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DIE WERKT

Nieuw!
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Publiek in  de Krakeling op de Nieuwe 
Passeerdersstraat tijdens  Informatie- 
en consultatiebijeenkomst over de 
herinrichting van de Elandsgracht.
Bewoners en ondernemers konden 
kiezen tussen Model 2 en Model 2+.
Er werd vooral gepleit voor een 
nieuwe inspraakronde of terugkeer 
naar de huidige situatie.

Nederland, Amsterdam, 
17-01-2013
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Zeiken, Amsterdammers kunnen 
er wat van. En wat zeiken betreft 
hebben we alle winden mee. We 
zitten in een financiële crisis, en 
die types die dat veroorzaak-
ten blijven gewoon cashen. Die 
schenken zichzelf en hun snelle 
vrienden ’s avonds gewoon nog 
een dure whisky bij. En wij maar 
bloeden in de kroeg voor dat 
biertje dat steeds duurder wordt. 
Komt doordat die brouwers de 
hele markt in handen hebben. Dat 
kan ook niet kosjer wezen. 

Of neem de olie die opraakt. Straks kan niemand z’n stookkosten nog be-
talen. Zitten we dus goedkoper in dat dure café dan thuis. Dan dat klimaat-
probleem. Hoeven we ons nu nog niet druk over te maken, maar Amsterdam 
ligt wel een flink eindje onder de zeespiegel, hè. En hoe moet dat nou straks, 
als er geen geld meer is om oudjes te verzorgen? Als ons pensioen ook al is 
verdampt?

Tegen al deze ellende in waait een ander briesje. Een briesje van optimisme 
en mogelijkheden. Dat zegt: laten we al die oude systemen omver blazen, en 
opnieuw opbouwen zodat ze de waarden dienen die we belangrijk vinden, in 
plaats van de portemonnee van een of andere grootaandeelhouder. Hon-
derden, duizenden Amsterdammers zijn bezig om hun stad schoner, veiliger, 
socialer, eerlijker of mooier te maken.  Via bedrijfjes en nieuwe technologie, 
via wetenschap en kunst, via idealistische stichtingen of eenmansinitiatieven 
voor één dag. Zij geloven erin dat we ondanks de crises, of misschien wel 
dankzij de crises, een mooie toekomst tegemoet kunnen gaan. Als we het 
willen, als we er ons best voor doen. Dan kunnen we autorijden zonder de 
benzineprijs in ons achterhoofd, krijgen hulpbehoevenden zorg met aandacht, 
en hoeven we niet om te fietsen voor een biefstuk uit de buurt.

Over de pagina’s van Nieuwezijds Magazine waait dat briesje van optimisme. 
Omdat wij hopen dat dat briesje aanzwelt tot een storm. Nieuwezijds Maga-
zine laat Amsterdammers zien die zich inzetten voor hun stad. Omdat onze 
stad, veel meer dan door beleidsnota’s, door al die mensen wordt gemaakt. 
En omdat Amsterdam alleen de fijnste stad ter wereld blijft, als Amsterdam-
mers zich daarvoor in blijven zetten. En daarvoor hoeft niemand het zeiken te 
laten.

Liedewij Loorbach

Nieuwezijds Magazine wordt uitgegeven door Michiel Bergman en Liedewij Loorbach. Nieuwezijds Magazine onderzoekt de toekomst van 
Amsterdam. Hoe gaan we wonen? Eten? Leren? Zorgen? Consumeren? Ons verplaatsen? Wat doen we met energie? Met luchtvervuiling?

Nieuwezijds belicht Amsterdammers die hun stad beter proberen te maken. Van geveltuin tot isolatie van een hele wijk. Nieuwezijds Magazine gaat 
de toekomst optimistisch tegemoet. Nieuwezijds wordt gratis verspreid door Amsterdam.

 
Hoofdredacteur: Liedewij Loorbach. Uitgever: Michiel Bergman. Vormgeving: Studio Pino. Aan dit nummer werkten mee: Tekst: Kees Keijer, Liedewij 
Loorbach, Hanne Reus, Annemiek Verbeek, Jop de Vrieze Fotografie: Clare Bloemhof, Jan-Dirk van der Burg, Karoly Effenberger, Ilja Meefout, 
Sander Stoepker Beeld: Anneke Camstra, Arne Hendriks, Studio Pino Foto cover: Ilja Meefout.

 
Oplage: 15.000
 
Contact: www.facebook.com/NieuwezijdsMagazine
www.nzmagazine.nl
info@nzmagazine.nl
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Een driehoekshawl met capuchon eraan. Nonchalante straat-coolness. 
Houdt je hoofd warm, en je nek warm. In de winter draag je ‘m lekker als 
sjaal onder je jas, bij beter weer kan ‘ie als poncho over je vest of colbert. 
Verkrijgbaar in verschillende kleuren en materialen. Vanaf 59 euro.  
Te koop via haar website www.nomibynaomi.com. En sinds kort ook in 
Spiekers winkel Kliek Uniek op de Vijzelgracht 41. “Een internetwinkel 
kan niet op tegen een stenen winkel waarin mensen je ontwerpen 
kunnen ervaren,” zegt Spieker. “Bij een jurk wil je toch zeker weten 
of hij goed zit.”

Naomi Spieker (29) 
“Ik ben vier jaar 
geleden met de 
hooded scarfs 
begonnen. Ik werkte 
als pedagogisch 
medewerker bij een 
kinderdagverblijf en 
mòest er gewoon 
iets creatiefs naast 
doen.” Inmiddels 
maakt ze ook jurken 
van Vlisco stoffen 
voor haar label 
Nomi in haar atelier 
in Amsterdam, 
en verkoopt ze 
accessoires.

MADE IN AMSTERDAM
HOODED SCARF

De zalm kan Frank
niet wild genoeg zijn.

Frank’s Smoke House
www.smokehouse.nl

De zalm kan Frank
 genoeg zijn.

Frank’s Smoke House

Frank’s wilde zalm komt rechtstreeks uit de woeste wateren

van Zuidoost-Alaska. Lijn-gevangen en MSC-gecertifi ceerd

(we waren zelfs de eerste winkel in Nederland met

gecertifi ceerde zalm!).

En in Amsterdam, in onze eigen rokerij

aan de Wittenburgergracht, begint het

echte werk: inspecteren, fi leren, zouten en

dan temmen met de rook van smeulende hickory.

Kleinschalig en tot in de perfectie.

100% ambachtelijk handwerk met een

fantastisch, volledig verantwoord resultaat.

En (dus) onvergetelijk lekker.



KORT  
IS 

BETER
Met zijn 1 meter 96 lijkt hij niet bepaald een 

wandelende reclamezuil voor zijn eigen  
stelling. Maar kunstenaar  

Arne Hendriks (1971) is ervan overtuigd:  
de mens moet kleiner worden.
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Eeuwenlang was groot synoniem aan 
sterk, gezond en succesvol. Maar wat 
zou er gebeuren als we dat zouden 
omdraaien? Hendriks’ idee om mensen 
kleiner te maken druist in tegen allerlei 
oerinstincten. Toch is het volgens hem 
de perfecte oplossing voor veel mondi-
ale problemen. In een wereld die steeds 
drukker wordt, is het veel efficiënter 
om minder ruimte in te nemen, minder 
energie te verbruiken en minder eten te 
verorberen. 
 “Als kind was ik altijd al de langste in 
de klas,” zegt Hendriks. “Ik ben me altijd 
heel bewust geweest van mijn lengte, 
vooral ten opzichte van andere mensen.” 
Een paar jaar geleden werkte Hendriks, 
afgestudeerd kunsthistoricus aan de 
UvA, al enige tijd als tentoonstellings-
maker. In 2009 besloot hij om kunstenaar 
te worden en vrijwel direct begon hij met 
zijn huidige onderzoek: The Incredible 
Shrinking Man.
Doorslaggevend was een foto van een 
vrouw die voor een grote terreinauto 
stond. “Ik besefte dat het misschien niet 
ging over iemand die een grote auto wil, 
maar over een vrouw die zich in verhou-
ding tot haar auto klein en beschut wil 
voelen.”
 Hendriks begon te snuffelen op inter-
net, dat een mer à boire bleek. “Je vindt 
natuurlijk als eerste The Incredible Shrin-
king Man, die geweldige film uit 1957. 
Dan stuit je al snel op wereldrecords van 
kleine mensen. Een man in Nepal van 
maar 54 centimeter. Ik kwam dingen te-
gen over Bergmann’s rule: als het klimaat 
warmer wordt, worden dieren kleiner. De 
opwarming van de aarde draagt er dus 
eigenlijk aan bij dat wij kleiner gaan wor-
den. Opeens zag ik allerlei verbanden.”
Hendriks verzamelt zijn bevindingen 
op zijn website www.the-incredible-
shrinking-man.net. Hij schakelt vaak 
specialisten in, die bijna altijd enthousiast 
reageren. “Wetenschappers vinden het 
vaak spannend om over na te denken. En 

vaak blijken mensen al indirect met die 
vraag bezig te zijn geweest. In de jaren 
zestig zeiden twee wetenschappers op 
het MIT al dat we beter kleiner kunnen 
worden. Dat vind ik ook belangrijk: het is 
een gedachte die niet eens van mij is. Het 
is al honderden jaren als een melodie in 
onze cultuur hoorbaar. Denk maar aan 
Gulliver’s Travels of Alice in Wonderland.”
Een van de wetenschappers die zich 
spontaan meldde, was Donald Platt, die 
voor NASA onderzoek doet naar hetzelfde 
onderwerp. “Hij vertelde: We willen naar 
Mars en als astronauten klein zijn is dat 
veel gunstiger. Kleine mensen naar Mars 
sturen scheelt miljoenen dollars per as-
tronaut, omdat elke kilo geld kost, naast 
extra eten, zuurstof, noem maar op.”

Krimp is noodzaak 
Krimp is volgens Hendriks noodzakelijk 
omdat de mens anders veel te veel nodig 
heeft om zich te onderhouden. Water, 
voedsel, allerlei grondstoffen voor de 
spullen die we maken. “Er zijn nu zeven 
miljard mensen, die ook gemiddeld nog 
eens steeds groter worden. Alles is een 
direct resultaat van hoe groot wij zijn. 
Als je vijftig centimeter zou zijn, heb je 
nog maar vijf procent nodig van wat je 
nu nodig hebt.” Hendriks illustreert dit 
aan de hand van basketballers. “Sha-
quille O’Neal is 2 meter 16 en hij weegt 
147 kilo. Een andere NBA-speler, Nate 
Robinson, is 1 meter 75 en weegt 82 kilo. 
Het verschil is maar dertig centimeter 
maar het gewicht verdubbelt bijna. Als je 
kleiner wordt, neemt het gewicht en wat 
je nodig hebt heel snel af. Bij vijftig cen-
timeter weeg je nog maar twee kilo. Dan 
heb je nog maar twee procent nodig van 
wat die grote Shaquille nodig heeft.”
 
Wespenbeten
Vijftig centimeter, dat is waar Hendriks 
naar streeft, iets kleiner dan de al-
lerkleinste mensen die echt bestaan. 
Het zou een enorme impact hebben op 

HET ZOU  
HELPEN  

OP KLEINE  
PARTNERS  
TE VALLEN

Tentoonstelling bij Transnatural in 2011
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de wereld zoals we die de afgelopen 
duizenden jaren hebben gebouwd en die 
niet is ingesteld op deze lengte. Het zal 
knap lastig worden om een trap op te 
lopen. In de meeste gebouwen zou de 
nieuwe, kleine mens niet eens meer door 
een raam kunnen kijken. “Daar zit voor 
mij ook veel plezier voor het project. Er 
zijn veel mogelijkheden om architectuur 
om te bouwen of materialen te recyclen. 
Als we allemaal vijftig centimeter zouden 
zijn, zouden we ons in de zes grootste 
stedelijke gebieden ter wereld kunnen 
vestigen. De rest van de wereld zou dan 
weer kunnen verwilderen.”
 Een kip zou ineens makkelijk honderd 
mensen kunnen voeden. Om dit te laten 
zien organiseerde Hendriks vorig jaar een 
diner. “Ik heb een struisvogel gebakken 
alsof het een kip was. Er waren ongeveer 
tachtig mensen aanwezig en na afloop 
was er nog heel veel over. Het was niet 
alleen bedoeld om te bewijzen dat je met 
een kip honderd mensen kunt voeden, 
maar ook om een andere relatie met ons 
voedsel te onderzoeken. Als iets heel 
groot is, dan krijgt het een hele andere 
waarde. Het struisvogelvlees domineerde 
de hele ruimte”
 Maar toch, erg gezond lijkt hij niet te 
zijn, de kleine mens. De kleinste vrouw 
ooit, Pauline Musters uit Ossendrecht, 
was maar zeventien jaar toen ze in 1895 
aan een longontsteking overleed. En wor-
den we straks een smakelijk hapje voor 
een vos? Hendriks is zelf huiverig voor de 
gevolgen van insectenbeten. “Wespen 
en muggen, dat wordt heftig. Maar het is 
niet onoverkomelijk. We hebben bewezen 

dat we altijd dominant zijn in de relatie 
ten opzichte van dieren.” Bovendien, zo 
betoogt hij, ook dieren kunnen we laten 
krimpen. Kleine hondjes, kleine tijgertjes, 
kleine paardjes: ze bestaan allemaal al.
 
Hormonaal ingrijpen
En kleine mensen blijken juist gezonder. 
“Ze worden bijvoorbeeld ouder. Mensen 
van 1,50 of 1,60 meter worden gemiddeld 
vijftien of twintig jaar ouder dan ik. Voor 
elke centimeter komen er zes maanden 
bij. Alle organen in een groter lichaam 
moeten gewoon harder werken. Er is ook 
een relatie met kanker. In Engeland is 
een onderzoek geweest onder twee mil-
joen vrouwen. Daaruit blijkt dat langere 
vrouwen 17 procent meer kans hebben 
op kanker. De Laronmensen hebben 
geen kanker. En ook geen suikerziekte. 
Helemaal niemand.” Mensen met het 
syndroom van Laron, die vooral leven in 
dorpen in Ecuador, worden gemiddeld 
120 centimeter lang. Hoewel Hendriks 
niet graag spreekt over een syndroom. 
“Dit zijn evolutionaire helden.”
 Blijft de vraag: hoe gaat Hendriks de 
mensheid daadwerkelijk laten krimpen? 
“In het meest radicale scenario zouden 
we genetisch kunnen ingrijpen. Wanneer 
we de puzzelstukjes van de meer dan 
driehonderd verschillende soorten dwerg-
groei die we kennen bij elkaar leggen, is 
er een gezonde kleine mens te ‘maken’. 
Daar ben ik van overtuigd. Iets minder 
radicaal is hormonaal ingrijpen. Er zijn al 
langere tijd effectieve medicijnen op de 
markt om groei te onderdrukken.”
Hendriks ziet ook mogelijkheden in een 

ander eetpatroon. Minder kaas bij-
voorbeeld. “Caseine wordt in de maag 
omgezet in caseomorphine, een mild ver-
slavende stof die de aanmaak van groei-
hormonen stimuleert. Ten slotte zou het 
helpen om op kleine partners te vallen. 
Veel vrouwen willen nu een lange man, 
Ik vraag me af of de culturele invloed 
zo sterk kan worden dat kleine mannen 
aantrekkelijker worden voor vrouwen. Dat 
het kan bewijst de evolutie. Als we willen, 
kunnen we kleiner.”
 Echt eenvoudig is zo’n cultuuromslag 
niet, erkent Hendriks. “Kleiner worden 
druist in tegen alles waar we voor staan. 
Je kunt het onderzoek op verschillende 
manieren lezen. Je kunt het zien als een 
doelgericht onderzoek om vijftig centi-
meter te worden, maar ook als een lens 
om naar onszelf te kijken in deze tijd. 
Waarom doen we eigenlijk wat we doen? 
En voor mij is het al die dingen. Het is 
een onderzoek dat over verbeelding gaat, 
maar ook over feiten. Ik probeer dat altijd 
naadloos in elkaar te laten overlopen.”

“ALS JE VIJFTIG 
CENTIMETER 

ZOU ZIJN, HEB JE 
NOG MAAR VIJF 
PROCENT NODIG 
VAN WAT JE NU 
NODIG HEBT.”
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Kunstenaar Arne Hendriks met tros druiven, 
alsof hij zelf 50 centimeter lang was.
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HEESTERVELD

BROEINEST

De wijk Heesterveld, ooit het 
toonbeeld van de verloedering  
in Amsterdam Zuidoost, is  
tegenwoordig thuisbasis van 
creatieve types. “Het is hier 
eindelijk gezellig.”

VROEGER: CRIMINELEN
NU: CREATIEVEN

Al vanaf metrostation Bullewijk is de kleurige gevel zichtbaar. 
Een mix van blauw, groen, paars en geel begroet de bezoeker 
van woningcomplex Heesterveld. De balkonnetjes zijn hier en 
daar gezellig ingericht met stoeltjes en plantjes. Op sommige 
balkons staan de balkondeuren open waardoor vrolijke muziek 
klinkt. Op een binnenplaats is het een komen en gaan van jonge 
bewoners. Sommige met een Eastpack op de rug, anderen 
sjouwen met schoonmaakspullen, of potten verf. Ze begroetten 
elkaar lachend. Verder is het rustig.
 Nog geen vijf jaar geleden was dit het afvoerputje van Zuid-
oost. Heesterveld, het nakomertje van de beroemde honing-
raatflats: vier laagbouw woningblokken in hoefijzervorm, waar 
elke stap of kreet galmend afketst op de betonnen muren. Aan 
de ene kant dendert metrolijn 54 langs de balkonnetjes, aan de 
andere kant wordt de wijk begrensd door een van de beruchte 
garages vol winkeltjes met namen als Rent a brik autoverhuur. 
Heesterveld, gelegen te midden van hoogbouw flats als Hakfort 
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en Hoogoord, stond niet bekend als het 
lieverdje van de H-buurt. Een buurt die 
al hoog scoorde op vernieling, vervuiling, 
overlast, werkeloosheid en criminaliteit, 
blijkt uit onderzoek van de DSP-Groep 
in 2007. Met Hoptille, de thuisbasis van 
de beruchte Hopiboys als naaste buur 
was het met het veiligheidsgevoel onder 
de bewoners ook slecht gesteld. Hees-
terveld zelf deed niet onder voor haar 
buren, blijkt uit datzelfde onderzoek. Met 
name klachten van overlast, vervuiling 
en vernieling deden de ronde. Maar ook 
criminaliteit en jeugdproblematiek mar-
keerden deze woonblokken.  
 “De plek had een slecht imago.” 
zegt Heidi Borm,  programmamanager 
Wijkaanpak Zuidoost bij Ymere, de wo-
ningcorporatie die Heesterveld beheert. 
“Heesterveld stond voor velen symbool 
voor het mislukte sociaal-stedenbouw-
kundige aspect van de Bijlmer. Voor een 
deel kwam dat ook door de architectuur. 
De woonblokken zijn in de jaren tach-
tig ontworpen door Frans van Gool. De 
hofjes en de donkere poortjes werden ge-
bruikt voor criminele praktijken en gaven 
een onveilig gevoel. Bovendien hadden 
de bewoners hadden niets met elkaar. Al 
met al was het de laatste plek in Amster-
dam waar je wilde wonen.” Ymere besloot 
dan ook de 317 woningen te slopen. Daar 
zouden 170 huur- en koopwoningen voor 

in de plaats komen. Maar de crisis gooide 
roet in het eten. “Te weinig afzetgarantie 
in een stagnerende woningmarkt”, aldus 
Borm. 
 Vervolgens wilde Ymere er een tijde-
lijke creatieve hotspot van maken, om 
‘een nieuw impuls aan de wijk te geven’. 
“Maar een hotspot maak je niet. Die ont-
staat”, stelt ‘projectbooster’ Eva de Klerk 
(o.a. de Kunststad op de NDSM-werf). Op 
verzoek van Ymere keek De Klerk of in 
het creatieve circuit animo voor zoiets als 
een hotspot was. Dat was er, en Heester-
veld zou een nieuwe woon/werkplek voor 
kunstenaars worden, met een van de vier 
woonblokken als kloppend hart. Kosten 
van deze transformatie: 1,5 miljoen. 
De overige drie blokken werden tijdelijk 
verhuurd aan studenten voor een ver-
laagde huur, de oorspronkelijke bewoners 
werden verspreid over heel Zuidoost. 
 
Plek voor nieuwe horeca
Nu, drie jaar later huist hier de Hees-
terveld Creative Community (HCC): een 

bont gezelschap van jonge ontwerpers, 
dj’s, woordkunstenaars, muzikanten en 
beeldend kunstenaars, samengepakt 
in het eerste blok waarvan de gevel 
getransformeerd is in een soort onop-
geloste Rubik’s kubus. In dit woonblok 
zijn speciaal voor hen de beruchte boxen 
in de plint open gebroken voor bedrijfs-
ruimte en om levendigheid op de eerder 
verlaten binnenplaats te creëren. Een 
woning is omgedoopt tot gemeenschap-
pelijke ruimte en inmiddels is ook een 
exploitant gevonden voor de geplande 
horecaruimte: Bun Kaffa, die komende 
zomer haar deuren moet openen. 

“Een hotspot maak je 
niet. Die ontstaat”

 Op stellages tegen de gevel en in 
de deuropening van een portiek leg-
gen schilders de laatste hand aan de 
metamorfose. In de hofjes is een continu 
getrippel te horen van jonge mensen die 
zich van en naar het metrostation haas-

ten, een volle rugzak, of schoudertas met 
zich meetorsend. Op de binnenplaats van 
de HCC lopen een jongen en een meisje 
te zeulen met een supermarktkarretje 
volgestouwd met glazen, papier en eten. 
Het zijn artists in residence Joi Sears 
(27) en Brandon Jones (26) uit New York. 
Ze zijn druk bezig met voorbereidingen 
van de H-talk vanavond, waarbij ze de 
bewoners zullen informeren over hoe de 
buitenruimte aangepakt kan worden.  
“Want het gebouw is wel mooi nu, maar 
er omheen valt nog van alles te doen.” 
Joi en Brandon beschrijven Heesterveld 
als een buitenkansje voor kunststudenten 
als zij. Brandon: “We ontmoeten veel in-
spirerende mensen en komen met zoveel 
verschillende kunstvormen in aanraking, 
dat het een sterke impuls voor onze 
artistieke ontwikkeling is.” 
 “Het is een creatieve snelkookpan,” 
zegt dj Kwame Tsevi (30), bewoner sinds 
afgelopen zomer. “Je hebt altijd een 

klankbord in de buurt en er is zoveel 
kennis.” Dat vindt ook Sally Ovisi (27), 
ex-Rietveld studente en mode ontwerp-
ster. Ze woont al wat langer in Heester-
veld: sinds 2011. Naast het onderhouden 
van haar eigen modelijn werkt ze met 
een groepje Heestervelders aan de pr 
van de HCC en de werving en selectie 
van nieuwe bewoners. Samen proberen 
ze Heesterveld op een hoger plan te 
brengen. “We hebben een eigen huisstijl, 
er komt een pop-up communityshop en 
we zijn net uitgenodigd om iets op het 
Solar-festival te gaan doen. Alles wat 
vanuit hier wordt gedaan, labelen we met 
Heesterveld Creative Community.” 
Justin Samgar (33) behoort net als Sally 
tot de oude kern en is voor een nog op 
te richten vereniging van HCC alvast 
verkozen tot voorzitter. Hij is dichter en 
organiseert in Heesterveld de Poetry 
Lounge en het ‘net(geen)werk-feestje’ 
Zanzibar. Justin: “Een feestje met tropi-

sche discosfeer voor vijftig mensen uit de 
creatieve sector, kunstwereld, media en 
evenementenbranche.”
 Justin’s evenementen staan niet al-
leen, Heesterveld kent regelmatig geza-
menlijke etentjes, jamsessies en H-talk, 
een maandelijkse bijeenkomst in Hees-
terveld met lezingen, discussie en work-
shops. Hoogtepunt van de Heesterveld 
activiteiten in 2012 was het driedaagse 
festival ‘Heesterveld Leeft’, waar onder 
andere gedineerd werd met succesvolle 
creatief ondernemers en waar het Op de 
Block hiphopfestival naar schatting zo’n 
duizend bezoekers trok. Optredens van 
namen als Zwart Licht waren mogelijk 
door Bijlmer Style, dat ook betrokken is 
bij de HCC. 
 Buurtbewoners kwamen ook op het 
festival af en de lokale winkeltjes in 
de tegenover gelegen parkeergarage 
raakten uitverkocht, vertelt dj Kwame. 
“Sowieso is de interactie met de buurt 
leuk. Toen ik hier nog nauwelijks mijn 
vloer had gelegd, was er al een water-
gevecht met de buurtkinderen, compleet 
met supersoakers en waterballonnen. 
Georganiseerd door een van ons.”
 “De buurt fleurt op door de HCC,” 
vindt Jeffrey Goodett (25), Grafisch ont-
werper en geboren en getogen in Zuid-

‘JE KAN HET NIET EERST 
MET KUNSTENAARS 

OPLEUKEN EN HEN DAN 
WEER AFDANKEN’

“HEESTERVELD IS EEN 
STERKE IMPULS VOOR 

ONZE ARTISTIEKE 
ONTWIKKELING”

Grafisch ontwerper Jeffrey Goodett is geboren en 
getogen in Zuidoost. “Sinds ik in Heesterveld woon,  
wil ik ook niet meer weg uit dit stadsdeel.”

Joi Sears en Brandon Jones, artists in residence uit  
New York op hun appartement in Heesterveld.
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oost. “Sinds ik in Heesterveld woon, wil ik 
ook niet meer weg uit dit stadsdeel.” 
Politie komt nu graag in de H-buurt
Dat idee delen ook betrokkenen buiten de 
Heesterveld community. Zo zijn niet alle 
oorspronkelijke bewoners van Heester-
veld vertrokken. Lucila Viera (54) woont 
reeds vierentwintig jaar in het blok waar 
de kunstenaars nu huishouden. Ze is blij 
dat ze is gebleven. “Het is hier nu einde-
lijk gezellig. Iedereen groet mij en maakt 
een praatje. De nieuwe bewoners zijn 
jonger, maar wél rustiger. Er was vuil- en 
stankoverlast en ik voelde mij niet zo 
veilig. Nu wel.“ Ook collega-broedplaats 
Open Ateliers Zuidoost is positief. Me-
dewerker Corine Schoor: “Het versterkt 
het artistieke netwerk in Zuidoost. Er zijn 
kunstenaars die daar wonen en bij ons 
een atelier hebben. Bovendien zien we 
dat het de buurt daar goed doet.”  Bij de 
politie spreekt men al van de ‘Nieuwe’ 
H-buurt. Buurtregisseur Patrick Strui-
ken: “De situatie rondom Heesterveld is 
absoluut verbeterd ten opzichte van een 
aantal jaren terug. In het verleden werd 
er gesproken over een noodgebied; er 
was veel drugsoverlast. De samenstelling 
van de bewoners is veranderd. De sociale 
controle in de buurt is flink verbeterd. 
Het is een fijne buurt om in te werken als 
buurtregisseur.” Heesterveld aanjager De 

Klerk is niet verbaasd over alle positieve 
geluiden: “Je ziet het wel vaker. Alleen 
al de aanwezigheid van mensen - in dit 
geval culturele ondernemers - die er echt 
voor kiezen om er te wonen en werken en 
er iets van te willen maken zorgt al voor 
kentering in de beleving van de buurt.” 

Einde voor HCC al in zicht
Heesterveld is dus een geslaagd pro-
ject te noemen, voor alle partijen. Maar 
helaas komt hier in 2017 een eind aan. 
Dan lopen de contracten voor Heester-
veld af. Wat er in 2017 voor de HCC in de 
plaats komt, weet Heidi Borm van Ymere 
nog niet. “Dat bekijken we in 2015. Maar 
blijven zoals het nu is, kan niet. We lopen 
in 2017 tegen de maximum termijn voor 
tijdelijke verhuur binnen de leegstands-
wet. Die is vanwege de crisis al met twee 
jaar opgerekt. Dus er zal iets moeten 
veranderen. We kunnen ook nog niet over 
echte resultaten van HCC spreken, want 
het is nog niet af. Maar we hopen dat de 
kruisbestuiving van de creatievelingen 
met de buurt een meerwaarde oplevert 
voor ondernemend Zuidoost. Het heeft 
in ieder geval een positief impact op het 
imago van Heesterveld.” Het oorspronke-
lijke doel van de woningcorporatie.  
 Eva de Klerk trekt zich deze lente al 
terug. “Dat was de afspraak, de bewo-

ners moeten het nu zelf gaan doen.” Ze 
is kritisch over de onzekere toekomst: “Er 
moet bij dit soort projecten wel een ze-
kere continuïteit zijn voor de kunstenaars. 
Je kunt de boel niet eerst met hen opleu-
ken, en ze dan weer afdanken. Bijzonder 
bij Heesterveld is dat er gekeken wordt 
wat de HCC nu kan betekenen voor de 
ontwikkeling van het toekomstige Hees-
terveld en dat er gesprekken bij Ymere 
plaats vinden wat te doen bij gebleken 
succes.  Dat belooft nog interessant te 
worden, dus ik kom zeker terug in 2017.”
 De kunstenaars zelf zijn druk be-
zig een vereniging op te richten en een 
manier te vinden om zelf de broek op te 
houden. Huisdichter en HCC-voorzitter 
in spe Justin Sagmar kan zich dan ook 
niet voorstellen dat het in 2017 gedaan 
is met de creatieve gemeenschap. “Ik 
heb op verzoek van het stadsdeel al 
een toekomstvisie op papier gezet en 
ben opzoek naar potentiële fondsen en 
partners.” Jeffrey denk dat Ymere ‘niet zo 
gek zal zijn om dit alles weg te gooien’, 
maar ziet de HCC ook wel op een nieuwe 
plek doorgaan. “Met de juiste vibe en 
mensen kunnen we overal broeden. Maar 
over vijf jaar is HCC in ieder geval de 
spot die Heesterveld weer op de kaart 
heeft gezet.”

“Heesterveld is een sterke  
impuls voor onze artistieke  

ontwikkeling”

Ti
jd

en
s 

Za
nz

ib
ar

, d
e 

cr
ea

tie
ve

 n
et

w
er

ka
vo

nd
  

va
n 

H
ee

st
er

ve
ld

 C
re

at
iv

e 
C

om
m

un
ity

.
O

lg
a 

N
un

ni
nk

 (l
) e

n 
m

od
eo

nt
ew

er
pe

r 
S

al
ly

 O
vi

si
 (r

), 
in

 d
e 

ka
m

er
 v

an
 O

vi
si

. 

18 TITEL TITEL 19
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Groene start!

Intratuin Amsterdam 
Nobelweg 10, 020-4622922, 7 dagen open, www.intratuin.nl
Intratuin Amsterdam 

Luchtzuiverende planten
Planten brengen niet alleen meer sfeer en zuurstof in 
huis, sommige zuiveren zelfs de lucht in je kamer! 
Woon je bijvoorbeeld in een nieuw huis dat goed 
geïsoleerd is, dan kun je sneller klachten krijgen als 
hoofdpijn en vermoeidheid. De Intratuin Lepelplant en 
Krulvaren zijn luchtzuiverende planten. Speciaal voor 
een goede start van het nieuwe jaar zijn ze nu extra 
verfrissend geprijsd!

25 cm hoog, half schaduw potmaat 10,5 cm, 
exclusief pot Boule, t.w.v. 2,49.

Intratuin Lepelplant 
(Spathiphyllum Rondo) 

Per stuk 2.99

1+1
gratis

75.2.4490 GA kamerplanten Amsterdam 210x297mm.indd   1 17-01-13   16:32



WAAROM BEREIKT EEN SUCCESVOLLE
BEHANDELING NAUWELIJKS PATIËNTEN?

Behandeling van tumoren met warmte  
verhoogt de effectiviteit van bestraling en 
chemotherapie met zo’n veertig procent. 
Toch vindt hyperthermie nauwelijks de weg 
naar patiënten. In het AMC strijden drie 
mannen voor een doorbraak. “We hebben 
geen industrie achter ons staan.”
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Ondanks de goede resultaten worden er in 
Nederland jaarlijks maar driehonderd patiën-
ten behandeld, vertelt Maarten Hulshof zes 
dagen eerder. Hij is radiotherapeut-oncoloog 
op de afdeling van Zum Vörde. Naast het AMC 
bieden twee instellingen de behandeling aan: 
het Erasmus MC in Rotterdam en het Instituut 
Verbeeten in Tilburg. Wachtlijsten zijn er niet, 
omdat de drie centra het aantal behandelin-
gen goed aan kunnen. Zelfs als alle patiënten 
waarvoor de therapie officieel geschikt wordt 
geacht de behandeling daadwerkelijk zouden 
krijgen, blijft het bij enkele honderden per jaar.
 
Farmacie wil niet investeren
Dat komt niet doordat de behandeling niet 
werkt. De Amsterdammers vermoeden dat 
hyperthermie álle bestraling en chemothera-
pie kan versterken. De grootste barrière voor 
een definitieve doorbraak is het gebrek aan 
grote klinische onderzoeken die het effect 
van hyperthermie aantonen bij alle verschil-
lende tumoren. Daarvoor zijn studies nodig 
waarin honderden patiënten worden behandeld 
met òf bestraling en hyperthermie of alleen 
bestraling. Die kosten miljoenen. Wanneer een 
farmaceutisch bedrijf een nieuw middel op de 
markt wil gaan brengen, betaalt die het onder-
zoek. Hulshof: “Maar wij hebben geen industrie 
achter ons staan.” De fabrikant van de hy-
perthermie-apparatuur sponsort wel af en toe 
een bijeenkomst van de Amsterdammers, maar 
kan de miljoenen die voor dit soort onderzoek 
nodig zijn niet ophoesten. Organisaties als het 
Koningin Wilhelminafonds zijn geneigd vooral 
geld te spenderen aan fundamenteel onder-
zoek met geavanceerde moleculen en technie-
ken. “Het klinkt gewoon te simpel,” verzucht 
Hulshof, “een beetje verwarmen.”

 
 
 

Jarenlang werd de behandeling in Amsterdam 
gegeven op kosten van het ziekenhuis. Het 
is normaal dat in een academisch ziekenhuis 
met onderzoeksbudget behandelingen worden 
ontwikkeld, en in een experimenteel stadium 
worden toegepast. Maar op een gegeven mo-
ment moeten ze de stap zetten naar ‘regulier’, 
en naar vergoeding door de zorgverzekeraars. 
De kosten van een serie hyperthermiebehan-
delingen zijn ongeveer even hoog als die van 
bestraling, grofweg tienduizend euro. De be-
handeling is met name duur door de arbeids-
intensiviteit: een tot drie mensen zijn ruim een 
uur met de behandeling bezig. 
 
Lobby bij zorgverzekeraars
Al vanaf begin jaren negentig werd er samen 
met de collega’s van het Erasmus MC gelobbyd 
bij de zorgverzekeraars voor vergoeding van 
de behandeling. Wie in aanmerking wil komen 
moet een dossier met wetenschappelijk bewijs 
overhandigen en zorgen dat hij hoog op de 
agenda komt. De juiste contacten hebben dus. 
Elk jaar worden er een stuk of vijf behandelin-
gen toegelaten, sta je te laag op de agenda, 
dan kom je niet aan de beurt. Steeds weer werd 
de hyperthermie doorgeschoven. Ondertussen 
raakte het geduld van de Raad van Bestuur van 
het AMC op. Zum Vörde: “Achteraf hoorden we 
dat de raad van bestuur op het punt gestaan 
heeft de hyperthermie te sluiten, omdat het 
alleen maar geld kostte. Daartegen heeft onze 
toenmalige hoogleraar zich met hand en tand 
verzet, omdat zij geloofde in e techniek.” 

TOE 
KOMST
Hyperthermie van het  
hele lichaam
Bij deze behandeling 
wordt koorts opgewekt 
in heel het lichaam. 
Dit gebeurt met name 
in Duitsland al. Die 
koorts remt niet al-
leen het DNA-herstel, 
maar zwengelt ook het 
immuunsysteem aan. 
Dat zou uitzaaiingen 
opruimen, maar harde 
bewijzen ontbreken. 

Hyperthermie in combi-
natie met gerichte  
chemotherapie  
De antikanker medici-
jnen zitten in bolletjes 
die onder invloed van de 
warmte open gaan. Bij 
deze aanpak stimu-
leert hyperthermie de 
gerichte afgifte van de 
medicatie tpv de tumor, 
waardoor vele hogere 
doses bereikt worden. 
Deze technologie wordt 
nog niet op mensen 
getest. 

Versterkte hyperthermie  
Dit is het combineren 
van hyperthermie met 
stoffen die ook het 
DNA-herstel remmen. 
Ook dit onderzoek 
bevindt zich nog in de 
laboratorium fase. 

“Het klinkt gewoon  
te simpel: ‘een beetje  
verwarmen’.”

Naast de deur van de werkkamer van Paul 
Zum Vörde Sive Vörding hangt een foto. Zum 
Vörde staat erop in een maffiapak, met ernaast 
twee dildo’s waar metaaldraadjes uit steken. 
Godfather of hyperthermia, luidt het onder-
schrift. Hier, op de afdeling radiotherapie van 
het Academisch Medisch Centrum Amsterdam, 
worden tumoren bestraald. Maar dankzij Zum 
Vörde gebeurt er meer.  
 
De grote man schuift na een stevige handdruk 
nog even achter zijn bureau, dan gaat hij voor 
naar de behandelkamers waar zijn kankerbe-
handeling wordt gegeven: hyperthermie, letter-
lijk verhoogde temperatuur. Zum Vörde is geen 
arts of verpleegkundige. In de jaren zeventig 
raakte hij betrokken bij onderzoek naar hy-
perthermie voor de behandeling van kanker. In 
eerste instantie vond dat plaats in het labora-
torium, maar al snel bleek de techniek potentie 
te hebben voor de kliniek. En dus verhuisde 
Zum Vörde mee – eerst naar het Wilhelmina 
Gasthuis en in 1981 naar het AMC.
 
Tumor verhitten 
Het idee is eenvoudig: de tumor wordt een uur 
lang verwarmd tot ongeveer 42 graden. Bij die 
temperatuur sterft een deel van de tumorcellen 
én wordt het herstel van DNA-schade belem-
merd. Dat is van belang bij behandelingen die 
gericht zijn op het beschadigen van het DNA 
van tumorcellen, zoals bestraling en chemo-
therapie. Hyperthermie versterkt het effect 
daarvan. Vandaar dat de behandeling plaats-
vindt binnen enkele uren na de bestraling of 
tijdens chemotherapie. Hyperthermie tast 
het gewone weefsel niet of nauwelijks aan. 
Hooguit raakt de huid licht geïrriteerd door de 
warmte. 

 
 
 
 
 

 
Inmiddels zijn er overtuigende bewijzen van het 
nut van hyperthermie. De behandeling ver-
hoogt de effectiviteit van bestraling bij baar-
moederhalskanker, kwaadaardige huidkanker 
(melanoom), en teruggekeerde kanker in de 
borstwand met zo’n veertig procent. Bestra-
ling alleen geeft de tumor in ongeveer de helft 
van de gevallen de das om, met hyperthermie 
is dat zeventig procent. Dat betekent niet 
altijd dat de kanker uit heel het lijf is opge-
ruimd, maar wel dat de behandelde tumor na 
een paar maanden niet is teruggekeerd. Zum 
Vörde: “Als nieuwe medicijnen dat bereiken 
krijgt de ontdekker ervan de Nobelprijs, hier 
hoor je er weinig over.”  
 
Aan de muur van de eerste behandelkamer 
hangt een poster met de tekst If you obey all 
the rules, you miss all the fun. Een uitspraak 
van Katharine Hepburn. Tot voor kort werkten 
de Amsterdammers met louter zelf ontwik-
kelde apparatuur. Die opstellingen zien er 
dan ook meer uit als die in een lab dan die 
in een ziekenhuis: veel knopjes, metertjes en 
snoertjes. Er staat naast een operatiebed een 
machine, met een arm waaraan een kunststof 
applicator is verbonden waarop een plastic zak 
met water is bevestigd. De applicator fungeert 
als antenne die dezelfde soort elektromagne-
tische golven afgeeft die je eten opwarmen in 
de magnetron.  

GE
SCHIE
DENIS
Vierde eeuw voor  
Christus
De grondlegger van de 
geneeskunde, Hip-
pocrates, schreef: ‘wat 
niet kan worden gen-
ezen met medicatie, kan 
worden genezen met 
chirurgie. Wat niet kan 
genezen met chirurgie, 
kan worden genezen 
met hyperthermie.’ 

1860 Enkele kanker-
patiënten genezen na 
een infectieziekte met 
hoge koorts en wekken 
daarmee de interesse 
van artsen.  

1910 voor het eerst 
wordt het gunstige ef-
fect van warmtestraling 
op tumoren beschreven.

1970 Hernieuwde inter-
esse in lokale hyper-
thermie als kankerbe-
handeling. 

1979 Eerste patiënt in 
het Wilhelmina Gasthuis 
ondergaat een oppervl-
akkige  hyperthermiebe-
handeling.

1986 Eerste behan-
deling in het AMC met 
diepe hyperthermie.

2010 Behandeling 
met hyperthermie 
wordt vergoed door de 
zorgverzekeraars bij een 
beperkt aantal vormen 
van kanker. 

“Als nieuwe medicijnen 
dat bereiken krijgt de  
ontdekker ervan de  
Nobelprijs, hier hoor  
je er weinig over.”
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Kunstenares Anneke Camstra 
werd in 2007 behandeld met 
hyperthermie. Ze maakte er een 
serie tekeningen en schilderijen 
over, getiteld Nieuw Lijf. De serie 
werd tentoongesteld in het AMC. 

In december 2008, toen de Amsterdammers 
er al niet meer op rekenden, kwam het goede 
bericht. Door een laatste lobby-offensief 
van de Rotterdamse collega’s had het Col-
lege voor Zorgverzekeringen besloten dat 
hyperthermie vanaf 2010 vergoed zou worden 
voor een beperkt aantal types kanker: baar-
moederhalskanker, melanoom, mesothelioom 
en borstkanker en dan alleen in combinatie 
met bestraling, wanneer de tumor na eerdere 
bestraling is teruggekeerd -een zeer kleine 
selectie van patiënten met die soorten kanker. 
‘Waarschijnlijk kwam die goedkeuring ook 
alleen maar doordat het om een kleine groep 
patiënten ging,’ zegt Hans Crezee , natuur-
kundige en lid van het hyperthermie-team. Het 
team dronk er geen glas op, maar toen ze een 
paar maanden later bij een interne meeting de 
financiële grafiek zagen, was dat toch wel een 
mooi moment. Crezee: “Vanaf toen werden we 
serieus behandeld, en konden we investeren in 
apparatuur en menskracht.”

In een ruimte even verderop staat het resultaat 
daarvan: een gloednieuw hyperthermie-appa-
raat. Een Italiaans bedrijf, Alba, ontwikkelde 
het in nauwe samenwerking met de Amster-
dammers. Hier geen losse snoeren en meter-
tjes maar een professioneel ogende zwarte 
machine. Technisch gezien doet het apparaat 
hetzelfde als de zelf gebouwde opstellingen, 
het is alleen ergonomischer en gebruiksvrien-
delijker. Met dit apparaat voeren Zum Vörde en 
zijn collega’s oppervlakkige hyperthermiebe-
handelingen uit, meestal van borstkanker. Zo’n 
behandeling bereikt alleen tumoren op of maxi-
maal vier centimeter onder het huidoppervlak. 
 
Weinig patiënten hebben de indicatie waar-
voor de behandeling wordt vergoed, en lang 
niet allemaal worden ze doorverwezen. De 
Amsterdammers proberen hun behandeling 
meer bekendheid te geven onder internisten en 
oncologen in het land. Ze bezoeken nascho-
lingsbijeenkomsten en congressen, maar het 
merendeel van de artsen heeft weinig inte-
resse in de techniek. Hulshof: ‘Ze luisteren 
liever naar de presentaties over fancy stofjes 
of nieuwe chirurgische technieken.’

 
 
 

Ondersteund door Zum Vörde schuifelt de 
85-jarige mevrouw V. uit Den Dolder de be-
handelkamer binnen. Uit haar tas haalt ze een 
grote zwarte zonnebril. Tijdens haar eerste 
behandeling, vorige week, had ze wat last van 
haar rechteroog gekregen, omdat ze een uur 

lang liggend op haar rug naar de tl-buis boven 
haar hoofd had gestaard. Wanneer ze haar 
bovenkleding heeft uitgetrokken, worden de 
lijnen zichtbaar die het doelgebied van zowel 
de bestraling als de hyperthermie markeren: 
rondom de plek waar vroeger haar linkerborst 
zat. Op een doorzichtig plasticje  heeft Zum 
Vörde nog veel meer lijntjes getekend met 
daarbij cijfertjes. Die geven aan waar de dunne 
draadjes moeten komen die de temperatuur 
tijdens de behandeling meten.  
 
Een jerrycan en acht antennes
Het apparaat voor diepe hyperthermie ziet er 
heel anders uit. Tijdens deze behandeling ligt 
de patiënt ingeklemd tussen een soort in de 
operatietafel geïntegreerde plastic jerrycans 
met stromend water van ongeveer twaalf 
graden. Dat lijkt heel koud, maar zodra de be-
handeling begint is het water nodig om de huid 
te koelen. Er worden vier tot acht antennes zo 
geplaatst dat de elektromagnetische velden 
precies in de dieper gelegen tumor samenval-
len. Bij de behandeling van baarmoederhals-
kanker worden er thermometers ingebracht 
met behulp van een soort dildo – vandaar het 
plaatje naast de kantoordeur. Door de behan-
deling loopt de lichaamstemperatuur ongeveer 
één graad op. Bij diepe hyperthermie ver-
dubbelt de hartslag en gaat de patiënt sterk 
zweten. Sommige patiënten beschrijven de 
behandeling vanwege deze inspanning als een 
halve marathon.
 
Extra pilletje
Er zijn meer redenen waardoor hyperthermie 
ondergewaardeerd is. Het vereist specifieke 
kennis om de behandeling te kunnen toepas-
sen. In het AMC wordt iedereen intern opgeleid. 
Er zijn aparte behandelruimtes nodig en on-
danks dat instellingen de apparatuur gewoon 
kunnen kopen, kan niet iedere radiotherapeut 
die zomaar bedienen. Een extra pilletje is veel 
makkelijker voorgeschreven en kan iedereen’, 
zegt Hulshof.

Ook wereldwijd breekt hyperthermie maar 
niet door. Pas nog oordeelde de Oostenrijkse 
Inspectie voor de Gezondheidszorg dat hy-
perthermie niet vergoed zou moeten worden, 
omdat er de laatste vijf jaar te weinig studies 
de meerwaarde hebben aangetoond. Er zijn 
goede aanwijzingen dat hyperthermie goed kan 
helpen bij een groot aantal andere kankersoor-
ten dan thans bekend is, met blaas- en pros-
taatkanker voorop. Alleen voor tumoren van 
de hersenen lijkt een rol voor de hyperthermie 
vooralsnog niet aannemelijk. Binnenkort star-
ten de Amsterdammers met een bescheiden 
studie naar blaaskanker, vanuit hun eigen 
budget betaald. Hulshof: ‘Als er indicaties bij 
komen zullen er duizenden patiënten behan-
deld gaan worden. Dan heeft Nederland aan 
drie instituten zeker niet genoeg.’ 

KRITIEK
Klinisch onderzoek, met 
honderden patiënten in 
binnen- en buitenland, 
kost veel geld, meestal 
miljoenen. Zo’n studie 
vrijwel altijd betaald 
door de fabrikant van 
het geneesmiddel, 
die een patent heeft 
aangevraagd zodat 
hij de investering kan 
terugverdienen. Bij 
hyperthermie ontbreekt 
zo’n investeerder. 

Maar waarom zijn er dan 
geen andere financiers? 
Het Koningin Wilhelmi-
nafonds, de grootste 
niet-commerciële 
subsidieverstrekker 
voor kankeronderzoek 
in Nederland, heeft de 
afgelopen jaren ver-
schillende Nederlandse 
onderzoeken naar 
hyperthermie betaald, 
van in totaal zo’n drie 
miljoen euro. Toch staat 
ook dit fonds niet te 
springen om miljoenen 
op te hoesten voor grote 
klinische onderzoeken, 
blijkt uit de lijst met 
toekenningen. 
Er speelt meer dan al-
leen geld. Jan Lagendijk 
promoveerde zelf ooit op 
onderzoek aan hyper-
thermie, maar gelooft er 
niet meer in. Inmiddels 
is hij hoogleraar ra-
diotherapie in het UMC 
Utrecht, waar hyper-
thermie niet meer wordt 
toegepast. Het is vol-
gens hem niet mogelijk 
het weefsel gecon-
troleerd warm te krijgen. 
“Alleen bij terugkerende 
borstkanker en grote 
lymfkliertumoren heeft 
de behandeling zin. Dat 
zijn zeldzame ziektes.”

“Artsen luisteren liever 
naar de presentaties  
over fancy stofjes of  
nieuwe chirurgische  
technieken.”
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“Heeft u geen koude hand, mevrouw V.,?” vraagt 
Zum Vörde terwijl hij aan haar arm voelt. Ze 
schudt haar hoofd. “Nee hoor. Aan die hand 
ben ik geopereerd, hij is altijd koud. Daar merk 
ik niets van.” Terwijl zij stil blijft liggen, rijdt hij 
op zijn bureaustoel heen en weer tussen zijn 
bureau en haar tafel, om de temperatuur te 
finetunen. In het midden van het doelgebied is 
de temperatuur al redelijk opgelopen, een van 
de buitenste thermometer niet. 

Tijdens het gesprek wordt Hulshof twee keer 
weggepiept. Bij terugkomst vertelt hij dat 
hij een gesprek had met een vrouw die was 
doorverwezen, maar bij de tumor al sterk was 
uitgezaaid. Die heeft hij moeten vertellen 
dat de behandeling geen zin meer heeft. “Zo 
zonde. Als ze eerder was verwezen…” 
Bij bijna alle patiënten die worden doorver-
wezen, bevindt de kanker zich in een verge-
vorderd stadium. Tegen uitzaaiingen kan de 
hyperthermie niets doen. En het resultaat bij 
een grote, hardnekkige tumor is veel minder 
goed dan die bij een vroeg ontdekte tumor. 
Hulshof: “Ik zou zo graag in een veel eerder 
stadium behandelen.” 
 
Behandeling zonder vergoeding
De Amsterdammers proberen niet alleen 
artsen, maar ook patiënten zelf te bereiken. Ze 
bouwden een informatieve website en ver-
strekten informatie aan patiëntenverenigingen. 
Vorig jaar verscheen een artikel in het Parool 
dat werd overgenomen door een aantal regio-
nale media elders in het land. “Toen zagen we 
direct het aantal aanmeldingen toenemen.” 
Zo’n drie keer per week wordt Zum Vörde direct 
gebeld door een patiënt. Die raadt hij aan hun 
oncoloog om een verwijzing te vragen. Nooit 

zegt hij direct nee, alleen ‘hopeloze gevallen’, 
met sterke uitzaaiingen krijgen geen behande-
ling. Ook indicaties die niet vergoed worden 
voert hij nog regelmatig uit, zoals blaaskanker 
en rectumkanker. “Die vergoeding kan me niks 
schelen. Als het team beslist dat het zinvol is, 
voeren wij de behandeling uit.”

De temperatuur op de huid van mevrouw V. is 
opgelopen tot 41 graden. Een piepje klinkt en 
op het scherm van Zum Vörde verschijnt een 
melding. Hij drukt op enter op de behande-
ling te starten. Vanaf dit moment zal die nog 
een uur duren. Ondertussen beweegt de vrouw 
haar hand wat en stopt die in de zak van haar 
broek. “Gaat het goed?” vraagt Zum Vörde een 
paar minuten later. “Warm zat,” antwoordt ze. 

Het zijn de kleine succesjes die Zum Vörde de 
energie geven om door te gaan. Boven zijn 
bureau hangt een bordje: ‘altijd blij maar nooit 
tevreden’. De poster met de uitspraak van 
Hepburn kreeg de afdeling van een kunstena-
res die in 2007 werd behandeld, vertelt Zum 
Vörde, Anneke Camstra. Ook bij haar was 
de borstkanker teruggekomen na chemo en 
bestraling. Nu, vijf jaar na de hyperthermie, 
is  deze kunstenares nog altijd kankervrij. Een 
paar maanden na de behandeling maakte ze 
er tekeningen en schilderijen over, die in het 
ziekenhuis werden geëxposeerd. De afdeling 
kocht een van de schilderijen. Zum Vörde laat 
het met trots zien. 

De behandeling van mevrouw V. is inmiddels 
voorbij. Met wat hulp komt ze overeind en 
kleedt ze zich aan. Erg uitgeput oogt ze niet, 
een lichte bloos kleurt haar wangen. Ze schudt 
haar behandelaar een warme hand. 

OOK  
ONDER
GE
WAAR
DEERD
Vasten voor  
chemotherapie Uit 
verschillende studies 
is gebleken dat een of 
twee dagen vasten voor 
de chemotherapie het 
effect daarvan kan ver-
sterken. Uitgehongerde 
kankercellen  vallen 
gemakkelijker ten prooi 
aan de medicatie. 

Aspirine
Deze pijnstiller heeft 
waarschijnlijk veel meer 
toepassingen. Het zou 
kunnen helpen tegen 
ontstekingsziekten zoals 
reuma en aderverkalk-
ing. Of dat zo is weten 
we niet, omdat de groots 
opgezette onderzoeken 
alleen worden uitgevo-
erd met nieuwe, dure 
ontstekingsremmers. 

Het Early Start  
Denver Model (ESDM)
Deze behandeling 
lijkt goede resultaten 
te geven bij autisme. 
Kinderen tussen 1 en 
4 jaar oud leren onder 
intensieve begeleiding 
sociale vaardigheden 
aan. Ook hier valt 
minder mee te verdienen 
dan met een autismepil. 
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DWARSE 
DENKER

SARA COSTER

TEKST: ANNEMIEK VERBEEK
FOTO: KAROLY EFFENBERG

Je ‘per ongeluk’ laten bezwangeren door 
een onenightstand is niet sjiek, maar het 
fenomeen kroegbaby is wijdverspreid. Ge-
bruik maken van een spermadonor is ook 
al lang geaccepteerd. Maar Sara Coster 
(47) had geen zin om op zo’n anonieme 
manier haar kinderwens in vervulling te 
laten gaan. Bovendien: ze wilde niet al-
leen een kind, ze wilde ook een vader.
Het werden er zelfs twee: Coster zocht 
en vond namelijk een homostel om kinde-
ren mee te krijgen. 

“Het is eigenlijk zo logisch. Waarom 
zou je het in je up doen, als er genoeg 
homo’s zijn waarmee je een co-ouder-
schap kunt aangaan?” 

Met de Amsterdamse Simon en de Itali-
aanse Luca kreeg ze twee zonen, van nu 
5 en 7 jaar oud. Beide mannen zijn de bio-
logische vader van één van de kinderen. 
Coster kocht een huis in dezelfde straat 
als de vaders, de kinderen zijn de helft 
van de week bij haar en de andere helft bij 
de vaders. De vakanties worden verdeeld, 
soms gaan ze met zijn allen weg. 

“Het grote voordeel van co-ouder-
schap, is dat je óók veel tijd voor 
jezelf blijft hebben,” zegt Coster. “Ik 
heb elke week een paar dagen waarin 
ik zelf bepaal wat ik doe, geconcen-
treerd en lang kan doorwerken en heb 
ik eens in de twee weken een week-
end ‘vrij’. Daar zouden veel ouders 
uit ‘gewone’ gezinnen af en toe naar 
snakken.”

In het autobiografische De Wens en de 
Vaders, schrijft ze openhartig over hoe 
ze op het biologische nippertje op deze 
onconventionele manier haar kinderwens 

vervulde. En nu handelt ze zelf in kinder-
wensen. Als kinderwenscoach, de eerste 
in Nederland, begeleidt ze alleenstaande 
vrouwen, hetero of lesbo, en homoman-
nen op hun weg richting beschuit met 
muisjes. De eerste geboortekaartjes 
hangen al aan de muur. In de eerste in-
stantie deed ze de coaching belangeloos, 
maar een paar maanden hangt er een 
bescheiden prijskaartje aan. Ze zegde er 
haar succesvolle baan als ICT-specialist 
er voor op.
Coster: 

“Het boek leverde zoveel reacties op, 
dat er vrijwel iedere avond mensen bij 
me op de bank zaten. Mijn inbox vult 
zich met emotionele berichten van 
mensen die door het boek dat weg-
gestopte gevoel, die diepe kinderwens, 
weer durven toe te laten. Vrouwen 
mailen me dat ze door mijn verhaal 
hun plan A – wachten op de prins 
op het witte paard – durven loslaten 
en kunnen doorgaan naar plan B: op 
zoek naar twee prinsen op een roze 
bakfiets. Blijkbaar is er altijd eerst een 
voorbeeld nodig, voordat mensen zelf 
zo’n stap durven nemen. En ik ben dat 
voorbeeld.”

Niet zo gek: ineens bleek er een volwaar-
dig alternatief voor de groeiende groep 
broedse dertigers met een afnemende 
voorraad eitjes. Geen alleenstaand moe-
derschap of noodgedwongen kinderloos 
bestaan, maar actief co-ouderschap met 
één of twee homomannen. Die, op hun 
beurt, hoeven zich niet te storten op kost-
bare adoptieprocedures (slechts een paar 
landen staan adoptie door homo’s toe) of 
het zoeken naar een draagmoeder.
Negatieve reacties over haar onconven-
tionele gezin krijgt ze, geloof het of niet, 
amper. 

“Toen ik voor het eerst met het plan bij 
mijn vrienden en familie kwam, waren 
ze wel bezorgd. Of ik er goed over na-
gedacht had. Hoe ik dat dan voor me  

zag. Maar na de ontmoeting met  
‘de vaders’, verdampte de kritiek.” 

 
 
 
 
 
 
 
Na de geboorte van de jongens heeft ze 
eigenlijk nooit iets gemerkt van afkeuring. 
Coster werd als eerste hetero gevraagd 
voor het bestuur van Meer dan Gewenst, 
een stichting die al vijftien jaar homosek-
suele wensouders begeleidt. Die stichting 
maakt zich ook hard voor betere regels 
voor dit soort regenbooggezinnen. 

“Op juridisch gebied loopt Nederland 
hopeloos achter,” 

zegt Coster. 
“Een kind kan hier maar twee juridi-
sche ouders hebben, voor een derde 
of vierde is geen plaats. Dat bete-
kent dat alles valt of staat bij goede 
afspraken die door beide partijen 
nageleefd worden. Er zijn schrijnende 
voorbeelden van vooral mannen die 
hun kinderen niet meer (mogen) zien 
omdat de moeder(s) ‘hun’ kind toch 
niet wilden delen.”

Op 2 februari zal ze in de Mozes en Aä-
ronkerk het spreekgestoelte beklimmen 
tijdens de eerste informatiebijeenkomst 
voor homomannen die kinderen willen.

“Het is toch een soort tweede coming-
out voor ze, we helpen ze over een 
drempel heen.. En laten ze zien dat 
er allerlei mogelijkheden zijn om die 
kinderwens te verwezenlijken.” 

Het levert ook hilarische situaties op, 
want er zijn meer single vrouwen op zoek 
dan er homo’s ‘beschikbaar’ zijn. Coster:

“Laatst belde een man me lachend 
op: ‘Saar, ik heb voor het eerst in mijn 
leven drie vrouwen achter me aan 
en ik ben nog zenuwachtig om ze te 
ontmoeten ook!’”

Vrouw zoekt  
homoman voor kind

Hoezo ben je als single vrouw met kinderwens aangewezen op een onenight-
stand of anonieme donor? Sara Coster (47) koppelt als ‘kinderwenscoach’ 
vrouwen aan homo’s. “Blijkbaar is er eerst een rolmodel nodig. En ben ik dat.”

Waarom zou je het in 
je up doen, als er 
genoeg homo’s zijn?

“Op juridisch gebied 
loopt Nederland  
hopeloos achter”
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Stilte. De zoem van het aquarium. 
Geschraap over borden. Monden die 
kauwen. “Heerlijk hoor, dit is echt goede 
paella,” zegt Mohammed. Een paar da-
gen eerder werd hij zestig, en bij speciale 
verjaardagen mag je beslissen wat er 
gegeten wordt in deze ‘huiskamer voor 
sociale contacten’. Stilte. De zoem, het 
geschraap. “Nou, heerlijk Elma, dank je.” 
Dat was Carl, de gastheer van vanavond. 
Hij kookt normaal op vrijdag, de dag van 
‘Hollandse pot met Franse twist’, maar 
paella heeft hij niet in de vingers. Dus 
heeft Elma de Wolf (56) gekookt. De 
mossels waren in de aanbieding en zijn 
niet zo goed. “Die dichte die moet je niet 
eten.” Weer de stilte.
Zes mensen aan tafel, en het diner vol-
trekt zich met niet meer dan het com-
pliment dat met tussenpozen herhaald 
wordt. De verslaggeefster vindt het 
misschien wat ongemakkelijk, maar nie-
mand lijkt er verder last van te hebben. 
“Och, soms duurt het maanden voor ik 
überhaupt iemands naam weet,” zegt De 
Wolf later. “De mensen die hier komen 
moet je de tijd geven.”
De Wolf bestiert al bijna veertien jaar 
Effe bij Moeder An, de huiskamer in 
de Spaarndammerbuurt waar iedereen 
welkom is, waar psychiatrische patiënten 
en ‘gewone’ buurtbewoners met elkaar in 
contact komen, waar eenzame mensen 
terecht kunnen voor wat gezelligheid. 
En gezelligheid zit hem niet altijd in ge-
animeerde conversatie. Een warm, veilig 
gevoel kun je ook in stilte krijgen.
Niet dat Elma zelf van de stilte is. Ze is 
even uitbundig als haar lichaam. Haar 
lach is raspend en vol, ze gooit erbij haar 
hoofd in haar nek. Ze draagt het liefst 
Ugg-achtige schoenen, en wijde shirts 

met drukke print. Een pakje sigaretten, 
L&M’s, is altijd binnen handbereik. Bij 
Effe bij Moeder An mag gewoon gerookt 
worden binnen. Hoe kan een roker zich 
anders veilig voelen?

“Er wort hier niet geklaagd”
De Wolf is aanwezig, en blijft tegelij-
kertijd op de achtergrond. De bezoekers 
hebben een rustige routine. Wie mee 
wil eten moet voor vijven binnen zijn. 
De krant wordt gelezen, thee en koffie 
gedronken, sommigen keuvelen wat. Ie-
mand helpt de kok. De Wolf bemoeit zich 
er niet mee, laat iedereen zijn gang gaan 
maar houdt de boel wel in de smiezen. 
Als iemand te lang zit te mieren over 
kwaaltjes, grijpt ze in. “Er wordt hier niet 
geklaagd.” Als iemand aan het andere 
eind van de huiskamer heet water uit een 
thermoskan in een kopje schenkt, roept 
ze direct: ‘daar moet nog een zakkie in!’. 
Rond zessen staat het eten op tafel.
 
Tweeënhalf duizend mensen per jaar 
komen er bij Moeder An, soms een en-
kele keer, sommigen komen al jaren twee 
keer per week. Er zijn ook psychiatrische 
mensen die alleen met een begeleider 
komen. De Wolf heeft regelmatig, soms 
wekelijks contact met Mentrum, de 
instelling voor geestelijke gezondheid-
zorg. De mensen die uit zichzelf komen 
ontfutselt ze tijdens de eerste maanden 
gegevens als adres, huisarts, medicatie. 
Zodat ze kan ingrijpen of inspringen als 
het nodig is. En als ze merkt dat het met 
iemand niet zo goed gaat, of ze krijgt 
een tip, dan gaat De Wolf op huisbezoek. 
“Ik ben niet aan regels gebonden, en ik 
doe het vanuit mezelf. Dat werkt veel 
beter bij die mensen.”

In de Spaarndammerbuurt vangt de  
uitbundige Elma de Wolf ‘mensen met een 
vlekje’ op in haar ‘huiskamer voor sociale 
contacten’. Bij Effe bij Moeder An kan  
iedereen in warmte een sigaretje roken. 
Praatje niet verplicht. “Ik sterf in het 
harnas.”

“Ik ben niet aan  
regels gebonden,  
en ik doe het  
vanuit mezelf.  
Dat werkt veel  
beter bij die  
mensen.”
ELMA DE WOLF

TEKST: LIEDEWIJ LOORBACH
FOTO’S: JAN-DIRK VAN DER BURGEFFE VEILIG  

BIJ ELMA AN

Sinterklaasavond bij Effe bij Moeder An. 

Elma de Wolf. 
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Veilige plek
Kleinschaligheid, de menselijke maat. 
Het zijn begrippen die nu in de zorg weer 
in zwang zijn, maar waar De Wolf al 
jaren mee werkt. Stadsdeel West heeft 
weleens voorzichtig gepolst, bezuini-
gingen, of ze niet kan intrekken bij een 
andere voorziening in de buurt. “Daar zit 
wel een keuken in, maar verder heb je 
het gevoel alsof je bij een balie voor for-
mulieren binnenkomt. Zit geen sfeer in.” 
Dat werkt dus ook niet, dat is voor De 
Wolf heel duidelijk. Toen ze in een zware 
depressie belandde nadat haar moeder 
was overleden, had ze ook geen zin om 
ergens heen te gaan waar ze meteen een 
formulier onder haar neus zou krijgen, of 
waar ze verplicht mee zou moeten doen 
aan activiteiten als bloemschikken of 
kaarten maken. “Ik zocht naar het gevoel 
dat ik kreeg als ik bij mijn moeder was: 
even niks hoeven, kind kunnen zijn. Een 
veilige plek waar je zomaar even binnen 
kunt wandelen.” Vandaar de naam van 
de Stichting die later ontstond: Effe bij 
Moeder An. “Alleen denk iedereen nu dat 
ik An heet, maar ja.”
De Wolf krijgt nu 24 uur per week be-
taald door de Stichting Effe bij Moeder 
An, die subsidie krijgt van stadsdeel 
West en de centrale stad. “Ik krijg ook 
gedeeltelijk WAO, en ik hoef hier niet 
rijk van de worden. Ik wil in het harnas 
sterven, al zit ik in een rolstoel, ik kan dit 
altijd blijven doen.” 

Eenzaamheid 
Dinsdag is de populairste avond in de 
huiskamer aan de Knollendamstraat. 
Dan is het Surinaamse avond. Marijke 
kookt, ze had vroeger twee toko’s en 
kookt moeiteloos voor dertig mensen. 
Aan de lange tafel, terwijl de nasi wordt 
opgeschept, wordt het nieuwe beleid 
van De Wolf besproken. Woensdagavond 
wordt er tegenwoordig vegetarisch 
gekookt. “Vegetarisch?!” zegt Patricia. 
“Dat vind ik echt vies, hoor, dat eet ik 
niet.” Ze zit in de Surinaamse hoek van 
de tafel, waar het steeds luider en gezel-
liger wordt. Maar als het gaat over foute 
mannen wordt Patricia stiller. Marijke 
laat hardop weten dat geen enkele man 
er ook maar aan hoeft te dènken haar te 
slaan, en dat ze er zeker van is dat ze 
daarom ook nooit geslagen is. Patricia 
zegt twee keer zachtjes: “ik haat man-
nen die slaan. Echt hoor, ik haat ze.”
Bij sommigen van de bezoekers vermoed 
je eenzaamheid, de oudere mannen 
komen misschien voor een voedzame 
maaltijd, maar bij de meesten denk je: 

leuke, sociale mensen die zo’n huiska-
mer toch helemaal niet nodig hebben, 
die het toch ook wel zelf kunnen rooien? 
Bij hen liggen de kwetsbaarheden onder 
de oppervlakte. Of worden die onder-
drukt door pillen. Voor adhd, manie of 
depressie. “Zelfs iedereen die hier werkt, 
de gastheren en – vrouwen, hebben een 
beetje begeleiding nodig,” zegt De Wolf. 
 
Bemiddelen
Het oorspronkelijke doel van De Wolf 
was om psychiatrische patiënten en de 
normale buurtbewoners met elkaar in 
contact te laten komen. Want wie elkaar 
kent heeft meer begrip en is minder bang 
voor de ander. De Wolf begon na haar 
depressie, eind jaren tachtig, te werken 
bij wijkopbouw, bij haar aan de overkant 
van de straat. “Het was in de tijd dat 
Santpoort dicht ging en al die psychia-
trische patiënten in volkswijken gedumpt 
werden, zonder enige begeleiding of 
overleg. Ik had meteen  een hele schare 
fans, vooral op de vrijdag. Die kwamen 
dan praten onder het mom van een 
vraag over wonen, maar dat waren meer 
mensen die gewoon een beetje aandacht 
wilden.” Haar eigen buurjongen was 
een psychiatrische patiënt, ‘hartstikke 
lieve jongen, maar ook hartstikke ziek’. 
“Later verkocht De Key, tegen de eerder 
afspraken in, de appartementen boven 
de begane grondwoning van die jongen.” 
Dat ging mis. Bewoners voelden zich 
bedreigd en gingen klagen bij De Key. 
De Wolf probeerde te bemiddelen. “Ik zei 
tegen die kopers: wie heeft er nou meer 
last van de ander? Hij heeft meer last 
van jullie, dan jullie van hem.” Psychia-
trische patiënten kunnen nou eenmaal 
slecht tegen verandering, zegt De Wolf. 
Als hun favoriete bankje op het plein is 
weggehaald, dan zorgt dat al voor weken 
paniek. “Uiteindelijk ging het niet meer 
met die jongen. Nu zit hij in begeleid 
wonen.” 

In therapie
“Hoe komt het dat ik zo begaan ben 
met de medemens? Om vooral niet aan 
mezelf toe te komen,” zegt De Wolf, en 
ze lachte er hard bij. Dan serieus. “Ik 
heb het altijd wel in me gehad: altijd voor 
anderen in de bres springen, onrecht kon 
ik al nooit aanzien. Ik stond altijd wel 
voor de ander op de barricade.”
Elk jaar gaat ze met een stuk of vijftien 
‘klanten’ van Effe bij Moeder An een 
mid-week op vakantie, elk jaar viert ze 
Sinterklaas met gedichten of surprise, 
elk jaar is ze open met Oud en Nieuw. 

“Je moet zakelijk  
kunnen denken zonder 
dat je dat uitstraalt.”
ELMA DE WOLF

LOHMAN
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“Zwakke mensen 
worden angstig  

als een buurt  
verandert.”

En als er iets onverwachts gebeurt in de 
wijk, dan gaat ze open. “Mensen thuis 
ontvangen, dat doe ik niet meer. Maar als 
het nodig is dan kom ik hier en gooi ik de 
deur open.” De Wolf weigert de Stichting 
te zien als werk. “Als ik dat ga doen, ga ik 
om vijf uur denken, nou ik heb zin om naar 
huis te gaan. Nee hoor, dit is evengoed 
mijn eigen huiskamer.”
Niet lang geleden bijna overwerkt. “Ik kom 
erachter, dat ik ook tijd voor mezelf moet 
nemen. Ik ben nu voor mijn zorgzaamheid 
in therapie.” Weer een lach. “Het werkt 
heel goed. Ik ben nu erg bezig met mijn 
gevoel, daar ik heb nooit over gesproken, 
ik heb het ook nooit laten zien.” 

“De trucs die ik nu geleerd heb, is dat 
je heel erg bij jezelf moet blijven. Wat is 
hier nu mijn grens? En aangeeft: ik kan 
dit niet aan.” Ze is duidelijker geworden 
tegen de psychiatrische patiënten die 
over de vloer komen: nu even niet, nu ga 
je te ver. Het werk delen, dat zou een boel 
schelen. “Ik heb zo vaak geprobeerd een 
tweede Moeder An te vinden,” zegt De 
Wolf. Waar die dan aan moet voldoen? De 
Wolf noemt een eisen lijst op: “Je moet 
zakelijk kunnen denken zonder dat je dat 
uitstraalt. Je moet ook een team kunnen 
begeleiden. Je moet heel flexibel zijn, en 
veel warmte uitstralen. Dat moet dus al-
lemaal in een persoon zitten. En dan ook 
nog in deze buurt. Dat gaat dus niet.” 

Yuppen groeten niet
Aan tafel gaat het over de buurt en hoe 
die verandert. De nieuwe mensen, de 
yuppen, daar moeten ze niet veel van 
hebben. “Die mensen groeten niet.” Ze 
zijn niet slecht, dat is het niet, maar ze 
doen alsof ze in een andere wereld leven 
en keuren de oude bewoners geen blik 
waardig. De Wolf beaamt het later. Als 
er meer kopers komen in de buurt, dan 
wordt de sfeer anders. Dat is de koper 
niet aan te rekenen, vindt ze, maar de 
beleidsmakers wel. “Voor de zwakkere 
mensen gaat de maatschappij al heel 
snel, dat maakt ze angstig. Als je ook 
nog de buurt en de mensen in hun buurt 
enorm veranderd, dan raken ze uit even-
wicht. En het is voor die mensen heel 
moeilijk om weer balans te vinden.”
Effe bij Moeder An is voor die mensen 
de stabiele factor in de wijk. Terwijl een 
paar mensen afwassen, anderen er met 
of zonder groet vandoor gaan en de rest 
een sigaret rookt, haalt De Wolf het 
plantje binnen, ten teken dat de huis-
kamer is gesloten. Ze plukt een nieuwe 
scheut uit de hangplant met groene sten-
gels en gooit hem in het aquarium. “Het 
zijn guppies, die eten alles.”

De namen van de bezoekers in dit verhaal  
zijn niet hun eigen namen.

Effe bij Moeder An zoekt gastheren 
en gastvrouwen die één dag in de 
week of af en toe willen helpen ko-
ken en de buurtbewoners ontvan-
gen.Je moet lief zijn en geduldig. 
Rijst kunnen koken is een pré.  
Kijk voor meer info op  
www.effebijmoederan.nl
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GESPREKKEN

CONNECT

PLATFORM VOOR CREATIE EN  INNOVATIE

Pakhuis de Zwijger | info@dezwijger.nl | Piet Heinkade 179 Amsterdam | 020 788 44 44

STADLAB is hèt platform voor stedelijke vraagstukken in Amsterdam. Met dagelijks programma’s 
over de creatieve stad biedt Pakhuis de Zwijger een ontmoetingsplek en inspiratie aan mensen die 
de stad maken. STADLAB maakt van Amsterdam een leeromgeving waar de transitie naar nieuw 
eigenaarschap, zelforganisatie, menselijke maat en een nieuwe overheid wordt vorm gegeven. Van 
wijkondernemingen tot organische gebiedsontwikkeling, van stadslandbouw tot smart city, en van 
community art tot herontwikkeling van leegstaand vastgoed.

Kijk voor meer informatie en onze agenda op www.stadlab.nl of meld je aan voor STADBERICHTEN, 
een dagelijkse portie inspiratie op www.dezwijger.nl/stadberichten.

WWW.DEZWIJGER.NL             WWW.STADLABAMSTERDAM.NL
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IN 2028 
DRAAIT HEEL 
AMSTERDAM 
OP SCHONE 
ENERGIE
TEKST: LIEDEWIJ LOORBACH
BEELD: FOTOGRAFEN VAN DE FLICKRFOTO’S
ILLUSTRATIE: STEFAN ALTENBURGER

7 ZONNEPANELEN 
De eerste vier liggen er sinds 2005 en worden binnenkort vervangen 
door een meer rendabele nieuwe generatie.

4 ZONNEBOILERS 
Het dak is groot genoeg om behalve 
een lekker dakterras ook nog eens vier 
zonneboilers te huisvesten.

1 KETEL VOOR HOUTPELLETS 
Het dak is groot genoeg om behalve 
een lekker dakterras ook nog eens vier 
zonneboilers te huisvesten.

1 BOOM PER JAAR

1 FAMILIE

2 GASFLESSEN Á 50 € 
Die 2% fossiele brandstof is 
het gas waar ze op kookt.

Tekstje over illustratie, iets over een huis 
98% duurzaame energie 2% Fossiele 
brandstof?!
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dorp. “Een echt bottom up initiatief dus. 
Eerst was ik angstig voor samenwerking 
met het stadsdeel, de wethouder kan na-
tuurlijk zo weer van gedachten verande-
ren, maar het is nu niet meer bottum op 
of top down, maar echt ‘samen vooruit’ 
geworden.”
Wij Krijgen Kippen is een ‘leer en doe 
project’. Geen duidelijke doelen als ‘over 
twee jaar moeten er drieduizend zon-
nepanelen liggen’, maar de slogan ‘wij 
leren door te doen’. Kennis vergaren, 
kennis delen, daar ging het om. Van 
2010 tot afgelopen december heeft het 
Wij Krijgen Kippen-team zoveel mogelijk 
burgers en bedrijven die met duurzame 
energie bezig waren bij elkaar gebracht. 
“Al die losse vlammetjes bij elkaar kun-
nen ervoor zorgen dat de vlam in de pan 
slaat,” zegt Westendorp. Op de website 
staan ervaringen over hoe je een Vereni-
ging van Eigenaren kan overtuigen van 
zonnepanelen, hoe je als school je dak 
beschikbaar zou kunnen stellen, hoe het 
zit met belasting en vegunningen en ga 
zo maar door.
 
Samenwerken lukt niet altijd 
“Voor ons was het een heel onzeker pro-
ject,” zegt Joep Blaas, verantwoordelijk 
wethouder in stadsdeel Zuid. “Omdat je 

de leiding helemaal loslaat. Het initiatief 
lag bij de burgers en bedrijven. Als die 
niet met iets zouden komen, dan zou er 
ook niets gebeuren. Want het stadseel 
zou alleen maar ondersteunen, niet 
initieren.” Blaas was betrokken bij het 
project van de Vereniging van Eigenaren 
Luminus, de VvE van het woningcom-
plex dat in hetzelfde pand zit als het 
stadsdeelkantoor. Plan was om als VvE 
zonnepanelen op het dak te leggen, maar 
ondanks berekeningen, rapporten en 
voorbereidingen, kwam het plan niet door 
de vergadering heen. “Heel jammer,” 
zegt Blaas. “Het zou echt een spetterend 
resultaat gweeest zijn. Maar het was ook 
lastig. Mensen hadden niet genoeg ver-
trouwen dat de investering hen genoeg 
zou opleveren. Door technische innova-
ties zou het nu misschien wel gelukt zijn.”

Samen doen, is vaak verre van makkelijk. 
Vergaderen, meningsverschillen, compro-
missen en dan toch maar weer niet. Een 
zonnepaneel op je eigen dak is makke-
lijker dan het groots aanpakken met de 
hele straat. Maar Westendorp denkt dat 
juist die gemeenschappelijke aanpak tot 
een grote groei van schone energie kan 
leiden. En dat kan alleen met gemeen-
schapszin. Daar verwijst de naam 

Aan de eerste woonboot langs de lange 
steiger aan het IJsbaanpad in Zuid 
hangt een sticker: oplaadpunt. Van-
uit de stekker ernaast loopt een snoer 
naar de electrische fiets die tegen de 
reling leunt. Kan niet missen of dit is 
de boot waar Pauline Westendorp (43) 
woont. In haar eentje ging ze, met hulp 
van het stadsdeel, de uitdaging aan om 
heel stadsdeel Amsterdam Zuid aan de 
duurzame energie te krijgen. Binnen twee 
jaar heeft ze via het project Wij Krijgen 
Kippen honderden mensen geïnspireerd 
en zijn er tientallen succesvolle projecten 
ondersteund en opgetuigd. Een van de 
volgende ambities: een biogascentrale in 
de buurt van het Amsterdamse bos.

Het huishouden van Westendorp is een 
voorbeeld van wat mogelijk is: het draait 
voor 98% op duurzame energie. Dankzij 
zonnepanelen, een zonneboiler en een 
ketel voor houtpellets. Waarom al die 
moeite? “Omdat het kàn,” is het eerste 
antwoord van Westendorp. Maar ook om-
dat het verstandiger is, vindt ze. “Het is 
een drang naar onafhankelijkheid. Ener-
gie wordt duurder in de toekomst, daar 
kun je niet omheen. Fossiele brandstof-
fen raken op, en schaars betekent duur. 
Nederland loopt nu al voor een deel op 

Russisch gas, en dat Rusland een keer 
de gaskraan tijdelijk dichtdraait is een 
heel reëel scenario. Dat hebben in 2006 
en 2007 ook al eens gedaan. En Slochte-
ren is over zijn piek heen.” 
“Je zit ook met een heel leuk gevoel in 
bad,” zegt Ika ter Haar, de vrouw van 
Westendorp. “Je weet dat je er  zelf voor 
hebt gezorgd dat het water warm is, en 
je weet dat je het schoon hebt geprodu-
ceerd.” Westendorp noemt Ika de denker 
en zichzelf de trekker van het duurzame 
huishouden. “De zonneboiler en die 
houtpelletketel en de zonnepanelen en 
windaandelen, dat was samen een inves-
tering van 18.000 euro. Ik durf dat niet, 
veel te groot dat bedrag. Ika wel, die zegt 
gewoon: we doen het.”

Westendorp begon met het overhalen 
van haar eigen buren. “Zo gaat het met 
zonnepanelen, nog steeds. Het is nog 
niet gewoon, maar als je buren het heb-
ben dan wil je het ook wel proberen,” 
zegt Westendorp. Van de 180 woonboten 
die in het wijkje in de Schinkel achter 
het Olympisch Stadion liggen, hebben 
er inmiddels vijftig zonnepanelen op het 
dak of duurzame warmte, bijvoorbeeld 
een zonneboiler. En dat worden er steeds 
meer.

Maar haar eigen wijkje was Westendorp 
niet genoeg. In november 2010 begon 
ze met Wij krijgen kippen. Ze kwam in de 
duurzaamheid via een omweg. 
 
 
 
 
 
“Ik heb bedrijfskunde gestudeerd met 
een technische richting. Maar na 2001 
was er weinig werk. Toen heb ik een paar 
maanden nagedacht en besloten dat ik de 
weg wil bereiden om de wereld op schone 
energie over te krijgen. Mensen met el-
kaar verbinden, kennis uitwisselen, kijken 
wat er wèl kan in plaats van kijken naar 
wat er niet kan, daar ben ik goed in.”

Kennis delen 
Wij Krijgen Kippen werd een ‘gedwongen 
huwelijk met het stadsdeel’. Westendorp 
had het plan af, plots kwam er uitzicht op 
overheidsgeld uit het Innovatieprogram-
ma Klimaatneutrale Steden. Dat moest 
wel een plan zijn in samenwerking met de 
gemeente. Dus schoof Westendorp haar 
plan bij stadsdeel Zuid naar binnen, dat 
de benodigde handtekening zette. “Het 
stadsdeel huurde mij vervolgens in om 
het project uit te voeren,” zegt Westen-

PANE-
LEN OP 
GEERT 
GROOTE 
SCHOOL
De Geert Grooteschool 
heeft zijn dak ter be-
schikking gesteld aan 
de EkoPlazawinkel in 
de buurt. Klanten van 
Ekoplaza financieren 
180 zonnepanelen voor. 
Ekoplaza legt de pane-
len op het dak, Geert 
Groote betaalt Ekoplaza 
de energiekosten die 
het dankzij de panelen 
bespaart. En Ekoplaza 
betaalt de klanten uit 
in bonnen, plus een bo-
nusbon van vijftig euro. 
Iedereen blij.
Deze formule heet 
Bedrijf zoekt Buur en is 
een van de concepten 
die staan uitgewerkt op 
www.wijkrijgenkippen.nl.

Met elkaar schone energie  
opwekkend is helemaal niet  
moeilijk, vindt Pauline  
Westendorp. Met haar initiatief 
‘Wij Krijgen Kippen’ streeft ze  
ernaar heel stadsdeel Zuid  
aan de duurzame energie te  
krijgen. “Het volgende doel:  
een biogascentrale in de buurt 
van het Amsterdamse Bos.”

Pauline Westendorp:  
“Wij leren door te doen.”

Zonneboilers op het dak van de woonboot van  
Pauline Westendorp in Amsterdam Zuid.

“ALS JE ZELF 
GEEN DAK 

HEBT, HEB JE DE 
BOVENBUREN 

NODIG”

“Ik was angstig voor  
samenwerking”
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energie kan leiden. En dat kan alleen met 
gemeenschapszin. Daar verwijst de naam 
van Wij Krijgen Kippen ook naar. Toen 
Westendorp bezig was met haar nieuwe 
kippenhok bij de steiger hoorde ze een 
buurvrouw naar haar kind roepen: ‘wij 
krijgen kippen!’. “Die kreet gaf zo mooi 
het gemeenschapsgevoel weer dat ik 
zoek,” zegt Westendorp. Want als je zelf 
geen dak hebt, dan moet je zonnepane-
len op het dak leggen van je bovenburen, 
en mèt je bovenburen. Alleen samen kun 
je een windmolen kopen, alleen als een 
ander zijn platte dak aanbiedt, een su-
permarkt of een school bijvoorbeeld, kan 
iemand in een tussenwoning zonnepane-
len neerleggen. “Alleen samen lukt het 
om op grotere schaal duurzame energie 
te produceren.”
 
Terug naar de schillenboer
Het stadsdeel heeft besloten om de 
komende jaren de website van Wij Krijgen 
Kippen te onderhouden, het heeft er 
50.000 euro per jaar voor gereserveerd. 
“Het zou zonde zijn als al die informatie 
verloren gaat,” zegt Blaas. “Het is een 
belangrijk kennisplatform geworden.”
Als het aan Westendorp ligt draait de 
hele metropool Amsterdam in 2028 op 
schone energie. “Klinkt dat extreem? 

Hoezo? Wij doen het thuis toch ook? 
Als de wil er is, dan kan het. Het kost 
je niks meer, en het levert banen op en 
schone lucht. Wie wil dat nou niet?” Ze 
verwacht dat de techniek er flink bij gaat 
helpen. “Toen pinnen net begon wist ook 
niemand wat het zou worden en binnen 
een paar jaar kwam er overal geld uit de 
muur. Mobiele telefonie, zelfde verhaal. 
Achteraf lijkt het logisch, maar niemand 
kan voorspellen hoe het er over zestien 
jaar uitziet.”
De nieuwste uitdaging wordt een biogas-
centrale in de buurt van het Amsterdam-
se bos. ”Dan gaan we weer terug naar de 
schillenboer,” zegt Westendorp terwijl ze 
met haar elektrische auto, ook opgeladen 
met de zonnepanelen, onderweg is naar 
een bespreking op het NDSM terrein, 
over duurzame energie en jongeren. Hoe 
meer de bewoners en mede-eigenaren 
van de centrale hun groente-, fruit- en 
tuinafval verzamelen en naar de centrale 
brengen, hoe meer voordeel ze er zelf 
van hebben. “Nu betaalt het stadsdeel 
nog om alle bladeren die in de herfst 
vallen weg te halen en te vernietigen.” Ze 
grinnikt. “We moeten wel opschieten met 
onze centrale want voor je het weet heeft 
iemand anders al een contract afgeslo-
ten met ze om ervoor te betalen.”

SCHONE 
ENERGIE 
VOOR  
GEMAKS- 
VOGELS
De Amstelvogels
De Amstelvogels is een 
Amsterdamse werkgroep 
van de coöperatieve 
vereniging de Windvogel. 
De werkgroep werft zoveel 
mogelijk leden voor De Am-
stelvogel, een windmolen 
in de buurt van het AMC, 
bij de Ouderkerkerplas. 
De Windvogel heeft totaal 
zeven molens draaien, en 
bestaat al meer dan twintig 
jaar. 
amstelvogels.nl

De Windcentrale
Vorig jaar opgericht in Am-
sterdam, heeft ruim 5500 
leden in heel Nederland die 
samen twee windmolens 
bezitten in Groningen. De 
Windcentrale is bezig met 
een nieuwe molen voor 
nieuwe leden.
www.windcentrale.nl

Amsterdam Energie
Eind vorig jaar opgericht 
door Amsterdammers. Als 
lid krijg je goedkoop groene 
stroom die is opgewekt in 
Noord-Holland. De helft 
van de winst wordt via de 
Noord-Hollandse Energie 
Centrale geïnvesteerd in 
Provinciale projecten, de 
andere helft in projecten 
die bijdragen aan een 
duurzame toekomst van 
Amsterdam. Leden beslis-
sen mee over de winst-
bestemming. 
amsterdamenergie.nl

Pauline Westendorp laat burgemeester Erberhard van der Laan de 
mogelijkheden van schone energie zien.

Peter Scholte, chefkok en eigenaar 
van het vroegere Sucre

“Er was niet genoeg  
cashflow. Een maand 

later moesten we 
dicht.”

“We openden  
op Jour du 
Macaron”

Patrick van Drie en zakenpartner  
Sascha Twigt 
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SUCREPOPTASI

Wat: Macaron patisserie  
Poptasi Pastry 
Gestart:  20 maart 2012 
Waar: Gerard Doustraat 103
Wie: eigenaar Patrick van Drie

Met welke droom begon je? 
“De documentaire Pastry 
Kings plantte het zaadje van 
mijn droom. Door een foto van 
macarons als kaneel kus-
sentjes en dropjes, besefte ik 
wat er allemaal kon met dit 
koekje. ‘Dat wil ik ook kun-
nen!’ dacht ik.”

Hoe was de opstart? 
“Een macaron is een genade-
loos koekje: je kunt uren bezig 
zijn en pas op het laatst weet 
je of het gelukt is. Door veel 
bakken hebben we het geper-
fectioneerd.  Een macaron-
winkel wilde ik alleen als we 
geen ‘me too’ product op de 
markt zouden brengen.”

Waarom op de Gerard  
Doustraat? 
“We werkten eerst vanuit huis, 
later vanuit een bedrijfsver-
zamelgebouw in Nieuw West. 

Dat was niet zo representa-
tief, dus toen zijn we hier naar 
toe verhuisd. Vooral de pui 
van het pand heeft het karak-
ter van een Franse patisserie, 
echt perfect. We openden op 
de Jour du Macaron.”

Is Poptasi Pastry succesvol? 
“Ik wil mezelf niet op de borst 
kloppen, maar we krijgen 
erg goede kritieken. Zo heeft 
culinair magazine Delicious 
ons aangeraden. En voor de 
workshops komen mensen 
zelfs uit België, terwijl Parijs - 
de hoofdstad van de macaron 
- misschien wel dichterbij is. 
De macaron wordt momenteel 
ook gehyped. Het zou kunnen 
dat de cupcake rage de weg 
hiervoor heeft geplaveid.” 

Wat vindt de buurt er van? 
“De galeries hier tegenover 
willen samen iets organiseren 
en de speelgoedwinkel en 
bloemenzaak iets verderop 
maken weleens grapjes over 
de grote aanloop die we heb-
ben. Zo van: we gunnen het je 
wel hoor, maar stuur ze eens 
door!’” 

Wat verwacht je van de  
toekomst? 
“Ik weet ook wel dat dit iets is 
dat z’n plafond in vier, vijf jaar 
bereikt. Ik kom uit de recla-
mewereld en Poptasi is mijn 
persoonlijke ‘brand’ dat ik 
steeds verder wil uitbouwen. 
Ik wil blijven innoveren. Een 
macaron is een soort modern 
medium.”

Wat: Dessertrestaurant Sucre 
Gestopt: 14 augustus 2012
Gestart:  8 mei 2008 
Waar: Hobbemastraat 2  
(hoek Vossiusstraat)
Wie: Chefkok en eigenaar 
Peter Scholte

Met welke droom begon je?  
“Ik miste een goed dessert in 
de restaurantwereld. Dus met 
zoet, zuur, bitter en zout. Zoet 
is appeltje eitje, maar bitter 
slaan mensen bij desserts 
vaak over. bij Sucre had het 
dessert de hoofdrol. ”

Waar ging het mis?
“Op de Hobbemastraat. Onze 
stek op de Amstelveense weg 
werd na drie jaar te klein. Op 
de Hobbemastraat was ruimte 
voor zaalverhuur, workshops 
en een brasserie erbij. We 
hadden drie verschillende 
onderzoeken door een bureau 
laten doen naar de haal-
baarheid. Het was een heel 
logische stap om te verhuizen. 
Het kwam dan ook heel plot-
seling. Afgelopen zomer was 
er een terugval. Een maand 
later moesten we dicht. Ach-
teraf denk ik toch dat we te 
groot zijn gegaan.”

Waar heb je het meest  
spijt van? 
“Afscheid hebben moeten ne-
men van mijn team, zij waren 
mij heel dierbaar.”

Hoe waren de reacties? 
“We kregen mails vol medele-
ven, schouderklopjes en som-
mige gasten zijn meegegaan 
naar Het Bosch, waar ik nu 
kook. Het pand op de Hobbe-
mastraat leek ook een naam 
te hebben. Toen we de nieuwe 
locatie bekend maakten, ging 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
in het wereldje rond dat we 
maar patsers waren. Maar ik 
ben helemaal geen flamboy-
ante persoonlijkheid, ik rij in 
een tweedehands Opeltje en 
wilde alleen maar het beste 
voor mijn gasten. Dáárom zijn 
we juist verhuisd!”
 
Wat was het succes? 
“Ja, toch dat we groter groei-
den. De horeca in Amsterdam 
heeft het niet makkelijk. Het 
moet altijd hip en happening 
zijn en gasten gaan van de 
ene nieuwe tent naar de 
ander. Dat maakt continuïteit 
lastig.”
 
Wat doe je de volgende keer 
anders?  
“Minder oppervlakte, niet zo-
veel verdiepingen. Ik wil meer 
overzicht.”

Komt er een volgende keer?  
“Eerst even bijkomen en weer 
lekker koken. Maar het vuurtje 
kan, misschien over een jaar-
tje of vier,  altijd weer hoog 
gedraaid worden.”

TEKST: 
HANNE REUS
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ELKE  
STRAATHOEK

Chiel van Zelst (1964): straatratje, punker, verslaafde, kunstenaar, nachtburgemeester, papa.

Straatratje, 

De Nieuwe Kerkstraat
“Ik ben geboren in het uitzicht dat ik nu 
schilder, om de hoek bij de Magere Brug. 
Wij zaten in het zijstraatje van die mooie 
Amstel, met die grote huizen. De Nieuwe 
Kerkstraat zat vol met winkeltjes, je kon 
er zelfs tanken, en in de dichtgetimmerde 
panden en op de lege kavels speelden we. 
Ik weet nog dat mijn moeder altijd op de 
hoek afsprak, bij de Amstel, ze schaamde 
zich voor ons straatje, dat was armoeiig. 
Nu is het een ontzettende kakstraat.”

Skaten op de Magere Brug
“Een van mijn beste jeugdherinneringen: 
skateboarden van de Magere Brug af, 
altijd na schooltijd. Ik begon ermee toen 
ik elf was, halverwege de jaren zeven-
tig. Was het zo van: ‘wat heb jij nou? 
Een step zonder stuur? Een plank met 
wielen?’ Dat was echt de eerste tijd van 
het skateboarden. Het kwam van die rijke 
Amstel-achtige kinderen, die gingen naar 
Amerika, dat was natuurlijk een super 
reis. Die namen dat skateboarden mee, 
en toen namen wij dat over.”

Liefde voor de nacht
“Ik wilde naar Blondie in Paradiso, moest 
ik mijn moeder meenemen omdat ik er 

kunstenaar,
papa.

punker, 

verslaafde,
nachtburgemeester,

ECHT OORLOG.
SJAALS, 

HELMEN. 
HET WAS ER 

LAWLESS.

anders niet in mocht. Ik was veertien en 
punk: colbertje, veiligheidsspeld, en m’n 
haar door de war. De avond was legen-
darisch, de rij was zo groot dat de tram 
er niet langs kon. Werd iedereen platge-
drukt, ging de massa zo heen en weer. 
Die nacht besefte ik dat er na bedtijd nog 
een hele andere wereld doorgaat. Ik wist 
meteen dat ik daarbij wilde zijn. Mooi ook 
dat ik zoveel jaar later (in 2006, red) in 
Paradiso benoemd werd tot Nachtburge-
meester.”  

Geheime hut
“Rond 1980 was Amsterdam een echte 
krakersstad aan het worden, daar kwa-
men wij als kinderen met ons skate-
boardje ook bij. Waar nu de Stopera 
staat, was een zandvlakte met tenten. 
Daar woonden stadsnomaden met gei-
ten, van die hippies. Dat liep dan ook wel 
eens uit de hand met junks en rare types. 
Daar stond nog een huis in het midden, 
van schoonmaakbedrijf Cemsto, vol kra-
kers. Aan de achterkant van dat gebouw 
zat een loods die half onder water stond, 
daar bouwden wij een skatebaan in. Was 
het: ‘nou ik blijf hier slapen, hoor! Jij?’. 
Een soort geheime hut. Voor ons was de 
hele binnenstad een tuin.”

Kraakoorlog
“Daarna gingen we echt kraken, een 
groot pand op de Uilenburgerstraat. Daar 
werd het heftig. De eerste dag werd er 
gegooid met een soort zoutzuurgas-
mengsel dat een chemische reactie gaf. 
Andere krakers kwamen ons helpen, 
die stonden klaar met brandblussers 
met ammoniak erin. Ging veel te ver, de 
studentenkrakers, van die sociologie-
studentes, vertrokken ook allemaal uit 
het pand, maar wij vonden het juist leuk 
worden. Echt oorlog. Sjaals, helmen. Het 
was er lawless. Ging je een weekendje 
weg, lagen je spullen beneden, zat er 
iemand anders in je kamer. Moest je je 
weer terugvechten. Toen waren we acht-
tien ofzo, die harde energie, daar heb je 
dan zin in. Ik vond het geweldig.”

Heroïne
“Met heroïne begon ik op mijn achttien-
de, het heeft een kleine tien jaar geduurd 
voordat ik er echt vanaf was. De eerste 
keer dat ik het nam, ik heb altijd gerookt, 
was meer in een kunstachtige setting. In 
De Koer, waar Eddie de Clercq draaide. 
Speed was er sowieso, en heroïne was 
ook altijd overal. Eerst was heroïne 
voor losers, maar dat waren vooral de 
spuiters. Roken van folie, dat was wel 
geaccepteerd. 
De herinneringen aan mijn heroïnetijd 
worden wel minder. De Zeedijk, dat je in 
zo’n portiek zit te chinezen met z’n allen. 
De lelijkheid in de mooiheid van de stad. 
En waar nu dat hotel zit, op de hoek van 
de Herengracht en Vijzelstraat, daar zat 
vroeger een Surinaamse soos die met 
subsidie kon bestaan. Op de deur stond 
‘sociale vereniging’, maar binnen was het 
een soort New Yorks crackpand, met een 
duistere zaal waar mensen op de grond 
lagen met kaarsjes en waar dealers 
rondliepen.”

Vrieshuis
“Door Vrieshuis Amerika, op de Oostelijke 
Handelskade, kwam ik helemaal terug. Ik 
was van de drugs af, deed een avondop-
leiding op de Rietveld, was 28. Toen we 
voor het eerst in het pand kwamen wist 
ik meteen: dit is het. Dat was in 1992. Ik 
voelde dezelfde energie als meer dan tien 
jaar eerder in die Cemsto loods: het en-
thousiasme, de zin om te bouwen, maar 
zonder die drugs en die no-future. Alles 
kon er. Ik heb er twee jaar geknald, voor 
onze eigen feesten kon alles. Hoppa, 
kippengaas voor de bar, topless meiden 
erachter, alles blauw schilderen en drie 
auto’s erin. Persbericht eruit, AT5 bellen 
en de dag erna stond er een gigantische 
rij. Het werd alleen maar gekker. We 
kwamen dat pand bijna niet meer uit. 
Soms werkte ik een maand aan een de-
cor. Caravans, bomen, als het maar groot 
was. Ik woonde er als enige, en ‘s nachts 
ging ik uit mijn bed om het decor net nog 
een beetje bij te draaien, zodat het hele-
maal perfect was. In het Vrieshuis kwam 
alles bij elkaar.”

 Amsterdams uitzicht
“Mijn opa, die was een beetje mijn vader, 
kwam echt uit armoede, van 13 op een 
woninkje. Hij liet mij de stad zien: ‘hier 
zat een kappertje, die deed voor tien cent 
je haar, hier kocht je zure bommen’. Daar 
denk ik nu veel aan terug, helemaal nu 
ik mijn eigen kind ook de stad laat zien. 
Hij vindt het leuk om naar de fontein 
op het Frederiksplein te gaan, om daar 
door heen te stappen. Ging ik als kind ’s 
zomers ook heen. Via mijn zoontje ben ik 
Amsterdam nog een keer opnieuw aan 
het ontdekken. Heb je van die gesprek-
ken: ‘ken je dat speeltuintje niet? Echt 
heel, leuk, vlak naast de Coffee Company 
en de schepjes liggen er al’.”

CHIEL VAN ZELST

TEKST: LIEDEWIJ LOORBACH
BEELD: ILJA MEEFOUT
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De wetenschap grijpt via crowdsour-
cing steeds vaker terug naar de gewone 
burger. Van het analyseren van satelliet-
beelden, tot gedetailleerde fijnstofmetin-
gen en een spelletje ‘eiwitten vouwen’ om 
het onderzoek naar nieuwe medicijnen 
een boost te geven. Niet-wetenschap-
pers spelen soms een grote rol in het 
mogelijk maken van onderzoek en het 
verzamelen of analyseren van gegevens. 
Vrolijke avond met columns, een quiz, 
een proefje door NEMO, en wie weet 
zetten de aanwezige wetenschappers de 
zaal meteen in om data te vergaren. 
www.debalie.nl

AGENDA
FEBRUARI

Filosofische avond over de vraag hoe ver 
we kunnen gaan in het sleutelen aan de 
mens. ‘De wereld is vol antidepressiva, 
ritalin, vruchtwaterpuncties, prothesen 
en hersenimplantaten. Kunnen deze mid-
delen ethisch verantwoord worden inge-
bed in de samenleving?’ Met onder meer 
Peter-Paul Verbeek, hoogleraar mens 
en technologie en Maartje Schermer, 
hoogleraar filosofie van de geneeskunde 
en de maakbaarheid van de mens.
denieuweliefde.com

Dinsdag 5 februari
20.00 uur

De Nieuwe Liefde 
Da Costakade 102

DE MAAKBARE 
MENS

BOOMING 
AMSTERDAM

Dit jaar vieren we 400 jaar grachtengor-
del. Amsterdam was door de wereldhan-
del over zee in de Gouden Eeuw even de 
belangrijkste stad van de wereld, en de 
rijke Amsterdammers konden het breed 
laten hangen met de meest prachtige 
panden. Op oude kaarten is te zien hoe 
dat oude dorp bij de Amstel en het IJ, in 
spectaculair tempo uitgroeide tot heuse 
stad met die prachtige grachten.
stadsarchief.amsterdam.nl

Tentoonstelling 
Vanaf 15 februari

Stadsarchief 
Vijzelstraat 32

Hiphop is poëzie. Poëzie kan hiphop zijn. 
Op SPOKEN delen dichters en rappers 
het podium. Laat een stortvloed van 
woorden op je neerdalen, laat je wiegen 
door het ritme van de klanken en laat je 
wakker schudden door de boodschap.
ssba.nl

Zaterdag 16 februari 
20.30 uur

Stadsschouwburg  
Leidseplein 

SPOKEN

Doe je gordel om, deze avond gaat in rap 
tempo voorbij. Elke spreker krijgt niet 
meer dan vijf minuten om de twintig sli-
des af te werken. Sprekers komen vooral 
uit de creatieve hoek, jezelf aanmelden 
kan ook, via ignite@mediamatic.net . 
Voor en door locals, maar de voertaal is 
Engels. Een pilletje nemen tegen ergernis 
over steenkolenengels is dus ook aan te 
raden.
www.mediamatic.net

Elke derde zondag van de maand is 
het de hele dag brunchfeest tijdens de 
Neighbourfoodmarket op het Wester-
gasterrein. Boeren, traiteurs, slagers, 
kaasmakers, sappersers, barista’s en 
ga zo maar door verkopen er hun waar. 
Scharrel langs de kramen je maal bij 
elkaar en pik etend aan een van de lange 
tafels ook even wat smaken mee van het 
bord van je buurman.
neighbourfoodmarket.nl

IGNITE  
AMSTERDAM

NEIGHBOUR-
FOODMARKET

27 februari 
20.00 uur

Mediamatic Fabriek 
VOC Kade 10

Zondag 17 februari 
11.00 – 18.00 uur

Westergasterrein 
Toegang gratis

Indie Brands, of het nou gaat om jeans, 
apps of worst, kunnen alleen slagen op 
hun creatieve kracht. De grote geldmotor 
ontbreekt. Deze derde avond van Indie 
Brands, een spin-off van het boek Indie 
Brands van de Amsterdamse Anneloes 
van Gaalen, gaat over creatief onder-
nemerschap. Niet alleen met succes 
verhalen, ook merken die het niet redden. 
Kan de ondernemer in spé immers een 
boel van leren.
www.dezwijger.nl

Woensdag 20 februari 
20.00 uur

Pakhuis de Zwijger  
Piet Heinkade 179

INDIE BRANDS

Filosofie tussen moderne kunst en 
obscure muziekproducers: festival 
Sonic Acts biedt voer voor alle scherpe 
geesten. Het festival vindt eens in de 
twee jaar plaats, dit keer is het thema 
The Dark Universe. Uitgangspunt zijn 
recente wetenschappelijke ontwikkelin-
gen, ‘die laten zien dat onze wereld nog 
onbekender en vreemder is dan we ons 
voorstelden’. 
Sonicacts.com

Donderdag 21-24 
februari

Allerlei locaties in de 
stad

SONIC ACTS
27 februari 
20.00 uur

De Balie 
Kleine 
Gartmanplantsoen 10

DOE-HET-ZELF 
WETENSCHAP

Di 
05

Wo 
20

Zo 
17

Zo 
17

Za 
16

Vr 
27

Vr 
15

Do 
21
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Waar maak je je druk om? 
“In mijn jeugd waren het al-
leen oudjes, een paar aso’s 
en wat rebellerende tieners 
die op een brommer zaten. 
Maar rond 2000 begon de 
enorme groei van brommers 
en snorscooters. Het is bizar 
dat je mensen dik en onge-
lukkig ziet worden met hun 
dikke achterwerk op de brom-
mer. Het is slecht voor hun 
gezondheid, en slecht voor de 
gezondheid van mensen die 
achter hen staan bij het stop-
licht. Ook de geluidsoverlast 
is slecht voor je gezondheid. 
Ik erger me eraan dat we ons 
lichaam niet meer gebruiken 
om te leven, alleen nog maar 
om knopjes in te drukken. Als 
we zo doorgaan brengen we 
een dichtgeslibde, versuikerde 
generatie voort die z’n spieren 
niet meer kan gebruiken maar 
wel gigantische hoeveelheden 
energie verbrast.”

Voor wie sticker je? 
“Ik wil met de sticker vooral 
fietsers en voetgangers 

bereiken. De ergernis bij hen 
is enorm, maar latent. Ik zeg 
met de sticker: ‘jij ben niet 
gek, het ìs niet normaal dat je 
die vieze, ziekmakende lucht 
moet inademen - die brommer 
zou z’n eigen gassen moeten 
happen’. 
 
 
 
 
 

Voor je ook op andere wijze 
actie? 
“Ik spreek wel eens brom-
merrijders aan. Benieuwd hoe 
ze het moreel aan zichzelf 
verkopen dat ze zelf op hun 
luie reet zitten en anderen in 
de gassen zetten. ‘Zit wel lek-
ker zo hè?’, zeg ik dan bij het 
stoplicht. ‘Lekker met je hoofd 
in de frisse lucht’. Dan knikken 
ze meestal vriendelijk. En dan 
zeg ik daarna: ‘en wat denk je 
van die mensen achter je?’.
Soms zeggen ze: ‘Dan ga je 

toch lekker op het platteland 
wonen?’. Meestal springt 
het stoplicht dan op groen 
en scheuren ze er vandoor, 
gesprek afgelopen. Terwijl die 
opmerking over het platteland, 
de gedachtegang erachter, me 
diepe zorgen baart.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoeken die lui ook zoveel 
mogelijk andere mensen op 
als ze een scheet moeten la-
ten? Of hebben ze dan wél de 
beschaving om even verderop 
te gaan staan?”

Wie helpen je? 
“Via de facebookpagina vra-
gen mensen stickers aan, die 
gaan nu heel Nederland door. 
En dan zien anderen ze weer 
ergens hangen, vinden de pa-
gina en vragen daar weer om 
stickers. Het is duidelijk dat 

de irritatie over scooters en 
brommers ontzettend hoog is, 
en niet alleen in Amsterdam.”

Wat hoop je te bereiken? 
“Mijn hoop is dat het lang-
zamerhand niet meer sociaal 
acceptabel is om aan een 
brommer te beginnen. En als 
er minder mensen beginnen 
aan een brommer, dan zijn er 
uiteindelijk ook minder brom-
mers op straat.”
“Ik verwacht heus niet dat alle 
scooters van de ene op de an-
dere dag verdwijnen. Boven-
dien, van iemand die slecht ter 
been is, of die vanwege slecht 
openbaar vervoer en grote 
afstanden alleen per scooter 
op zijn werk kan komen, neem 
ik de scooteroverlast wel voor 
lief. Maar 95% van de brom-
merritten komt in plaats van 
fietsritjes! Het gaat mij om 
die 95%. Ik heb geen zin in 
de herrie en stank van een of 
andere bimbo die ermee naar 
de sportschool gaat.”

Sinds begin dit jaar hangen er stickers van De Eerlijke Brommer op Amsterdamse kruis- 
punten. De man achter De Eerlijke Brommer wil liever anoniem blijven. Erover vertellen  
wil hij wel. “Het ìs niet normaal dat je die vieze, ziekmakende lucht moet inademen.”

STADSRIDDER

Strategisch geplaatst: op ooghoogte van wachtende tweewielers en voetgangers.

DE EERLIJKE
BROMMER

“De ergernis bij fietsers  
en voetgangers  

is enorm”

Ook elektrisch rijden?
Zakelijke rijders die elektrisch willen gaan rijden, komen in 2013 in Amsterdam 
voordelig uit. De gemeente biedt Amsterdam namelijk flinke subsidies voor 
verschillende soorten elektrische voertuigen: 

• Vrachtauto: d 40.000,- 
• Bestelvoertuig: d 5.000,- (d 10.000,- incl. rijkssubsidie)  
• Taxi: d 5.000,- (d 10.000,- incl. rijkssubsidie) 
• Personenauto’s voor zakelijk veelrijder: d 5.000,- 

Naast de Amsterdamse en rijkssubsidie kunt u ook nog gebruik maken van  
voordelige belastingregelingen als MIA en VAMIL. Elektrisch wordt zo al snel 
goedkoper dan dieselrijden! Amsterdam zorgt voor een dekkend laadnetwerk.

Komt u in aanmerking?  
Kijk op www.amsterdam.nl/elektrisch voor meer informatie over de subsidie, 
links naar beschikbare elektrische auto’s, het oplaadnetwerk en ervaringen van 
bedrijven die al elektrisch rijden. Mail vragen naar luchtkwaliteit@amsterdam.nl. 

Werk met slim en schoon vervoer mee aan schone lucht in een aantrekkelijke stad.
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