
         

Verdwijningen in de Hoofddorppleinbuurt

ZONNIG

Veel zon, behoorlijke wind, 
droog en ‘s nachts lichte 
vorst. 
Maxima van 9 graden. Puik 

JONGEREN 
SPOORLOOS 
VERDWENEN

De jongens die ik 
nog geen jaar terug 
op het pleintje zag 
rondhangen zijn er 
niet meer. Waar zijn 
ze?  ‘Verhuisd,’ zegt 
een vriend. De 
politie zegt dat het 
probleem is 
verschoven naar de 
Stadionbuurt. ‘Het 
Probleem?’ Een 
paar tellen later 
begreep ik dat een 
jongere die buiten 
rondhangt  volgens 
de politie per 
definitie op 

Anders zat hij wel 
binnen. ‘O.’  Ik heb 
subsidie gekregen 
omdat ik op papier 
heb gezet dat ik een 
paar jongeren met 

een paar oude 
dames in contact wil 
brengen. That’s all.  
En nu zijn ze weg. 
Opgelost. 

Van de oude dames 
die ik ineens niet 
meer zie, is de 
reden van 
verdwijnen 
makkelijk in te 

vullen. ‘Ze zijn 
dood,’ zegt een 
vriend.  
‘Opgenomen,’ zegt 
een ander. Ik leg 
me erbij neer.  

Ze waren oud. Ik 
had meteen naar ze 
toe moeten gaan. 
Seize the moment.

Maar ik blijf me 
afvragen: waar zijn 
die jongens 
gebleven?

2003  WORDT 
ROLLATORJAAR

Was 2001 het jaar 
van de vrijwilliger en 
2002 het jaar van....
2003 is unaniem 
uitgeroepen tot HET 
JAAR VAN DE 
ROLLATOR.
‘LOPEN LEER JE 
MET DE 
ROLLATOR’ en 
‘’ZONDER 
ROLLATOR DE 
DEUR NIET UIT’ 
zijn éen van de vele 
acties die op de 
agenda staan.

ROLLATORINA, 
ZILVERGRIJZE KEIZERIN 
VAN DE STRAAT

Liep ik laatst het Rembrandtpark in, liep Zij 
daar weer: éen van mijn favoriete 
rollatrices. Die kleine met het spierwitte 
haar en de lichtblauwe jurk. Volgende keer 
spreek ik haar aan, zeg ik tegen mezelf. 
Dat zei ik de vorige keer ook. Het is nu een 
half jaar later en ze is er niet meer. Ik loop 
rondjes door dat vervloekte park en ik kan 

JONGERE 
VERSTOPT ZICH 
IN PORTIEK

Een hangjongere is 
een typisch jaren-
zeventig woord. Net 
als de portiek 
waarin hij zich 
verstopt. 
Tegenwoordig zeg 
je dat niet meer zo 
snel: ‘de 
hangjongere hield 
zich op in de 
portiek.’Waar je het 
wel over hebt zijn 
‘allochtone 
jongeren’ of 
‘zwerfjongeren’. Ik 
kom geen andere 
namen tegen in de 
krant. ‘Kansarme 
jongeren.’ 
Overlastbezorgende 
jongeren op Station 
Lelylaan. Maar daar 
heb ik het niet over. 
Ik heb het over mijn 

Een rollator 
draagt het 
gewicht van 
een 
mensenleven
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IS HET EEN KARRETJE?
IS HET EEN OBSTAKEL?
IS HET EEN VOERTUIG?

HET IS DE ROLLATOR!
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HUID & HAAR	 9
JONGEREN	 	 6


