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Geld uitdelen 
Iedereen droomt er wel eens van. Wat als ik opeens 

zomaar een groot geldbedrag cadeau kreeg? Zou ik 

een verre reis maken? Mijn huis opnieuw inrichten? 

Goede vraag. Maar wat als je helemaal geen huis 

hebt? Als je 's nachts in het bos ligt met je slaapzak. 

Of op een slaapzaal logeert met tien andere 

daklozen?  
Televisiepresentator Beau van Erven Dorens wil 

het Nederlands publiek laten zien wat enkele 

Amsterdamse daklozen zouden doen als ze 10.000 

euro krijgen te besteden. Hoe zouden ze hun basis 

neerzetten, welke steun zouden ze willen ontvangen. 

Het programma, 'Amsterdam Project', komt deze 

herfst op televisie. Een mooi initiatief, dat hopelijk 

de bestaande, negatieve vooroordelen over dak- en 

thuislozen uit de wereld helpt. En Beau, je bent ook 

van harte welkom in Den Haag en Rotterdam hoor!  

> Van de redactie

Tanya van der Spek
redactie@haagsstraatnieuws.nl



te komen. De camera stond die ontwik-
keling, achteraf gezien, in de weg. Als 
ik een onbekende Nederlander was 
geweest, zonder tv-programma, was 
het voor de vijf deelnemers een stuk 
gemakkelijker geweest. We filmen nu 
echt niet meer, Lolle bijvoorbeeld vond 
het niet meer fijn. We zijn er meteen 
mee gestopt.
Wat deze vijf mensen hebben mee-
gemaakt waardoor ze op straat zijn 
beland, van sommigen weet ik het 
nog steeds niet… trouwens, een aantal 
verhalen zijn te vreselijk, die moet je 
voor een camera gewoon niet vertellen. 
Van anderen weet ik wat ze tegen hun 
zin in hebben moeten doorstaan. Het 
heeft altijd te maken met mishandeling, 
machtsmisbruik. Ik vond dat verschrik-
kelijk om aan te horen. Gelukkig stond 
er voor mij al gauw tegenover dat er, als 
je werkelijk bezorgd bent om iemand, 
iets goeds kan gebeuren. Financiële 
hulp, prima. Maar aandacht, of beter 
gezegd: echte liefde, dat bepaalt het 
grootste deel van het succes. De deelne-
mers voelen zich hierdoor weer gekend. 
Ik heb pas nog bij Bagels en Beans met 
Gerrie zijn theorie-examen voor het 
vrachtwagenrijbewijs zitten oefenen. 
Doodsbang was-ie, en zo verschrikkelijk 

leren kennen als een man die nooit 
liegt. Zag hij een pluisje of papiertje 
op straat liggen dan raapte hij dat op, 
bracht het meteen naar de prullenbak 
of stopte het weg in zijn broekzak. 
Lolle rookt shag, drukt na afloop zijn 
peukje uit, veegt keurig de sporen weg 
en stopt het in de vuilnisbak. Ik vroeg 
hem eens: “Heb je eigenlijk wel eens iets 
gestolen?” Hij dacht een poos na: “Ja! 
Een Marsreep.” Was één keer gebeurd, 
op z’n twaalfde…’ Soms moest hij al 
zijn boetes voor buitenslapen uitzitten, 
tsss…dan spendeert de overheid zo’n 
drie à vierduizend euro aan kosten om 
zo iemand achter de tralies te krijgen! 
Vond-ie trouwens helemaal niet erg, in 
de bak zat hij tenminste even warm en 
droog, kreeg-ie lekker te eten.”

Wat zag je het afgelopen jaar 
gebeuren?
“Voorafgaand aan de opnames heb ik 
eerst een tachtig pagina’s tellend rap-
port over dat daklozenproject uit 2009 
in Londen gelezen. Een van de succes-
sen bleek dat bij zeven van hun deel-
nemers de sociale cohesie terug kwam. 
Ze zagen hun familie weer, kregen 
vrienden. Dat ging bij onze groep net zo, 
ze werden echt gezien en durfden zelf 
weer contact te maken, te voorschijn 

nooit teleurstellen.” Dat gaf een enorme 
houvast, in het begin zag je dat iedere 
deelnemer het meteen heel goed wilde 
doen, want tja, ze kregen een kans! 
Toen kwam de terugval, dan ging ‘t 
weer vooruit… dan weer een enorme 
terugval en hup, kwam er een enorme 
piek… opnieuw een diepe val en erger en 
erger. Halverwege dacht ik: O nééé, ik 
ben het zelf die ze in die ellende stort. 
Had ik ze niet beter met rust kunnen 
laten, ik heb een beerput geopend. Kijk, 
zo’n jonge, slimme, welbespraakte vent 
als Marco die op een haar na zijn studie 
economie had afgemaakt, die redde 
zich wel. Daar kon ik op vertrouwen 
als hij een paar dagen zoek was. Maar 
zodra Lolle zes dagen spoorloos was… 
ik raakte totaal in paniek, ben ’s nachts 
keihard door de ijskoude nacht rond 
gaan fietsen of ik hem vond. Nergens. 
En de volgende ochtend was hij er wéér 
niet.. achteraf bleek dat hij dacht dat 
wij boos op hem zouden zijn, het had 
iets met geld te maken maar eigenlijk 
meer met liefde en aandacht. Dat was 
helemaal niet het geval. O die Lolle, hij 
had éénendertig cent op zijn rekening 
staan en kreeg een boete van honderd 
veertig euro voor buitenslapen. Hij was 
toen per ongeluk op de Nieuwmarkt 
ingedommeld, ondertussen had ik hem 

niet sterven! Mijn contact met Lolle 
heeft een vriendschappelijke vorm 
gekregen. Wij, mijn producer zowel als 
mijn eindredacteur, Francine Schaap, 
onderhouden nog steeds de contacten, 
ik zit regelmatig met Lolle koffie te 
drinken… Francine heeft trouwens op 
moeilijke momenten zoveel fantastische 
dingen gedaan, ze behield heel rustig 
het overzicht over de situatie, bleef 
volkomen zichzelf, allemaal heel 

bewonderenswaardig. We belden elkaar 
soms zelfs ’s nachts om ons verhaal 
kwijt te kunnen. Van Rokus Loopik heb 
ik enorm veel geleerd, hij heeft in het 
begin meteen gewaarschuwd: “Jullie 
moeten bereid zijn te zeggen: wat de 
deelnemers ook doen, ze kunnen ons 

> Een paar jaar geleden hoorde Beau 
van Erven Dorens over een onderzoek 
in Londen: aan dertien daklozen werd 
een jaar lang persoonlijke hulp aange-
boden plus een paar duizend pond om 
hun meest nijpende problemen aan te 
pakken. Twaalf maanden later bezaten 
zeven van de dertien mensen een dak 
boven hun hoofd, sommigen hadden 
zelfs een baan, anderen volgden een 
cursus. Beau en zijn programmateam, 
samen met deskundigen als Sociaal-
Psychologisch praktijkdeskundige Rokus 
Loopik, die al 32 jaar met daklozen 
werkt, Leger des Heils directeur Henk 
Dijkstra en budgetcoach Lisa Verdegaal 
dachten: Zou zoiets hier in Amsterdam 
ook werken? Ze vonden het de poging 
waard. The Amsterdam Project was een 
feit. 

Vijf deelnemers, Chayenne (22), Lolle 
(67), Gerrie (44), Alan (30) en Marco (34) 
gingen met behulp van alle deskundige 
hulp die ze maar wilden plus een pinpas 

op zak- goed voor tienduizend euro- de 
strijd aan met hun problemen. Beau: 
“We kozen er bewust voor deze mensen 
eerst rustig te benaderen en stuurden 
heel langzaam aan op het verkrijgen 
van een vertrouwensrelatie. We vonden 
het belangrijk om, voordat ze uit hun 
eigen- weliswaar miserabele maar tóch- 
comfortzone zouden worden gehaald 
de deelnemers de tijd te gunnen om na 
te denken, de zaken eerst op een rij te 
zetten. We realiseerden ons dat we met 
ons aanbod hun hele leven op z’n kop 
gingen zetten. Daarbij hoorde ook: dat 
we ze met de camera gingen volgen. 
Konden ze dat aan? Wilden ze dat wel?” 

Een intensief, heftig plan. Hoe 
moeilijk vond je het zelf toen je er 
eenmaal aan was begonnen?
“We hebben als team, na een lange 
voorbereiding, een jaar lang gefilmd 
en met de deelnemers gewerkt. Het 
programma wordt vanaf 25 oktober 
uitgezonden en ik kan nu al zeggen: 

in de mislukking ervan zit het succes. 
Aan het begin stond ik nog met enige 
journalistieke distantie tegenover de 
daklozen en de bijbehorende materie, 
maar op het moment dat ik met het 
team de vijf daklozen, vier mannen en 
één vrouw met een kind, als een soort 
familie omarmde, in plaats van vanuit 
het oorspronkelijke idee tegen ze te zeg-
gen: “Jij doet het zelf maar…” veranderde 
alles. Toen het contact persoonlijk werd 
ging het project pas echt de goede kant 
op. Dat bleek de hele kern van de zaak! 
Ik was gewoon een tv-presentator van 
spelletjes en allerlei toestanden, maar 
toen ik deze daklozenwereld indook, 
aandacht en vertrouwen begon te geven 
en vooral: mezelf als mens ging laten 
zien, ja tóén begon het eerste succes 
te komen. Ik moest natuurlijk zelf ook 
tevoorschijn komen, we zagen elkaar 
ondertussen zo vaak. Ik had daar geen 
moeite mee. Ik zag de deelnemers al 
gauw niet meer als daklozen maar als 
mensen. Op het moment dat de maat-

schappij deze mensen zo gaat zien en 
niet alleen maar aanspreekt als num-
mer… ik ben er nu van overtuigd dat je 
alleen daarmee al veel meer bij deze 
groep voor mekaar krijgt.
Nu het programma klaar is voelt ons 
contact met hen nog steeds als familie.”

Wat bleken tijdens het draaien de 
belangrijkste ingrediënten?
“We begonnen met Lolle, een 67-jarige 
man die meestal ergens achter de 
Nieuwe Houttuinen, bij Tussen de 
Bogen, op straat sliep. Nu niet meer, 
maar ongelooflijk dat zo’n man de 
afgelopen twaalf jaar over straat 
heeft gezworven. Wat me meteen 
al verschrikkelijk raakte was dat hij 
bijna niks bij zich had maar wel zijn 
codicil uit zijn binnenzak haalde, 
dat droeg hij altijd bij zich. Hij was 
al bereid om te sterven, terwijl… hij 
is niet lastig, niet aan de drugs, niet 
aan de drank, die man leeft in dit 
welvarende land? Die moet helemáál vervolg interview >
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‘Ik ben altijd gefascineerd geweest door al die rondwervende daklozen in de stad: 
wie zijn deze mensen? Waar komen ze vandaan, hoe zijn ze zo in de problemen 
geraakt? En: hoe zou je ze kunnen helpen?...’  tekst Margit Willems foto's Piet Hermans

Liefde 
bepaalt
het succes

Paspoort 
beau van erven Dorens

Naam: beau noël van erven dorens.  

Geboren: Haarlem, 24 december 1970.

Woonplaats: amsterdam.

Jeugd: woonde tot zijn vierde in maleisië, 

vader was topman bij shell.

Opleiding: onafgemaakte studies nederlands, 

geschiedenis en politicologie.

Loopbaan: werkte voor de radio en als columnist 

voor diverse media.

Televisie: in 1998 kreeg beau van erven dorens 

bij rtL 4 zijn eerste televisieprogramma: alles 

voor de kijkcijfers. bekendste programma's zijn 

deal or no deal, rtL boulevard, ik hou van Holland 

en Het Zesde Zintuig. Hij schrijft ook boeken, is 

stemacteur voor films en speelt in series.

Echtgenote: selly van der meijden, lerares Frans. 

Kinderen: tweeling bram en tijn, bobbie en Jan.

Rellen: voor het programma oh beau bood hij 

toenmalig minister van Justitie winnie sorgdrager 

een wc-pot met inhoud aan en hij gooide een ruit 

in op het binnenhof. 

Grappige feiten: beau is een volle neef van 

dominique van der Heyde. Zijn tweede naam heeft 

hij omdat hij op kerstavond is geboren. 

(Bronnen: Wikipedia en Libelle.nl)

‘Dit aanbod zette
hun hele leven op
z’n kop’



> nadat hij was vertrokken leerde ik de stilte die zich in 
mijn lichaam schikte te verdragen. mijn armen die zonder 
hem niets meer te omhelzen hadden, wapperden als ver-
geten wasgoed langs de lijnen van mijn lijf. 

ik heb die armen kunnen troosten door hen dagelijks met 
me mee te nemen naar het bos, waar ik hen om de bomen 
sloeg en zo maar wat bleef staan, nét zolang tot ze er 
weer tégen konden. eén omhelzing, elke dag.

tekst Bianca Hiemcke Schriek
foto Eveline van Egdom

te kunnen gaan pakken. En dan vooral 
niet kortstondig, of alleen maar voor op 
de tv. Dat is geen hulpverlenen, dat is 
geen sociale betrokkenheid! Ik zou heel 
graag zo verder gaan en met andere 
probleemgroepen zulke programma’s 
maken. Met uitgeprocedeerden… Er valt 
nog zoveel te doen. Ik stond in Noord bij 
de soepbus…” 

Beau, ben je veranderd?
“Ik heb geleerd dat dakloos worden 
werkelijk iedereen kan overkomen. En 
dat ik met veel van deze mensen niet 
anders kon dan verknocht raken, ik 
kreeg hun verhaal te horen. 
Ik schaam me een beetje voor wat ik in 
de jaren hiervoor heb gelaten. Dat gaat 
niet alleen over daklozen, maar ook over 
vluchtelingen, de ouderenzorg… over alle 
groepen mensen in benarde posities… 
die verdienen zoveel meer aandacht. 
Ik voel dat ik dit inzicht niet meer kan 
terugdraaien. Ik zou met zuurstof en 
bloed de hele daklozenwereld tot leven 
willen brengen en tonen: dit is wat er 
achter zit. Veel mensen voelen zich 
schuldig en draaien hun hoofd weg. Ja, 
dan zie je dat allemaal niet.” 

www.rtllatenight.nl /the-amsterdam-project 
the amsterdam project komt op televisie 
vanaf dinsdag 25 oktober.

BN-ers. Mensen als Willeke, die een 
laagbetaalde baan hebben maar onder-
tussen binnen hun werk zo’n enorme 
betrokkenheid tonen.”

En jij, hoe moet het verder 
met jou? Je hebt deze passie 
ontwikkeld…
“De deelnemers zal ik echt niet meer 
loslaten. Dat kan ook helemaal niet, 
want we zijn zo verbonden geraakt…”

… maar het is er niet één, het zijn 
er wel vijf!
“Nu het tv-programma binnenkort 
uitgezonden gaat worden is het extra 
belangrijk om er voor ze te zijn. Ze 
weten wat ze te wachten staat, dat ze 
zelf een BN-er worden. We moeten er 
staan voor ze.”

“Ja zeg, tienduizend euro krijgen, 
dat wil ik ook wel…” Hoe kun je je 
tegen zulke reacties van kijkers 
weren?
“Ach ja, túúrlijk krijg je dat. Maar ik ben 
door mijn ervaring al wijzer geworden. 
Mensen die dat roepen moeten naar 
het programma gaan kijken, zien met 
hoeveel verantwoordelijkheidsgevoel en 
onderlinge ruggespraak we dit program-
ma hebben gemaakt. Ik heb zelf altijd 
de droom gehad om met inzet van mijn 
vak een maatschappelijk probleem aan 

als dakloze vond hij eigenlijk wel fijn 
omdat je de verantwoording voor de 
problemen die je ooit hebt veroorzaakt 
dan niet hoeft te nemen. “Niemand 
valt me lastig, ik scharrel alles wel bij 
elkaar…” Die man is echt niet met crimi-
naliteit bezig, he-le-máál niet. Dat weg-
lopen voor z’n problemen komt tijdens 
het programma de hele tijd naar voren. 
Hij lijkt de man die het gemakkelijkste 
uit de problemen zou kunnen komen, 
weet massa’s dingen veel beter dan ik… 
maar om die stap naar schuldhulp te 

zetten? No way. Ik riep telkens: “Doe het 
nou, bijt er doorheen! Het is zo’n goede 
organisatie…” Uiteindelijk belandden 
we bij het Leger des Heils, bij Willeke, 
och zo’n betrokken stoer meisje... er is 
een grote groep mensen die- met een 
campagne of zo- eens in beeld moesten 
komen, in plaats van altijd dezelfde 

nerveus: ”Ik ga dat niet halen, ik ga dat 
niet kunnen!” Gisteren heeft hij zijn 
examen gehaald, nou dat hééft hem een 
boost gegeven!”

Kan hulp bieden zo simpel zijn- of 
is het toch eindeloos ingewikkeld? 
Want hoe nu verder?
“Eén: laten we die mensen als mensen 
behandelen en twee: als je op straat 
daklozen tegenkomt, maak dan gewoon 
eens een praatje met ze. Geef ze iets 
leuks, een boek, ga een keer koffie met 
ze drinken. Gerrie is bijvoorbeeld dol op 
de daklozenkrant, niet in de eerste plaats 
vanwege het geld, nee vanwege zijn 
klantenkring. Zijn contacten. Ik leerde 
zijn trots kennen en daar zit meteen 
zijn frustratie. Hij wil het allemaal zelf 
kunnen, een uitkering aanvragen? “Nee! 
Dát zeker niet. Ik heb er nog nooit een 
gehad, ik ga werken voor m’n geld.” 
Hij heeft nu zijn oude baan bij een 
parkeergarage weer terug maar heeft 
als straatkrantverkoper een hele tijd 
precies genoeg geld kunnen verdienen 
om in leven te blijven. Hij sliep in een 
leegstaand kantoorpand, kon precies 
zijn OV-ticket erheen betalen, want 
zwartrijden? Zal hij ooit. Die trots. Toen 
Lolle geld van ons kreeg, weet je wat 
het eerste was wat hij deed? Een OV-
kaart aanschaffen. Zo sympathiek hè? 
Marco bezit die trots ook. Het vrije leven 

Beau met deelnemer Lolle. Foto: RTL.
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beau met deelnemer Lolle. Foto: rtL.
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‘Toen ik mezelf liet
zien, veranderde
alles’



een gewone volkstuin. Vorig jaar is 
mijn vrouw overleden, ik wil niet 
alleen thuiszitten. Hier wordt alles 
biologisch gedaan. Biologisch mesten 
zegt me niets, volgens mij zit daar 
geen voeding in en deze grond is 
helemaal dood. De snoeischaar hier 
was erg bot, deze heb ik zelf aange-
schaft, maar ik laat hem hier, ande-
ren mogen hem ook gebruiken." 
Aan de overkant van de straat 
hebben vrijwilligers een klein yoga-
grasveldje aangelegd, waarnaast een 
jonge vrouw in haar tuintje werkt. 
Marijtje: "Er is ook iemand die hier 
kippen wil gaan houden." Ze wijst 
naar twee bijenkasten: "En we heb-
ben al een imker."  
 
Delftse PROEFtuin:
Nijverheidsstraat 7, 2624 BA Delft 
(achter de Aldi). 
Openingstijden: De tuin is open op 
woensdag, vrijdag en zaterdag. 

Chinese vrijwilligers hebben gegeven. 
Er hangen langgerekte, groenoranje 
vruchten met knobbeltjes aan; sommige 
gerijpte zijn trompetvormig openge-
barsten met binnenin felrode bolletjes. 
Even later proeven vrijwilligers aan de 
buitentafel de rode bolletjes, aangemoe-
digd door Marijtje. Ze vertelt: "De tuin 
levert groente en fruit op, maar zorgt 
ook voor leefbaarheid, een socialere, 
duurzame en gezondere woonomge-
ving." Ze wijst naar een plantenbed 
waar bijen en hommels rondzwermen. 
"Het ruikt hier ook lekker en er zijn 
vogels die hier eerst niet kwamen. 
Er wordt hier veel waarde gecreëerd, 
mensen kunnen ook een wandelin-
getje komen maken, er staan diverse 
bankjes." 
Op verschillende plekken zijn vrijwilli-
gers bezig. De 77-jarige Willem is sinds 
een week actief en haalt struikjes weg 
om een tuintje aan te leggen: "Ik was 
vroeger postbode in Den Haag en had 

gehakt’) en rucola vol gele bloemetjes: 
"Die smaken zoet, proef maar."

Vrijwilligers
Marijtje wordt aangeschoten door een 
vrouw, die komt vragen of haar oudere 
buurvrouw hier ook als vrijwilliger kan 
komen werken. Marijtje: "Er zijn nu on-
geveer 50 vrijwilligers. Buurtbewoners 
zijn wat afwachtend omdat het tijdelijk 
is. De jongste deelnemer is 25, de oud-
ste rond de tachtig. Vrijwilligers zijn 
bijvoorbeeld een alleenstaande oudere 
horecawerker, een mantelzorger, men-
sen met een artistieke achtergrond, 
academici, vier mensen die in China 
geboren zijn, onder wie een student 
die hier gaat promoveren en mensen 
van Iraakse, Marokkaanse, Duitse en 
Russische afkomst." 
Vervolgens lopen we door de tunnel-
vormige, met plastic afgedekte kas. Er 
groeien tomaten en Marijtje laat een 
plant zien, opgekweekt met zaadjes die 

> Vlak achter de Aldi aan de 
Papsouwselaan in Delft bevindt zich dit 
experimentele gebied, dat tevens aan de 
Spoortunnel grenst. Die wordt momen-
teel afgebouwd. Achter het toegangshek 
met gevlochten wilgentenen staat een 
schaftwagen met er tegenaan een bord 
vol aantekeningen voor vrijwilligers. 
Daarnaast bevindt zich op een betegeld 
stuk een kist halfrijpe tomaten voor 
plukabonnees. En naast een buitenwas-
tafeltje met een fles Ecover handwas-
middel zitten aan een - door een hotel 
geschonken - tafel vrijwilligers thee 
drinken. 
Van buitenaf ziet het terrein er enigs-
zins rommelig uit, maar als je het 
binnengaat, kom je in een half wild, 
afwisselend landschap met heuveltjes, 
wallen, begroeide geulen voor water-
afvoer en bloem- en groentebedden. 
Daartussen meanderen paadjes met 
houtsnippers en op diverse plaatsen 
staan bordjes met uitleg, zoals bij een 

twee meter hoge aardwal (‘De wal is 
begroeid met inheemse planten met 
stekels voor een goede afzetting van 
de tuin die tevens goed zijn voor in-
secten’). Je ziet gewassen met kleurige 
bloemen, waartussen je steeds meer 
groente- en vruchtensoorten ontdekt, 
zoals dille, pompoen, aardbei en witte 
courgetteachtige groente, venkel met 
haar ragfijne blad en pastinaken; som-
mige als verborgen schatten, verscholen 
onder grote bladeren, tussen grote gele 
kelkbloemen. 

Distels
Marijtje Mulder is als zzp-er aangetrok-
ken als beheerder. Eerder richtte ze 
met anderen een publiekstuinderij in 
Leiden op. "Dat is vooral een productie-
tuin. Dit is meer een ontmoetingsplek 
met een educatief doel qua duurzame 
voedselproductie en samenwerken 
met de natuur. Er komen regelmatig 
schoolklassen op excursie. Het totale 

oppervlak is 6000 vierkante meter en 
de tuin bestaat uit twee delen. Dit is 
meer gemeenschappelijk, aan de over-
kant van de straat zijn meer tuintjes die 
vrijwilligers zelf beheren. Omdat extra 
aangevoerde grond deels uit een toplaag 

bestond, is er spontaan plantengroei 
van die plek opgekomen, waaronder 
veel distels."

We wandelen langs bloembedden, 
waartussen plantenresten van rode 
melde nieuw gewas groeit. "Na de oogst 
zou je die plantenresten beter kunnen 
laten zitten als extra compost en om 
een betere bodemstructuur te krijgen. 
We kijken hoe dat uitwerkt." 
Bij het begin van sommige paden 
liggen stoeptegels met witgeverfde 
nummers. "Dat zijn markeringen voor 
plukabonnees." Vervolgens steekt ze 
een oranjerode vlag in de grond. "Zo 
weten ze dat het gewas hier plukrijp 
is. Er zijn 17 plukabonnees, die jaarlijks 
250 euro betalen en wekelijks komen 
oogsten. Uitgangspunt is dat je zo’n vijf 
eenpersoonsporties per week oogst. Het 
gaat hier om biologisch tuinieren zonder 
kunstmest of pesticiden " 
We lopen verder door langs winterpe-
nen, uitgelopen rode kolen, yacon (ap-
pelwortel uit de Andes), suikererwten, 
patison (een pompoenachtige vrucht: ‘Je 
kunt ze prima uithollen en vullen met 
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Anderhalf jaar geleden was het nog een kale vlakte met zand- en puinbergen 
in het Spoorzonegebied. Nu is de Delftse Proeftuin een plek waar gezinnen hun 
groenten plukken en anderen ontspanning vinden. tekst en foto's Lex Veldhoen>

Groenten plukken tussen   flats en kaalslag

‘Die gele bloemetjes 
smaken zoet, proef
maar’

Wethouder over de toekomst

over de toekomst van de proeftuin zegt 
wethouder stephan brandligt (werk, 
duurzame ontwikkeling en beheer van de 
stad): "we wisten tevoren dat de grond 
bebouwd zou gaan worden. de inkomsten 
die het moet opbrengen zijn meegere-
kend in de hele opzet van de spoorzone; 
anders ontstaat er een miljoenengat. in 
2014 is met stichting groenkracht een 
contract gesloten tot eind 2016, met de 
bepaling dat daarna een nieuw contract 
kon worden afgesloten. momenteel wor-
den gesprekken gevoerd met groenkracht 
over verlenging.’

Het college zelf neemt geen initia-
tieven. "dat is bewust omdat we een 
samenleving nastreven waar burgers zo 
veel mogelijk zelf meedoen. maar als er 
groepen met een initiatief komen, willen 
we waar mogelijk meewerken. we vinden 
deze ontwikkeling belangrijk, vanwege 
betere sociale structuren in wijken, het 
creëren van ontmoetingsplekken en zelf 
je eigen, gezonde voedsel kunnen ver-
bouwen."

Het uitzaaien van groenkracht

stichting groenkracht bestaat vijf jaar 
en heeft als doel dat mensen duurzamer 
omgaan met eetbare gewassen. dit 
wordt zichtbaar door plekken ecologisch 
in te richten en zo de openbare ruimte 
een extra functie geven voor bewoners. 
voorzitter ted van der klaauw (tevens 
docent ruimtelijke ordening en planolo-
gie aan de Hogeschool inholland): "onze 
stichting werkt mee aan zeven tuinen: 
in de wippolder, twee in de buitenhof, 
in tanthof-west en delfgauw. bij de 
papaver in de delftse Hout hebben we 
geholpen met de aanleg van een tuin 
en bij het poptapark hebben we recent 
samen met bewoners, een school en een 
woningcorporatie een tuin gerealiseerd. 
we bereiken op deze manier zo’n 200 
vrijwilligers, donateurs e n scholieren."
rotterdam heeft ook zoiets, met ‘eetbaar 
rotterdam’. ook in den Haag en steden 
als amsterdam, Leiden en nijmegen is 
men erg actief. "in het delftse collegeak-
koord staat dat de gemeente wil dat dit 
soort initiatieven meer ruimte krijgen. 
we verwachten hier tot 2019 te kunnen 
blijven, tenzij er eerder een projectont-
wikkelaar komt." is deze grond niet door 
crowdfunding te verwerven? dat denkt 
ted van der klaauw niet. "Het gaat om 
tonnen. wel hebben we met crowdfun-
ding en allerlei acties eromheen bij het 
begin 20.000 euro binnengehaald. Fonds 
1818 verdubbelde dat, waardoor we ons 
startkapitaal bij elkaar hadden en konden 
beginnen."
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1927
Rotterdamsche Bankvereeniging

de rotterdamsche bankvereeniging (robaver) heeft een kleurrijk verleden. de bank is opgericht 
in 1863, maar werd pas echt groot in de periode rondom de eerste wereldoorlog onder bestuur 
van willem westerman. in recordtempo had hij 4 banken overgenomen, wat westerman 
de bijnaam ‘willem de veroveraar’ opleverde. kort daarop werd robaver slachtoffer van de 
bankcrisis in de periode 1922 tot 1925. oorzaak hiervan was het vrijwel onbeperkt verstrekken 
van leningen, zonder dat daar genoeg reserves tegenover stonden. een van de grootste leningen 
was aan anton kröller, die het geld gebruikte om kunst voor zijn vrouw te kopen. Uiteindelijk 
ging anton's bedrijf failliet en is de kunstverzameling van zijn vrouw aan de staat verkocht. 
die collectie is tegenwoordig te zien in het kröller-müller museum. robaver werd gered door de 
overheid en zou uiteindelijk in 1964 fuseren met de amro bank.

Bewerking foto en tekst: Frank Suyker  
Www.mr-sugar.nl 
Met dank aan Stadsarchief Rotterdam.



Bereik in de Wijk is er voor mensen die 
professionele hulp nodig hebben om zelfstandig te 
kunnen (blijven) wonen. Door een combinatie van 
problemen is het soms lastig om op eigen kracht 
oplossingen te vinden. Via een wijkzorgteam 
of een andere verwijzer (bijvoorbeeld justitie, 
woningcorporatie e.d.) kunt u ons inschakelen 
voor ondersteuning en advies.
 
We werken preventief om huisuitzetting te 
voorkomen en bieden nazorg om terugval te 
voorkomen. Ons professionele team is breed 
inzetbaar en vakbekwaam op veel gebieden, zoals 
psychiatrie, verslaving, dagbesteding en fi nanciën. 
We zetten deskundige mensen in om schulden 
te inventariseren. Verdere hulp kan snel worden 
opgestart. Ook voor forensische begeleiding 
en ondersteuning aan mensen met een licht 
verstandelijke beperking kunt u contact met ons 
opnemen.  

Meer weten? 
Neem een kijkje op 
www.bereikindewijk.nl of bel tijdens 
kantoortijden naar 070-8 500 588.

> Lisandro (11) en Malak (10) lopen 
door de ruimte om te kijken of gasten 
al iets nodig hebben, terwijl de profes-
sionele kok Manuela Goncalves samen 
met andere vrijwilligers bezig is met 
de voorbereidingen van het avond-
eten. We bevinden ons in één van de 
drie vestigingen van het restaurant 
Hotspot Hutspot in de Rotterdamse 
wijk Crooswijk. Aan het plafond hangen 
lampen die deels uit pannen bestaan. 
De ruwe houten tafels zijn door de 
kinderen en volwassen vrijwilligers zelf 
in elkaar gezet. 
Stichting Hotspot Hutspot werd in 
2012 opgericht door Bob Richter, die 
het zich aantrok dat veel kinderen in 
bepaalde wijken niet gezond genoeg 
aten. Daarnaast wilde hij ze warm 
maken om voor hun toekomst te vech-
ten. Inmiddels bestaat het restaurant op 
drie locaties in Rotterdam: Lombardijen, 
Crooswijk en Heijplaat en is Dorine 
Rüter ‘één van zijn rechterhanden’. Twee 
tot drie dagen per week komen er zo’n 
6 tieners per locatie samen om te ko-
ken, waarbij ze worden bijgestaan door 

andere vrijwilligers en een professional. 
De locaties bestaan uit panden die al 
lange tijd leeg stonden.

Meerwaarde
Het concept sloeg direct aan, aldus 
Rüter, die haar baan opzegde en nu zo-
veel mogelijk meehelpt. Naast de jonge-
ren, hebben veel meer doelgroepen hun 

weg naar Hotspot Hutspot gevonden en 
maken ze samen gerechten klaar of hel-
pen in de bediening of moestuin. Voor 
zo’n acht euro kunnen gasten aanschui-
ven voor een driegangenmenu. 
"Het heeft gewoon een meerwaarde op 

allerlei fronten,” vertelt Rüter, terwijl 
één van de vrijwilligers een kan met 
water met daarin schijven sinaasappel 
op tafel zet. Voor de jongeren die op 
straat rondlummelden en misschien 
het foute pad op zouden gaan, is het 
goed. Maar ook voor anderen. Laatst 
kwam één van onze vrijwilligers die al 
jaren dakloos was hier in contact met 
iemand die hem aan een woning heeft 
geholpen. Een oudere vrouw die alleen 
woonde, kwam hier regelmatig eten tot-
dat ze te slecht ter been werd. Nu komt 
haar familie het eten ophalen om het 
naar haar toe brengen. Het zijn mooie 
dingen die precies laten zien waar dit 
voor staat.”
Gast Eldrick Leito, werkzaam als zorg-
manager, is intussen aangeschoven 
aan één van de tafeltjes en wacht nog 
even op zijn gezelschap. Hij is er voor 
de eerste keer. "Ik ken iemand die hier 
meehelpt, dus ik wilde wel eens zien 
hoe het is. Tot nu toe vind ik het al veel 
meer sfeer hebben dan bijvoorbeeld 
zo’n fancy restaurant. Je kunt kiezen 
om voor 40 of 50 euro uit eten te gaan, 

maar dit voelt beter,” vertelt hij. 

Uitbreiden
De stichting maakt volgens Rüter nau-
welijks winst en moet het voornamelijk 
hebben van inkomsten van de gerech-
ten en sponsoren om het project door 
te kunnen zetten. In Rotterdam lijkt dit 
te lukken. Daarom wil de stichting het 
concept graag landelijk uitbreiden. "Een 
aantal gemeenten heeft in de tussentijd 
al interesse getoond in het project. In 
Schiedam zijn de plannen tot nu toe al 
concreet, alhoewel we nog wel bezig 
zijn met het pand,” aldus Rüter. "We 
kunnen niet alles vanuit Rotterdam 
aansturen, er moet echt een lokaal 
draagvlak zijn. Mensen die het op wil-
len starten en mee willen werken." 
Vanuit de keuken komen verschillende 
geuren. Malak en Lisandro zijn opperst 
geconcentreerd bezig en stiekem wel 
trots op hun allereerste baantje. "Mijn 
vriendin zei ‘kom erbij’ en nu ben ik aan 
het koken en bedienen. Ik vind leuk om 
te doen en zou eigenlijk wel een dagje 
extra willen komen,” zegt Malak.
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Tieners die een toekomstdoel nodig hebben, ex-daklozen en ex-verslaafden 
of ouderen die meer contact willen. Bij restaurant Hotspot Hutspot komen 
alle lagen van de samenleving bij elkaar. Vanwege het succes wil de stichting 
graag uitbreiden naar gemeenten buiten Rotterdam. tekst en foto Natascha Frensch

Hotspot Hutspot

‘Dit heeft veel meer
sfeer dan 'n fancy
restaurant’

Advertentie

Den HaagFM.nl

Maandag t/m vrijdag
 
07.00 uur Haagse Ochtendradio
 met Justin Verkijk
10.00 uur De Haagse Hartslag
 actualiteiten
15.00 uur Ron Davids
 nieuws en muziek
18.00 uur Vandaag in Den Haag
 nieuwsoverzicht
19.00 uur Haagse Avondradio
21.00 uur ma Stork on Air
       Haagse popmuziek
 di   Het Woordenrijk
       poëzie
      Dutchbuzz (vanaf 22.00 uur)
      voor expats
 wo De Blauwe Ooievaar
       Haagse gezelligheid
 do Young Agga
       jongerenprogramma
 vr  De Goede Zaak
       maatschappelijk ondernemen 
23.00 uur Tonka
 underground radio

Zaterdag
 
07.00 uur Haagse Wekkerradio
10.00 uur Nieuwslicht
 nieuws en achtergronden
12.00 uur Den Haag FM Top 30
14.00 uur Sportsignaal
18.00 uur Haagse Avondradio
21.00 uur Royal Dance Grooves
23.00 uur De Start van de Nacht
 met Henk Bres
 
Zondag
 
07.00 uur Haagse Wekkerradio
10.00 uur Kunstlicht
 kunst en cultuur
12.00 uur Sundaez
 with a touch of sprinkles
14.00 uur Sportsignaal
18.00 uur Haagse Avondradio
21.00 uur De Nieuwe Van Nierop
 nieuwe muziek
22.00 uur Mediamix
 communicatie en wetenschap
23.00 uur Tonka

Jouw 100% Haagse stadsradio op 92.0 FM

Straatnieuws is dé straatkrant 
van den Haag en rotterdam: 
een eigenzinnige, betrokken 
krant die wordt verkocht bij 
supermarkten, winkels en 
stations door in totaal bijna 
150 dak- of thuislozen. Zij 
verdienen daarmee een kleine 
maar welkome aanvulling 
op hun bescheiden inkomen. 
en daarnaast hebben zij 
een zinvolle dagbesteding 
en maken deel uit van de 
maatschappij.
de krant wordt volledig 
subsidie-vrij en deels met 
vrijwilligers gemaakt. wel 

zoekt Straatnieuws sponsors: 
organisaties en bedrijven 
die betrokken zijn bij de 
krant én bij wat leeft in de 
stad. Zij krijgen een flinke 
korting op advertenties en 
advertorials en een eervolle 
en dankbare vermelding op 
onze sponsorpagina.

Interesse?
neem contact op met de 
redactie van Straatnieuws via 
redactie@haagsstraatnieuws.
nl, en uw logo kan in de 
volgende editie van de krant 
al op de sponsorpagina staan.

Het Straatnieuws
zoekt sponsors!

Doneren kan natuurlijk ook!
IbAN NL90INGb0007544612 t.n.v.
Stichting Haags Straatnieuws, Den Haag.



Noodkreet voor verwarde mensenColumn door

Kopzorgen om 
zorgkosten

Marieke Bolle

ineens zijn veel nederlanders vóór afschaffing 
van het verplichte eigen risico in de zorgverze-
kering. waarschijnlijk omdat ze denken dat ze, 
ook als ze ziek worden, die 385 euro bij hun 
jaarinkomen kunnen optellen. dat nu is een 
groot misverstand.
degenen die dat eigen risico betaalden, ontvin-
gen daar zorg voor. als het eigen risico wordt 
afgeschaft, komen die kosten gewoon bij onze 
zorgpremies op. dat bedrag is berekend op 284 
euro per persoon. tot zover kon iedereen het 
zelf ook bedenken.
maar daar blijft het niet bij. Zorg is al jaren 
één van de snelst groeiende kostenposten; er 
kan steeds meer. de rem is eraf, als er geen 
eigen risico meer is. de zorgkosten, die al zo 
sterk stijgen, gaan sneller omhoog. en onze 
premies stijgen mee.
en dan heb je nog de calculerende zorgaan-
bieder, die alle wegen kent om zijn omzet te 
verhogen via onze zorgpremies: de brillen- en 
hoortoestellenaanbieders, bijvoorbeeld. voor al 
die zogenoemd 'gratis' zorg, die zij aanbieden, 
gaan we zelf betalen via onze zorgpremies. de 
calculerende ondernemer in de zorg zal probe-
ren zijn omzet te verhogen als het eigen risico 
verdwijnt.
minder zorgen maak ik mij om de misplaatst 
calculerende premiebetaler: de onverantwoorde 
zorgmijder. alleen al omdat we steengoed 
geregeld hebben dat de huisarts buiten het 
eigen risico valt. daar bovenop zou je om 
zorgmijding te voorkomen het eigen risico 
meer kunnen spreiden. Je kunt de verrekening 
van het eigen risico zo aanpassen dat je niet 
meer het hele bedrag kwijt bent bij een eerste 
behandeling, maar bijvoorbeeld 25% betaalt 
van elke rekening. tot je aan dat bedrag van 
385 zit. als de centrale pot 75% meebetaalt, 
laat je die behandeling heus niet schieten.
dus laten we een beter gespreid eigen risico 
behouden. oók een goed idee: nationalisatie of 
collectivering van zorgverzekeraars.

> Terwijl de bladeren ruisen in de 
bomen, komt een jonge, niet al te lange 
vrouw aangefietst bij de Hofvijver. Ze 
zwaait uitbundig en groet met een grote 
glimlach. Ouafa Daouayry (19) zegt 
meteen: “Ik hoop niet dat je het erg 
vindt als ik even iets eet.” Ze vist haar 
blauwe bak met Marokkaanse aardap-
pelsalade uit haar rugtas. “Ik ben de 
hele dag niet thuis geweest en ik moet 
zo weer door naar een meeting van 
Young & United.” Dit is een beweging 
die zich onder andere inzet tegen het 
minimumloon van jongeren. Ouafa, die 

student Sociaal Cultureel Werk is, hopt 
van meeting naar meeting. “Ik doe heel 
veel, vooral voor jongeren. Zoals mijn 
moeder altijd zegt: overal waar ik kom, 
wil ik een graantje meepikken.” 
Haar activiteiten en enthousiasme 
zijn opgevallen bij haar docenten en 
onderwijsmanager. Want Ouafa is 
door Regionaal Opleidingscentrum 
Mondriaan uitgeroepen tot dé 
Mondriaan Uitblinker 2016. Hierdoor 
mag zij naar de landelijke finale, waar 
zij samen met 41 andere studenten 
strijdt om ambassadeur van het mbo 

te worden. Er is een geldprijs van 2500 
euro aan verbonden. 

Huwelijksdwang
Ouafa is vooral bij haar stages opgeval-
len, 'omdat ze hard werkte, goed leiding 
gaf en wist wat ze moest doen'. “In 
mijn eerste schooljaar liep ik stage bij 
een voorlichtingsbureau. Ik focuste me 
vooral op grensoverschrijdend gedrag. 
Ik ging bijvoorbeeld samen met een 
groepje naar een middelbare school 
om een toneelstuk over assertiviteit op 
te voeren en om daarover voorlichting 

te geven. Aan die stage heb ik zelfs 
een baantje overgehouden bij de GGD. 
Jaarlijks voer ik samen met de GGD en 
een aantal andere jongeren campagne 
voor vrije partnerkeuze en huwelijks-
dwang, omdat het nog steeds een taboe 
is. Met z’n allen proberen we het dan 
ter sprake te brengen, door bijvoorbeeld 
op social media over te schrijven.”
“In mijn tweede schooljaar heb ik stage 
gelopen bij Buurtwerk Zoetermeer. Het 
was nieuw, er was nog niks, alleen een 
gebouw en een aantal stoelen. Ik ben 
activiteiten voor jongeren gaan organi-
seren. En omdat ik van dansen houd, 
heb ik ook Young Warriors opgezet, 
een dansgroep voor meiden. Een aan-
tal maanden later kwam een van die 
danseressen naar me toe en zij vertelde 
dat ze door mij meer zelfvertrouwen 
had gekregen.” Dat is precies wat Ouafa 
wil bereiken. “Ik vind het jammer dat 
onzekerheid jongeren soms belemmert 
om bepaalde dingen te doen. En dat 
probeer ik te tackelen, door juist met 
hen de dingen te doen waar ze goed in 
zijn, zodat zij inzien dát ze goed zijn.”

Voorbeeld
Ouafa wil jongeren laten zien dat 
ze mogen doen wat ze willen, dat ze 
mogen zijn wie zij willen zijn en mogen 
uitspreken wat ze vinden. En dat was 
de jury ook opgevallen, want haar rap-
port luidde: ‘Ze is zeker een voorbeeld 
voor jongeren die op hun eigen manier 
met hun geloof om willen gaan en zich 
verzetten tegen groepsdruk en het op-
gelegd krijgen van andermans mening. 
Een uitblinker als Ouafa past perfect in 
het huidige tijdsbeeld’.
Ouafa wil jongeren inspireren omdat ze 
zelf ‘erg onzeker geweest op de middel-
bare school’. “Ik zat op de havo niet op 
mijn plek. Ik zag het nut er niet van in. 
Ik was alleen maar bezig met boeken. 
Ik leerde veel, maar ik zag niet in wat 
mijn toegevoegde waarde voor de maat-
schappij was.” Daarom besloot zij na 
de vierde klas de middelbare school te 
verlaten. Zonder diploma ging ze naar 
het mbo. “Daar vond ik mezelf! Ik werd 
gelukkiger. Op het mbo voer ik dingen 
uit in de praktijk en zie ik direct resul-
taat. Ook heeft het mbo veel deuren 
voor me geopend. Ik volg een opleiding 
die ik leuk vind, ik volg stages die ik 
fantastisch vind, ik kom op plekken die 
erg bijzonder zijn en ik kan en mag erg 
veel doen.”  
Het is tijd om te gaan. Als we langs het 
Binnenhof lopen, zegt ze: “Misschien wil 
ik later wel de politiek in, wie weet!”
 

Stem voor 9 november op Ouafa
via www.ditismbo.nl/uitblinkers
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Het Haagse Straat Consulaat heeft samen met de 
landelijke cliëntenorganisaties Maatschappelijke 
Opvang een brandbrief overhandigd aan Liesbeth 
Spies, voorzitter van het Aanjaagteam Aanpak 
Verwarde Personen. Het zeer dringende verzoek 
luidt om eerst de basisvoorwaarden voor kwetsbare 
mensen op orde te hebben. Een dak boven het hoofd 
en een inkomen om in de eerste levensbehoeften te 
voorzien. 'Als dat niet geregeld is, dan is er geen 
fundament om überhaupt iets op te bouwen.'

gemeenten mogen hierover minder vrijblijvend 
worden bejegend, vinden cliëntenorganisaties. een 
bewezen werkzame aanpak als 'Housing First' wordt 
bijvoorbeeld nog nauwelijks benut. er is ook een 
flink tekort aan betaalbare woningen. 'Het aantal 

mensen en kinderen dat leeft in (langdurige) armoede 
is enorm. geef meer urgentie aan armoede en 
huisvesting, juist voor mensen met (kans op) verward 
gedrag.'
'Het systeem is gekmakend', staat ook in de brief. 'Het 
gevoel van uitzichtloosheid en gebrek aan perspectief 
maakt mensen letterlijk kapot. de suïcidecijfers zijn 
gestegen.' te lezen is ook: 'Het aantal daklozen 
in nederland is de afgelopen jaren schrikbarend 
gestegen.' volgens elly burgering van het straat 
Consulaat slapen in den Haag nu zo'n 150 mensen in 
de nachtopvang en zo'n 100 buiten in den Haag. 
de achterban, het platform van Haagse dak- en 
thuislozen, en het straat Consulaat dat dit platform 
ondersteunt, gaan in de maand oktober in gesprek met 
gemeenteraadsleden over deze onderwerpen.

Hoe is het om als acteur in de huid te kruipen van een 
Straatnieuws-verkoper? Niet altijd even makkelijk, laat 
Susan Kuylenburg weten. Zij is regisseur van de voorstelling 
'Heerlijk Helder Haags' van Toussaint Dinnershows in Jazz 
Sociëteit Engels. "Bezoekers die komen eten, weten niet 
altijd of het om een échte verkoper gaat en hebben dan soms 
liever dat hij weggaat. Daklozen op straat worden soms 
agressief bejegend of behandeld alsof ze lucht zijn. Ik vind 
dat heel erg. We hebben allemaal dezelfde kleur bloed. Je 
zult maar de pech hebben dat je dakloos raakt, het kan ons 
allemaal overkomen." Daarom wil Kuylenburg hier aandacht 
voor vragen in het verder overigens zeer humoristische 
toneelstuk.

toussaintdinnershows.nl FO
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#142016 nominatie ouafa daouayry't nieuws ligt op straatcolumn

rolmodel 
van 19 jaar

De Haagse Ouafa Daouayry (19) is genomineerd om 
landelijk ambassadeur van het mbo te worden. Ze heeft een 
dansgroep opgezet voor meiden en als ze één ding wil, is het 
wel dat jongeren meer zelfvertrouwen krijgen. tekst en foto Hizir Cengiz

de achterban vergadert en komt op voor daklozen en verwarde mensen

Acteur als 
Straatnieuws-
verkoper
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> De aanslagen van 9/11 zijn nu ruim 
15 jaar geleden. Toch verschijnen er 
nog steeds kritische, wetenschappelijke 
publicaties. In New York is een groep 
waarheidszoekers zelfs juridische stap-
pen aan het nemen. Ook voor doctor 
ingenieur Coen Vermeeren (53) van de 
TU Delft is de kous nog niet af. Het 
onderwerp greep hem toen hij in 2006 
met een gecompliceerde beenbreuk 
thuiszat en een beetje zat te internet-
ten. Nu, tien jaar later, is zijn boek 
verschenen. Vermeeren was jarenlang 
docent Lucht- en Ruimtevaarttechniek 
aan de TU Delft en die deskundigheid 
is essentieel in zijn boek. Vermeeren is 
nu hoofd van Studium Generale (SG), de 
afdeling van de universiteit die lezingen 
en cursussen organiseert en het debat 
aanzwengelt. 
Waarom maakt Vermeeren zich 15 jaar 
na dato nog druk om 9/11? “Omdat de 
hele huidige wereld er nu zo uitziet door 
de aanslagen op die dag. Vroeger had 
je bijvoorbeeld één oorlog in Vietnam. 
Nu heb je overal in de wereld oorlog: 
'The war on terror', terrorismebestrij-
ding. Allemaal begonnen na 9/11. We 
weten inmiddels dat de oorlog in Irak 
toen zonder geldige reden is gestart. 
Duizenden doden, ook vrouwen en 
kinderen. Verschrikkelijk. Waarom heeft 
niemand het daarover? Europa vangt op 
dit moment miljoenen vluchtelingen op. 
Niemand vraagt waarom. Nou, doordat 
Amerika, Engeland en Nederland trou-

wens ook, Syrië bombarderen. Ja, dan 
zou ik ook willen vluchten!”

Sprookje
Vermeeren schreef zijn boek omdat 
hij niet wil dat 9/11 'verjaart', zegt hij. 
“Studenten die arriveren op de TU zijn 
gemiddeld 18. Ze waren net uit de luiers 
op 9/11. Zij realiseren zich niet waarom 
de wereld er nu zo uitziet zoals hij doet. 

Ik vind dat wij hen geen sprookjes moet 
vertellen. Het verhaal van Osama Bin 
Laden en de 19 kapers rammelt. Een 
groep van 2600 architecten en ingeni-
eurs wereldwijd hebben zich verenigd 
omdat zij antwoorden willen. Zij zeg-
gen: als een vliegtuig in een gebouw 
vliegt, is er schade en brand. Dan stort 

het misschien gedeeltelijk in. Maar dat 
zulke massieve constructies, van 400 
meter hoog, binnen 12 seconden tot 
grondniveau instorten, is niet uit te 
leggen. Het derde gebouw, WTC7, stortte 
zes uur later in. Binnen 6,5 seconden. 
Daar was geen vliegtuig bij in de buurt. 
Dat gebouw was 190 meter hoog, dat 
hebben wij niet eens in Nederland. Het 
leek precies op gecontroleerde sloop met 
explosieven. Waarom wordt ons niet de 
waarheid verteld?” 

Verkeersleiding
In het boek van Vermeeren staat ook 
dat het dunne vliegtuigmateriaal 
zou moeten 'verkreukelen' tegen een 
gebouw, in plaats zich er in moeten 
boren. Het meest curieuze aspect vindt 
Vermeeren de reactie van de verkeers-
leiding en luchtvaartautoriteit. “Hoe 
kunnen gekaapte vliegtuigen anderhalf 
uur vrij rondvliegen? Jaarlijks worden in 
de VS zo'n 150 vliegtuigen binnen tien 
minuten onderschept door straaljagers 
als zij zonder toestemming van koers 
afwijken, van hoogte veranderen of niet 
communiceren met de torens. Maar als 
je dan de transscriptie leest van de ge-
sprekken van de verkeersleiding en de 
luchtvaartautoriteit: 'Ja eh, ik denk dat 
we moeten ingrijpen. Wat denk jij?'. Dat 
kan gewoon niet. Dat is net een slechte 
film. Daar word ik boos over.”
Waarom al deze ellende? “Oud-generaal 
en voormalig presidentskandidaat in 

de VS, Wesley Clark, zegt dat de VS 
belangstelling hebben voor het Midden 
Oosten vanwege de olie - en de gas-
pijpleidingen die er doorheen moeten. 
Daarnaast is de oorlogsindustrie in de 
VS zo groot en machtig dat een conti-
nue staat van oorlog winstgevend en 
gewenst is.” 
De TU Delft is niet altijd blij met deze 
andersdenkende medewerker. “De TU 
was niet gelukkig met de lezing van de 
Amerikaanse architect Richard Gage 
over 9/11. Mijn argument is: studenten 
leren hier hoe zij grote gebouwen moe-
ten construeren. Dan is het instorten 
van de Twin Towers interessant. Het 
was de best bezochte lezing tot nu toe.” 
Rapper Lange Frans is ook fan. “Frans 
rapt in zijn liedje Kamervragen 2 dat hij 
mijn vorige boek 'Ufo's bestaan gewoon' 
heeft gelezen. Op 7 maart geven hij 
en ik een avondvullende voorstelling 
in Theater de Veste in Delft over dit 
soort onderwerpen. Sinds het liedje 
word ik vaker benaderd door jongeren. 
Docenten krijgen zelfs trainingen in hoe 
om te gaan met kinderen die geloven in 
complottheorieën. Het woord complot 
is een wapen geworden. Noem iets een 
complot en dan hoef je de discussie over 
ongemakkelijke feiten niet aan te gaan. 
9/11 was hoe dan ook een complot. 
Maar van wie? En waarom? Laten we 
dat samen uitzoeken!” 

www.coenvermeeren.nl
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Vorige maand was het 15 jaar geleden dat de Twin Towers instortten. Coen 
Vermeeren zegt met zijn nieuwe boek hardop wat anderen alleen denken. De 
TU Delft waar hij werkt, vindt hem lastig, maar rapper Lange Frans is fan.  
tekst Tanya van der Spek foto Jef Boes (www.jefboes.be)

en de wereld van nu

‘Waarom wordt
de waarheid niet
verteld?’

Uitgepuzzeld?

Als u bent uitgepuzzeld, leest u in de gekleurde hokjes de 
naam van een vreselijk mens dat goud kreeg.

Stuur uw oplossing vóór vrijdag 17 oktober naar: 
Straatnieuws, Nutshuis Riviervismarkt 5, 2513 AM Den Haag 
of mail naar redactie@haagsstraatnieuws.nl.

Straatnieuws verloot onder de 
goede inzendingen het boek 9/11 
is gewoon een complot van Coen 
Vermeeren.

De winnaar is mevrouw S. Jensma uit Den Haag. De 
cadeaubonnen van de ooievaart worden haar toegezonden.

Horizontaal
1 Traag dier in je darmen (4)
8 Encycliek (12)
10 Indonesische scripttaal (4)
11 Deze voorspoed kan stinken als je erin trapt (5)
12  De oogst van de wind is de maakster van de 

Cryptovilles (5)
13  De moeder van de Sparta-fan levert hem een 

award op (4+5)
15  Als hij hoog is, is hij een belangrijk  

familielid (3)
16  Oud-Rotterdamse vergat een familiebaan door 

te geven (6+5)
18 Hazenslaap in Scheveningen (3)
19  Goede eigenschap van een stoel, en een slechte 

van je kont (4)
20  Haagse die met een ‘stokkie’ naar het goud 

zocht (5+3+2)
22 Voor bloemenwater en bier (4)
23 Fantastisch, maar mag niet los lopen (2+3)
26 Mondstuk (3)
28 Westlands muziekinstrument (4)
29 Heeft als hobby museumhoppen (5)
30 Onderbroeken… of …broek (3)
32  Was deze deken uit Moerwijk ook  

schrijfster? (5)
35  Rotterdammer die een vier- en een zesdaagse 

op zijn naam schreef (3+6)
36 Jacobs en Fortuyn stonden erachter (3)

Verticaal
2  Verbond voor kleine kinderen (4) 
3   Agrariër die Zwarte Piet wil aanpassen (10)
4 en 5
 Kreeg (e)en Plein air in Den Haag (3+5)
6   Maakte Rijk de Gooyer zulke vreemde foto’s? 

(5+8)
7  Hoekse commissaris in bovenkleding? (3)
9   Sinds 1960 is het eten op hoogte tot je er 

draaierig van wordt (8)
13 Welke uitroep? (3)
14  Geen geoha, dit wordt de nieuwe  

Doubletstraat (12)
17 (Rotterdamse) prof(eet) 4)
18 Zoekt (vruchteloos) naar toneelsubsidie (2+5)
19 Met zo’n niveau kun je blijven draaien (5)
21  Ai, dit verdubbelde grasland levert een kunste-

naar op die nu op Safe speelt in Amsterdam (3)
24  In het Rotterdamse café moet je je talen  

spreken (6)
25  Vogels die hiervandaan komen, kunnen korf-

ballen (3)
27  Lijkt veel in Haga ziekenhuis en  

St. Franciscus (4)
30 Spelen de Westlandse voetballers ook viool? (4)
31  Snelle Jan … en zijn maat van de Haagse 

schrijfster (3)
33 Ligt voor anker bij Scheveningen (3)
34  Kleine … in Voorburg, als groot paleis in  

Apeldoorn (3)

OPLOSSING CRYPTOVILLE 274:
atlas electronic

Straatnieuws geeft adresgegevens niet door aan derden, 

maar gebruikt deze incidenteel voor eigen mailings. 

door mariëtte storm
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ziet hoe moeilijk het is, maar doet 
een poging. niet voor zichzelf. 
Hij redt zich wel. maar voor zijn 
kinderen. want hij heeft het gelijk 
aan zijn kant.  
€ 15,00 
www.likeminds.nl
20.30 Nathalie baartman: 
Voest. Cabaret. 
een vurige voorstelling van een 
ontembare vrouw op vredesdrift. 
voest is twents voor vuist. Ze zal 
vechten voor vrolijkheid en een 
beetje meer liefde. Hoe? door zelf 
maar eens te beginnen. en de rest 
volgt van zelf.  
Vanaf € 7,50 
www.diligentia-pepijn.nl

vrijdag 14 oktober
19.00 korzo: Utsav.  
dans en ballet. Het openingsritu-
eel van het india dans Festival is 
dit jaar een programma met thali 
in gedachte; als een schotel vol 
culinaire gerechten. na het ope-
ningsritueel geven diverse dansers 
en muzikanten uit het festival acte 
de présence met een welkomstact 
waarin zij hun talent op spetteren-
de wijze presenteren. korzo viert 
samen met u de start van een van 
de meest verbindende festivals 
voor indiase podiumkunsten.  

blijven zitten!  
Vanaf € 6,00 
facebook.com/4beat.uk
20.15 Paard van troje: 
residentie orkest: Pop-up clas-
sics. 
tien pop-up classics, en dat is 
letterlijk bedoeld. vanavond is de 
scheiding tussen podium en zaal 
verleden tijd. publiek en perfor-
mers staan door elkaar en reizen 
kriskras door de muziekgeschiede-
nis. overal kan ineens de muziek 
opduiken: op het balkon, aan de 
bar, tussen de belichting aan het 
plafond. Ja, zelfs op het podium. 
€10,-. 
www.residentieorkest.
20.30 theater de Veste: 
Stadsbal Delft. 
in samenwerking met de groot-
ste dansschool van nederland, 
dansschool wesseling, vindt tij-
dens de nationale dans week een 
swingende aftrap van het seizoen 
plaats in theater de veste met 
het stadsbal delft. trek uw beste 
dansoutfit aan, laat uw schoenen 
glimmen en kom schitteren op de 
dansvloer!  
Vanaf €7,50. 
www.stadsbaldelft.nl

zondag 23 oktober
14.30 Film in Diamant theater: 
De nieuwe wildernis.  
de makers verschansten zich ruim 
een jaar in de oostvaardersplassen 
en filmden daar het wisselen van 
de seizoenen. dat levert sen-
sationeel mooie beelden op. de 
oostvaardersplassen bestaan voor 
meer dan de helft uit moerasge-
bied. de rest is droog en uitermate 
geschikt voor grote grazers als 
edelhert, heckrund en konikpaard.  
Vanaf € 3,00 
www.diamanttheater.nl

zaterdag 29 oktober
13.00 Sappige Haagse Zonden.
tijdens deze bijzondere 2 uur 
durende stadswandeling neemt 
stadsgids patrick je vanaf het 
standbeeld van Haagse Harry 
aan de grote markt mee op een 
historische wandeling door het 
oude centrum van den Haag en 
hoor je allerlei smeuïge verhalen 
uit vergane tijd. Hoewel ‘ver-
gaan’…?! waarom is de ooievaar 
ons stadssymbool? wat gaat er 
toch steeds mis met de Haagse 
standbeelden? Hoe werden hoeren 
vroeger bestraft? wat ligt er 
verborgen op de bodem van de 
Hofvijver? en… waarom? in een 

kleine twee uur zul je merken dat 
er zich heel wat in de Hofstad 
verschuilt.  
€ 12,50. 
www.gidspatrick.nl 
20.00 Museumnacht  
op zaterdag 29 oktober barst 
museumnacht den Haag los! bijna 
40 culturele instellingen zetten de 
deuren van 20.00 tot 01.00 uur 
wagenwijd open voor jou. naast 
dat je nu eens kunt zien wat er 
allemaal voor moois hangt in deze 
stad, is er er een aanvullend pro-
gramma van dans, muziek, theater 
en van alles om te doen. 
www.museumnachtdenhaag.nl
 

rotterDAM

donderdag 13 oktober
20.00 theater Zuidplein:  
Match up. 
grappige dialogen en gevarieerde 
muziek voor zowel jong als ouder 
publiek. Het verhaal speelt zich 
af in ‘stradoc’, een privéschool 
waar jongens en meisjes al decen-
nialang gescheiden van elkaar les 
krijgen. maar misschien niet meer 
voor lang! een tijd van rumoer en 
verandering is aangebroken…  
Vanaf € 7,50  
www.theaterzuidplein.nl 

vrijdag 14 oktober
20.30 MUZIek!: Marjolein 
Meijers. 
marjolein meijers maakt muziek, 
al een leven lang. in 2016 staat 
zij 40 jaar op de planken! mUZiek! 
heeft veel nieuwe muziek, veel 
nieuwe liedjes, nederlandstalig. ga 
mee met marjolein op een muzi-
kale wereldreis. we vertrekken uit 
rotterdam en gaan via ierland, 
bulgarije en turkije met een grote 
zwaai naar amerika.  
€ 15,00 
www.theaterwalhalla.nl 

zondag 16 oktober
13.00 rond Schouwburgplein: 
World Food Day. 
op 16 oktober is het world Food 
day: de dag waarop wereldwijd stil 
wordt gestaan bij voedselzeker-
heid. Het schouwburgplein vormt 
vandaag het festivalhart van 
rotterdam met lekker eten, op-
tredens en workshops. daarnaast 
vind je in de rotterdamse 
schouwburg gratis talkshows en 
worden er live kookdemonstra-

DeN HAAG

donderdag 13 oktober
20.15 koninklijke Schouwburg: 
Frédérique Spigt en Annet 
Malherbe: elvis Never Left the 
building. 
theater en toneel. elvis never 
Left the building in reprise! een 
omgekeerde reis door het tur-
bulente leven van elvis presley. 
actrice annet malherbe (o.a. de 
mexicaanse Hond, borgman, Lucia 
de b.) en zangeres Frederique 
spigt zingen het levensverhaal van 
the king. de beide Queens reizen 
in omgekeerde richting door het 
turbulente leven van elvis presley 
en vertolken songs uit alle perio-
des van zijn carriere.  
Vanaf € 7,50 tot € 26,00 
www.frederiquespigt.nl
21.00 theater aan het Spui: 
Likeminds, Voor mijn kinderen. 
theater en toneel. stel, je ziet 
heel helder wat er mis gaat in 
de politiek en de samenleving. 
stel, je wilt daar iets van zeg-
gen. misschien wel iets aan doen. 
dan, waar te beginnen? Hoe je te 
onderscheiden? de mensen om je 
heen denken precies hetzelfde als 
jij. en er wordt zoveel geroepen 
en geschreven, dat de moed je bij 
voorbaat in de schoenen zinkt. 
kenneth besluit toch te praten. Hij 

Vanaf € 4,00 
www.korzo.nl 
19.30 Hele stad: De betovering. 
met ruim 400 nationale en inter-
nationale voorstellingen, films 
en workshops op vijftig culturele 
instellingen in en rond den Haag is 
Festival de betovering het groot-
ste culturele feest voor kinderen 
van 2 tot en met 12 jaar. 
www.debetovering.nl

zaterdag 15 oktober
13.00 Mutesounds Festival. 
muziekevenement voor doven, 
slechthorenden en horenden. dJ's, 
vJ's, een band, muziekgebaren-
tolk, interactieve media, expres-
sieve dansgroep en een verlichte 
trilvloer. bezoekers kunnen deel-
nemen, delen, leren en talenten 
ontdekken. Leer hoe je een drank-
je in gebarentaal bestelt, of laat 
je verwennen in de beauty hoek. 
Laat je verrassen door prachtige 
steltlopers, onverwachte acts, 
energieke dansers en amusement. 
om te ervaren dat muziek meer 
dan een beat alleen is, is er een 
trilvloer en zijn er veejays, aroma 
jockey’s en visuals.  
Gratis. 
www.mutesounds.nl 
19.30 tantric Dance. 
na succesvolle edities in onder 
meer amsterdam en Utrecht komt 
tantric dance 15 oktober ook naar 
het Zeeheldentheater in den Haag. 
bereid je voor op een speelse 
contactdans die garant staat 
voor een avond ultiem genieten. 
tantric dance nodigt je uit om 
met een frisse blik te kijken naar 
aanraking, zonder dat daar van 
alles aan vastzit. “er zijn heel veel 
dansplekken, maar waar maak je 
echt verbinding met elkaar? in 
deze dans kan dit op een speelse 
manier,” vertelt organisator 
rakesh mijling (art of Loving). 
€16,- voorverkoop ( €20,- aan de 
deur) 
www.tantricdancing.nl

vrijdag 21 oktober
10.30 4beAt: De kracht van 
trommels. 
vier jonge 4beat percussionisten 
combineren spetterende drums 
en percussie uit afrika, azie en 
Latijns amerika met de urban 
scratch sounds van de dJ, jong-
leren op ritme, body percussie, 
met zang en dans om zo een 
energieke voorstelling te creëren. 
een opzwepende show waarbij het 
moeilijk is om op de stoelen te 

Daarnaast laat Marcelle 
Hartjes je experimenteren met 
oogcontact. Elkaar echt in de 
ogen kijken is niet makkelijk. 
Elkaar langer dan een minuut 
in de ogen kijken is eng en 
confronterend. Maar als het 
lukt, ontstaat er bijna altijd 
een mooi verbindend contact 
waar geen gesprek tegenop 
is gewassen. Geniet van het 
programma of organiseer jouw 
eigen geluksmoment.  

tip 2  za 8 oktober > Geluksroute LeIDeN

Voor meer informatie:  
www.geluksroute.nu

op 12 en 13 november 
vindt de Geluksroute plaats 
in Leiden. een ongedwongen 
uitwisseling van geluk die 
voor inspirerende ontmoe-
tingen en mooie ontdekkin-
gen zorgt. De uitnodiging is 
simpel: waar word jij geluk-
kig van en wil je dat delen?

Die uitnodiging is voor iedereen. 
Of je nu van massages houdt of 
bellenblazen, van stilte of juist 
beweging, lekker koken of juist 
nieuwe gerechten proeven, het 
kan allemaal. Want geluk delen 
brengt altijd meer geluk te weeg. 
Er ontstaan nieuwe verbindingen 
waar Leiden mooier van wordt. 
Op het moment van samenstelling 
van deze krant staan onder meer 
geluksmassages en een workshop 
edelsmeden op het programma. 

Straatnieuws selecteerde

uit de agenda twee gratis

of goedkope uitjes voor u. 

aangetoond dat rotterdam bol 
staat van de creativiteit en 
muzikaliteit.

De Popunie zet met De 
Rotterdamse Popweek de re-
guliere programmering van 
podia en festivals 10 dagen 
in de spotlights en voegt daar 
de nodige unieke programma-
onderdelen aan toe. Door al het 

tip 1  za 24 en zo 25 september > rotterdamse Popweek rotterDAM

programma te bundelen trekt 
de muzieksector gezamenlijk op 
en blijkt dat Rotterdam bulkt 
van de toffe concepten, gerse 
dancenights, grote namen en 
aanstormende talenten. Er wordt 

ties gegeven door onder andere 
rudolph van veen en Yvette van 
boven.  
Gratis 
www.worldfoodday.nl
15.00 theater Walhalla: tussen 
kunst en kids: DWDD voor 8 
plussers. 
Joris Lutz en zijn sidekick bespre-
ken alles wat de bovenbouwers 
aangaat. Ze koken, maken muziek, 
lachen, doen de beste spreekbeurt 
nog eens dunnetjes over en ieder-
een is welkom.  
Gratis 
www.theaterwalhalla.nl 

zaterdag 22 oktober
21.00 theater Walhalla: De 
meisjes van de kapsalon. 
een tragikomische mix van 
theater,film en muziek over drie 
sterke marokkaanse vrouwen op 
zoek naar erkenning, onafhanke-
lijkheid en status in een wereld 
van roddel, afgunst, nachtclubs en 
zwarte magie. geïnspireerd door 
het gelijknamige boek van najoua 
bijjir.  
€ 14,00 
www.theaterwalhalla.nl

vrijdag 28 oktober
Hele stad: Start van de 
rotterdamse Popweek 
de rotterdamse popscene wordt 
door popunie volop in de schijn-
werpers gezet. met veel muziek en 
promotie wordt de stad verleven-
digd en aangetoond dat rotterdam 
bol staat van de creativiteit en 
muzikaliteit. met vandaag: de 
rotterdamse popquiz en uitreiking 
van de rotterdam music awards.  
www.popunie.nl
 
 

LeIDeN

zaterdag 12 november
09.00 Hele stad: Geluksroute. 
de geluksroute is een ongedwon-
gen uitwisseling van geluk die 
voor inspirerende ontmoetingen 
en mooie ontdekkingen zorgt. 
de uitnodiging is simpel: waar 
word jij gelukkig van en wil je dat 
delen? inwoners van Leiden delen 
vandaag hun geluk met u.  
www.geluksroute.nu

De vierde editie van De 
rotterdamse Popweek komt 
er aan! De enige week die 10 
dagen duurt, vindt dit jaar 
plaats van 28 oktober t/m 6 
november. De rotterdamse 
popscene wordt door Popunie 
volop in de schijnwerpers 
gezet. Met veel muziek 
en promotie wordt de stad 
verlevendigd en wordt 

een breed scala aan optredens 
georganiseerd, zowel met als 
zonder betaalde entrée.

Meer informatie:  
www.popunie.nl
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