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Thuis in de Buurt
Een gezongen documentaire
Dit is de tweede buurtcantate in een serie van drie. In 2018 hebben we de
buurtcantate Gaandeweg uitgevoerd, het verhaal van een reiziger die mensen
in de buurt ontmoet en die verschillende woorden voor verlangen zoekt en
vindt.
Dit jaar is het thema: Thuis in de Buurt. De tien tekstschrijvers hebben in twee
workshops met elkaar beschreven wat het betekent om zich thuis te voelen in
de buurt. Gert Jan Slump vlocht de teksten tot een geheel. Naast ontmoetingen
tussen buurtgenoten gebeurt er van alles. Gert Jan omschrijft de buurtcantate
als ‘een gezongen documentaire’. En inderdaad, de buurtcantate wil een beeld
geven van het leven in de buurt, van de trots, de ontroering en van mooie en
ook pijnlijke herinneringen. Het gaat in dit muziekstuk om alles wat ons bezielt,
bezeert en bezighoudt in onze buurt.
Componist Nico Hovius heeft met zijn muziek de buurt tot klinken willen
brengen: ‘Ik heb er voor gekozen om harmonische patronen en melodieën te
vergelijken met straten in een wijk. De luisteraar wandelt als het ware door de
buurt en komt af en toe terug in dezelfde straat, maar ziet (hoort) weer wat
anders.’
Net als vorig jaar, is ook deze buurtcantate een gezamenlijk initiatief van
buurtbewoners en mensen van de Nassaukerk (ook vaak buurtbewoners). Doel
is om met elkaar in contact te komen en het plezier in het samenleven in de
buurten rond het Westerpark te vergroten.
In deze buurtcantate staat de buurt centraal: de vertrouwde plekken met hun
herinneringen en markante personen van vroeger en nu. De ontmoeting van
buurtbewoners voor de brug, bij Jantje Boeketje of bij Domela op het plein.
‘Thuis in de buurt’ sluit aan bij een eerder project over thuis zijn in de buurt
met leerlingen van basisschool De Bron. De getekende huisjes op de omslag zijn
gemaakt door kinderen van De Bron, die aan dit project hebben meegedaan.

Hebt u interesse om mee te doen met de derde buurtcantate volgend jaar, laat
dit dan per email weten buningja@xs4all.nl
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Ik wil in deze woorden wonen
en je daarmee zeggen dat
de ruimte tussen jou en mij
zo veilig en ook zo nabij
ons thuis is, ademt, groen is
----en dan die derde ruimte: kom!
De brug gaat open
ik ben nog niet te laat
het water ziet zwart
een schip van buiten vaart binnen
Een bron van warmte
de ontmoeting met mijn ziel
met die van huizen, hout en steen
met die van bomen op het plein
met die van jou
zo welkom en gezien
Een duif ziet zijn kans
onder de brug, komt thuis
een buurtgenoot zwaait
naar de scheepslui op het dek
bij ‘Broer’ ben ik nooit te laat
ooit stond jouw huis op deze plek…
Wat doe ik hier
wie kent mij
weet je nog
dat wij samen speelden
op de zolder
van ons oude huis?
Je bent hier geboren
zo’n dertig jaar geleden
de lagere school, de overkant
Mien liet haar bezem dansen op haar kin
nu zijn er kindertekeningen
in deze buurt is alles mogelijk
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In ons stadsdorp ligt een tuin vol leven
jij bent welkom, doe maar mee
zorgen voor onze dieren
de wormen, we scheiden ons afval
zo maken we nieuwe aarde
laat je zien
leg je harnas af
vuile handen maken mag
Nel voert actie
tegen sluiting van de buurtbieb
plots zie ik weer die engel op straat
met een kraker aan zijn zij:
vanavond van Limburg Stirumplein
of komen jullie bij mij?
Ik fiets de straat in
de groenteman zegt ‘dag buurvrouw’
ik zwaai naar oude Caroline
die warm eet op het middaguur
ik zag de kinderen van toen
opgroeien tot volwassenen van nu
het Westerpark, mijn achtertuin
Ik kijk omhoog naar Domela op het plein
daar spraken wij ooit af en zoenden
- de Mirakelbrug glansde wild ik eindig weer bij de ‘Koperen Knoop’
waar oude verhalen mogen dwalen
de geur van couscous
de nasi van de buren op de trap
en dan de bloemenkraam
De brug over, bijna daar
nog even langs bij Jantje Boeketje
altijd in voor een verhaal
van vroeger of vers van de pers
zet mijn fiets op slot, zwaai naar Hokon
hij fietst altijd langs
daardoor voel ik me thuis
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Ik kom uit ‘De Schakel’
“je stinkt naar rook” zegt ze
de buren bellen: kan het nu eens
stoppen met die herrie op de trap?
De Nassaukerk staat open
de lichtjes aan …. en wierook!
In de Tweede Nassaustraat voel ik me thuis
de mensen groeten me, ik ben gekend
bij winkeliers kan ik mezelf zijn
ik voer gesprekken en maak grappen
de kerk, de buurt, het mensenwerk,
dat maakt de buurt zo rijk voor mij
en geeft zoveel verbondenheid
wij met elkaar!
Zie je dat appartement
heeft hij, zes ton, blind gekocht
bedacht toen niet dat hij
de zwerver mee kocht, deed beklag
over de sloeber bij de wijkagent
de boosheid van de buurt
Trots voelt het, hier woon ik
weet je nog hoe we huis aan huis
opriepen tot vrede?
Ik loop de hoek om. Kijk!
“Jaap toch?” Leo legt zijn nukken af
Moet je horen! Moet je zien!
Morgen gebeurt er weer van alles
Zij draagt de overlast niet meer
en roert zich bij het overleg
zij loopt de kringloop binnen
verlegen, trots en zwanger
vraagt zich af of ze
naar Rotterdam verhuizen zal
ze woont hier al zo lang en graag
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alles is strijd in deze buurt
en kinderen die rennen, spelen, roepen
ravotten op het Suikerplein
Ik zie haar naam terug op de Robiënnabrug
hier in de buurt was ze thuis
hier schiep ze in een ademtocht
de ruimte van secondes diep
waarin moeder ontkwam
aan stiefvaders mes
wit waren de kindergezichten
en wit is het eendje in de gracht
Dit gebeurt in de stad
met zoveel rust in mijn buurt,
mijn straat, mijn huis
zoveel moois, zoveel goeds
soms bedriegt de schijn
Dan voel ik mij
overal en nergens
alleen mijn woorden
maken thuis
Wat licht en wat zon
een warm bed
een boom
om naar te kijken
Er is genoeg, genoeg, genoeg
zo heb je alles
zo heb je niets
waar vind je zoiets?
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Zij staat daar fier
ontvangen tussen huizenblokken
de Nassaukerk
de sfeer van het gebouw
de mensen die er komen
de mensen die er wonen
wij maken deze buurt
een thuis in de buurt
Nu gaan de poorten open
plotseling wordt alles groen
de zon schijnt in jouw gezicht
“Dag” zeg je. Gisteren zag ik je ook op straat
met je nieuwe blauwe jasje aan
laten we dat vieren, ik trakteer
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De buurtcantate 2019 is mogelijk gemaakt dankzij de steun van
Solidariteitsbijdrage van de gezamenlijke religieuzen in
Nederland via KNR-Projecten in Nederland (PIN).

Vrienden van de Nassaukerk

