Experimentele dialoog zorgt voor verbinding
Tijdens de landelijke Week van de Dialoog gingen bewoners uit Osdorp en De
Aker met elkaar in gesprek over het thema Verbinding. De avond werd
georganiseerd door het team van het Huis van de Wijk De Aker en het
gebiedsteam van het stadsdeel.
Dinsdagavond 8 november rond 18.00 uur zitten circa 30 bewoners, divers in leeftijd en
afkomst aan de soep met broodjes in de grote ruimte van Huis van de Wijk De Aker.
Said geniet van zijn soep. “Heerlijke Marokkaanse soep!” Hij weet nog niet wat hij van de
avond moet verwachten. Hij woont in de Reimerswaalbuurt, waren al jaren onuitgevoerde
plannen voor stedelijke vernieuwing zijn. De cohesie in de buurt is er niet op vooruit gegaan
en het buurthuis waar hij en zijn buurmannen vaak samen kwamen, sloot jaren geleden. “Nu
zien we elkaar soms maanden niet. Ze zeggen dat we nu hier naartoe moeten, maar dat is ver
weg.” Hij ervaart drempels: de afstand, een regiegroep voor bewonersinitiatieven, roosters
wanneer je een ruimte kunt gebruiken. Said vindt het allemaal maar bureaucratisch. Toch is
hij er vandaag. Samen met een aantal buurmannen die hij vroeger wekelijks zag, gaat hij in
dialoog in zijn moedertaal.
Huis van de Wijk De Aker kiest dit jaar namelijk voor een andere aanpak. Naast dialoogtafels
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Bij de jongerentafel
De leeftijd van de groep jongens aan de tafel varieert tussen de 16 en 23 jaar. Sommigen
werken, anderen studeren aan de HvA, het Mediacollege, doen een sportopleiding of zitten
op de middelbare school.
“Ik heb jullie hulp nodig vandaag, want ik wil niet teveel aan het woord zijn. We houden het
lekker informeel.” Gespreksleider Mohamed Ajuau, is jongerenwerker en runt een
sportschool bij het Dijkgraafplein. Veel deelnemers treffen elkaar daar. In plaats van samen
gewichtheffen gaan ze nu in dialoog. Te beginnen met dromen: wat zou jij willen in de wijk?
Er zijn grote dromen, zoals een ‘gamehall’ om te hangen, poolen en ‘playstationen’, ook is er
een wens voor Amerikaanse gladde straten waar niks op de grond ligt en zelfs een Osdorps
kasteel met grote kamers vol mooie dames.
Er zijn ook realistische dromen. Mo droomt van meer sportactiviteiten en Ali wil graag een

buurthuis bij het Louis Visserplein. Beiden zijn begin 20 en vinden dat de ‘jeugd van
tegenwoordig’ te veel bezig is met hun telefoon, sociale media en Pokémon. Een derde
twintiger ziet wel wat in een verbod op sociale media: “Tieners zijn minder sociaal. Vroeger
kwam iedereen naar het Johan Cruyff Court. Je moest in de rij om te voetballen, nu staan ze
gewoon leeg.”
Micky van 16 wil juist gratis wifi in heel Osdorp. “Jongeren zijn meestal nogal blut en hebben
geen mb’s. Dan gaan ze allemaal naar die ene gratis wifiplek en dat wordt dan de hangplek in
de wijk. Dat vinden andere mensen bedreigend.”
Bij de gemengde tafel
Een groep van met name vrouwen zit op de Marokkaanse banken in de salon van het Huis
van de Wijk. Er blijken veel gelijkgestemde zielen. Tijdens de introductieronde gaat het al
gauw over Wilders: “Om je met iemand te verbinden, moet je iets van wederzijds respect
voelen. Ik heb erg veel moeite met de rechtse populisten die overal opkomen.” Daarna volgt
Zwarte Piet: “Ik vond dat feest super tot ik een partner uit Brazilië kreeg. Hij zei meteen: ‘dat
doe je toch niet.’ Ik leerde meer over het verleden en concludeerde dat Piet inderdaad niet
zwart moet zijn. Het zou goed zijn als Nederland meer aandacht geeft aan het slavernij
verleden.” Gespreksleidster Marjo Verberne vindt het goede onderwerpen, maar niet voor
vanavond. Terug naar de basis: ‘Wie ben je en wat roept het woord verbinding bij je op?
Daarna gaat het diep: dromen worden onthuld en er zijn een hoop persoonlijke verhalen,
ontroerend en niets verhullend.
De afsluiting
Na twee uur intensief spreken in kleine groepen komt iedereen weer bij elkaar voor een
afsluiting onder het genot van een hapje en een drankje. Dick Glastra van Loon inventariseert
hoe mensen het vonden.
Binnen de gemengde groep kwam echt verbinding tot stand: “We kunnen zo bij elkaar in een
commune. Ik heb het gevoel dat ik iedereen al veel langer ken. Bijzonder om elkaar nu in de
supermarkt tegen te gaan komen.”
De Turkse vrouwen onder gespreksleiding van Elif Türkmen waren met zijn drieën. Zij
hebben in deze intieme setting ook over heel wat onderwerpen kunnen spreken.
Said is veel positiever gestemd dan vooraf: ‘We hebben aandachtig geluisterd naar elkaar en
geconcludeerd dat we iedere week op deze manier in gesprek gaan. Wat zijn de
mogelijkheden om ons in te roosteren in het Huis van de Wijk?” Gespreksleider Youssef
Yaghdi: “De dialoogmethode bleek heel goed te werken in deze groep. De mannen kwamen
erachter dat er af toe best wat miscommunicatie is. Ze zijn tot veel inzichten gekomen.”
Mohamed Ajuau van de jongerentafel heeft met zijn groep ontdekt dat er een kloof is tussen
de jongeren van 20-25 en die van 14-18. Een interessante conclusie die nooit naar boven was
gekomen binnen een gemengde groep. “We hebben bedacht dat de oudere jongeren de
jongere jongeren vaker op sleeptouw gaan nemen.”
Kortom: een geslaagd experiment! Op deze regenachtige avond werd heel wat verbinding tot
stand gebracht.

