
Wat doe je voor studie?
Ik studeer pedagogiek aan de Hogeschool van 
Amsterdam. Ik zit in het vierde jaar en ben nu mijn 
scriptie aan het schrijven. Ik wist vroeger al dat ik 
graag met kinderen wilde werken. Ik zie mijzelf 
geen juf worden, maar wat ik wel 
wil weet ik eigenlijk nog niet. Ik heb 
bij het sociaal wijkteam Assendelft-
Westzaan in het jongerenwerk 
stage gelopen. En ik heb ervaring 
opgedaan in een kinderopvang. 
Met deze studie kan ik ook school-
begeleider worden of bij jeugdzorg of de jeugd-
bescherming gaan werken. Maar misschien ga ik 
hierna mijn master wel doen.

Waar ben je geboren?
Op de Veldweg, waar we tot tien jaar geleden heb-
ben gewoond. Ik heb hier thuis alles, kan goed met 
mijn ouders opschieten, dus waarom zou ik op 
kamers gaan wonen? Ik zit zo in Amsterdam. Ik ga 
meestal op de scooter naar het station. Op jezelf 
wonen is trouwens ook niet te betalen. 

Ging het studeren je makkelijk af?
Ja, best wel. Na de havo op het St Michaël Colle-
ge leek een hbo-opleiding mij wel moeilijk, maar 
het gaat me eigenlijk makkelijk af. Ik ben de enige 
thuis die door ging studeren. Mijn broers hebben 
vmbo en zijn daarna lekker aan het werk gegaan. 
Mijn vader hielp me op de havo met wiskunde, 
daar is hij heel goed in. Ik mis support van de kant 
van mijn ouders helemaal niet. Ze zijn er best wel 
makkelijk in: ‘Beter dan je best kun je niet doen.’ 
Dat was voor mij altijd genoeg. Ze hebben me ook 
nooit gepusht. Dan ben je bij mij trouwens aan het 
verkeerde adres, zeg maar.

Werk je ook naast je studie?
Ja. Als er iets te doen is in het dorpshuis (De Kwaker), 
waar mijn moeder werkt, dan help ik graag mee 
achter de bar of op kantoor. Na een feestje maak 
ik daar ook schoon. Er wordt mij vaak gevraagd of 
ik mijn moeders werk later wil overnemen, maar 
dat wil ik niet. Ik wil echt iets met kinderen doen. 
Zwaantje Stoof, die voorheen ook op de Veldweg 
woonde, is nu 89 en woont in Wormer. Elke twee 
weken ga ik naar haar toe en dan help ik haar met 
de zwaardere dingen in huis. De rest doet ze nog 
allemaal zelf.

Wat doe je in je vrije tijd?
Ik ben veel met vrienden. Maura Lindhout is mijn 
beste vriendin. Kijken we bij haar thuis een filmpje. 
Of we gaan met de hele vriendengroep een keer-

tje karten. Wie die vrienden zijn? Nou eh… Jente 
Wiering en Renzo van Oudenaren, Carmen (het 
zusje van Maura), Maudy Timmer (uit Krommenie), 
Justin Timmers, Calvin Baumbach, Ralph de Boer, 
Dylan van Heemskerk, Kimberley van Oeffel. O, ik 

ben vast iemand vergeten te noe-
men. Krijg ik straks op mijn kop… 
De meesten ken ik van De Rank, 
waar we als kind op school zaten. 
Een aantal jongens heeft aan de 
Penningweg een loods waar ze ’s 
avonds aan auto’s en brommers 

klussen. Daarboven hebben we een plek waar we 
met z’n allen kunnen zitten. Vroeger zaten we in 
een kleine schuur bij Renzo achter, nou, soms wel 
met dertig man. Moest je bij elkaar op schoot zit-
ten, anders paste het niet. Haha! Meestal vraagt in 
het weekend iemand in de groepsapp wie er al in 
de loods is. We gaan maar weinig uit in Zaandam 
of Amsterdam. Ik ga wel vaak met Maura op stap, 
gewoon naar Zaandam, winkelen, op een terrasje 
zitten of stappen ook wel. Dat missen we in West-
zaan wel. 

Veel van je vrienden komen van ‘de Zuid’, 
de zuidelijke helft van Westzaan. Is er 
volgens jou nog steeds verschil met ‘de 
Noord’?
Ik hoor dat soms wel, ja. Dat mensen van ‘de Noord’ 
niet aan ‘de Zuid’ willen wonen en omgekeerd. 
Volgens mij is dat echt iets van vroeger, geen idee. 
Maar ik merk het zelf niet zo. Westzaan is Westzaan. 
Voor mij maakt dat niet uit. 

Jij bent een van de jongeren die ‘West-
zaans Cafeetje’ organiseert, toch?
Klopt, dat is eens in de maand in het dorpshuis. 
We zijn gevraagd door Dorpswerk, een provinci-
ale organisatie die onder andere maatschappelijke 
diensttijd voor jongeren regelt. Zij moeten dus zelf 
een activiteit organiseren, voor jong en oud. Wij 
hebben dat hier nu twee keer gedaan en met suc-
ces. 

Heb je verkering?
Nee, wel een scharrel, maar op dit moment nog 
niet vast. Ik zie wel hoe het loopt. 

Doe je aan sport?
Niet meer. Een paar jaar geleden heb ik met een 
vriendin het damesvoetbalteam hier weer opge-
start. Ik heb een jaar getraind en tijdens een wed-
strijd scheurde ik mijn meniscus en ben ik ermee 
gestopt. Ik ben daar nu al voor de derde keer aan 
geopereerd. 

Hoe zie je jezelf over tien jaar?
Ja, huisje-boompje-beestje toch wel. Met een leu-
ke vent in mijn eigen huisje, het liefst in Westzaan. 
Maar de prijzen van de huizen zijn niet te betalen. 
Veel van mijn vrienden wonen daarom nog thuis. Ik 
heb zelf een grote kinderwens, dus ik hoop wel dat 
dat waargemaakt kan worden. En qua werk hoop 
ik dat ik een leuke baan heb waar ik met plezier 
naartoe ga. En dat we dan allebei voor de kinderen 
zorgen. Misschien met hulp van de oma? Van de 
peuterspeelzaal vind ik het belangrijk dat kinderen 
met andere kinderen leren omgaan.

Wat vind je belangrijk in het leven?
Het klinkt misschien een beetje cliché, maar: geluk. 
Ik vind het zelf heel belangrijk om tijd door te bren-
gen met familie en vrienden. En gewoon: lekker 
leven. Je ziet de laatste tijd vaak genoeg dat er men-
sen overlijden. Dat laat je beseffen dat het zomaar 
over kan zijn. Wij kennen ook mensen die kanker 
krijgen. En anderhalf jaar geleden ook iemand die 
viel, in coma raakte en niet meer wakker werd. Ik zei 
laatst tegen Maura: als jij doodgaat dan stort mijn 
hele wereld in, dan weet ik het niet meer. Ik denk er 
verder maar niet teveel over. Dus ik heb zoiets van: 
lekker leven. En doen wat je leuk vindt.

Marijke van der Pol
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