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Word lid van onze 

Facebook-groep 

en steun de Z!:

Z De Amsterdamse 

Daklozenkrant

Toch nog een keer over corona. Kustaw 

Bessems schreef in de Volkskrant dat Ne-

derland op dit moment ‘helemaal klaar is 

om te laat in te grijpen’ als het gaat om 

nieuwe uitbraken van covid-19. Ondanks 

alle druktemakerij van onze landelijke be-

stuurders is het coronabeleid de laatste 

maanden politieker geworden dan me lief 

is, dus besloot ik actie te ondernemen.

Omdat ik wekelijks (na een lange pauze) 

een oude oom assisteer, en hem niet in 

gevaar wil brengen, besloot ik me te laten 

testen. Mijn lamlendigheid en loopneus 

weet ik aan de onzekerheid van de laatste 

maanden, maar helemaal zeker kon ik 

niet zijn. Het testen kon naar verluidt snel 

en zonder rompslomp, dus ik meldde me 

telefonisch aan. Ik fi etste naar de RAI, 

ging in de rij staan, deed de test, en kreeg 

twee dagen later een telefoontje dat ik 

geen corona had. 

Mijn klachten waren dan ook beperkt. 

Wat niet bepaald beperkt bleef was het 

commentaar dat ik oogstte met mijn test-

uitslag. De test geeft uitsluitend aan of je 

corona hebt, niet of je het eerder hebt 

gehad. Als het gaat om de verspreiding 

van het virus is dat natuurlijk nuttige 

informatie. Maar voor familie die op 

bezoek komt, of de buren met wie je 

op straat een praatje maakt, roept het 

vooral veel vragen op. En biedt het geen 

geruststelling. 

Integendeel. Als je sinds de test niet in 

quarantaine bent geweest, kun je me nu 

dus aansteken, zegt de een. Misschien 

heb ik je net wel aangestoken, en heb je 

het nu, zegt een ander. Kortom, met een 

negatieve test ben je niet gevrijwaard van 

vragen en genereer je onzekerheid. Voor-

al bij anderen, dat kun je positief noemen.

Hans van Dalfsen

facebook.com/groups/ 

ZDeAmster damse-Daklozenkrant

ALCOHOLARM BIER 

VAN STREETSMART

De rij is nog kort voor Madame Tussauds, maar het aantal men-

sen groeit snel. De eerste jonge toeristen stromen de stad weer 

in, de ouderen blijven nog liever thuis. Ruim 19,5 miljoen toe-

risten zijn het er op jaarbasis, waarvan 55 procent dagjesmens. 

Tijdens de coronacrisis daalde hun aantal naar nul.

De eerste buitenlandse tongval op straat maakte nieuwsgierig: 

kwam dat geluid uit een telefonerende expat of uit een echte 

toerist? Sommige Amsterdammers juichen ze weer toe, zij die 

onze economie ‘komen helpen’. Anderen huiveren, zien toeristen 

vooral als daders die onze stadscultuur om zeep komen helpen.

De eersten na de opgeheven lockdown kwamen uit Duitsland, 

een lang weekend per trein. Maar er klonk ook alweer een beetje 

Roemeens in de buurt van de coff eeshop. Soms keken ze beteu-

terd: ‘Zonder reservering kom je nergens in.’ Of: ‘Pas over drie 

uur kan ik mee met de rondvaart.’ 

Er klinken in de stad ook andere vreemde geluiden. Sommigen 

hebben het over het toekomstige ‘weren van budgettoeristen’. 

Dat alleen de rijke toeristen erin moeten mogen. ‘Omdat die hier 

voor kunst en cultuur naartoe komen.’ Nooit geweten dat kunst 

en cultuur slechts aan een dikke portemonnee zijn gekoppeld en 

dat de goedkope toerist liever bij de grote stadsdiamantairs zijn 

laatste geld stuk komt smijten. 

Onder stadsbewoners, vooral die in de binnenstad, circuleert al 

enige tijd een petitie om de gemeenteraad te dwingen het aantal 

bezoekers terug te dringen. 

Margit Willems

Info petitie: amsterdam.nl, tik in de zoekfunctie ‘initiatieven’ in, klik daarna op 

‘initiatieven’ en scroll naar ‘Amsterdam heeft een keuze’.

Daar zijn we weer! 
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Alles in één blikje
Waarom een biertje?

‘Dat leek mij nou echt zo leuk, om je eigen bier te hebben.’

Eigen?

‘Van StreetSmart, maar ik ben een beetje StreetSmart. Zo 

voelt het dan wel, alsof ik een eigen biertje heb. Mijn dochter 

zei: “O mam, komt jouw foto er dan op te staan?” Haha. Dat 

biertje wilde ik al een hele tijd, omdat we in de winter geld 

inzamelen maar in de zomer niks doen. Bovendien zeggen 

sommige restaurants die een euro boven op de rekening vra-

gen voor StreetSmart dat dat van de fooi voor hun personeel 

afgaat. Uit een onderzoek in Londen blijkt dat dat niet zo is, 

maar ja. Ik dacht: hoe kan ik iets anders bedenken zodat deze 

restaurants wel zouden willen 

helpen? Een biertje! Ik ben gaan 

praten met verschillende brou-

werijen, maar niemand wilde 

meedoen. Tot ik hoorde dat Jeff  

bij brouwerij Troost werkte, toen 

dacht ik: yes! Ik kende hem al, hij 

was eerder sponsor van Street-

Smart. Hij zei meteen: “Fantas-

tisch idee, gaan we regelen.” In 

no time zat het bier in de ketel.’

Het is een compleet nieuw 

biertje?

‘Het is een bestaand biertje, een 

IPA, een Indian Pale Ale-smaak. 

Alcoholvrij, maar zo mag het niet 

heten want er zit 0,5 procent 

alcohol in. Een alcoholarm bier 

dus.’

Was dat een voorwaarde?

‘Minimaal alcoholarm wilde ik wel ja. Want met de doel-

groep die ik help is het een beetje verwarrend om een bier 

te schenken waar veel alcohol in zit. Dat wil ik niet, en dat 

signaal wil ik ook niet afgeven. Persoonlijk geeft me dat ook 

een raar gevoel. Wat niet wegneemt dat ik zelf heus weleens 

een gewoon biertje drink hoor. In Nederland is een nul punt 

vijf alcoholarm. In België en Duitsland heet het alcoholvrij, 

omdat je er echt niet dronken van kunt worden. Alcoholarm 

mag overal verkocht worden, ook bij tankstations. Nou, en 

toen bleek het ook nog in een blikje te komen. Heel fi jn want 

duurzamer...’

Even terug. Het biertje bestond dus al?

‘Ja, een Virgin IPA, een VIPA, van brouwerij Troost. Die heb-

ben het al in eigen uitgifte, zeg maar. VIPA Troost bestaat al 

in een fl esje.’

Nu gaat het in een blikje en dan is het voor jullie?

‘De smaak bestaat, het is van Troost, maar zij zijn zo vrijgevig 

om het mij te gunnen. Onlangs hebben ze een biologische 

editie gemaakt en dat in een blikje gedaan en nu is het een 

blikje bier van StreetSmart.’

Waar komt het idee van het blikje vandaan?

‘Ook van Troost. Bier in blik blijft langer goed. Troost is al 

langer intensief bezig met biologisch, duurzaam en circulair 

brouwen en verkopen. Ze werken veel met lokale leveran-

ciers, waaronder rederij 

Kees, daar werken men-

sen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt. Allemaal 

voordelen waarvan je 

niet wist dat ze er wa-

ren. Haha, en die heb ik 

gewoon allemaal in één 

blikje.’

Om hoeveel liter bier gaat 

het?

‘Ik weet niet precies 

hoeveel liter er in zo’n 

tank zit, maar ik krijg 

zesduizend liter. Nee, dat 

zeg ik verkeerd: ik krijg 

zesduizend blikjes. En op 

elk blikje verdient Street-

Smart vijftig cent.’

Hoe gaat het tot nu toe?

‘Ik heb heel leuke reacties gehad. Het is ook echt een heerlijk 

biertje. Nu, na twee weken, zijn we de helft al kwijt, dat is te 

gek. De Tolhuistuin verkoopt het, de Pacifi c, het Skatecafé, 

het Mandelahuisje en supermarkt Jumbo. Het concept is 

gewoon heel goed: biologisch, alcoholarm en het geld gaat 

naar daklozen. Dit biertje kun je gewoon niet níet in je col-

lectie hebben. Dus eh... ik heb de volgende ketel eigenlijk al 

besteld. Ik zei tegen Troost: als ik nu uitverkocht raak, is het 

dan “op is op”? Dat kan toch niet? Dat vonden zij ook, dat 

dat niet kon. Ja, hartstikke leuk, ik word daar heel blij van. Nu 

hebben we in de zomer ook iets. Het kost niemand wat, ja, 

het kost Troost een beetje, maar de horeca kan patsen met: 

hé kijk eens wat wij verkopen! En nooit dronken gasten op je 

terras. Het is een win-winsituatie voor iedereen.’ 

Het ideële horecaproject 

StreetSmart komt met een 

nieuwe actie om Amsterdamse 

daklozen te helpen: alcoholarm 

bier in blik. In twee weken zijn 

er al drieduizend blikjes ver-

kocht. Initiatiefneemster Sanne 

van der Leij vertelt.

TEKST KARIN STROO • FOTOGRAFIE PIET HERMANS
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Een keer of vijftien per jaar fi ets ik vanuit 

Amsterdam Oud-West een rondje Ron-

de Hoep. De Ronde Hoep is een middel-

eeuws poldertje onder Ouderkerk waar 

je in een uur omheen fi etst. Onlangs 

deed ik er negen dagen over. Ik begon 

aan de oostelijke kant, nam een eerste 

koffi  e bij de Stokkelaarsbrug, sjorde tas-

sen en tent nog eens extra goed vast 

aan de bagagedrager, verliet de polder 

bij afslag Mijdrecht, kwam door Kamerik 

en Woerden, sloeg voor de eerste nacht 

de tent op bij een veeboerin langs de 

Lange Linschoten, stak de volgende 

ochtend de Lek over en doorkruiste de 

Alblasserwaard, sloeg bij Woudrichem 

de haringen opnieuw de grond in, kwam 

een dag later via de Biesbosch in de vel-

den onder Lage Zwaluwe terecht en 

weer een dag later bij een landgoed in 

de Bommelerwaard, nam achter Zalt-

bommel de dijk tussen Waal en Maas, 

vervolgens een pont naar Brabant waar 

voorbij Lithoijen en het geboortehuis 

van mijn vader in Megen de vijfde nacht 

aanving die niet zoals de vorige ochten-

den werd weggebrand door de zon, 

maar die ongemerkt onder donkere 

wolken aan zijn einde kwam, fi etste 

door en plantte vlak bij Limburg, gade-

geslagen door malende koeien, voor de 

zesde keer de tent, brak die ’s anderen-

daags, zoals ze in Oost-Brabant zeggen, 

weer op, liet me langs de A73 over de 

Maas bedwelmen door benzinedampen, 

boog linksaf het Land van Maas en Waal 

in, sliep tussen Betuwse fruitboompjes 

en reed terug over de Lek en door Ka-

merik om vanuit de tent de zon achter 

het laagveen bij de Nieuwkoopse Plas-

sen te zien zakken, de zon die de dag 

erna de westelijke zijde van de Ronde 

Hoep bescheen, Ouderkerk, Buitenvel-

dert, Oud-West. Waar ik ’s avonds op 

mijn balkon een biertje opentrok. Vol-

daan. Want steeds maar weer dat kleine 

rondje onder Ouderkerk gaat uiteindelijk 

toch vervelen. 

 

Hugo Jetten
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