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De 55-jarige
Haagse Fatma
Aktas komt op
voor onderdrukte
vrouwen.

Achtergrond
Hopi Navajo bestaat
25 jaar.

Stadsvogel
Angelique (35) zit lekker
droog in haar kleine
autootje.
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Leidt een zwervend
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Fatma Aktas:
‘Ik doorbrak
alle taboes’
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Speciale mondkapjes
In dit nummer van Straatnieuws aandacht voor de Schilderswijk, waar de
55-jarige Fatma Aktas stichting Avrasya runt en probeert om vrouwen uit
hun isolement te halen. Daarnaast ook een artikel over magneetvissen.
Toevallig stuitten magneetvissers op zaterdag 17 oktober nog op een
granaat uit de Tweede Wereldoorlog. Die bleek verscholen te liggen in
het water langs de Wijndaelersingel in Den Haag. En er ligt nog veel meer
verscholen in de Haagse en Rotterdamse wateren.

Koop die krant en
neem hem ook mee!

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 financiën.
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.

Straatnieuws wordt verkocht en mede
gemaakt door dak- en thuislozen in Den
Haag, Rijswijk, Rotterdam, LeidschendamVoorburg, Westland, Delft, Gouda,
Zoetermeer, Wassenaar en de Bollenstreek.
Donaties
IBAN: NL90 INGB 0007 5446 12.
t.n.v. Stichting Haags Straatnieuws,
Den Haag.

Oplage 5.000

Coördinator Rotterdam
Rieneke de Vries: 06 43 03 76 57
E straatnieuwsrotterdam@gmail.com
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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. Door de verkoop en mede dankzij
donateurs komt Straatnieuws uit de kosten. Wel
zoekt Straatnieuws meer donateurs: mensen die de
krant een warm hart toedragen en het belangrijk
vinden dat de krant blijft voortbestaan. De krant
heeft een ANBI status. Dus uw giften zijn aftrekbaar
bij de belastingen.
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Doneren kan via IBAN nL90InGB0007544612 t.n.v.
Stichting Haags Straatnieuws, Den Haag.

Nu mondkapjes steeds belangrijker worden, heeft Straatnieuws Den Haag/
Rotterdam een gulle donatie gekregen van het Zoetermeerse bedrijf Safety
First Designs. Speciaal voor onze verkopers is een speciaal Straatnieuwsmondkapje ontworpen, die binnenkort gratis voor hen verkrijgbaar is. Het
bedrijf heeft al aan meerdere organisaties, waaronder het Leger des Heils,
speciaal ontworpen mondkapjes geschonken. Ook kiezen ze om de zoveel
maanden een goed doel uit, waar een deel van hun omzet heengaat.
In de maanden oktober en november gaat 5 procent van de omzet van
safetyfirstdesigns.nl naar de Voedselbank. Hartelijk dank!
Natascha Frensch
redactie@haagsstraatnieuws.nl

inhoud

Adres Redactie Straatnieuws
Koninginnegracht 7, 2514 AA Den Haag
Tel: 06 57 00 33 84
Email: redactie@haagsstraatnieuws.nl
Website Straatnieuws:
www.haagsstraatnieuws.nl

Het Straatnieuws
zoekt donateurs!

FOTO SAFETY FIRST DESIGNS

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.

De verkopers kopen de krant in voor
€1,65 en verkopen hem op straat voor
€2,50. Het verschil is een bijdrage in
hun levensonderhoud. U herkent de
Straatnieuwsverkoper aan de witte pas
en het (niet verplichte) rode hesje.
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interview fatma aktas
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Helaas ziet en hoort Aktas dit vandaag
de dag nog steeds in Den Haag. Aktas
maakt zich zorgen om de macht van de
islam en met name in de Schilderswijk.
“Ik wilde mijn ouders niet kwetsen. Toch
ging ik me meer en meer verdiepen in
wie ik was en wat de islam nu werkelijk
inhield. Uiteindelijk kwam ik erachter wat
het was. Het zijn de mannen die de religie
als middel gebruiken om de vrouwen te
onderdrukken. De mannen lezen de koran zoals het hen uitkomt in plaats van de
juiste kijk hierop. In de islam is de vrouw
juist heilig en moet je als man eerder
gehoorzamen aan de vrouw.De mannen willen hun vrouwen onder dwang
houden. Ze worden door de islamitische
mannen bang gemaakt dat ze alleen zullen zijn en verstoten zullen worden door
hun familie. Die angst draagt een vrouw
haar hele leven met zich mee en wordt al
bij de geboorte ingepraat. Ik wil dit stop-

Dit jaar werd Fatma Aktas genomineerd voor de Haagse emancipatieprijs: de
Kartiniprijs. Ze runt stichting Avrasya in de Haagse Schilderswijk en staat op voor
vrouwen die onderdrukt worden. “Ze konden mij niet in een isolement krijgen.”
tekst en beeld Daniella van Bergen

Steun voor
onderdrukte
vrouwen
D

e Turkse Fatma Aktas werd als
15-jarig meisje uitgehuwelijkt.
Op haar eenentwintigste stapte
ze gedwongen, nadat ze bedreigd en
mishandeld was door haar vader en haar
familie, in het huwelijksbootje. “Vroeger
had ik het heel moeilijk, maar mijn innerlijke kracht overwon. Waar een wil is, is
een weg. Die wil zit in mijn DNA. Dat is
iets wat ze nooit in je kunnen breken,”
vertelt de 55-jarige Haagse openhartig
over haar verleden. “Ik wilde niet zo verder. Dit was niet mijn manier van leven.
Het botste tegen mijn eigen principes.
Mijn man voelde dat ook. Hij begreep het

en we gingen uit elkaar. Het was niet gemakkelijk. Hij wilde namelijk helemaal niet
van me scheiden. Ik ben uiteindelijk een
juridisch proces begonnen wat me echt
heel veel moeite kostte. Mijn familie was
het niet met mij eens, maar later moesten
ze het wel accepteren. Ze vonden die sociale druk, dat mensen over mij zouden
roddelen, nog het ergste. Dat was ook
echt enorm. Ik was in veel moslimogen
een slechte vrouw. Mijn ouders hadden
het daar heel moeilijk mee. Maar ik dacht
alleen maar 'het gaat om mij en mijn leven’. Daar wil ik zelf invulling aan geven.
Niemand pakt dat van me af.”

Aktas wilde een stem zijn voor haar
Turkse en islamitische vrouwelijke lotgenoten en zo begon ze dertig jaar geleden
in de Haagse Schilderswijk stichting
Avrasya. “Ze konden mij niet in een
isolement krijgen. Ik doorbrak alle taboes
en nu sta ik op voor de vrouwen die
onderdrukt worden.” Met haar projecten
en haar reikende hand wil ze vandaag de
dag niet-westerse vrouwen laten ontsnappen uit de culturele taboes waarin
ze gevangen zitten. Een van de verkeerde
dingen in haar ogen is bijvoorbeeld dat
de vrouwen hun man moeten gehoorzamen. De islamitische vrouwen moeten

bijvoorbeeld toestemming vragen of ze
naar buiten mogen om een boodschapje
te doen. Die culturele druk zorgt ervoor
dat de vrouwen zich gevangen voelen. Ze
hebben geen beslissingsrecht. Hier vecht
Aktas al jaren tegen. Ze was daarom ook
dit voorjaar genomineerd voor de Haagse
emancipatieprijs, de Kartiniprijs.

Veranderen
Door dwang en de druk van haar sociale
omgeving liet tiener Aktas zich overhalen
om in een opgelegd leven van belemmeringen te stappen. “Ik moest ineens
gedwongen een hoofddoek en lange jurken dragen. Ook vertelden mijn man en
familie hoe ik moest zitten in gezelschappen en wat ik wel en niet mocht doen.
En ik zag mijn zusje ineens veranderen na
haar huwelijk. Ik deed haar deur open en
kreeg de schrik van mijn leven. Mijn zusje,
altijd een sterk, open en artistiek meisje,
zat daar ineens in lang gewijde klederdracht met een hoofddoek waardoor je
haar gezicht en lichaam niet meer zag.
Ik was echt boos en sprakeloos. Ik pakte
haar hand en nam haar mee. Haar man
was het er niet mee eens en zag mij als
een vijand. Van een vrouw wordt verwacht dat je voor de kinderen en de man
zorgt en het huishouden doet. Studeren
en buitenshuis werken mag eigenlijk niet.
Ik trok deze opgelegde regels echt niet
meer,” aldus de 55-jarige Aktas.

‘Ik droom van een
stad waar elke voordeur open staat’

pen en die tegenhanger zijn die vecht
tegen de levensstijl die wordt opgelegd.
Ik wil vrouwen helpen in hun zelfontwikkeling en zelfredzaamheid.”
Islam is een vast stramien met onder
meer een vrouw die een hoofddoek op
heeft. Maar moet een vrouw nou werkelijk dat doen om gelovig te zijn? Die
vraag weet Fatma Aktas met een duidelijk
geluid te beantwoorden. “Dus niet. Het
is niet de islam, maar het zijn de moslims
zelf die daar regels op leggen. Ik bepaal
zelf wat ik wel en niet mag doen. De
vrouw van profeet Mohammed was ook
geen volgeling, ze was een vrijgevochten
zakenvrouw.”
De leefstijl in een islamitisch gezin kan de
voorzitster van stichting Avrasya niet veranderen. Het traditionele rollenpatroon
blijft bestaan. En normen en waarden
ook. Toch kan ze handvatten meegeven
om de vrouwen en hun gezinnen te
willen doen veranderen. “We creëren een
ander soort bewustzijn. Zo laten we deze
geïsoleerde vrouwen zelf de koran lezen
en laten we hen dit bekijken uit vrouwelijk
perspectief. Deze vrouwen leven vaak
achter gesloten deuren, komen nauwelijks buiten en spreken geen woord
Nederlands. Het is een psychische gevangenis waarin ze vastzitten. Ze staan stil in
de tijd. Soms wel voor tientallen jaren. Ze

5

richten zich uitsluitend op het huishouden en de zorg voor de kinderen. Soms
zitten ze wel voor twintig jaar vast in een
soort huwelijksgevangenschap.” Door
de vernieuwde en frisse kijk zet stichting
Avrasya hen aan het denken en dat prikkelt hun zelfredzaamheid. ”Waarom zou
een man niet kunnen stofzuigen of een
tafel kunnen dekken?”, aldus Aktas.

Individualisme
Is in Den Haag in twintig jaar tijd de
machtsverhouding dan veranderd? “We
hebben veel sekseverschillen kunnen
doorbreken, zoals dat jonge meisjes ook
gewoon kunnen doorleren nu. Maar de
macht van mannen is nog steeds een
groot probleem. De rol van de vrouw is
veranderd door de komst van het internet, het individualisme en de diversiteit
in ons multiculturele landschap. Vroeger
zorgden mijn Nederlandse buren en mijn
schoolvriendinnetjes voor de integratie.
Nu hebben we een nieuwe multiculturele
samenleving gekregen waarin het ieder
voor zich is.”
Een stap naar buiten doen, maakt het
voor deze vrouwen dan ook nog lastiger. “Ze durven niet, omdat ze zich veel
eenzamer voelen en een reikende hand
ontbreekt. Er is geen vangnet voor deze
vrouwen waar ze zich gehoord en veilig
voelen. Voor mij waren dat de buren. Nu
moeten de vrouwen zelf zoeken naar een
veilige plek. Als die er überhaupt al is. Dat
maakt het lastiger. Als iedere burger zich
zou inzetten om één familie te helpen,
zouden we geen problemen hebben. Zet
je deur open en wees niet bang.”
Naast de problemen van isolatie en de
scheve rolverdeling in het islamitische
gezin ziet Aktas de laatste jaren ook de
onvrede onder niet-westerse jongeren in
de Haagse Schilderswijk toenemen. De
rellen in deze beruchte wijk duiken iedere
zomer weer op. Wederom in coronatijd
waar de zomervakanties naar hun vaderland van de baan waren. Daarnaast zit
verzet tegen de autoriteiten ingebakken
in de cultuur van deze Haagse achterstandswijk, vertelt ze. Aktas maakt zich
daarom als voorvechter van rechtvaardigheid en gelijkheid ook druk om deze
jongeren en gaat met de jeugd en hun
ouders in gesprek om ook hen een positief zelfbeeld mee te geven. “Ons motto
is niet gooien met stenen, maar met
woorden,” zegt Aktas luid en duidelijk.
De jongeren voelen zich in haar ogen
met hun rug tegen de samenleving staan.
“Een harde aanpak is niet de oplossing.
We moeten kijken naar de bron van de
problematiek. Waar komt het vandaan?
Ze voelen zich gediscrimineerd en niet
gehoord. Ze worden bewust door hun
afkomst afgewezen bij stages en sollicitaties en dat voelen deze jongeren. Deze
verschillen moeten we niet benadrukken,
maar juist wegnemen. Erkenning van hun

talenten is belangrijker dan te kijken naar
missers in hun leven. Een kind moet kind
kunnen zijn. We leven in een betonnen
samenleving. Haal ze daar uit. Ze zitten
de hele dag achter de computer, waar ze
met verkeerde mensen van buitenaf in
contact komen of ze spelen gewelddadige games. Ze worden gehersenspoeld
door hun omgeving. Laat ze meer één
zijn met de natuur. Hopelijk vinden ze
meer rust en de kracht in zichzelf. Zet
trajecten op voor die jongeren. We hebben maar één doel in ons leven: samen
gaan voor een gezonde samenleving met
elkaar en voor elkaar.”

Wijkcontactvrouw
Na dertig jaar weet Aktas de fijne kneepjes van haar vak en gesloten voordeuren
te openen. Ze heeft heel wat successen
geboekt voor niet-westerse vrouwen,
gezinnen en kinderen. Zo bracht ze onderwijs in de huiskamers van geïsoleerde
Arabische vrouwen door lees-en praatgroepen op te richten en heeft iedere
Haagse wijk wel een wijkcontactvrouw
die een steun en toeverlaat is voor afgezonderde, mishandelde en onderdrukte
vrouwen. Ze biedt hen een reikende hand
om toch de publieke ruimte te betreden
door onder meer theatervoorstellingen
en danslessen te organiseren. “We krijgen
de vrouwen in beweging, laten ze een
stap zetten naar buiten en helpen hen om
te groeien in hun zelfontwikkeling. Daar
krijg ik iedere keer weer energie van.”
Aktas vindt dat iedereen altijd iets van het
leven moet proberen te maken ondanks
je rugzak van ellende. Ze geeft de vrouwen mee dat ze sterk moeten zijn voor
zichzelf en voor de kinderen. “Je hebt
maar één leven en de hel en de hemel
zitten allemaal in deze wereld! Je leeft
nu ook al in een hel. Welke ergere hel

verwacht je dan nog na je dood?” Met dit
soort uitgangspunten en levensvragen
weet de Turkse voorvechter haar lotgenoten te overtuigen.
In haar ogen brengt deze participatie
van niet-westerse vrouwen een positieve
verandering voor de jeugd. “Moeders zijn
toch hun grote voorbeeld. Liefde overwint alles. Daar geloof ik echt in. In ieder
persoon zit iets goed. Ze hebben alleen
misschien niet het juiste meegekregen.
Als ze werken aan hun talenten en kwaliteiten, geeft dat inspiratie voor de nieuwe
generatie. Hiermee krijgen we een mooiere stad en een Schilderswijk met een
betere toekomst.”

‘Welke ergere hel
verwacht je dan nog
na je dood?’

Hoe zou jouw utopische Den Haag eruit
zien? “Ik sluit mijn ogen en loop door
Den Haag. Ik kijk over de duinen uit
naar het strand en zie alle culturen en
alle lagen van de samenleving gezellig
samenkomen met uitzicht op zee. Ze
werken en spelen samen in de natuur.
Fietsen, auto's en voordeuren zijn niet op
slot maar open voor iedereen. En als ik
de volgende ochtend weer wakker word,
dan zorg ik ervoor dat ik mijn hand reik
aan de mensen die hierbuiten staan om
ze mee te nemen in mijn utopische Den
Haag, want verandering begint bij jezelf.”

't nieuws ligt op straat

Sinds begin oktober kunnen cliënten van
Voedselbank Rotterdam hun voedselpakket ophalen
in de nieuwe supermarkt aan de Mathenesserweg
21b. De cliënten van vier uitdeelpunten kunnen nu
op een zelfgekozen dag in de week op een vaste
tijd langskomen voor het samenstellen van hun
voedselpakket.
Met de nieuwe supermarkt streeft de Voedselbank
naar meer keuzevrijheid en dat de drempel voor
cliënten om naar de Voedselbank te gaan lager wordt.
‘Voedselbank Rotterdam gaat met de tijd mee en past
haar bedrijfsconcept voor het distribueren van voedsel
aan. Voedselbanken blijven natuurlijk afhankelijk van
donaties, wat van invloed is op het aanbod in de
supermarkt. Maar iets meer vrijheid om zelf je producten
te mogen kiezen, is voor cliënten prettig,’ aldus
Voedselbank Rotterdam.

Armoede in Nederland

FOTO’S: VOEDSELBANK ROTTERDAM

Ontmoetingspunt
Naast het voorzien van voedsel, kan de supermarkt
ook een rol vervullen als ontmoetingspunt in de
buurt voor cliënten, hulpverleners en buurtgenoten.
Voor de financiering van deze eerste supermarkt
is Voedselbank Rotterdam afhankelijk geweest van
donaties van particulieren en bedrijven, groot en klein,
en de gemeente Rotterdam. Nadat van deze eerste
supermarkt een succes is gemaakt en er voldoende
financiële middelen beschikbaar komen, is het streven
dat Voedselbank Rotterdam komend jaar nog minimaal
vijf supermarkten gaat openen. Hiermee verdwijnen op
termijn alle uitdeelpunten in Rotterdam.

Katten fleuren sinds kort een stukje Den Haag op
Het Achterom in Den Haag wordt sinds kort opgefleurd
door een aantal nieuwe bewoners. Op de muren is een
heuse kattenfamilie te bewonderen. De viervoeters zijn
allemaal met iets anders bezig, maar worden verbonden
met krabpalen en wol.
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Twee Straatnieuws-puzzelboeken, één om weg te geven!
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De afbeeldingen zijn door meerdere kunstenaars gemaakt,
zoals Marilou Klapwijk, SOGOshow, Dünya Atay, Zesta
Online en Page33 Art. ‘De afgelopen tijd is het imago van
deze steeg aangepakt door verschillende verbeteringen
op het gebied van verlichting, groen en nieuwe
bestrating,’ laat The Hague Street Art weten op de eigen
Facebookpagina. De gemeente Den Haag had de opdracht
gegeven om de katten te ontwerpen om de straat ‘een
humoristisch gevoel te geven’.
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Wie de oplossing op de cryptogram weet, te vinden
op pagina 15 in deze editie van Straatnieuws Den
Haag/Rotterdam, maakt dit keer kans op twee
speciale Straatnieuws-puzzelboeken! Nu de dagen
weer korter worden en we in een gedeeltelijke
lockdown zitten, kan je je gedachten verzetten in
deze mooie puzzelboeken die deze zomer speciaal
gemaakt zijn voor Straatnieuws. Stuur je oplossing
naar redactie@haagsstraatnieuws.nl en wie weet krijg
je ze binnenkort thuis gestuurd. Veel puzzelplezier!
En daarna nog meer!

Nieuwsbrief
Wil jij op de hoogte
blijven van alles rondom
Straatnieuws
Den Haag/Rotterdam?
Abonneer je op onze
digitale nieuwsbrief en
mail naar redactie@
haagsstraatnieuws.nl
ovv ‘nieuwsbrief’.

STOEP

Straatnieuws
#142020

Er zijn in Nederland een half miljoen
huishoudens die een problematische
schuld hebben. Dat is elk 14e gezin
of éénpersoonshuishouden. Bij deze
mensen stapelden zich de afgelopen vijf
jaar - zo lang duurt het voor de meesten
hulp zoeken - de ongeopende brieven
op met aanmaningen en boetes van de
woningcorporatie, de energieleverancier,
de Belastingdienst, de telefoonprovider,
en de postorderbedrijven. Als de ellende
helemaal niet meer te overzien is,
melden ze zich aan voor schuldsanering.
Hun schuld is dan al opgelopen tot
gemiddeld 40.000 euro. De verwachting
is dat dat aantal van 500.000 in de
komende maanden snel zal oplopen
door de economische recessie waarin
we terecht zijn gekomen. Als je in
de schuldsanering zit, dan houd je
van je inkomen minder over dan de
bijstandsnorm. Dus dat betekent dat je
zo’n 900 tot 950 euro in de maand hebt,
waar je alles van moet doen: wonen,
stoken, eten, kleden en ontspannen.
Het is druk bij de voedselbanken en het
wordt alleen nog maar drukker. En dan
heb je nog de mensen die niet eens
bij de Voedselbank terechtkunnen. De
mensen zonder verblijfsvergunning
bijvoorbeeld, die los werk deden als
schoonmaker of in de horeca, maar nu
op straat staan. Arbeidsmigranten die nu
geen werk meer hebben, maar evenmin
terug kunnen door de reisbeperkingen.
Ontheemden, daklozen. Het Rode Kruis
schat deze groep in ons land op 25.000.
In Nederland leven 25.000 mensen die
voedselhulp nodig hebben van het Rode
Kruis. Daar gaat deze organisatie zich nu
voor inzetten.
Voor wie dacht dat de voedselhulp van
het Rode Kruis alleen was voor andere
delen van de wereld, oorlogsgebieden
en gebieden die getroffen zijn door
natuurrampen, is het de hoogste tijd om
wakker te worden.
Het gironummer van het Rode Kruis voor
de voedselhulp in Nederland is 7244.

PI ET H ERMA NS

Voedselbank
Rotterdam opent haar
eerste supermarkt
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‘Het water geeft, het water
neemt’, zo luidt een aloud
vissersgezegde. Geen speld
tussen te krijgen.
Steden die een brug bezitten
doen water vermoeden, an
ders waren die steden geen
stad geworden. Een haven,
een vijver, een zee, een rivier,
een kanaal, een gracht, een
vaart… altijd spoelt de chemi
sche verbinding tussen twee
waterstofatomen en een zuur
stofatoom wel ergens in de
buurt van de huizen voorbij:
water, een vloeistof zonder

Leven
specifieke kleur en geur. Al
thans, van oorsprong.
Er zijn ook dagen waarop de
vloeistof weerbarstig is ge
worden of vermomd als damp
over de daken drijft om naar
beneden te kletteren. Dan
heet het wonderschone be
staan ineens ‘ongemak’, maar
het leven op aarde blijft er af
hankelijk van. Anders zijn we
gedoemd te sterven.
Water, het religieuze symbool

voor ‘reinigend middel’,
bedekt 71 procent van de
korst van de wereld. Water,
de bron van alle leven waarin
gelijktijdig het gevaar van
oplossing en verdrinking is
gehuisvest. Water, het ele
ment dat symbool staat voor
de onbewuste en diepere
lagen van de persoonlijkheid,
voor de emoties van de stads
mens. Tranen verbergen
geheimzinnige wezens.

‘In het water kijken’ staat
voor: naar jezelf, naar je
schaduw turen. Dit moet
soms gebeuren om te kunnen
overleven.
‘Verlangen is als een rivier
die steeds dezelfde naam
behoudt, maar waarin het
water voortdurend verandert’,
noteert Multatuli. En dan
drijft er onverwacht een fles
waarop nog wat statiegeld zit
in de plomp. Hup, op de buik.
Overleven.
MARGIT WILLEMS

Marieke Bolle
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Nee hè.
Wéér een fiets!
Ze worden aangetrokken door oud ijzer dat mogelijk onder de waterspiegel verborgen
ligt. Magneetvissers. Hobbyisten die verhalen de kant op trekken die het daglicht soms
niet kunnen verdragen. TEKST MARGIT WILLEMS • FOTOGRAFIE PIET HERMANS

R

aadselachtige verzamelingen zijn
het. Zo nu en dan treft de voorbijganger ze aan, maar ze liggen
nooit zomaar ergens. Nee, de mysterieuze
bergen rusten altijd op kades of bruggen
van grachten, langs havens, vijvers of vaarten. Meestal ligt het stilleven op een rustige plek in een onbespied stadsgebied. Er
kleeft een voelbaar geheim aan. Dat roept
interesse op.
Hoe komt een fietsframe met een wiel
zonder as, een wiel dat met nog slechts
één spaak aan de voorvork bungelt,
zo erbarmelijk verroest op de stoep
terecht? En wat doen die naar adem
happende mosselschelpen op de kettingkast en de bagagedrager? Waarom staat

die fiets eigenlijk nog keurig op slot?
Verderop leunt tegen een boom een geopende geldkist, gemaakt van nog altijd
glimmend metaal. Maar leeg. Er steekt
een gaspijp onder de bodem uit, en een
lepel. Langs de waterkant ligt een ladder
met een vacht van algen naast een koplamp, een bijl, een toetsenbord en een
etensbord van emaille, plus een handvol
spiralen. Een paar dagen later is alleen de
ladder verdwenen.
Wat is het verhaal achter al die nagelaten
sporen daar langs de waterkant? Er gingen
winters en zomers over deze stille getuigen heen en ze hebben één ding gemeen:
ooit werden ze stuk voor stuk aangeschaft
in een winkel. Ze hadden elk een eigenaar,

totdat er op een kwade dag iets gebeurde.
Een gasstel komt niet zomaar op het
droge terecht, inclusief knoppen maar
zonder slang. Nou ja, er ligt vlakbij nog
wel een slangafsluitdopje, maar hoe dan
ook: de materiële drenkelingen slingeren
de verbeelding aan. Uit de nabije golven
zijn verhalen getrokken die soms eigenlijk
liever het daglicht schuwen. En hier zitten
vissers achter.
Neem Jan Harkema. ‘Eh... dit jaar is er in
onze gemeente al zo’n véértienduizend
kilogram aan oud ijzer bij de metaalrecycling ingeleverd, waaronder circa driehonderd à vierhonderd fietsen. De gemeente
heeft er alleen al bij mij thuis honderd
opgehaald, plus tientallen winkelwagens.

Ik zeg: een beter milieu begint bij ons vissers...’ Wat is er aan de hand met Harkema
en zijn onbekende vismaten?

BOMMEN EN GRANATEN
Aan tafel zit een kind. Het brult in een
tekstballon tegen zijn moeder: ‘Eten we
alweer fiets?’ Zijn vader is een magneetvisser. Het is een populaire cartoon in de
wereld van de magneetvisserij, een romantische, spannende wereld die, naar het
schijnt, niet geheel ongevaarlijk is. Want
met enige regelmaat kruisen naast winkelwagens, messen en verkeersborden ook
bommen en granaten het visserspad.
In de beginjaren van de nieuw ontdekte
vrijetijdsbesteding zette de kersverse hobbyist zo’n opgedregd explosief nog wel
eens op zijn bagagedrager, richting politiebureau. Dat doen echte magneetvissers
niet meer sinds de dienstdoende agenten
achter hun balies verbleekten. Tegenwoordig dringen gemeenten, die overigens het kostenplaatje van de Explosieven
Opruimingsdienst even explosief hebben
zien groeien, er bij magneetvissers op aan
gevonden objecten van dien aard ogenblikkelijk terug in het water te leggen en
dan pas de politie te bellen. De magneet-

Profiel van de magneetvisser
Vrouw of man tussen de 16 en 65 jaar,
vist het liefst in een groep maar niet altijd, pronkt graag met vondsten, houdt
de vislocatie liever geheim.

visserij is een geliefde liefhebberij aan het
worden, gemiddeld moet de Explosieven
Opruimingsdienst jaarlijks al rond de honderd keer worden opgetrommeld.
Soms verbiedt een gemeente het magneetvissen, maar gehandhaafd wordt
er nauwelijks. Vaak ergeren omwonenden
zich groen en geel aan de vangst die
na afloop van een sessie wel eens weken
op de wal achterblijft, terwijl de gemeentelijke reinigingsdienst doodleuk voorbij
tuft. Maar even regelmatig ruimen de
vissers zelf alles keurig op en leveren de
boel af bij de oud-ijzerboer. Een aardige
verdienste, waardoor de wateren door
de heren- en damesvissers worden gereinigd, zo niet dan blijven die wateren volgens hen ‘langdurig corrosief en vervuild’
achter.

SMIJTEN
‘Hebbes!’ Bij zijn allereerste worp ooit
had F. al meteen een karabijn beet. Dat

Tips
Pas bij krachtige magneten op voor je
vingers. Ga er verstandig mee om, het
is geen speelgoed. De krachtigste magneten zijn alleen geschikt voor ervaren
gebruikers. Magneten zijn uitstekende
geleiders, let op donder en bliksem.
Blijf uit de buurt van stroomvoorzieningen. Mensen met een pacemaker
wordt aangeraden niet te dicht bij een
vismagneet te komen.

was wel even schrikken, maar het bleek
speelgoed. Kennelijk zat er metaal onder
het plastic verborgen, vandaar dat hij het
boven water kon hengelen. Tja.
Wat is ‘magneetvissen’ eigenlijk? Er bestaat een definitie: Magneetvissen, ook
wel ‘magneetsmijten’ genoemd, is het
zoeken in buitenwateren naar ferromago
netische objecten die beschikbaar zijn om
te trekken met een neodymiummagneet.
De hobby is een combinatie van zowel
zorg voor het milieu als avontuurlijke
schattenjacht. De gebruikte magneten
zijn sterk genoeg om grote rommel, zoals
weggegooide fietsen en autovelgen, uit
het openbare water te halen. Veel mensen
die zich voor de hobby inzetten, hopen
tevens zeldzame of waardevolle artikelen
op te vissen.
Tegenwoordig worden amateurmagneetvissers zelfs door de politie benaderd met
het verzoek hun vangsten op het bureau

S. bromt tegenwoordig rond op een Tomos. Een af
dankertje uit de onderwaterwereld
aan te bieden, met name vuurwapens en
kleine munitie, zodat die mogelijk gebruikt
kunnen worden als bewijs bij onderzoek
naar een misdaad. Zo sloeg een stel magneetviskornuiten onlangs de handen ineen
om na afloop van hun sessie de recherche
een peperdure doch verzopen sportwagen
aan te kunnen bieden.

GEVOELSKWESTIE
Doorgaans zwaait de magneetvisser een
meterslang touw langs zijn schouder met
een cilindervormige magneet eraan. Na
drie keer slingeren plonst het zware exemplaar dwars door de waterspiegel op weg
naar de bodem. Het dalen gaat traag. De
visser trekt het touw vervolgens langzaam

Magnetische vangsten

Erfgoed

Alarmpistool, drone, zwaard, kris, oude
en moderne munten, hakbijl, bestek,
kerstboomvoet, Rolex op tien over tien
(dus regelrecht uit een juwelierszaak),
Duitse geweergrendel, munitietasje,
tang, kroonkurken, rookbom, handboei, Singer-naaimachine, brillenkoker,
sierraden, ijzeren fallus, pinautomaat,
verkeersbord met paal en betonblok,
koevoet, verrekijker, roerwiel van een
sluis, kluis, bolvisnet, zakmes...

Onder het wateroppervlak botst de
milieuactivist regelmatig op tegen de
archeoloog. Er kunnen naast vuurwapens of granaten uit de historie ook
oude, kostbare voorwerpen worden
gevangen. De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed geeft aan dat
magneetvissen niet legaal is. Het is verboden om archeologische bodemvondsten in het water te verplaatsen of mee
te nemen, op straffe van een boete.

naar zich toe, laat de magneet als het ware
een beetje over de bodem spelen. Totdat
hij beet heeft. En beet hebben, dat weet je
meteen.
‘Een kwestie van gevoel’, aldus magneetvisser S. Munten, sierraden, horloges... S.
komt het allemaal tegen. Hij bromt tegenwoordig rond op een Tomos, een echte
vintage. Een afdankertje uit de onderwaterwereld. Het was even sleutelen, de
carburateur moest met de staalborstel
flink worden afgerost, maar nu kart hij
trots door de buurt.
K. overkomt regelmatig hetzelfde. Is hij
twee uur aan het vissen, heeft-ie al drie
brommers te pakken. En naar boven gehaald. Tussen zijn vangsten zitten bovendien altijd ‘hallucinant’ veel mobieltjes,
batterijen en cd’tjes. ‘Allemaal bestemd
voor de recycling.’
Een enkele keer blijft een vismagneet –
nogal duur in aanschaf – helaas op de
bodem achter. Maar waar? Dan komen de
maten. Het kan uren geduld vergen, maar
gemotiveerd zijn ze. Zo’n ding is kostbaar.
Beet zullen ze krijgen. Ieder werpt zijn of
haar magneet in de plomp en dan moet
het wel heel raar lopen wil het verloren
exemplaar niet ineens, klik, contact zoeken met hun eigen stukje neodymiummagnetisme. Een gedeelde, sociale hobby,
dat is ’t.

Geen paspoort

geen werk

TEKST EN FOTOGRAFIE MATTHIJS TERMEER

We zien hier geen hippe surfer

‘rustig’. In Amsterdam en Rot

passeren er twee politievrouwen

of een ander soort dude, maar de

terdam verstoren toeristen en

te paard. ‘Ik houd van dieren’,

dakloze Slawomir Wozniak (38).

andere grootsteedse drukte zijn

zegt Slawomir. ‘Honden, muizen,

Hij scharrelt onrustig rond in het

gemoedsrust.

katten, vogels.’ Ken ik de legen

gebied rond de Koekamp en het

Niet dat er veel reden is voor zo

de van Kruszwica? Die gaat over

Centraal Station in Den Haag,

maar wat mijmeren. Omstreeks

een muis die de toren van de ko

tegen de geweldige skyline van

een jaar geleden raakte Slawo

ning omknaagt.

de ‘Stad van Vrede en Recht’. Of

mir zijn paspoort kwijt, zegt hij.

‘Job, job’, mompelt Slawomir.

was het nou ‘Recht en Vrede’?

Geld voor een nieuwe heeft hij

Waar hij vanavond slaapt? Een

Vijf jaar geleden verliet de

niet, want: geen paspoort, geen

weids gebaar: daar, op de groen

elektricien huis en haard in de

werk. Misschien dat een vriend

strook langs de Koekamp. Of in

Poolse stad Kruszwica. Neder

hem wat zwart werk in de kassen

het Haagse Bos. Of bij de Konink

land was zijn droom. ‘Nederlan

van het Westland kan bezorgen

lijke Academie van Beeldende

ders zijn goede mensen. Ze

– komkommers plukken, wat

Kunsten voor de deur, als de po

hebben een goede mentaliteit.’

dan ook. Of in de bouw. Daarom

litie hem met rust laat. Hij heeft

In Polen draait het volgens

staat de Pool permanent met zijn

een paraplu, wat beddengoed

Slawomir om ‘money, money’.

smartphone in handen, al heeft

en een festivalhoedje. Dat zet hij

Er is veel alcoholisme, mensen

het ding een gebarsten scherm

even af om zijn dreads te tonen,

vechten op straat. Dan bevalt

en geen tegoed. Van de vriend

een paar jaar geleden gevloch

Den Haag hem beter. Het is hier

is geen spoor te bekennen. Wel

ten. In Den Haag.

EENZAME UITVAART & OLIVIER
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STOEP
Olivier, de Monet van de straat

Lekker rijden in de regen
TEKST NATASCHA FRENSCH • FOTOGRAFIE ANGENIET BERKERS

Een kwartet van
eenzaamheid
Hersenvlies is als krimpfolie waar met een vork luchtgaatjes in geprikt werden
waardoor je neerviel die maandag in andermans loods, ik spande op dat
moment folie over de rug van een cake, wilde weten of je met je gezicht naar
de grond of naar de sterren, ging op een keukentrapje staan en liet de cake
die ik tussen mijn ovenwanten klemde, vallen: op de rug geëindigd nam ik me
voor je te herdenken, zocht wat mensen bij elkaar, legde de kaarten klaar en
zag wie er allemaal op jou leken, een kwartet van eenzaamheid. Even later
schroefde ik een blik met mandarijntjes op siroop open, hield een partje
tussen mijn vingers vast, ze waren ontveld en net als jij van hun huis ontdaan,
je had nog geprobeerd om een uitkering te krijgen maar was niet netjes gebleven
toen je voor de derde keer het wachtmuziekje te horen kreeg, iets met piano en
viool maar je ongeduld walste er als een fanfare doorheen zonder ritme te kunnen
houden, ik snap dat wel van het wachtmuziekje en van het kwartet Katachtige
hoe graag je dat compleet wilde en je alleen de leeuw nog moest, en hoe je ook
jezelf langer houdbaar probeerde te maken door jezelf op sterk water te zetten,
de fles binnen handbereik net als de scherven, de maffia van het verstand die
gewoonlijk onder een laagje potgrond verborgen lag kon bij jou ineens fel tot
bloei komen. Ik zag je nog eenmaal voor me in de loods terwijl je het leven uit je
voelde drukken, zoals ik de slagroomspuit met mascarpone vulde en uitkneep
boven de rug van de cake tot hij leeg en slap in mijn handen lag.

Het komt regelmatig voor dat mensen zo eenzaam zijn dat er bij hun over
lijden niemand is die de uitvaart regelt of bezoekt. Deze uitvaarten wor
den dan doorgaans geregeld door de gemeente. Steeds vaker verzorgen
dichters een passend afscheidswoord in de vorm van een gedicht dat ze
voorlezen tijdens de uitvaart. In elke STOEP staat een gedicht, in samen
werking met Stichting De Eenzame Uitvaart.
Aflevering 14: Dichter van dienst Marieke Lucas Rijneveld schreef dit ge
dicht voor de eenzaam gestorven meneer H. van D., gevonden in een loods
met een verwaarloosde hersenvliesontsteking. Hij had geen vaste woon
of verblijfplaats.
Meer lezen?
Zie www.eenzameuitvaart.nl/eenzame-uitvaart-205-amsterdam
Nu in de winkel:
F. Starik, Dichter van dienst – laatste deel in de trilogie over eenzame uitvaarten in Amsterdam.

Hoe kom je aan dit bijzondere autootje?
‘Ik was begin dit jaar bezig met rijlessen, maar door het
coronavirus werd dat stilgelegd. Via een bericht van
iemand op Facebook begreep ik dat je voor een Canta
geen rijbewijs nodig hebt en dat leek me eigenlijk de
ideale oplossing voor nu. Via Marktplaats heb ik er uiteindelijk eentje gevonden en het bevalt me prima.’
Waarom wilde je zo graag een rijbewijs?
‘Ik ben zzp’er en fietste hiervoor altijd naar alle adressen
waar ik langsga. Ik maak bij mensen thuis schoon. Maar
ik ben MS-patiënt en soms moest ik wel een uur fietsen
naar een locatie. Dan ben je toch al behoorlijk moe als
je ergens aankomt. En dan moet je nog van alles doen
natuurlijk. Dat kan best zwaar zijn. Op deze manier
heb ik meer energie voor mijn werk en ik hoef ook niet
meer door de regen te fietsen. Dat is natuurlijk ook een
enorm pluspunt.’
Hoe reageren mensen op je?
‘Het is natuurlijk eigenlijk een gehandicaptenvoertuig,
dus geen normale auto. Je krijgt leuke reacties, maar
soms ook wel minder leuke. Hij gaat maximaal maar
45 kilometer per uur en je rijdt veel op fietspaden. Je
mag wel op wegen waar automobilisten maximaal
vijftig kilometer per uur mogen rijden, maar iemand
waarschuwde me dat dat toch best gevaarlijk kan zijn.
Normale auto’s zijn natuurlijk toch een stuk sneller. Zo
probeer ik altijd de Erasmusbrug in Rotterdam, waar ik
wel op de weg moet, te vermijden. Ik ga natuurlijk veel
langzamer naar boven en mensen zijn denk ik niet blij
als ik daar met dertig kilometer per uur rijd. Op de fietspaden krijg ik soms boze reacties, omdat het autootje
in vergelijking met de fietser toch wel een stuk breder
is. Je kunt er dan moeilijk langs. Maar ik krijg ook heel
veel leuke reacties. Kinderen die dan naar me wijzen en
roepen “kijk mama!”, als ze achter op de fiets zitten. En
als ik mijn kind naar school breng, trek ik altijd veel bekijks. Ik heb inmiddels ook een sticker op de achterkant
geplakt als reclame voor mijn werk, dus ja, het valt op
haha!’
Maar je wilt nog wel je rijbewijs halen of heeft dit autoo
tje je hart gestolen?
‘Ja, ik hoop dat een rijbewijs nog wel gaat lukken. Ik wil
volgend jaar weer beginnen met rijlessen, maar ik hoop
dat het coronavirus dan niet opnieuw roet in het eten
gooit. Maar voor nu is dit te doen en ik oefen nu ook, je
bouwt toch ervaring op. Je zit warm, droog en ik kan
een leuk muziekje aanzetten. Als het regent, heb ik eigenlijk al direct zin om naar buiten te gaan en een stukje in m’n autootje te rijden. Gewoon om het feit dat ik
toch lekker droog zit, ook al heb ik geen rijbewijs. En ik
merk dat ik meer energie heb. Toen ik op de fiets overal
heen reed, was ik na een werkdag echt helemaal kapot,
nu merk ik aan het eind van de werkdag echt een heel
groot verschil. Dat is ook erg fijn.’

ANGELIQUE VAN OS (35)
Kleurrijke mensen fleuren het straatbeeld op. Welk verhaal gaat er schuil achter hun bijzondere verschijning?

HET NIEUWS VAN DE VOORUITGANG
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door Mariëtte Storm

NIEUWS
NVDV
JAZZ

Het Nieuws van de Vooruitgang brengt
positieve ontwikkelingen uit de hele wereld.
Je hoort ons iedere werkdag op de halve
uren op Sublime.

• SOUL • JAZZ
VAN DE
NIEUWS
VANVOORUITGANG
DE FUNK
VOORUITGANG
SAMENSTELLING: MAAIKE BAAN
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Betere buren

Kringloopwinkels in
België doen goede zaken
Belgische kringloopwinkels draaiden vorig
jaar een recordomzet en ook 2020 belooft
een uitstekend jaar te worden. Dat meldde
De Tijd. Volgens de koepelvereniging van
Belgische kringloopwinkels komt dat doordat meer jongeren tweedehands spullen
kopen, omdat ze duurzame keuzes willen
maken. Ook Belgische bedrijven weten de
winkels vaker te vinden. Zo zijn er meer

textielproducenten die overschotten een
tweede kans geven in plaats van ze te vernietigen. Daarnaast ziet de vereniging het
effect van de coronacrisis. Veel mensen
hebben tijdens de eerste lockdown hun
zolder opgeruimd en spullen naar de kringloop gebracht. Daardoor was het aanbod
in de winkels groot, en dat is dus terug te
zien in de cijfers.

Stel je voor: je gooit
een oud shirt in een
versnipperaar en vervolgens komt er een
nieuw kledingstuk uit. In
Stockholm kan het sinds
deze maand. H&M heeft
daar een recyclemachine gelanceerd die oude

Hard times in the city
In a hard town by the sea
Ain’t nowhere to run to
There ain’t nothin’ here for free

H&M

8

9

10
4

9

11

12
2
13

kledingstuk te transformeren. De opbrengsten
worden geïnvesteerd in
onderzoek naar innovatieve materialen. Of de
Looop ook naar Nederlandse H&M’s komt, is
nog niet bekend.
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Horizontaal
4 Positieve vaderfiguur (9)
7 Jack Spijkerman? (5)
11 Leiding voor voedsel (7)
12 Zwartrijder op de Haagse Grote Markt (6)
14 Laat zijn moois bij de buren zien (7)
16 Heeft u dit meisje op het oog? (4)
18 Nog relaxter dan in 26 vert (5)
19 Bijrijder (8)
23 Winderige aanhanger van ADO Den Haag (3)
24	Kinderen vinden hem al eeuwen grappig, maar te
warm voor de top (9)
27	Haar jongeren krijgen een Haagse schilderprijs in
de doka (7)
28 Aanzienlijke aap (7)
29 Bijna als een god (1 + 2)
30 Heeft Kras verorberd (3)
32 Plant met talent (5)
34 en 35
Het rondje van niks (2 + 3)
34 en 35 en 38
	Doet de keeper niet, maar de bondscoach wel
(2 + 3 + 5)
36 Middenstander die zorgt dat het voor elkaar komt (6)
37 Watertoename (4)
38 Hekelen (maakt ‘r liever) (5)
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Verticaal
1	Evenaart de Zwitser ondanks zijn gebaartjes (5)
2 Salaris van de koude Brabantse grond (4)
3 Materiaal om een willoze man van te maken (4)
5	Kent 4 hor. de Zoetermeerse Rotterdammer alleen
van voren? (5)
6 Wat doet die handige vrouw in Rangoon? (5)
8	Land van de wonderbaarlijke (presidents)genezing (7)
9	’k Heb witte en rode … zong Louis Davids over dit
Westlandse product (5)
10 Iets dorps ging toch (niet) boven Groningen (6)
13 Theater in het groen viert een vechtlustrum (10)
14 Alpenhutter kiest kleur (8)
15 Paarse schilder (5)
17 In de Haagse Herenstraat doet de groep normaal (4)
20 (Hoge) nooduitgang (4)
21	Zou de foute Amerikaanse auto genoemd zijn naar
dit stukje Schilderswijk? (1 + 4)
22 Finesses van cricket (3)
25 Voor u? Voor mij een weet! (5)
26	Laat Hagenaars in hun luie stoel genieten van hun
gespring (1 + 1 + 1)
29 De TROS vult de vogel aan (4)
30 Erg overdreven (2)
31 Vreemde gedachte (4)
32 Treurig riviergedeelte (3)
33	Arabier die voor duidelijkheid zorgt in het
voetbalwereldje (3)
35 Wil geen enkele winkelier verkopen (3)
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DONEREN? JA, GRAAG!
IBAN NL90 INGB 0007 544 612

Stichting Haags
tnv
GRAAG!
JA,Straatnieuws
DONEREN?
IBAN NL86 ABNA 0570 721 695
tnv Stichting Straatjournaal
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Als u bent uitgepuzzeld, leest u in de gekleurde
hokjes een oude en schoolse aansporing voor
Hagenaars.
De oplossing kunt u tot 8 november 2020 inzenden
aan: Straatnieuws, Koninginnegracht 7, 2514 AA Den
Haag of mail naar redactie@haagsstraatnieuws.nl.
Help onze verkopers

verkopers
onze te
Helpzichzelf
helpen.
te helpen.
zichzelf
Koop Straatnieuws
aal
dam!
Straatjourn
Koop
Den Haag/Rotter
elke maand !
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Nina Simone – Baltimore

stoffen omzet in garen
en daar weer kleding
van maakt, zo was te
lezen in Elle. De Looop,
zo heet de machine,
gebruikt geen water of
chemicaliën. Klanten
betalen iets minder dan
vijftien euro om een
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Machine tovert shirt om
tot nieuw kledingstuk

SUBLIME GROOVE

3. S c a n d e c o d e e n lu iste r n a a r Ba ltimo re
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UNSPLASH

PEXELS

Sinds de coronacrisis koopt
zeventig procent van de
Nederlanders vaker bij lokale ondernemers, blijkt
uit onderzoek van Mastercard. Zo’n veertig procent
zegt dat bewust te doen
om lokale winkeliers te
steunen. Wat ook een rol
speelt, is dat er voor grote
supermarkten vaak lange
rijen staan. Shoppen bij een
lokale ondernemer biedt
volgens klanten meer gemak. Meer dan driekwart
van de Nederlanders zegt
sinds de coronacrisis meer
sympathie te hebben voor
kleine ondernemers. Opvallend is dat ook tussen
buren onderling het contact
is verbeterd: bijna zestig
procent van de deelnemers
zegt vaker gedag tegen z’n
buren dan een jaar geleden.
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De winnaar van de cryptoville 342 is Henk
Leijenhorst. Het boek Overleven als ondernemer
wordt toegezonden.

uit de kunst atelier art to remember

Straatnieuws
#142020

uitagenda 19 oktober - 13 november

Straatnieuws
#142020

Atelier Art to Remember is een bijzonder atelier. De kunstenaars
hebben geen van allen in hun vroegere leven kunst gemaakt, maar
maken nu de prachtigste werken. Ze verblijven in zorginstelling en
woonzorgcomplex Saffier op de locatie Domus Nostra in Den Haag,
omdat ze allemaal zorg en begeleiding nodig hebben ten gevolge van
het syndroom van Korsakov.
Het syndroom van Korsakov, een onherstelbare hersenbeschadiging,
is het resultaat van jarenlang overmatig alcoholgebruik in combinatie
met een ongezond voedingspatroon. Dit is voor de meesten een
lastige situatie, maar zij ervaren het schilderen in de kunstgroep als
een ware ontspanning en afleiding in hun leven. Het atelier heeft al
een aantal succesvolle exposities gehouden.

Straatnieuws
selecteerde uit
het agenda aanbod
gratis uitjes
voor u!

capaciteit. Reserveer door te
mailen naar info@paardcafe.nl.
Wegens de coronamaatregelen
zijn mondkapjes verplicht in het
pand, behalve op de zitplaats, en
kan er alleen per twee mensen
gereserveerd worden.
www.paard.nl

Dandy
Straatnieuws Den Haag/Rotterdam laat in iedere editie
één kunstwerk zien. Dit keer het werk van Hans Courtois.
Het kunstwerk heet Dandy.

samenstelling Fenne Beugels

Al benieuwd naar ander werk? Neem een kijkje in de
webgallery: www.art-to-remember.com

beeld Remco Zwinkels

tip

FOTO: CROSSING BORDER-KOFFIEDIK

DEN HAAG
di 3 t/m zo 8 november
Crosssing Border Online

fotocolumn thuisquaraintaine

Het programma van deze
editie is volledig online met
een dagelijkse line up van
schrijvers, spoken word
artiesten en dichters met
voordrachten en interviews.
De schrijvers vertellen over
hun meest recente boek, hun
werk en over hun recente
ervaringen gedurende de
pandemie. Kijkers hebben de
gelegenheid om vragen te
stellen aan de auteurs. Verder
zijn er elke dag exclusieve
optredens te zien van veelbelovende Nederlandse en
internationale bands. Ook kun
je een reis naar de toekomst
maken met de hoorspelen in
het programma KOFFIEDIK.

Onze Haagse fotograaf Remco Zwinkels struint de straten af, op zoek naar unieke,
ontroerende, mooie en grappige momenten. Iedere drie weken levert hij een bij-

17

drage aan Straatnieuws Den Haag/Rotterdam. Benieuwd naar het werk van
Remco Zwinkels? Neem dan een kijkje op zijn website: www.remcozwinkels.nl

Speciale avond
Op 7 november is er een speciale avond waar het nobele
werk van vertalers centraal
staat met de uitreiking van de
Europese Literatuurprijs en de
jonge talentvolle auteurs en
vertalers van The Chronicles.
Heel jong talent doet hun
eerste podiumervaring op
in Broeinest en Spoken070.
Registreren op de eventpagina.
www.crossingborder.nl

DEN HAAG
ma 19 oktober
11.00 Diverse locaties: Make A
Change Festival
Er zijn in Den Haag meer toffe
initiatieven en locaties met duurzaamheid bezig dan je denkt. Dit
is je kans om ze te ontdekken.
Make A Change festival is een
festivalweek vol oppeppers voor
een lekker low-impact stadsleven en vindt plaats van maandag
19 tot en met zondag 25 oktober. Door de nieuwe coronamaatregelen kan alleen niet alles
wat gepland stond doorgaan.
Check daarom de website om te
zien wat er nog mogelijk is. De
organisatie wilde niet zomaar de
stekker uit het festival trekken.
Tickets zijn per activiteit te koop.
Sommige activiteiten zijn gratis.
www.makeachangefestival.nl
za 24 oktober
19.30 Paard: Paardcafé
- HannekeLaura
Hanneke haar repertoire combineert bekende folktradities en
haar eigen romantische ballades,
recht uit het hart gezongen
en begeleid op de akoestische
gitaar. Tijdens de corona lockdown voegde Hanneke hier
veel folkcoververzoeken uit de
jaren ‘60 en ‘70 aan toe: onder
meer Bob Dylan, Joan Baez, Neil
Young, Dolly Parton, Melanie.
Dit was ook een periode waarin
oudere volkstradities werden
herontdekt. Voor de live presentatie van haar ‘folk revival’concerten wordt ze regelmatig
begeleid door sologitarist Febby
Tasiran voor een lekker countrygevoel. Let op, deze show
heeft vanwege de nieuwe coronamaatregelen een beperkte

di 27 oktober
20.00 Ik gids u door Den Haag Quiz en presentatie Binnenhof
Deze quiz is bedacht door ‘Ik
gids u door Den Haag’ en een
leuke manier om te kijken hoe
goed je het Binnenhof kent. En
vooral om nog meer over dit
historische deel van Den Haag
te leren. Door vragen te beantwoorden, test je jezelf. En door
de uitgebreide uitleg te kijken en
te luisteren, leer je Den Haag beter kennen. De quiz duurt 1 uur
en is gratis via een speciale link
te volgen. Online aanmelden.
www.ikgidsudoordenhaag.nl
za 31 oktober
20.00 Bar Club 188:
Quarantaine Quiz
Bar Club 188 in Den Haag heeft
ook een speciale Quiznight
bedacht. Er worden vijf rondes
gespeeld en vragen gesteld over
de meest uiteenlopende onderwerpen. Je kunt alleen meedoen, met het gezin of videobellend met je vrienden. Stuur
een e-mail naar nikkiclub188@
live.nl of een WhatsApp bericht
naar 06-42041241 en vermeld je
naam of teamnaam. Deelname
is gratis, donaties zijn welkom.
www.facebook.com/barclub188
Het hele jaar door
Staatsbosbeheer: gratis puzzeltochten door het Haagse Bos
Wist je dat het Haagse bos lang
geleden een jachtgebied was
van de Graven van Holland
en dat er later ook concerten,
feesten en kermissen werden
gehouden? Ga je mee op zoek
naar de vele dieren die in het
bos te vinden zijn? Ontdek de
geheimen van het Haagse Bos
met de Haagse Bos App. Er zijn
drie speciale puzzeltochten te
lopen. Door het hele bos, omgeving Paleis Huis den Bosch of
omgeving Koekamp/Malieveld.
De app is gratis te downloaden
in de Apple Store en Google Play
Store en kan gespeeld worden
via een smartphone. Zodra de
app op je smartphone staat, heb
je geen wifi meer nodig, alleen
je gps.
www.staatsbosbeheer.nl

ROTTERDAM
aza 24 oktober
12.30 Futureland: Criminaliteit
in de haven
De zeehavenpolitie heeft de
handen vol aan het bestrijden
van grootschalige (drugs)smokkel in de Rotterdamse haven.
De lezing staat in het teken
van de aanpak van deze strijd.
Een interessante spreker van
de Zeehavenpolitie vertelt op
het VIP-Deck van FutureLand
meer over criminaliteit in de
Rotterdamse haven. Een bezoek
is alleen mogelijk na het reserveren van een gratis ticket met
tijdslot. Ook in FutureLand en
aan boord van de boot en bus
is het vanaf 15 oktober verplicht
om een mondkapje te dragen.
www.futureland.nl
vr 30 oktober / vr 6 november
18.00 Witte de Withkwartier:
Het Kunstkwartier.
Ontdek op vrijdagavond het
Witte de Withkwartier, het kunstkwartier van Rotterdam! Bezoek
de gratis Kunstavond op eigen
gelegenheid of neem deel aan
de Kunstblock Tour waarbij een
gids je in een high speed tour
van een uur meeneemt langs de
kunstinstellingen in het Witte de
Withkwartier.
www.dekunstavond.nl
woe 28 oktober
19.00 Hart van Zuid Rotterdam:
Informatiebijeenkomst
Tijdens deze digitale bijeenkomst word je geïnformeerd
over de plannen van ‘Hart van
Zuid’, het hart van RotterdamZuid. Tijdens de bijeenkomst
wordt er gesproken over de
komende jaren, het nieuwe
busstation, de bijbehorende
werkzaamheden en de verkeerssituatie. Ook komen de
uitbreiding van winkelcentrum
Zuidplein en de bouw van het
hotel bij Rotterdam Ahoy aan
bod. Er worden presentaties
gegeven, maar er is ook gelegenheid om vragen te stellen.
De bijeenkomst vindt plaats via
MS Teams.
www.facebook.com/
hartvanzuidrotterdam
za 31 oktober
20.00 Huiskantine: Rotterdam
Dance Fietstival.
Halloween 2020, normaal
een avond bij uitstek voor de
evenementenbranche. Maar

deze keer fietst de branche
door Rotterdam heen. Voor
de één een protest, voor de
ander een avond weg van het
‘nieuwe normaal’. Sluit je als
evenementenorganisatie aan
of als bezoeker om de branche een hart onder de riem te
steken. Het is de bedoeling dat
iedereen om 20.00 samenkomt
op het Gelderseplein om vanaf
dit punt de organisatie en de
speciale muziekfietsen te volgen langs een vooraf bepaalde
route door Rotterdam. Kijk op de
Facebookpagina voor alle voorwaarden en aanmelden.
www.facebook.com/huiskantine

tip

ROTTERDAM
Het hele jaar door
Het Lage en Hoge Bergse Bos

FOTO: NATASCHA FRENCH
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Wie er even uit wil, maar niet
ver van huis wil gaan, heeft
toch enorm veel keus. Op
de website ookditisderotte.
nl kun je al kiezen uit een
flink aantal routes in het
nabijgelegen natuurgebied.
Zoals een route door het
Lage en Hoge Bergse Bos.
De wandelroute genaamd
het Boswachterspad is 10
kilometer lang. Het startpunt
van de route is parkeerplaats
Mollenplaats (navigatieadres Rottebandreef 50 in
Bergschenhoek). De route
is niet gemarkeerd, je kunt
de route downloaden via
de website. Deze route gaat
deels over verharde wegen,
maar ook over gravelpaden
en onverharde wegen. Door
de onverharde delen en een
aantal trappen onderweg
is de route minder geschikt
voor mindervaliden. De hond
mag aangelijnd mee. Op de
website zijn nog veel meer
leuke wandelroutes, maar ook
mountainbikeroutes te vinden,
allemaal vlakbij Rotterdam en
gratis te downloaden.
www.ookditisderotte.nl
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WIJ HEBBEN EEN BAAN
VOOR JE

verpleegkundigen | woonbegeleiders | pegagogisch medewerkers | financials
ICT’ers | gedragswetenschappers | jeugdbeschermers | gezinscoaches

Ben jij die professional die hart heeft voor mensen zonder helper?
En heb jij een christelijke levensovertuiging?
KIJK DAN VOOR ONZE VACATURES OP:

www.werkenbijhetlegerdesheils.nl

doen wat we geloven

Het is een smalle etalage in de Molenstraat in Den Haag waar je zomaar
voorbij zou lopen. Ware het niet dat er een mansgrote houten indiaan naast
de winkeldeur de wacht lijkt te houden. Hier stap je de fascinerende wereld in
van de Native Americans.
tekst Paul Waaijers beeld Henriëtte Guest

25 jaar indianencultuur
M

edio 1993 staken de ondernemers Max Koot en Marcel Damen de koppen bij elkaar. De
heren wilden een nieuwe onderneming
opzetten, dat naast het zakelijke aspect
ook een toegevoegde spirituele waarde
moest hebben. Uiteindelijk ontstond het
plan om naar Amerika af te reizen en op
zoek te gaan naar de oorspronkelijke bewoners, de Native Americans, oftewel de
indianenstammen. Stuk voor stuk ook
stammen die de meest mooie, natuurlijke
en ambachtelijk vervaardigde kunst- en
gebruiksvoorwerpen maken. Deze spullen
wilden Max Koot en Marcel Damen tijdens
hun reis door de reservaten inkopen, om
ze weer in Nederland te verkopen. Naast
de eigen broodwinning droegen beide
heren tevens bij aan zowel de verspreiding van het indiaanse cultuurgoed maar,
zij het bescheiden, ook aan de Native
American-economie. Want ook bij de Native Americans moeten de economische
schoorstenen roken en niet alleen de vredespijp. Die eerste reis was in 1994. Max
Koot: “We zijn eerst naar Albuquerque gevlogen in de staat New Mexico. Daar een
auto gehuurd en toen door naar Santa Fé.

Tijdens die reis werden we telkens doorverwezen naar andere reservaten. En dat
was heel mooi, omdat we eigenlijk al een
stand hadden gehuurd op de Darling
Market in Rijswijk. Dus we moesten wel
met volle tassen terug komen. En dat lukte.” Dit eerste succes vroeg om een eigen
winkel en die kwam er dan ook in 1995 in
de Molenstraat 32: Hopi Navajo, vernoemd naar de twee gelijknamige Nativestammen. Anno 2020 staat de winkel
vol met sieraden en muziekinstrumenten,
aardewerk, mocassins, hoofdtooien, pijlen-bogen, veren, wielen, dromenvangers,
wand- en vloerkleden en nog veel meer.
Een forse verscheidenheid met één grote
gemene deler: alles is handmatig door de
Native Americans vervaardigd. In de loop
der jaren kwamen er ook steeds meer artikelen met een spirituele achtergrond in
het assortiment bij.

Bewuster
Koot: “We zijn ons steeds meer gaan
richten op het spirituele, sjamanistische
vlak. De mensen hier gaan steeds meer
bewuster leven, iets dat de indianen al
eeuwen deden. Neem bijvoorbeeld het

leer. Of de veren. Of een vacht. Dat is
allemaal afkomstig van dieren die op een
natuurlijke wijze zijn overleden. De Native
Americans doen namelijk niet aan kunstmatig fokken om later die dieren om hun
vacht te vermoorden. Ze wachten totdat
de natuur hen die materialen schenkt.” Hij
vervolgt: “We merken dat onze klanten
dat gegeven steeds belangrijker zijn gaan

Die zachtaardigheid
is iets dat ik me ook
eigen heb gemaakt’

vinden. Kijk, we zijn dit begonnen, omdat we het gewoon leuk vonden en niet

om megawinsten te maken. Bovendien
verkopen we spullen met een spirituele
achtergrond of gedachte. We staan dus
niet alleen voor de materiele kwaliteit
van onze spullen, maar ook achter de
gedachte, de levensvisie, die ze vertegenwoordigen.” Zo’n twee keer per jaar
leggen de mannen zo’n 6.000 kilometers
af door de staten Arizona, New Mexico,
Utah, Colorado en California. De laatste
jaren is er wel degelijk iets veranderd in
de VS, zo merken ze. Koot: “Vroeger was
de vriendelijkheid van de gemiddelde niet
Native blanke Amerikaan echt een beetje
over de top. Na nine eleven en de daarop
volgende gebeurtenissen is dat behoorlijk
veranderd. De Native Americans daarentegen zijn door alle jaren heen heel
vriendelijk, respectvol en zachtaardig
gebleven. Die zachtaardigheid is iets dat
ik me ook eigen heb gemaakt, omdat het
leven daardoor zoveel prettiger wordt.
Kijk, ik heb natuurlijk ook wel eens een
rotbui. Ik ben ook maar een mens. Maar
als ik dan de zaak weer binnen stap, stap
ik de wereld van de Native Americans
binnen. En is mijn rotbui echt binnen no
time verdwenen.”

opgetekend ciurar
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tekst en beeld Lilian van Herpen

20

Naam: Ciurar Traian
Leeftijd: 40 jaar
Standplaats: vrije standplaats
Land van herkomst: Roemeen

‘Wij zijn Roma, een nomadenvolk,
dat altijd heeft rondgetrokken.’

Ciurar trekt met zijn familie in auto’s door het land. Soms vinden
ze even rust op een plek om te bivakkeren totdat ze weer
worden verjaagd. Ciurar heeft vijf kinderen. Vier kinderen zijn in
Roemenië. De oudste dochter van 23 jaar zwerft mee. “Wij zijn
Roma, een nomadenvolk, dat altijd heeft rondgetrokken,” vertelt

Ciurar. Hij heeft Parkinson, waardoor hij met een stok loopt en
veel werk onmogelijk is. Met de verkoop van het Straatnieuws
probeert hij zijn familie te onderhouden en voor zichzelf
medicijnen te kopen.

