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'Luisterwandeling' in Boschveld
'probeert de ziel van de Bossche wijk te
vangen'

NEDERLAND, DEN BOSCH, DE START VAN EEN LUISTERWANDELING DOOR BOSCHVELD MET ALS STARTPUNT DE BOSCHVELDTUIN COPYRIGHT MARC BOLSIUS
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Vincent van den Elshout, bedenker van de Wijkwandeling Boschveld,
praat over de 'Paradellenweg' zoals hij de voormalige Bossche tippelplek
noemt.
Peter de Bruijn
Den Bosch
Tot 1990 was er een prostitutiezone achter het station. In de
nieuwste wandeling is het één van de verhalen uit de wijk die door een
scan met je mobieltje van een QR-code op straat beluisterd kunnen worden.
Van den Elshout: ,,Mijn vader was politieagent. Hij vertelde mij altijd,
toen ik klein was, dat hij 's nachts 'nachtvlinders' ging vangen. Dan vroeg
ik 's ochtends: en zitten ze al in een potje? Pa antwoordde dan: nee jongen, een nachtvlinder moet je vroeg in de ochtend weer vrijlaten."
,,De meeste vrouwen werden toen door hun pooiers gedwongen", vertelt
een voormalige prostituee anoniem via de speaker op het mobieltje van
Ingrid Bodeutsch. ,,Als je niet genoeg naar de zin van je pooier verdiende,
kreeg je een pak slaag."
,,Mijn oren begonnen te klapperen", zegt Ingrid even later. Ze is preventiemedewerker van de GGD Hart voor Brabant in de wijk. ,,Ik had wel eens
van de ramen in de Schilderstraat gehoord. Nooit geweten dat er op de
Parallelweg getippeld werd. Een heftig verhaal met die heroïneprostituees
hoor. Je wenst het niemand toe."
Tijdens de nieuwe Wijkwandeling beginnen verhalen uit Boschveld te leven. Vorig jaar startte artistiek leider Vincent van den Elshout van het Paleis voor Volksvlijt mede vanwege corona met een Wijkwandeling in de
Graafsewijk. Je hebt, om die verhalen te horen, een mobieltje met internet en eventueel oortjes nodig. Je zoekt via de site wijkwandeling.nl waar
je de QR-code kunt scannen.
,,Verhalen over hoe het is met om met ruim zestig nationaliteiten in één
wijk samen te leven", vervolgt Van den Elshout. ,,De bewoners achter
verschillende wijkprojecten staan centraal. Wie runt de voetbalkooi bijvoorbeeld. Ik hoop dat mensen die deze Wijkwandeling maken, zien en
horen dat Boschveld een bonte wijk is. Er wordt flink gebouwd. Veel wijkbewoners kunnen zo'n nieuwe woning vaak niet betalen. Die moeten dus
vertrekken. Ik probeer met de wandeling de ziel te vangen van deze wijk."
Unieke wijk
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Wijkbewoners Erwin Dekker en Deepesh Thakur delen tijdens de Wijkwandeling allebei één oortje. ,,We zijn partners, dus dit is één bubbel",
legt Dekker uit. ,,Het verhaal van de tippelzone kende ik niet", zegt het
tweetal. ,,Een emotioneel verhaal", vindt Thakur die zelf als kok over de
Wereldkeuken van Coöperatie Copernikkel vertelt. ,,Ik vind de Wijkwandeling een mooie manier om de mensen die hier wonen en leven beter te
leren kennen. Een initiatief dat mensen met elkaar verbindt."
,,Boschveld is een unieke wijk. Het lukt steeds beter om met al die nationaliteiten samen te leven. In deze wijk wonen veel 'ruimdenkende' mensen. Er is veel geïnvesteerd in projecten zoals de Boschveldtuin, de fietswerkplaats of de Wereldkeuken. Als je samen dingen onderneemt kom je
in gesprek. Dat gaat vanzelf."
De Wijkwandelingen in Boschveld en de Graafsewijk kunnen tot en met
de herfstvakantie worden gelopen.
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