
HVO/Querido Amsterdam 

Domselaerstraat en Passeerdersstraat  

vrijdag 11 mei 2018  

Ik stond er 20 jaar elke dag heel vroeg voor op. Toen ik 

dakloze mensen hielp in Amsterdam, lang geleden.  

Op 11 mei 2018  was ik onderweg naar de Domselaerstraat, 

op uitnodiging van Evert Bod.  

Ik was er vroeg voor opgestaan.  
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Van ‘A trip down 
Memory Lane’, naar een nieuwe overtuiging
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Voor de geur van vers water en een nat wegdek op de Wallen, in de vroege ochtend. 

Rinsing of the Earth.  Bovendien is het er dan stil, heel stil. Geen toerist waagt zich op 

dat moment van de dag in the Red Light District. Het vertier is dan ver te zoeken.  

In de nabijheid van het Waterlooplein dronk ik een glas verse muntthee, in de 

ochtendzon. Langs de Hortus, op mijn OV-fiets, over de Plantage Middenlaan, naar het 

Oosterpark. Daar heb ik gewoond, op nummer 32. Een stop bij het kunstwerk ‘de 

Schreeuw’. Voor Theo en alle mensen die de moed hebben om te zeggen wat ze 

moeten zeggen. 

Het gebouw aan de Domselaerstraat roept herinneringen op. Het SPDC-Oost was er 

ooit gevestigd. Ik heb er als jonge verpleegkundige gewerkt. Weer later mocht ik er 

op bezoek bij de dak- en thuisloze mensen die er opgenomen werden.  

Ik herinner mij ‘de Holenman van Amsterdam-Noord’. Als je wilt weten wie dat was en 

wat ik daarmee te maken had, lees dan de column die ik met dit verslag heb 

meegestuurd. Ik ga die man nooit meer vergeten. Ook omdat ik er lange tijd wroeging 

over heb gehad. Over het feit dat die energieke man door mijn toedoen op het SPDC 

terecht kwam.  

Ik maak er gewoonte van ruim te vroeg op een werkbezoek te verschijnen. Omdat ik 

wil weten hoe ik in dat geval welkom geheten wordt. De receptioniste liet er geen gras 

over groeien. Zij belde subiet met Evert en zij liet mij weten dat hij weldra naar 

beneden zou komen. Ik gebruikte de luttele minuten om de levensgrote en prachtige 

quotes van Simon Vinkenoog in de centrale hal op te lezen.  

Het gebouw leek in geen velden of wegen meer op het SPDC-Oost. De destijds 

treurige ambiance had plaatsgemaakt voor wat net zo goed als een verzamelplaats 

van kleine bedrijven kon doorgaan. Ik zag fijne kleuren en een super moderne 

inrichting van het gebouw. Ik was er niet op voorbereid. In de voorstelling die ik mij er 

van gemaakt had, zag ik een flets gebouw met dito inrichting en kamers die allemaal 

uitgerust waren met hetzelfde flauwe IKEA-meubilair.  

Niets bleek minder waar. En aan het verhaal dat Evert er later over vertelde, was een 

deel van de inrichting en het gebruik van de ruimten ook nog eens bijgesteld op basis 

van de wensen van de bewoners, niet lang nadat het gebouw al in gebruik was 

genomen. De wensen van de bewoners worden hier serieus genomen.  

Ik was twee dagen voor dit werkbezoek nog in New York. Mijn laatste werkbezoek 

vond plaats in Brooklyn. In een hypermoderne woonvoorziening van mijn collega en 

vriend, Jim Mutton. An Englishman working and living in New York. Hij werkt voor the 

Concern for Independent Living. De Domselaerstraat deed in niets onder voor the 

Bergen Residence. En ik was echt onder de indruk van deze New Yorkse woonvorm.  

Ik had het genoegen de kamer van 1 van de bewoners te mogen zien. De kamer van 

Peter.  Ik trof er 1 van de Paradijsvogels die onze wereld rijk is. Die man steelt je hart 

waar je bijstaat.  Elke woonvoorziening heeft op zijn minst 1 ‘Peter’. En wat een fijne 

kamer. Groot? Nee. Gezellig en persoonlijk? Ja. Volmondig.  



Niet veel later stonden we te praten in de keuken/eetzaal.  Een ook weer prachtig 

ingerichte ruimte, met een mooi uitzicht op de straat en, als ik mij niet vergis en het mij 

goed herinner, het begin van de Dappermarkt. Terwijl wij stonden te ‘keuvelen’, 

kwamen er bewoners de ruimte inlopen. Het was opvallend. Beiden stelden zich voor 

en drukten mij de hand.  

Dat zegt genoeg over hoe de bewoners denken over hun woonplek.  Dit gebouw is 

‘teruggegeven’ aan de rechtmatige eigenaren. De mensen voor wie dit gebouw ooit 

bedoeld was. Ik kan legio woonvoorzieningen aanwijzen waar mensen je voorbijlopen 

en waar weinig tot geen aandacht aan bezoekers geschonken wordt. Dat zegt op zich 

niets over de bewoners, maar meer over hoe woonbegeleiders omgaan met hun 

cliënten. En aan de mate waarin aandacht besteed wordt aan een woonomgeving.  

Robbert Bernhard van de GEO-woonvoorziening voegde zich bij ons. In de keuken/

eetzaal aan de andere kant van de verdieping, die weinig tot niet gebruikt wordt, 

filosofeerden wij over hoe er nog meer, dan nu al gedaan wordt, aan de 

woonomgeving verbeterd zou kunnen worden. OK, dat hesje dat woonbegeleiders 

aan moeten doen als er medicatie gedeeld wordt, dat is niet ideaal. Ook de 

aanwezigheid van een personeelstoilet zou goedbeschouwd niet nodig hoeven te zijn. 

Je kunt een cliënt tenslotte heel goed trainen over hoe je zo’n ruimte hygiënisch 

gebruikt. Ik maak mij sterk dat de meeste bewoners van deze woonvoorziening er 

geen enkele moeite mee zullen hebben. Evengoed, er zijn voorschriften, wet- en 

regelgeving en daar moet HVO/Querido zich aan houden.  

Voorafgaand aan dit werkbezoek, stuurde ik Evert uitgebreide informatie over een 

woonvoorziening in Up Town, New York: Broadway Housing, the Sugar Hill Project. Het 

betreft een onder architectuur gebouwde woonvoorziening voor mensen met lagere 

inkomens en mensen met complexe problematiek. Ik doe deze voorziening altijd aan 

als ik met groepen naar New York reis.  

Ellen Baxter, the CEO, reisde 30 jaar geleden naar Geel in België. Een plaats met een 

grote en vooruitstrevende GGZ-voorziening. Het was er gewoon dat inwoners van die 

gemeente als het ware een cliënt van die voorziening ‘adopteerden’ en opnamen in 

hun gezinnen. Ellen is dat werkbezoek nooit vergeten en gebruikt de kennis en 

inspiratie die zij daar heeft opgedaan nog steeds als voorbeeld bij het creëren van 

haar woonvoorzieningen.  

The Sugar Hill Project heeft in haar gebouw een heus Kinder Museum opgenomen, als 

ook een school voor kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen in de buurt van de 

voorziening. Het effect dat dit had op de bewoners van het complex was fenomenaal. 

Het draagt zorg voor een levendig gebruik van het gebouw door buurtbewoners. 

Daarnaast had en heeft het een onvoorwaardelijk positief effect op de bewoners van 

het gebouw.  

Op alle plekken in het gebouw waar normaal gesproken bordjes/wegbewijzering/

regelgeving zou komen te hangen, liet Ellen kunst ophangen. In niets valt af te lezen 

aan welke mensen, uit om het even welke doelgroep, domicilie geboden wordt.  



Het zou een manier kunnen zijn om de buurt meer te betrekken bij deze prachtige 

woonvoorziening in de Domselaerstraat. Al pratende, in die weinig gebruikte keuken, 

kreeg ik visioenen over een Living Museum in Amsterdam. Mensen, bewoners, zoals 

Peter, doen voor ons het ‘werk’. Hoe kun je immers niet van zo’n man houden?! Zij 

‘kleuren’ onze omgeving. Het is een manier om de buitenwereld naar binnen te halen. 

Kunst, Educatie, Kinderen en Activisme. 

Op deze dag, 11 mei 2018, was ik ook in de gelegenheid de GEO-woonvoorziening te 

bezoeken. Ik ken die voorziening goed want ik was als medewerker van Arkin 

gedurende een jaar manager van die voorziening. Het leiding geven aan de werkers 

van die voorziening ging mij goed af. Ik was verder een slechte manager. Het was in 

de nadagen van mijn bijna 20-jarig dienstverband bij Mentrum/Arkin.  

Mijn jaarplannen liet ik elk jaar door een werkstudent schrijven. Die interviewde mij 

een ochtend lang. Ik betaalde de student daarvoor 500 gulden en een week later had 

ik mijn jaarplan op mijn bureau liggen.  

Het GEO-project was destijds vooruitstrevend en baanbrekend. De locatie is 

bijzonder: hartje Amsterdam. Menig student zou daar een ‘moord voor plegen’. Ik heb 

van de GEO-woonvoorziening zoals hij nu door HVO/Querido gerund wordt, alleen de 

gemeenschappelijke ruimte op, als ik mij niet vergis, nummer 53 gezien. Ik trof er ook 

weer betrokken cliënten en gemotiveerde en hartelijke medewerkers. Robbert straalt 

een en al energie uit en hij heeft het hart op de goede plek. In alles voel ik dat hij en 

zijn medewerkers er alles aan willen doen om de bewoners een optimale thuisplek te 

bieden.  

Er is veel ten goede gekeerd in het aanbod aan mensen met ‘uitdagingen’ in het 

Amsterdamse. In de voorzieningen van HVO/Querido, de Volksbond en het Leger des 

Heils, met wie ik veel samenwerk, proef ik de wil om een verschil te maken. 

Medewerkers van deze organisaties stralen enthousiasme, inspiratie en deskundigheid 

uit. Een welkom contrast met de GGZ-voorzieningen waar ik op gezette tijden als 

uitzendkracht nog werkzaam ben. Ik wil tenslotte weten waar ik het over heb als ik 

spreek over de kwaliteit van wat mensen geboden wordt.  

Ik dank Evert en Robbert voor de inkijk die zij mij geboden hebben. Ik werd en word 

er gelukkig van. Ik heb respect voor hetgeen Evert als manager van verschillende 

voorzieningen heeft ‘neergezet’.  

Misschien mag ik als laatste nog Jan Krist van de Volksbond (F. Simonszhuis) onder 

jullie aandacht brengen? Hij ontwikkelde een model dat bewoners van hun 

woonvoorzieningen maximale inspraak geeft in het reilen en zeilen van hun 

voorzieningen. Er opereren per woonvoorziening zogenaamde ‘kernteams’ die 

volledig uit bewoners bestaan. De Volksbond heeft met die teams de afspraak 

gemaakt dat elk beleid door zowel de Directie,  alsook de kernteams geaccordeerd 

moet worden.  Als die overeenstemming niet bereikt wordt, dan wordt het beleid niet 

eenzijdig door een van de partijen doorgevoerd.  



Respect – Gastvrijheidscheck, Doelgroepen, Stamgasten ... is gunnen!  

  Creëer ambassadeurs    

  De 1e indruk is de bepalende indruk (10 seconden) – creëer een welkom gevoel  

  Groet hartelijk en beleefd voordat de gast jou groet  

  (H)erken je vaste en eerste gasten (wees persoonlijk en oprecht belangstellend)  

Gastvriendelijk – De belangrijkste contactmomenten  

  Met een open houding en attent oogcontact verbeter ik  

  het contact met mijn gasten  

  ‘Ik doe wat ik zeg en zeg wat ik doe’ en maak tijd inzichtelijk 

  Ik ben (proactief) behulpzaam en zorg ervoor dat de gast verrast wordt  

  Om onderscheidend te zijn, zet ik bij elke gast een ‘extra stapje’  

Inlevingsvermogen – Inspelen op wensen en behoeften  

  Stel elke gast oprechte vragen om zijn/haar behoeften en wensen te achterhalen  

  Als ik de behoeften en wensen achterhaalt heb, speel ik daar (proactief) op in  

  Het aanbod is op de behoeften en wensen afgestemd met een verrassende factor                       

  Uitgangspunt van onze hospitality is een hoge beleving van onze gasten  

Service – Professioneel en flexibel zijn  

  Openingstijden en beschikbaarheid is afgestemd op de  

  wensen van onze gasten  

  Alle producten en diensten zijn van hoge kwaliteit  

  Wij spelen flexibel in op onze gasten of bieden  

  alternatieven aan als dit niet mogelijk is – ‘nee’ bestaat niet  

  Ik zet me in om meer te leveren dan de gast verwacht om zo te verrassen  

Dienstverlening – Passie, Plezier, Helpen  

  Mijn werk doe ik altijd met passie en enthousiasme  

  Ik hou ervan om met en voor mensen te werken  

  Ik besef dat door plezier het contact met mijn collegae en mijn gasten groeit  

  Een extra dienst kost mij geen moeite en maakt mij/ons onderscheidend  

Welkome Uitstraling – uitnodigend en straalt beleving uit  

  De uitstraling van ons bedrijf is uitnodigend en straalt beleving uit  

  Onze communicatie (schriftelijk en mondelings) verleidt de gasten  

  Ik heb een open, gepassioneerde en gastvrije houding  

  Omgangsvormen en herkenbaarheid vastgelegd en ben ik altijd beleefd  

Meerwaarde – iets extra’s bieden  

  Wij maken onze producten aantrekkelijker om een extra beleving toe te voegen  

  Ik speel proactief in op de arriverende gast en weet deze met een meerwaarde te       

  verrassen 

  

   



Efficiënt(e) processen – productiviteit is een keuze  

  Onze processen zijn efficiënt, planmatig en professioneel ingericht  

  Onze processen zijn zodanig afgestemd dat wij op het juiste moment focus  

  voor onze gast hebben  

  Ik besteed mijn tijd in prioriteit en straal rust uit naar de gast toe  

  ‘De medewerkers werken efficiënt en zijn gefocust op  

  een gastvrije en duidelijke communicatie’  

Proactieve Oplossingsgerichtheid – Klachten zijn Kansen  

  Ik luister actief en gebruik deze informatie om het contact  

  met mijn gasten te verbeteren  

  Ik handel elke klacht zodanig af dat de gast alsnog tevreden is en daarbij nog  

  verrast  wordt  

  Ik zorg ervoor dat we klachten omarmen en veranderen wij klachten in kansen  

Graag tot ziens!  

  Ik besef dat het afscheid van de gast zijn/haar laatste en  

  blijvende indruk is  

  Bij het laatste contact met de gast zorgen wij ervoor dat we een blijvende  

  binding  met hem/haar kunnen realiseren  

  Ik groet hartelijk ‘Graag tot ziens’ en verwijs naar de volgende keer  

  

   

  

Rond 14 uur werd mijn bezoek afgerond met een broodje geitenkaas van Kaashuis 

Tromp aan de Elandsgracht. De zon scheen uitbundig.  

Het wegdek was opgedroogd en op de Wallen was het inmiddels een stuk drukker 

geworden.  

Was getekend, 

Rokus Loopik, 11 mei 2018



De ‘Holenman’ van Amsterdam-Noord 

De Holenman, zo werd hij door de politie genoemd. Op aanvraag van de GG en GD 

bezocht ik een bosje tussen twee uitvalswegen van de snelweg. Volgens de politie 

woonde hij er al een jaar of drie; hij was niemand tot last geweest, maar men had 

ontdekt dat de Holenman er in de voorbije jaren tientallen kuilen had gegraven. Een 

van de wijkagenten was tijdens een inspectie van het bos bijkans in een van de gaten 

gedonderd. De gaten waren zorgvuldig gecamoufleerd met takken en bladeren.  

Bij het betreden van het bos stuitte ik op omvangrijke, manshoge, bergen zand. Er 

omheen lagen lege emmers die ooit gevuld waren met fritessaus van Remia. Midden 

in het praktisch ondoordringbare groen stond een bouwsel, opgetrokken uit zwart 

landbouwplastic. Uit het dak van de hut stak een schoorsteenpijp. De pijp was 

gemaakt van op elkaar gestapelde frites-emmers, ook van Remia, waar de bodem 

uitgesneden was. Een mooie, gewelfde, van takken gevlochten tunnel, waar je slechts 

in gebukte houding doorheen kon lopen, gaf toegang tot de hut. Ik maakte mijn 

aanwezigheid op luide toon kenbaar.  De bewoner was niet thuis. In het bouwwerk 

hing een penetrante rooklucht; het onderkomen was volgestouwd met allerlei 

straatvuil, rottend fruit, lege pakken Bulgaarse yoghurt en lege pakken Villa 

Achterwerkkoeken. Er stonden ontelbare open gevouwen parasols tegen elkaar, waar 

overheen het landbouwplastic was gespannen. Het geheel kwam tegemoet aan alle 

fantasieën die ik als kind had gehad  en nog koester, (ik ben het kind in mijzelf nog 

niet verloren) over het bouwen van hutten. Hier woonde een moderne Robinson 

Crusoe onder de rook van een stad. De diepte van de gaten was ontzagwekkend.  De 

man had ze kennelijk met de frites-emmers uitgegraven. Ze waren drie tot vier meter 

diep. Ik begreep op dat moment hoe de manshoge bergen zand tot stand waren 

gekomen. Een levenswerk.   Op de bodem van de putten stonden zes met 

onwelriekend vocht gevulde emmers. Afgaand op de sterke lucht die er uit opsteeg, 

waren ze ongetwijfeld gevuld met urine. Bij het verlaten van de wildernis liep ik de 

man tegen het lijf. Hij zag zwart van het roet; zijn grijze haren stonden recht overeind.   

Hij ontstak  in woede. “Ik weet door wie je gestuurd bent, krenknagel, poetsgluiper, 

wenskrocht! Maak dat je wegkomt! Je hoort bij de vijand, fascist!” Ik deed nog een 

schamele poging met hem in gesprek te komen. “Ik ga mijn messen halen!”, brulde hij 

en hij stoof woest het oerwoud in. Ik koos het hazenpad.  Tot enige rede heb ik hem, 

ook in daaropvolgende pogingen tot een dialoog, niet kunnen bewegen. De 

wijkagent beweerde stellig dat de man in de veronderstelling leefde dat de Tweede 

Wereldoorlog nog aan de gang was. Zijn gezin van herkomst woonde in Twente, in de 

nabijheid van een munitiefabriek die door de Duitser gebombardeerd werd. Het talud 

waar hij al drie jaar woonde lag onder een aanvliegroute van Schiphol. Hij verdedigde 

zijn compound met verve. Het Stadsdeelkantoor had bij monde van een ingenieur 

laten weten dat er een einde moest komen aan deze woonvorm. De man had door het 

uitgraven van het talud de uitvalswegen ondergraven; het asfalt was daardoor gaan 

golven en bij een heftige regenbui zou het asfalt weldra gaan breken. Een 

ingewikkelde verhandeling van deze ingenieur over de gevaren van brekend asfalt, 

bleek uiteindelijk voor de rechter genoeg aanleiding om de man te dwingen tot een 

opname in een psychiatrische kliniek. Ik heb hem daar verschillende keren bezocht.  Ik 

sprak een  aimabele en lieve man. Hij was daarentegen geen schim meer van de man 

die ik eerder ontmoette. Hij had toegestemd in het gebruik van medicijnen. Zijn 

vechtlust en zijn survival-instincten waren geweken voor berusting en apathie.  Ik heb 

er tot op de dag van vandaag nog wroeging over.




