dat ik een kogel in mijn kaak heb gekregen en één in mijn hand? Is dat
spannend genoeg? Een schietpartij?
Waar kwam dat vandaan?
In principe uit het niets. Ik ben samen met die dader naar een disco op de Kaap gegaan
met destijds mijn vrouw waar ik een dochter mee heb. En met haar zus. Het was een
beetje een concurrentiestrijd en machtsverhouding. Over drugs en vrouwen. Over status kun je wel zeggen. De ene voelt zich over het algemeen meer als de ander. En als
je je niet onder wilt laten doen, dan wordt het gauw op zijn ouderwets een afrekening.
Koste wat het kost moet je je reputatie houden, want als je die eenmaal verliest, dan
loopt iedereen over je heen. In die disco was de spanning hoog opgelopen. Ik ben naar
huis gegaan, naar de Johannes Brandstraat. Hij was daar in de straat met de zus van
mijn ex. Die bracht hij thuis en zij begon te gillen. Zo van “laat me los, ik wil niet”. Het was
mijn vrouw haar zus en ze rent als eerste naar buiten, want ik was bezig natuurlijk. Ik trek
mijn kleren aan en tegen de tijd dat ik naar buiten wil, rent zij weer naar binnen en zegt:
“Niet doen, hij heeft een pistool”. Ja, een pistool. Weet je, ik ben ook met een waterpistool naar de sigarenboer gegaan en toch die kassa meegekregen. Zolang ik niet ervaar
dat het echt is, is het voor mij altijd nep. Dus ik naar buiten. Het eerste schot was een
schampschot en die voelde ik niet. Dus ik liep verder naar hem toe om het af te maken
maar ja, hij heeft het afgemaakt door die tweede in mijn kaak te schieten. Die voelde ik
wel. Dus toen zag ik dat het wel degelijk een pistool was. Iedereen raakt in paniek. Ik
rende weg, hij reed weg. Zodoende ben ik in het ziekenhuis beland en hebben ze die
kogel verwijderd. Het laatste wat ik me herinnerde is mijn buurman die naar beneden
rende. Dus ik denk die komt of mij helpen of gaat de politie roepen. Begint hij te gillen:
“Oh, mijn auto”. Ja, dat hele magazijn was leeggeschoten en hij heeft een kogel in zijn
auto gehad. Hij schreeuwt dat hij die auto nog niet heeft afbetaald. Ik lig daar kapot te
gaan en hij maakt zich druk over zijn auto.

Colofon
fotografie
tekst
tekstredactie
ontwerp
drukwerk

Het was voorjaar 1986, geloof ik. We liepen veel door de stad, over de Kruiskade en
Vierambacht, omdat er daar veel te verdienen viel. Overal was wel handel. Ook legaal
hoor, bedoel ik. Met de handelaren van zeeschepen en winkeliers van de vele winkeltjes
die daar nog steeds zijn.

Pilsie
Met Pilsie maak ik ook altijd een praatje. Hij wil weten wat ik uitspook en ziet graag de
foto’s die ik heb gemaakt. Nadat hij mij op een dag vertelde dat hij vroeger de ramen
van de Euromast heeft gelapt, heb ik voor hem een foto gemaakt vanuit de Coolhaven
met de Euromast op de achtergrond. Dat vindt hij fantastisch. Daar geniet hij elke dag
weer van. Pilsie is een man die altijd van alles meemaakte en ik denk dat hij heel wat
engeltjes op zijn schouder heeft zitten. Zo is hij door een vrachtwagen overreden, uit
een brandend huis gesprongen en door een plafond heen gevallen.

Geveltoerist
Door een plafond heen gevallen?
Ja. Door een plafond. Kijk, als ze tegen mij zeiden dat ik ergens niet in kwam, zat ik er ‘s
nachts binnen. Niet voor het geld ofzo, maar gewoon voor de spanning. Deze keer was
ik bij de Total op de ‘s Gravelandseweg via een dakkie naar binnen geklommen en door
het systeemplafond weer naar beneden. In die tijd dronk ik nog en daar stond een krat
bier. Ja, dus ik nam er één of twee terwijl ik daar op dat kratje zat. Ik zette die flessies
netjes terug en klom weer omhoog. Ik loop op een balk boven dat plafond en voor ik
het weet, verlies ik mijn evenwicht en…KRAK, val ik dwars door die plafondtegels naar
beneden op datzelfde kistje bier. Ik had pijn, man, ik lag helemaal dood te gaan. Gelukkig liet iemand zijn hond uit en hoorde die herrie. Die ziet mij vallen en waarschuwt de
politie. Nou, die heeft me er uitgehaald. Ook weer via hetzelfde plafond naar boven, want
ze konden er niet naar binnen. Over het dakkie op zo’n brancard, laten zakken en zo de
ziekenwagen in. Had ik een gescheurde long en was ik gelijk ingerekend.

Dank
Frank Penders
Frank Penders/ Rob Penders
Marc Eikelenboom
Ront Amsterdam
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Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van Laurens Aesopus.

Met dank aan alle bewoners voor hun vertrouwen en de bijzondere momenten. Uiteraard
ook dank aan alle medewerkers van Laurens Aesopus die in dit hele project onmisbaar
zijn geweest met in het bijzonder Rob Penders en Rachid van IJzendoorn. Bedankt
Ellen van den Bergh voor je vertrouwen als Locatiemanager Aesopus. Bedankt Roald en
Marc voor jullie enthousiastme en inzet! En natuurlijk bedankt, mijn vrienden en familie
voor jullie steun.
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Stads
Ik ben op plekken geweest. Rotterdamse plekken. Plekken waar van alles is
gebeurd. Plekken waar goed en kwaad zich hebben gemanifesteerd. Plekken die een leven op zich leiden.
Plekken die voortkomen uit het project “StadsGezichten”, waarvoor ik een
bijzondere groep mensen heb geportretteerd. Mensen die mij hun verhalen,
behorende bij deze plekken, hebben verteld.
Ik ben er geweest en heb er stilgestaan. Met het stilstaan zag ik de
verhalen voorbij trekken. Ik zag er verdriet, geluk, pijn, boosheid, bitterheid,
liefde, eenzaamheid, verslagenheid. Daarnaast zag ik mensen die volledig
anoniem aan al die plekken voorbij bewegen in de waan van de dag.
Ik beeld me in hoe de plek ooit was en hoe hij ooit zal zijn. Het intrigeert me
dat deze plekken als rotsen in de tijd stilstaan. En toch bewegen ze. Zoals
een plek verandert, veranderen herinneringen ook. Alles heeft zijn tijd.
Deze plekken heb ik gefotografeerd als een momentopname van nu, bij
een herinnering, een verhaal van een ander. Daarin heb ik het evenwicht
gezocht tussen drie facetten. De plek, het verhaal dat er bij hoort en mijn blik
als fotograaf. Het was een uitdaging hier een lijn in te vinden. Een uitdaging
om het tot een geheel te maken. Een uitdaging die ik ben aangegaan en
waar ik van heb geleerd.

Veel plekken op de foto’s waren
schimmig met schimmige activiteiten. Vanuit de architectuur zal er vast
belerend gesproken worden over ontwerpfouten, waardoor dat karakter
er kon ontstaan, want aangenomen
mag worden dat ze niet met dat doel
zijn ontworpen. Het waren plekken
waar het gros van de mensen met
een boog omheen liep. Opvallend
genoeg hebben de meeste van die
plekken niet meer dit uitgesproken
karakter. Ze zijn opgeknapt en anders
ingericht. Zoals onder de roltrappen
van Zuidplein, waar je niet meer kunt
komen. Ook Coolhaven, Kruiskade,
Aelbrechtskade, Keileweg en De Kaap
zitten in de lift.

getast. De plekken overwinnen met
hun transformaties hun pijnpunten.
Nieuwe generaties zullen de voorgeschiedenis er niet vanaf kunnen
lezen. Opgeknapt en uitgewist. Dit
staat in groot contrast met de mensen
die daar hun herinneringen hebben.
Die herinneringen zijn tekenend voor
de levens die ze leiden en daarmee
onuitwisbaar.
Zo onverwoestbaar als de stad is, zo
kwetsbaar zijn de mensen. Het is de
combinatie tussen de strakke foto’s
van de stad en de intieme, integere
foto’s van de mensen die verbindt. De
plekken krijgen een emotie, de emoties een plek.

Met het opknappen en transformeren
van de plekken, wordt ook de tastbaarheid van de herinneringen aan-
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