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23 ideeën voor 
een betere wereld

Radicale vernieuwers

foto’s Maarten Kools

V
an een afstand mag het soms dood 
t!j l!jken !n Nederland. De reger!ng 
regeert (of doet daar een pog!ng 
toe), het volk gaat voort. Maar on-
der de oppervlakte bru!st en g!st 
het. De drang om te vern!euwen !s 

groot. Ook, of ju!st, onder slechtere econom!-
sche omstand!gheden. Veel mensen hebben 
!deeën over hoe het anders, beter kan. De door-
zetters maken er ook echt werk van, desnoods 
tegen de stroom !n. Z!j halen n!et snel de voorpa-
g!na’s of de praatprogramma’s, maar ze bestaan 
wel degel!jk. Vr!j Nederland en Kenn!sland, 
denktank voor soc!ale vern!euw!ng, namen, 
naar voorbeeld van de Br!tse zondagskrant The 
Observer, het !n!t!at!ef om de Rad!cale Vern!eu-
wers voor het voetl!cht te halen. 
Op de oproep kwamen b!jna v!erhonderd reac-
t!es b!nnen. De jury, b!jgestaan door medewer-
kers van Kenn!sland en Vr!j Nederland, had er 
een klus aan. U!te!ndel!jk selecteerden z!j 23 !n-
zend!ngen d!e h!er nader worden gepresen-
teerd. Er z!jn geen w!nnaars en verl!ezers; het !s 
een bloemlez!ng van veel !n!t!at!even van ver-
sch!llende sn!t – eenl!ngen en collect!even, 
groot en kle!n, b!nnen en bu!ten de gevest!gde 
structuren, al enkele jaren onderweg of net be-

gonnen, gesubs!d!eerd, commerc!eel of z!ch op 
e!gen kracht bedru!pend. Het gaat over voe-
d!ng, onderw!js, cultuur, energ!e, med!a, com-
mun!cat!e, hulpverlen!ng, wetenschap en wat 
‘soc!ale cohes!e’ heet. 
Somm!gen z!jn rad!caler en vern!euwender 
dan anderen, maar wat z!j gemeen hebben !s, 
!n de woorden van Marjan M!nnesma, de !n-
stell!ng ‘n!et te denken aan wat er allemaal 
fout kan gaan, maar te zoeken naar oploss!n-
gen als problemen z!ch aand!enen’. En velen 
l!jken ook een e!gen antwoord te hebben op de 
econom!sche cr!s!s. Als we meer op onszelf 
z!jn teruggeworpen, de welvaartsstaat ons 
m!nder kan b!eden, dan kunnen we maar be-
ter sl!m samenwerken. Waarom zou je een ka-
potte lamp vervangen als een buurman hem 
kan repareren? Waarom zou je alleen voor je-
zelf koken als je er een ander ook mee kunt 
plez!eren? Waarom zou je wachten op subs!d!e 
als je samen voordel!g kunt !nkopen? Enzo-
voorts.

De jury
Voorzitter: Herman Wij!els (co-voorzitter World-
connec tors en hoogleraar duurzaamheid en maat-
schappelijke verandering aan de Universiteit Utrecht)
Willemijn Verloop (oprichter War Child Neder land)
Sywert van Lienden (initiator van de G500)
Frans Nauta (innovatieadviseur)
Rop Gonggrijp (hacker en medeoprichter  
van internetprovider xs4all)
Chris Sigalo! (vicevoorzitter Kennisland  
en adviseur sociale innovatie)
Frits van Exter (hoofdredacteur Vrij Nederland)

Bluerise

Een zee aan energie 
Twee ondernemers willen een zeewatercentrale bouwen 
op Curaçao. Want de oceaan zit vol schone energie.
door Tomas Vanheste

H et gebouw mag dan !n desolaat land 
pal langs de snelweg l!ggen, eenmaal 
b!nnen !n ondernemerscentrum 
Yes!Delft hangt een gespannen ver-

wacht!ng !n de lucht. De m!ss!e van het cen-
trum !s n!et m!nder dan de le!dende bedr!jven 
van de toekomst te bouwen. In de gang tonen 
de start ups !n v!tr!nes de doorbraaktechnolo-
g!e waarmee z!j de wereld denken te verove-
ren. Aan een galer!j met u!tz!cht op de h!ppe 
lounge !n het hart van de incubator waar de 

geesten elkaar moeten bevruchten, z!t Bluer!-
se. Deze rad!cale vern!euwer w!l een energ!ere-
volut!e veroorzaken door de energ!e van de 
oceaan te oogsten. 
‘In de zomer van 2010 kwam er een telefoontje 
u!t Curaçao,’ vertelt medeopr!chter Berend Jan 
Kleute !n de lounge. De beller had een webs!te 
van de Techn!sche Un!vers!te!t Delft over Ocean 
Thermal Energy Convers!on (OTEC) gez!en 
waaraan Kleute als student had meegebouwd. 
Het vl!egveld van Curaçao l!gt pal aan de kust. 

‘Ze hebben er sloten energ!e voor de a!rcond!t!-
on!ng nod!g,’ zegt Kleute. ‘De oceaan kan een 
oploss!ng b!eden door van een kle!ne k!lometer 
d!ep koud water op te pompen en het voor koe-
l!ng te gebru!ken. Tegel!jkert!jd kan je met het 
temperatuurversch!l tussen de warme opper-
vlaktelaag en de koude d!epe zeelaag energ!e 
opwekken.’ Nu !mporteert Curaçao voor de elek-
tr!c!te!tsvoorz!en!ng ol!e dat het op het e!land 
raff!neert. ‘Als ze hun elektr!c!te!t lokaal en 
duurzaam kunnen opwekken, !s dat natuurl!jk 
veel !nteressanter,’ oordeelt de jonge onderne-
mer. ‘De oceaan !s een grote zonnecollector d!e 
alle energ!e van de zon opslaat !n de bovenlaag.’
Een paar weken na het telefoontje zat Kleute 
met kompaan Rem! Blokker op het vl!egtu!g 
naar Curaçao. Ze deden een haalbaarhe!dsstu-
d!e, kwamen tot de slotsom dat het kon en 
r!chtten het bedr!jf Bluer!se op om de droom tot 
werkel!jkhe!d te maken. De ondernemers z!tten 

Berend Jan Kleute en Remi Blokker van Bluerise: ‘Er is genoeg capaciteit om de hele wereld van oceaanenergie te voorzien’

De interessantste eenlingen en collectieven 
die zoeken naar oplossingen. 
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nu !n de fase van het zoeken naar !nternat!ona-
le f!nanc!ers voor de bouw van de centrale op 
Curaçao. De kosten: pakweg een m!ljoen. 

Experimenteren
De Franse fys!cus Jacques-Arsène d’Arsonval be-
dacht !n 1881 het OTEC-pr!nc!pe. Warm oceaan-
water wordt gebru!kt om !n een lagedrukvat 
een werkvloe!stof aan de kook te brengen. De 
stoom dr!jft een turb!ne aan. U!t de d!epe zee 
opgepompt koud water laat de stoom weer con-
denseren, zodat de werkvloe!stof weer opn!euw 
gebru!kt kan worden. In de jaren van de ol!ecr!-
s!s staken de Veren!gde Staten fl!nk geld !n de 
techn!ek. ‘De amb!t!e was om OTEC te gebru!-
ken om Amer!ka onafhankel!jk te maken van 
de !mport van energ!e,’ vertelt Kleute. ‘Ze had-
den nauwel!jks ervar!ng, maar w!lden het wel 
meteen groots aanpakken en sloegen de kle!ne 
tussenstappen over. Ook was de technolog!e 
toen m!nder geavanceerd. De ol!epr!js zakte 
weer en de geldkraan werd d!chtgedraa!d.’
Nu de ol!epr!js weer boven de honderd dollar 
l!gt en de opwarm!ng van de aarde noodzaakt 
tot het aanboren van CO2-arme energ!ebron-

nen, l!ggen er voor OTEC n!euwe kansen. Ook 
omdat Bluer!se de techn!ek heeft geperfect!o-
neerd. ‘W!j maken gebru!k van een m!x van 
vloe!stoffen d!e de eff!c!ency met t!en, v!jft!en 
procent verbetert,’ zegt Kleute. Het gehe!m van 
de sm!d w!l h!j n!et pr!jsgeven. ‘Het !s een m!x 
van ammon!a en water, meer kan !k er n!et 
over zeggen.’ In elk geval maakt de aanpak van 
Bluer!se !ndruk. De Amer!kaanse Ka!ros Soc!e-
ty verkoos het bedr!jf beg!n 2012 tot een van de 
v!jft!g meest !nnovat!eve start ups wereldw!jd 
d!e z!jn voortgekomen u!t de un!vers!ta!re we-
reld. E!nd 2012 won Bluer!se een voucher van 
v!jfendert!gdu!zend euro !n een compet!t!e van 
het European Inst!tute of Innovat!on and Tech-
nology. 
Het bedr!jf !s nu nog !n een proefopstell!ng !n 
Delft aan het exper!menteren om de energ!e-
opwekk!ng zo eff!c!ënt mogel!jk te laten verlo-
pen. In 2014 hoopt Bluer!se te beg!nnen met de 
bouw van de centrale op Curaçao. De amb!t!e 
!s dan elektr!c!te!t tegen een concurrerende 
kostpr!js te leveren. Kleute gelooft helemaal !n 
de toekomst van oceaanenerg!e. ‘Ik z!e het echt 
als een grote b!jdrage aan de energ!em!x. Het 

komt onreal!st!sch over b!j mensen, maar het 
!s wel waar: er !s genoeg capac!te!t om de hele 
wereld ermee van energ!e te voorz!en.’ 
OTEC !s ook superschoon, cla!mt de jonge on-
dernemer. ‘Het !s al helemaal doorgerekend dat 
de !nvloed op de zee ook b!j grootschal!g ge-
bru!k verwaarloosbaar !s.’ En het !s betrouw-
baar. ‘Mensen vergeten dat al snel, maar voor 
elke w!ndturb!ne d!e je op een e!land plaatst, 
moet je een d!eselgenerator als back-up heb-
ben. Oceaanenerg!e kan veel cont!nuer elektr!-
c!te!t leveren en heeft daarnaast het voordeel 
dat het ook !ngezet kan worden voor koel!ng. 
N!et alleen voor luchthavengebouwen, maar 
onder andere ook voor landbouwkassen.’ 
Jammer alleen dat deze energ!erevolut!e nog 
zo slecht op het netvl!es van het publ!ek en de 
bele!dsmakers staat, v!ndt Kleute. ‘We z!en 
veel kansen om Nederland met energ!e u!t wa-
ter als koploper !n de duurzame energ!ewereld 
te pos!t!oneren,’ zegt de medeopr!chter van 
Bluer!se. ‘Met w!nd en zon hebben we de boot 
gem!st. W!j proberen aan de overhe!d du!del!jk 
te maken dat het sl!m !s dat met energ!e u!t de 
oceaan n!et weer te doen.’

N ee, zelf heeft D!euwertje W!jsmuller 
(31) nog geen letter get!kt op W.F. Her-
mans’ rode IBM. ‘Ik weet n!et eens ze-
ker of h!j het nog wel doet.’ Na z!jn 

overl!jden kreeg het museum Scrypt!on Her-
mans’ collect!e van ongeveer honderdzest!g 
schr!jfmach!nes, waaronder de elektr!sche 
IBM met bolkop waarop h!j een kwarteeuw 
lang romans, essays en t!rades t!kte. Toen het 
museum z!jn subs!d!e kw!jtraakte, leek de  
collect!e van zo’n twaalfhonderd mach!nes,  
!nclus!ef de verzamel!ng van Hermans, op de 
schroothoop te belanden. Museoloog W!js-
muller en haar collega’s Jolande Otten en  
Kathy Marchand van de St!cht!ng Onterfd Goed 
adopteerden de verweesde verzamel!ng, sloe-
gen hem op !n de voormal!ge De Gruyterfa-
br!ek !n Den Bosch en proberen s!ndsd!en om 
de schr!jfmach!nes onder te brengen b!j musea 
en part!cul!eren. 
B!nnenkort mogen jonge schr!jvers van veer-
t!en tot zevenentw!nt!g jaar, opgegroe!d !n het 
post-t!kmach!ne-t!jdperk, !n het kader van de 
wedstr!jd (Re)wr!t!ng H!story een verhaal t!k-
ken op een oude Rem!ngton of Underwood u!t 
de collect!e van het Scrypt!on. ‘Er komen h!er 
jongeren d!e nog noo!t een schr!jfmach!ne van 
d!chtb!j hebben gez!en,’ zegt W!jsmuller. ‘D!e 
zeggen wow, gaaf, dat d!ng pr!nt rechtstreeks!’ 
St!cht!ng Onterfd Goed w!l laten z!en dat ont-
zamelen soms de beste oploss!ng !s, omdat je 
museumstukken alleen zo een n!euw leven 
kunt geven. ‘Ontzamelen !s een taboe !n de 
museumwereld, de term kl!nkt ten onrechte 
heel negat!ef,’ zegt W!jsmuller. Het !s volgens 
haar eerder een log!sche consequent!e van een 
du!del!jker koers van musea. ‘Als je keuzes 
durft te maken, z!jn er ook onderdelen van de 
collect!e d!e afvallen. Negent!g procent van wat 
een museum heeft verzameld, staat op depot 
en de helft daarvan zal noo!t door een muse-
umbezoeker worden gez!en. 

Aluminium prototype
Toen Scrypt!on oph!eld te bestaan, zag St!ch-
t!ng Onterfd Goed dat als een testcase. ‘We 
vroegen ons af: gaat het ons lukken om de ver-
zamel!ng !n korte t!jd onder te brengen b!j 

Onterfd Goed

Ontzamelen uit de taboesfeer
Drie museologen willen musea leren hun collecties te delen. 
‘Hoeveel Rembrandts hebben we eigenlijk nodig?’ 
door Mischa Cohen

n!euwe e!genaars? We gaven onszelf tot e!nd 
2013 om onderdak te v!nden voor de collect!e, 
!nclus!ef de mach!nes van W.F. Hermans, d!e b!j 
elkaar moeten bl!jven.’ 
Nu mag !edereen een exemplaar kopen – ‘we 
noemen het adopteren, zodat je je ervan be-
wust bl!jft dat je een museumstuk onder je 
hoede hebt’ – maar !n eerste !nstant!e werden 
de echte spec!al!sten benaderd voor adv!es 
over de zeldzaamste mach!nes, met een waar-
de tot zevent!endu!zend euro. Een Ital!aanse 
collect!oneur – h!j heeft !n z!jn Rome!nse v!lla 
behalve rena!ssancekunst ook een klu!s met 
de moo!ste verzamel!ng typemach!nes ter we-
reld – kocht voor elfdu!zend euro een alum!n!-
um prototype van de zeldzame Engelse Cante-
lo. H!j heeft ons ook over andere mach!nes 
verteld, laten z!en welke exemplaren b!jzonder 
en waardevol z!jn.’ 
De emot!onele waarde van schr!jfmach!nes en 
andere gebru!ksvoorwerpen !s m!nder groot 
dan d!e van sch!lder!jen en beelden, zegt W!js-
muller. ‘De react!es op het ontzamelen van 
kunst z!jn veel heft!ger. Maar ook !n de kelders 
van kunstmusea l!ggen stukken d!e beter af 
z!jn !n een andere verzamel!ng. Musea zouden 
ze beter onderl!ng kunnen ru!len of gewoon 
verkopen. Het !s moe!l!jk, het z!jn je schatjes, 
weet !k u!t e!gen ervar!ng. Ik werd zelf ook ver-
l!efd op een typemach!ne. Gelukk!g ze!den 
m!jn collega’s: stop, weg ermee.’

Sisser
Hoe groot het taboe op ontzamelen nog steeds 
!s, bleek toen Museum Gouda twee jaar geleden 
het sch!lder!j The Schoolboys van Marlene  
Dumas b!j Chr!st!e’s l!et ve!len. Dumas en de 
Nederlandse Museumveren!g!ng waren veront-
waard!gd. W!jsmuller vraagt z!ch weleens af 
hoeveel werken van Marlene Dumas er nu per 
se !n Nederland moeten z!jn, zegt ze. ‘En hoe-
veel Rembrandts hebben we e!genl!jk nod!g? 
Als een sch!lder!j b!j part!cul!eren !n het bu!ten-
land hangt, kun je het lenen voor een tentoon-
stell!ng, als je daar tenm!nste goede afspraken 
over maakt. Wat !s dan het versch!l met op de-
pot staan !n een Nederlands museum?’ 
D!euwertje W!jsmuller studeerde aan de Am-
sterdamse Re!nwardt Academ!e, d!e ople!dt tot 
‘erfgoedprofess!onal’. Ze studeerde af op ‘ont-
zamelen !n Europa’ en raakte gefasc!neerd 

door het onderwerp na een rel !n Haarlem, 
waar het Frans Hals Museum zeven jaar gele-
den twee sch!lder!jen u!t de collect!e w!lde ver-
kopen om een n!euw depot te kunnen bouwen. 
Hoewel voor dat depotgebouw ten slotte sub-
s!d!e werd verstrekt door de gemeente, ver-
kocht het museum het sch!lder!j Phaeton vraagt 
Apollo de zonnewagen te leen van Benjam!n West 
toch voor een m!ljoen euro aan een Amer!-
kaanse kunsthandelaar. D!e verkocht het doek 
weer door aan het Louvre, vertelt W!jsmuller. 
‘Ik vroeg me af: waarom w!st het Frans Hals 
Museum n!et dat het Louvre bez!g was met een 
Benjam!n West-collect!e? Dan hadden de mu-
sea rechtstreeks over het sch!lder!j kunnen on-
derhandelen, zonder dat de kunsthandel eraan 
verd!ende. Ik onderzocht hoe er !n andere lan-
den tegen het afstoten van kunst wordt aange-
keken. In Du!tsland bleek het nog meer een ta-
boe dan b!j ons en vanu!t Oostenr!jk kreeg !k 
zelfs als react!e: “Afstoten van kunst !s the fall 
of mankind.” In Angelsaks!sche landen hebben 
ze er m!nder moe!te mee, zeker !n Amer!ka, 
waar musea afhankel!jk z!jn van part!cul!ere 
verzamelaars. Het Metropol!tan !n New York 
heeft laatst zest!en werken van Vlaamse mees-
ters op de ve!l!ng gegoo!d en daar !s geen on-
vertogen woord over gevallen.’ 

Nog steeds eilandjes
Nu subs!d!es en budgetten onder druk staan, 
!s volgens W!jsmuller de expert!se van de St!ch-
t!ng Onterfd Goed steeds nutt!ger. ‘Er z!jn der-
t!enhonderd musea !n Nederland, van m!j mo-
gen ze allemaal open bl!jven, maar erg 
real!st!sch !s dat scenar!o n!et. En als een mu-
seum dan toch slu!t, hebben w!j de kenn!s om 
de collect!e te ontzamelen.’ 
Voorlop!g !s de St!cht!ng Onterfd Goed vooral 
l!efdewerk. ‘We roe!en tegen de stroom !n, de 
museale wereld !s nog n!et zover. We z!jn er al 
van beschuld!gd dat we nat!onaal erfgoed ver-
kwanselen. Pr!ma, w!j gaan het debat graag 
aan.’ Subs!d!e ontvangt de st!cht!ng n!et, W!js-
muller en haar collega’s werken fullt!me voor 
twee dagen salar!s, betaald u!t de opbrengsten 
van verkoop. Geen punt, v!ndt ze. ‘W!j hebben 
een m!ss!e, we str!jden tegen de bl!nde verza-
melwoede. Musea z!jn nog steeds e!landjes d!e 
vechten voor hun e!gen hachje. Dat !s log!sch 
maar ook stom. Onze oproep lu!dt: durf over je 
e!gen grenzen heen te k!jken, werk samen, deel 
je collect!es en je expert!se. M!jn !deale plaatje 
!s één groot, ve!l!g nat!onaal depot, waaru!t 
alle musea vr!ju!t kunnen lenen.’ 
Zover !s het nog n!et, maar de hulp van Onterfd 
Goed wordt steeds vaker !ngeroepen. ‘Musea, 
bedr!jven en overheden komen schoorvoetend 
naar ons toe: we z!tten !n onze maag met deze 
collect!e, weten jull!e een oploss!ng?’

Kathy Marchand (links) en Dieuwertje Wijsmuller van Stichting Onterfd Goed: ‘Wij strijden tegen de blinde verzamelwoede’
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 ‘F lipping the classroom !s overgewaa!d u!t 
Amer!ka en !k ben er vanzelf naartoe 
gegroe!d. Zo rad!caal n!euw !s het n!et 
hoor, aan un!vers!te!ten gebeurt het al 

langer. Ik had te we!n!g t!jd voor d!recte u!tleg 
en daarom nam !k de lessen over stof d!e !k 
w!lde behandelen op en zette ze op YouTube. De 
vragen d!e zo’n les opr!ep, besprak !k vervolgens 
met de klas. Als het goed !s, maak je door d!e 
omdraa!!ng meer t!jd vr!j voor echte !nteract!e.’ 

Jelmer Evers (37) geeft s!nds v!er jaar les op 
Un!C, een !nnovat!eve school !n Utrecht. H!j 
studeerde Internat!onale Betrekk!ngen, deed 
een postdoc b!j Inst!tuut Cl!ngendael en be-
sloot het onderw!js !n te gaan, vooral dankz!j 
een stage !n het townsh!p Mamelod! !n Zu!d-
Afr!ka. ‘De beste les d!e !k oo!t heb gehad.’ 
Un!C gaat u!t van de gedachte dat leerl!ngen als 
ze geïnsp!reerd en gemot!veerd z!jn, verant-
woordel!jkhe!d kunnen nemen voor hun leer-

proces. Het N!euwe Leren, heette dat oo!t. Dat 
het N!euwe Leren van bovenaf door Het Stud!e-
hu!s werd opgelegd, noemt Evers ‘een kap!tale 
fout, waardoor het ten onrechte een besmette 
term !s geworden’. De afgelopen paar jaar !s er 
een conservat!eve react!e op gekomen, zegt h!j. 
‘Daar hebben we last van, zoals we ook h!nder 
hebben van d!e l!jstjesman!e van onderw!jsso-
c!oloog Jaap Dronkers en anderen. Het draa!t op 
scholen straks alleen nog maar om doorstro-
m!ng en e!ndexamengem!ddelden, daar z!tten 
nogal wat perverse pr!kkels !n.’ 

Felle stukken
Volgens Evers moet het !n het onderw!js gaan 
om !nd!v!duele verhalen, n!et om het produce-

ren van eenhe!dsworst. ‘Zaken als creat!v!te!t 
en analyt!sche vaard!ghe!d kun je als docent 
totaal n!et mee laten tellen. De c!jfers van de 
schoolexamens en d!e van het centraal exa-
men z!jn aan elkaar gekoppeld, dus er wordt 
maar één soort prestat!es gemeten.’ 
Evers bemoe!t z!ch met de onderw!jsd!scuss!e 
door felle stukken te schr!jven, onder andere 
op z!jn e!gen blog B!ts and H!story, dat eerst 
over gesch!eden!s g!ng maar !nm!ddels vooral 
over onderw!js gaat. ‘Leerl!ngen worden afge-
rekend door m!ddel van een volstrekt achter-
haalde examenvorm, dat !s n!et meer aan ze te 
verkopen. Als k!nderen het n!et relevant v!nden 
wat ze leren, dan haken ze af en vallen ze u!t.’ 
Het systeem z!t muurvast volgens Evers, en de 
oploss!ng moet worden gezocht !n een grotere 
rol voor de docenten. H!j !s v!a crowdfund!ng 
op zoek naar geld om daar !n oktober een bun-

del over te publ!ceren: Het alternatief. In dat 
boek zal door !nternat!onale onderw!jsexperts 
een route worden geschetst naar beter onder-
w!js. ‘Docenten z!jn nu gemarg!nal!seerd, amb-
tenaren en bestuurders hebben het heft !n 
handen !n de onderw!jswereld. In de Onder-
w!jsraad z!t n!et één leraar, dat !s echt b!zar. De 
enorme, overbod!ge managementlaag om het 
onderw!js heen moet verdw!jnen. D!e taken 
kunnen pr!ma door leraren zelf worden u!tge-
voerd. Zo maak je het beroep meteen afw!sse-
lender.’ 
Dat dat lest!jd kost, !s geen probleem volgens 
Evers. ‘We kunnen best wat mínder lesgeven. 
Je kunt beter één heel goe!e les geven dan dr!e 
m!ddelmat!ge.’ 

Eddy the Eagle Museum

Door alle hokjes heen
In plaats van het publiek te pleasen, wil het Eddy the Eagle  
Museum het uitdagen. ‘Durf te falen.’
door David Hompes

 ‘I k heb zo’n geweld!ge dag, joh!’ zegt Aukje 
Dekker (29) terw!jl ze !n haar handen 
wr!jft. Ze vormt samen met Arthur van 
Beek (33) en S!eto Noordhoorn (37) het 

tr!o achter het Edd!e the Eagle Museum. ‘Zal !k 
deze dan voor m!jn zaakje houden?’ vraagt 
Noordhoorn aan de fotograaf, een hertenkop 
!n z!jn hand houdend. De jongens gaan naakt 
op de foto. Spannend. Leuk. Durven. Het !s 
waar ze met Edd!e the Eagle voor staan.
Het museum !s gevest!gd !n een voormal!g 
pand van Shell !n Amsterdam-Noord en ver-
noemd naar de Br!t Edd!e ‘The Eagle’ Edwards, 
de m!slukte schansspr!nger d!e op de w!nter-
spelen van 1988 !ndruk maakte met z!jn durf 
en doorzett!ngsvermogen. D!e durf !s een be-
langr!jk onderdeel van het museum. Accepte-
ren dat je op je bek kan gaan ook. Maar boven-
al w!llen ze meer creat!v!te!t en vr!jhe!d b!nnen 
de kunstwereld. 
Er hangt een bepaalde myst!ek rond het muse-
um. W!e z!jn ze? Wat doen ze? ‘Het !s b!jna on-
gr!jpbaar voor mensen,’ zegt Dekker. Ze doen 
dan ook van alles, zowel !n hun e!gen museum 
als daarbu!ten. Van nachtel!jke expos!t!es en 
avonden voor onbekend talent tot exped!t!es 
op fest!vals waarb!j ze vanu!t een legertent met 
bezoekers op safar! gaan !n het fest!valpubl!ek. 

Noordhoorn: ‘Je maakt van het publ!ek een 
performance zonder dat ze het doorhebben en 
l!cht er een kle!n groepje u!t. Het wordt een 
theaterstukje waaraan !edereen w!l meedoen.’
‘We houden n!et van hokjes,’ zegt Noordhoorn. 
Veel kunstenaars z!tten vast !n een bepaald 
stram!en. Men verwacht !ets van ze en alles 
daarbu!ten !s n!et behapbaar. Noordhoorn: ‘De 
ru!mte voor exper!menteren !s verdwenen. W!j 
b!eden d!e ru!mte weer.’ Dekker: ‘Nu er m!nder 
geld !s, werkt !edereen veel meer samen. Er !s 
leven !n de brouwer!j.’
Het !s hun doel om meerdere groepen en 
kunstd!sc!pl!nes aan te spreken. ‘Dat !s onze 
kracht,’ zegt Van Beek. ‘Ik denk dat heel veel 
collect!even erg !n hun e!gen wereldje bl!jven 
en dan n!et meer groe!en. Durf te falen. Daar-
om doen we al d!e d!ngen.’ In plaats van z!ch af 
te vragen hoe ze het publ!ek kunnen pleasen, 
denken ze na hoe ze het kunnen u!tdagen. 
‘Daarom gaven we ook een t!jdje geen feesten 
meer. Mensen w!lden dat we dat g!ngen profes-
s!onal!seren, maar dan ga je aan verwacht!n-
gen voldoen. Iedereen doet dat al. W!j n!et.’ 

Nieuwe kansen voor het nieuwe leren

Alle macht aan de leraar
Volgens innoverende docent Jelmer Evers moet het 
in het onderwijs om de individuele verhalen gaan. 
door Mischa Cohen

Eddy de Eagle: in het midden Aukje Dekker, links Arthur van Beek en rechts Sieto Noordhoorn. ‘Er is leven in de brouwerij’

Jelmer Evers: ‘Docenten zijn gemarginaliseerd’ 
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 ‘S amen energ!e produceren !n Lochem. 
Doe ook mee!’ De leuze staat op de 
wand van de ‘energ!ew!nkel’ !n het 
Achterhoekse plaatsje. Aan een lange 

tafel van afvalhout ontvangt Th!js de la Court 
(57) z!jn bezoek, koff!e wordt gedronken u!t 
stenen mokken. De la Court !s namens Groen-
L!nks wethouder duurzaamhe!d, maar z!jn ac-
t!v!te!ten hebben ver bu!ten de gemeentegren-
zen aandacht getrokken. Lochem wordt !n 
Nederland als voorbeeld gesteld voor hoe lo-

Duurzame wethouder

Openbaar manipulator
Thijs de la Court, wethouder duurzaamheid in Lochem, helpt 
zijn stad op onconventionele wijze aan een groene toekomst.

kaal bestuur kan b!jdragen aan een groene toe-
komst. Wat !s het gehe!m van de wethouder?
‘Th!js !s lu!,’ zegt Hans Geerl!nk, penn!ngmees-
ter van LochemEnerg!e, de door vr!jw!ll!gers 
gerunde coöperat!eve veren!g!ng waarmee !n-
woners gezamenl!jk groene stroom !nkopen, 
en u!tbater van de energ!ew!nkel. ‘Althans, dat 
zegt h!j zelf alt!jd. Anderen lopen het vuur u!t 
hun sloffen, Th!js fac!l!teert.’ Is het een pose of 
!s het werkel!jkhe!d? De la Court zegt n!et voor 
n!ets !n de energ!ew!nkel te hebben afgespro-

ken. ‘Ik ben ook maar een zetbaas. De echte 
creat!v!te!t z!t !n de samenlev!ng, b!j de men-
sen h!er aan tafel. Ik probeer n!euwe !deeën te 
st!muleren en !n!t!at!even te ondersteunen.’

Op het zuiden
Toch !s het verhaal van LochemEnerg!e ook be-
sl!st het verhaal van Th!js de la Court. Een jaar 
of zes geleden bleek het techn!sch mogel!jk om 
lokaal groene energ!e te produceren. Bovend!en 
waren alle oo!t reg!onaal gewortelde energ!ebe-
dr!jven – !n Lochem was dat Nuon – !nm!ddels 
overgenomen door grote bu!tenlandse part!jen. 
‘D!e grote leveranc!ers z!jn n!et duurzaam en 
bovend!en verdw!jnt het rendement naar de 
aandeelhouders, n!et naar de lokale samenle-
v!ng,’ zegt De la Court. Zo ontstond het !dee dat 
!nwoners van Lochem !n een coöperat!e hun e!-
gen groene stroom zouden gaan produceren. 
B!nnen de gemeente l!gt een !deaal terre!n voor 

zonne-energ!e: een afgedekte vu!lstortplaats 
waar toch n!et gebouwd mag worden: achthon-
derd meter hell!ng, prec!es op het zu!den. 
Aanvankel!jk probeerde de wethouder het met 
hulp van een !deal!st!sche ondernemer, maar 
d!e kreeg geen transparant bedr!jfsplan op pa-
p!er. ‘En dat moet, want b!j een coöperat!e mag 
!edereen alles weten,’ zegt De la Court. Toen be-
sloot h!j een groep act!eve bewoners b!jeen te 
brengen: de voorz!tter van de buurtveren!g!ng, 
de voorz!tter van de zwemclub, dat soort men-
sen. In het plaatsel!jke sufferdje kwam een ad-
vertent!e voor een b!jeenkomst waar de vonk 
oversloeg: 650 asp!rant-leden meldden z!ch 
aan. LochemEnerg!e was geboren en werd e!nd 
2011 feestel!jk gepresenteerd op de ‘Dag van de 
Duurzaamhe!d’.

Proeftuin
In de beg!njaren g!ng het n!et van een le!en 
dakje, erkennen de betrokkenen !n de w!nkel. 
Van de asp!rant-leden werd maar de helft echt 
l!d toen ze contr!but!e moesten betalen. En een 
e!gen zonne-energ!epark bleek n!et rendabel 
zolang ook coöperat!es energ!ebelast!ng moe-
ten betalen. ‘Terw!jl d!e e!genl!jk bedoeld !s om 
vu!le stroom te ontmoed!gen,’ zegt de wethou-
der verontwaard!gd. Daarom fungeert 
Lochem Energ!e nu nog vooral als gezamenl!jk 
!nkoopkantoor voor groene stroom voor leden 
en als adv!esbureau voor duurzame energ!e. 
Ook heeft Lochem z!ch – met subs!d!e van het 
R!jk – opgeworpen als proeftu!n van netbe-
heerder All!ander voor een n!euw stroomnet-
werk dat bestand moet z!jn tegen de span-
n!ngsschommel!ngen d!e nu eenmaal met 
groene stroom samenhangen. Voor dat project 
plaatst LochemEnerg!e zonnepanelen op het 
dak van het gemeentehu!s, goed voor de 
stroom van tweehonderd Lochemse hu!shou-
dens. En !n Den Haag voert de wethouder met 
anderen een lobby om de f!scale belemmer!n-
gen voor de e!gen coöperat!eve stroomproduc-
t!e weg te nemen. Met succes, want !n het re-
geerakkoord !s dat voornemen u!tgesproken, 
spec!aal voor ‘coöperat!es van part!cul!ere 
kle!nverbru!kers’.

Slopen
Th!js de la Court w!l de kenn!s d!e nu b!j Loche-
mEnerg!e wordt verzameld !n de hele gemeen-
te benutten. B!jvoorbeeld !n de w!jk Noorder-
bleek, waar we doorheen lopen en waar nogal 
wat problemen samenkomen. De soc!ale huur-
w!jk u!t e!nd jaren zevent!g !s hard toe aan een 
grote renovat!e, maar de plaatsel!jke won!ng-
bouwcorporat!e w!l er als e!genaar n!et te veel 
geld aan u!tgeven. Bovend!en l!gt de w!jk pre-
c!es op de route tussen het centrum en het 
gloedn!euwe gemeentehu!s aan de stadsrand. 
B!nnen het gemeentebestuur wordt daarom 
hardop gedroomd over het slopen van hu!zen 
om een echte entree te creëren. Maar daar z!jn 
de bewoners van de w!jk weer woedend over. 
In d!t krachtenveld treedt de wethouder naar 
e!gen zeggen op als ‘man!pulator’, maar dan 
wel ‘!n alle openbaarhe!d’. Opbouwwerkster 
Den!se de Jong kan erover meepraten. Z!j staat 
op de brug te wachten en !s door hem !nge-
huurd om de buurt te helpen ‘een stem’ te ge-
ven. ‘Het heeft geen enkele z!n om plannen 
door te duwen als je geen draagvlak creëert,’ 
zegt De la Court. ‘Voor m!j hoeft d!e doorgang 
n!et per se, maar het kan de u!tkomst van het 
proces z!jn.’

De wethouder duurzaamhe!d w!l dat Noorder-
bleek volled!g kl!maatneutraal wordt, met zon-
nepanelen op de daken en hergebru!k van 
warmte, waarb!j LochemEnerg!e dan weer kan 
optreden als stroom!nkoper en vertrouwen-
wekkende adv!seur. Daarom spreekt h!j met de 
bewoners over de e!sen d!e ze voor de renova-
t!e b!j de won!ngcorporat!e moeten neerleg-
gen: ‘Zo’n grote !nvester!ng !n duurzaamhe!d 
!s alleen rendabel voor de lange term!jn, zeg !k 
dan, dus dan zou de w!jk weer v!jfentw!nt!g 
jaar ve!l!g z!jn voor de slopershamer.’ En met 
d!e ‘bewonerse!sen’ gaat De la Court vervol-
gens naar de d!recteur van de corporat!e waar-
van h!j weet dat h!j f!nanc!ële problemen heeft. 
‘Ik b!ed hem dan aan te helpen b!j de f!nanc!e-
r!ng van het project. En w!e weet zeggen de be-
woners op de doorgaande route u!te!ndel!jk 
dat ze wel w!llen verhu!zen als ze een goed al-
ternat!ef !n de w!jk kr!jgen aangeboden.’

Blanco cheque
In het n!euwe gemeentehu!s – vr!jwel kl!maat-
neutraal – vertelt de wethouder over z!jn jaren 
als ontw!kkel!ngswerker !n Gujarat !n Ind!a. ‘Ik 
werkte daar voor projecten om confl!cten te 
voorkomen tussen de lokale boeren met hun 
katoen- en graanplantages en de herdersvol-
ken d!e met hun vee door d!e geb!eden trok-
ken. Maar welke werkel!jkhe!d z!e je? Het heeft 
we!n!g z!n om met een vooropgezet plan te ko-
men. Je moet vooral observeren en leren be-
gr!jpen. Met welke oploss!ngen komen de 
mensen zelf aan? Zo bleken d!e boeren hun vel-
den na gebru!k af te branden. Terw!jl de kud-
des d!e velden ook konden leeggrazen. Ik heb 
daar veel geleerd.’
Volgens Th!js de la Court !s de overhe!d veel te 
veel op controle ger!cht. ‘Daarmee wordt de !n-
novat!e u!t de samenlev!ng gesmoord.’ In de 
buurtschap Armhoede, waar de zonnecollecto-
ren oo!t moeten staan, werken bewoners en 
boerenbedr!jven samen !n een gesubs!d!eerd 
project om een ‘duurzaam energ!elandschap’ 
te vormen. ‘Ik had daar een half m!ljoen voor 
besch!kbaar. Het eerste wat de bewoners de-
den, was m!jn plan de prullenbak !ngoo!en. Na-
tuurl!jk heb !k nog even geprutteld, maar als !k 
nu z!e waar ze zelf mee z!jn gekomen, !s dat zo-
veel sterker, zoveel breder gedragen, dan wat !k 
met m!jn oppervlakk!ge kenn!s had bedacht.’
Een overhe!d kan n!et alles controleren, w!l h!j 
maar zeggen. Maar !n fe!te schreef de wethou-
der ‘een blanco cheque’ u!t en kreeg h!j n!et de 
kl!maatneutrale leefomgev!ng d!e h!j wenste. 
‘Dat !s n!et erg. Want het laat z!en dat ons sys-
teem van voedselproduct!e de h!nderpaal 
vormt omdat de methaanproduct!e van al d!e 
melkkoe!en veel te groot !s. Daar leren we 
enorm van.’ 

door Jaco Alberts

Thijs de la Court: ‘Het heeft geen enkele zin om plannen door te duwen als je geen draagvlak creëert’
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H et !s !ets over zessen. Langs de Durger-
dammerd!jk spr!ngen de straatlan-
taarns aan. Op nummer 165 zwaa!t Ma-
r!anne van Ru!tenbeek !n schort de 

voordeur open om na een haast!g welkom weer 
terug te rennen naar haar fornu!s. U!t de keu-
ken, met u!tz!cht over de donkerende polder, 
st!jgen de heerl!jkste geuren op. Op het menu 
vanavond: op de hu!d gebakken dorades met co-
qu!lles !n kappertjes-boter-c!troensaus. En o ja, 
!n de oven wacht een aardappeltort!lla. Af te ha-
len voor negen euro v!jft!g per persoon, ‘maar 

Thuisafgehaald.nl

Waarom alleen voor jezelf koken?
Marieke Hart en Jan Thij Bakker begonnen een website  
voor thuiskoks. Het bleek een ongekend succes. 
door Sophie Derkzen

dat !s ook wel echt de kostpr!js,’ zegt Van Ru!ten-
beek. ‘Ik kook n!et om er aan te verd!enen.’ Op 
het aanrecht staan stapels alum!n!umbakjes 
klaar, de eerste afhaler !s al geweest. ‘Een me-
vrouw d!e v!jf hu!zen verderop woont. Hartst!k-
ke leuk, ze komt b!jna elke week. Vroeger kende 
!k haar alleen van zwaa!en, nu ken !k haar echt.’ 
Van Ru!tenbeek !s een van de b!jna 4700 ‘thu!s-
koks’ d!e te v!nden z!jn op de webs!te Thu!saf-
gehaald.nl. Daar hebben z!ch !nm!ddels ook 
meer dan 32000 ‘afhalers’ gereg!streerd. Het 
concept !s s!mpel: de thu!skok zet z!jn potje on-

l!ne met een korte beschr!jv!ng van het recept, 
de besch!kbare port!es en de pr!js. Verder kan 
naar bel!even ook nog het aantal mee te ne-
men Tupperware-bakjes en de u!terl!jke af-
haalt!jd aangegeven worden. De honger!ge af-
haler op z!jn beurt bek!jkt op een onl!nekaart 
het aanbod !n z!jn buurt. Met een druk op de 
afhaalknop meldt h!j z!ch onl!ne b!j de thu!s-
kok, d!e daardoor weet op hoeveel afhalers h!j 
kan rekenen. Vanaf daar wordt de hele transac-
t!e weer levensecht: de afhaler meldt z!ch rond 
etenst!jd aan de deur b!j de thu!skok en betaalt 
hem contant voor de geleverde waren. Dat 
mensen d!e elkaar voorheen noo!t spraken zo 
toch even b!j elkaar over de vloer komen, !s na-
tuurl!jk pure bonus voor de buurt.

Buurtcohesie
Tegen half zeven loopt de kersverse tra!ner van 
de Durgerdammer Draken, het plaatsel!jke 
voetbalteam, de keuken van Mar!anne van Ru!-

tenbeek b!nnen. H!j !s n!euw !n het dorp, !m-
port u!t de stad. Thu!safgehaald heeft z!jn !nte-
grat!e !n Durgerdam absoluut bespoed!gd, 
verklaart h!j quas!plecht!g. Dankz!j de kook-
kunsten van buurvrouw Mar!anne heeft h!j al 
men!g dorpsbewoner de hand geschud.
Als alle afhalers naar hu!s z!jn, verzucht Van 
Ru!tenbeek dat ze er vooral ook zelf voldoen!ng 
u!t haalt. Jarenlang werkte ze als manager !n 
het bedr!jfsleven, b!j een reorgan!sat!e werd ze 
boventall!g verklaard. ‘Van de zomer las !k over 
Thu!safgehaald !n de krant, !k heb me meteen 
aangemeld. Als je werkeloos bent, m!s je toch 
wel het contact met mensen.’ Inm!ddels k!jkt ze 
elke week u!t naar de woensdag, haar vaste 
kookdag. ‘Je kr!jgt zoveel pos!t!eve react!es. Ik 
geloof dat !k !n al d!e jaren m!ssch!en van één d!-
recteur een schouderklopje heb gekregen.’ 

Per ongeluk
Thu!safgehaald.nl !s bedacht door Mar!eke Hart 
en Jan Th!j Bakker. Per ongeluk, e!genl!jk, vertelt 
Hart. Zelf hadden ze als drukke tweeverd!eners 
met kle!ne k!nderen we!n!g t!jd om te koken, 
maar vanu!t de keuken van de buurvrouw waa!-
den voortdurend de lekkerste luchtjes over de 
schutt!ng. ‘We dachten: we kúnnen het haar ge-
woon vragen,’ zegt Hart. De buurvrouw vond 
het meteen leuk en bracht hetzelfde weekend 
nog pompoensoep. Vr!enden waren zo enthou-
s!ast over hun verhaal dat ze vroegen: kan dat 
ook !n Den Haag? Zo ontstond het !dee voor een 
onl!neplatform. Wat h!elp: Bakker !s !nterneton-
dernemer, Hart geeft als soc!aal wetenschapper 
adv!ezen over mond!aal burgerschap. ‘Een 
match tussen buurtbewoners kun je !n deze 
eeuw nu eenmaal het beste onl!ne regelen.’ In 
hun vr!je avonduren bouwden ze verder aan de 
s!te, s!nds maart 2012 z!jn ze onl!ne. En met suc-
ces dus. Er z!jn al sp!n-offs !n onder meer Belg!ë, 
Oostenr!jk en Du!tsland. Ze z!jn geëxplodeerd, 
zegt Hart. ‘We hadden d!t totaal n!et voorz!en.’ 

Aanschuifdinnerparty
Hun bus!nessmodel !s nog een u!tdag!ng, zegt 
Hart. ‘We z!jn soc!aal ondernemers, onze w!nst 
!s dat we waarde aan de maatschapp!j toevoe-
gen. Maar !ntussen maken we wel aard!g wat 
kosten.’ Ze z!jn aan het exper!menteren met 
advertent!es en sponsor!ng, kr!jgen steun van 
St!cht!ng DOEN. Bovend!en worden ze f!nanc!-
eel ondersteund door zeven gemeenten voor 
hun n!euwe project ‘Thu!safgehaald !n de 
buurt’. Daarb!j bundelen thu!skoks de krach-
ten om b!jvoorbeeld gezamenl!jk te koken !n 
een zorg!nstell!ng waar de kok !s wegbezu!n!gd 
of door een ‘aanschu!fd!nnerparty’ voor eenza-

me ouderen te organ!seren. ‘Gemeenten kam-
pen met enorme bezu!n!g!ngen en proberen 
!nwoners zoveel mogel!jk op hun e!gen verant-
woordel!jkhe!d aan te spreken. W!j passen pre-
c!es !n dat plaatje,’ zegt Hart. 
Er z!jn meer maatschappel!jke trends waar 
Thu!safgehaald op aanslu!t. ‘Steeds meer men-
sen vragen z!ch af waar hun eten vandaan 
komt. Bovend!en !s er veel ongenoegen over alle 
versp!ll!ng. Ik denk ook dat velen zoeken naar 
een e!gent!jdse man!er om op lokaal n!veau een 
gemeenschap te creëren, d!e toch prett!g-vr!j-
bl!jvend !s.’ Maar bovenal !s er d!e andere trend, 
d!e na het u!tbreken van de econom!sche cr!s!s 
opdoemde: collaborative consumption, de econo-
m!e van het delen. Waarom een boormach!ne 
aanschaffen als je ’m van je buurman kan le-
nen? En waarom alleen voor jezelf koken, als je 
er ook een ander mee kan plez!eren? 
Het eerste jaar Thu!safgehaald.nl stemt Hart 
opt!m!st!sch over de stand van het land, zoveel 

!s zeker. Het platform reguleert z!chzelf. Com-
merc!ële cateraars worden vaak meteen ge-
snapt door een andere gebru!ker. En dat collec-
t!eve gevoel van onve!l!ghe!d dan, dat !n !eder 
onderzoek naar voren komt? Doen al d!e ban-
ge burgers de deur voor elkaar open? ‘Kenne-
l!jk hebben we meer vertrouwen !n elkaar dan 
we dachten,’ zegt Hart. 
Ook thu!skok W!lly Kalf, beg!n zest!g, u!t het 
Haagse Zeeheldenkwart!er !s er !n haar keuken 
kort over. ‘Iemand d!e kwaad !n de z!n heeft, 
gaat echt geen maalt!jd bestellen. D!e wacht je 
l!ever ’s avonds op !n een donker steegje.’ Dan 
schatert ze: ‘En anders heb !k h!er alt!jd nog 
een set g!ga Sabat!er-messen staan.’ Ze voelt 
z!ch ju!st hartst!kke ve!l!g, !neens !s er weer 
wat soc!ale controle. ‘Met de kerst was !k een 
weekje naar Marokko. Kreeg !k meteen een 
ma!l van een van m!jn afhalers. Ze zagen maar 
geen maalt!jden versch!jnen, ze waren bang 
dat er m!ssch!en !ets aan de hand was.’ 

Hack de Overheid 

Niet kraken maar bouwen
Hack de Overheid haalt overheden over data vrij te 
geven. Dan maakt zij er een handige app van.
door Maurits Martijn 

O p zaterdagochtend 8 september 2012 
namen t!entallen hackers het gebouw 
van de Tweede Kamer over. Op !n!t!a-
t!ef van Kamervoorz!tter Gerd! Verbeet 

vond er d!e dag een ‘hackaton’ plaats: de Twee-
de Kamer stelde haar database met Kamer-
stukken, handel!ngen, agendapunten en act!-
v!te!ten als ‘open data’ ter besch!kk!ng aan de 
hackers. D!e konden zo ter plekke aan de slag 
met de gegevens om ‘de transparant!e van het 
parlement te vergroten’. De versch!llende 
teams maakten op ‘Apps voor democrat!e’ on-
der meer appl!cat!es d!e het doorzoeken van 
Kamerstukken vergemakkel!jkten, d!e het 
stemgedrag van Kamerleden v!sueel weerga-
ven en d!e het woordgebru!k t!jdens debatten 
analyseerden om zo het sent!ment van de 
volksvertegenwoord!gers te meten. ‘De over-
he!d u!tgelegd !n de broekzak,’ ze! Verbeet, d!e 
eraan toevoegde dat de hackers met hun oplos-
s!ngen een brugfunct!e vervulden tussen de 
overhe!d en de samenlev!ng. 

Zwemwater
Op het eerste oog vormen ‘hacken’ en ‘over-
he!d’ een tegenstr!jd!ge comb!nat!e. In de com-

mun!s op!n!o z!jn hackers jongens d!e de over-
he!d met d!g!taal geweld open proberen te 
breken, terw!jl de overhe!d de samenlev!ng 
ju!st d!ent te beschermen tegen jongens met 
v!erkante ogen. Maar de organ!sat!e Hack de 
Overhe!d – een van de organ!serende part!jen 
van ‘Apps voor democrat!e’ – probeert ju!st sa-

Hack de Overheid: ‘Je moet samenwerken’

Thuiskok Marianne van Ruitenbeek (rechts) helpt een a"aler inpakken. ‘Je krijgt zoveel positieve reacties’
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 ‘O m v!er uur !n de nacht van 15 december 
2011 heb !k m!jn eerste aanteken!ng 
gemaakt,’ zegt Chr!st!aan Brester, de 
bedenker van Herman, de Zonne-

stroomverdeler. ‘Ik had een casus met zonne-
panelen waar !k n!et u!tkwam. Toen dacht !k: 
als !k nu eens een knop maak d!e d!t en d!t kan, 
!s het probleem dan n!et opgelost?’
De kwest!e d!e Brester u!t de wereld h!elp, was 
dat het voor Veren!g!ngen van E!genaren f!-
nanc!eel onaantrekkel!jk !s gezamenl!jk een 

Zonnestroomverdeler

Zonnepanelen op de !at
Christiaan Brester bedacht een kastje dat zonne-energie 
mogelijk maakt voor Verenigingen van Eigenaren.
door Tomas Vanheste

dak met zonnepanelen te bedekken. Leg je ze 
op je e!gen eengez!nswon!ng, dan mag je de 
opbrengst aftrekken van je totale stroomver-
bru!k. Voor elk opgewekt k!lowattuur toucheer 
je het volle pond van de stroompr!js, ongeveer 
tweeëntw!nt!g cent. Maar als je meer dan t!en-
du!zend kWh aan zonnestroom teruglevert, 
vang je nog maar dert!en cent. Flatbewoners 
betalen dus voor elk t!kje op hun !nd!v!duele 
meter tweeëntw!nt!g cent, maar voor de col-
lect!ef opgewekte zonnestroom kr!jgen ze 

maar dert!en cent terug. Brester bedacht nu 
een onl!ne aangestuurd kastje dat de op-
brengst van de panelen verdeelt en naar de me-
ters !n alle hu!shoudens stuurt. ‘Toen l!epen 
we zomaar als !n een jongensboek met een u!t-
v!nd!ng onder de arm d!e een probleem oplost 
waar Nederland al jaren mee worstelt,’ zegt h!j 
n!et zonder trots.
De naam ‘Herman, de Zonnestroomverdeler’ !s 
een ode aan de !n 2010 overleden Du!tse duur-
zaamhe!dsgoeroe Hermann Scheer. Samen 
met compagnon J!m W!ese r!chtte Brester het 
bedr!jf LENS op. ‘Met LENS creëren we de beste 
duurzame oploss!ngen, waarvan Herman er 
een !s.’ De eerste v!jft!g Hermannen z!jn on-
langs u!t de fabr!ek gerold. Het LENS-team, !n-
tussen zes man sterk, hoopt !n het komende 
jaar t!en megawatt aan zonnepanelen aan te 
leggen, de stroom voor zesdu!zend hu!shou-
dens. ‘Het gaat nu echt los.’ 

GeenSchool
Anders leren
GeenSchool is een beweging, vertelt oprichtster 
Alette Baartmans. ‘Met ons netwerk van onder-
nemers, studenten, brandweermannen, muzi-
kanten, wie er maar wil, nemen we scholen 
over om samen met docenten en leerlingen te 
ontdekken hoe leren anders kan. En dat ieder-
een daar dus aan kan bijdragen.’
Met #ashmobs, een-op-eencoaching, presenta-
ties aan de gemeente, colleges van de kapper en 
de politie daagt GeenSchool leerlingen én do-
centen uit om verder te kijken dan het schoolge-
bouw. GeenSchool deelt wat ze doet gratis op 
haar website (ditisgeenschool.nl). (DH)

Flintwave
Crowdfunding 
voor weten-
schappers
Op Flintwave.com laten ondernemers David van 
Hartskamp en Klaas Jan Bolt wetenschappers 
met behulp van crowdfunding hun projecten $-
nancieren. Het publiek geeft geld aan het on-
derzoek dat hen het meeste aanspreekt. ‘Stel, er 
heerst een bepaalde vorm van hart- en vaatziek-
ten in je familie,’ zegt Van Hartskamp. ‘Hoe 
mooi is het als je geld kunt doneren aan precies 
die ene onderzoeksgroep die onderzoek doet 
naar juist die speci$eke hartkwaal waar jij inte-
resse in hebt.’ De vernieuwde website biedt ook 
de mogelijkheid materiaal, tijd en kennis te do-
neren. (DH)

Butch and  
Sundance Media
Leergames
Butch and Sundance Media is gespecialiseerd in 
serious gaming – videogames waar gebruikers 
iets van leren. On the Ground Reporter Afghani-
stan, waarbij mbo-leerlingen in de huid van een 
oorlogsverslaggever kruipen, werd vorig jaar ge-
nomineerd voor de Prix Europa, voor de beste Eu-
ropese mediaproducties. Butch and Sundance Me-
dia maakten games over Darfur en Oeganda. Een 
spel over Nederland en Indonesië is in de maak. 
De doelstelling is om traditionele leerboeken in 
het onderwijs te vervangen. De eerste stap is al 
gezet: samen met uitgeverij Deviant produceert 
het bedrijf voor het mbo-vak ‘burgerschap’ een 
volledige ‘game’-leergang. Komend schooljaar 
gaan scholen daarmee werken. Al honderdtwin-
tigduizend scholieren tekenden erop in. (MM)

menwerk!ngsverbanden aan te knopen tussen 
hackers en overheden. ‘Het !s soms heel verle!-
del!jk om boos te z!jn op de overhe!d omdat ze 
n!et transparant genoeg !s,’ zegt Hack de Over-
he!d-opr!chter en roerganger Lex Slaghu!s. 
‘Maar woede brengt je als hacker n!et zo ver. 
Neem Jul!an Assange. D!e z!t al maanden opge-
sloten !n een ambassade. En dan? Om echt veel 
te bere!ken, moet je met de overhe!d samen-
werken, waar mogel!jk.’ 
Slaghu!s en z!jn team zetten z!ch s!nds me! 
2009 !n om overheden zover te kr!jgen hun ge-
gevens te openbaren. Denk aan de f!nanc!ële 
boekhoud!ng van gemeenten, bas!sschool!nfor-
mat!e van het m!n!ster!e van OCW, data van het 
openbaar vervoer. Z!jn d!e gegevens eenmaal 
b!nnen dan bouwt het netwerk van Hack de 
Overhe!d ICT-toepass!ngen om d!e !nformat!e 
toegankel!jk te maken voor het grote publ!ek. 
Het leverde al meer dan tweehonderd toepas-
s!ngen op, zoals de zoekmach!ne Open KvK 
(http://www.openkvk.nl/), waar 24 uur per dag 
grat!s gegevens u!t de Kamer van Koophandel 
z!jn op te vragen, maar ook b!jvoorbeeld ‘Zwem-
water Noord-Holland’, een app d!e de zwemwa-
terkwal!te!t !n Noord-Holland aangeeft. 

Digitale bouwstenen
Makkel!jk !s het lospeuteren van data b!j over-
heden n!et, vertelt Slaghu!s. En áls de gegevens 
eenmaal vr!j worden gegeven, dan gebeurt dat 
op een hopeloos ouderwetse w!jze. ‘Dan ma-
ken ze een pdf’je van het databestand, pr!nten 
dat u!t en faxen het vervolgens. Zo weet je ze-
ker dat n!emand er oo!t meer !ets mee kan.’ 
Want wat Hack de Overhe!d w!l !s al d!e gege-
vens als open data ontvangen – !n een format 
waarmee de hackers van Hack de Overhe!d aan 
de slag kunnen. Slaghu!s: ‘Data !s kenn!s. Als 
burgers toegang hebben tot de data dan kun-
nen ze zelf de d!scuss!e met de overhe!d voe-
ren. Bovend!en moeten overheden gewoon 
verantwoord!ng afleggen over wat ze doen. En 
daarnaast z!jn er heel moo!e d!ngen te maken 
met open data. Bu!enradar b!jvoorbeeld, dat 
meteorolog!sche data gebru!kt om het weer te 
voorspellen. Ook Funda draa!t op open data.’ 
Slaghu!s droomt van het blootleggen van pol!-
t!eke subs!d!estromen en het !n kaart brengen 
van overhe!dsaanbested!ngen. H!j en z!jn team 
z!jn ook hard aan het lobbyen om data u!t de 
zorg en het onderw!js besch!kbaar te kr!jgen. 
‘Nederland loopt hopeloos achter op d!t ge-
b!ed. Ambtenaren z!jn hu!ver!g omdat ze de 
controle kw!jtraken als ze het aan ons geven. 
Maar het punt !s: z!j z!jn n!et de baas over d!e 
gegevens, d!e z!jn van ons allemaal.’ Door met 
de overhe!d samen te werken, z!et Slaghu!s 
langzaam maar zeker een mental!te!tsveran-
der!ng optreden. ‘We worden ser!euzer geno-

men en kr!jgen steeds meer gedaan. Overhe-
den kunnen n!et meer om ons heen.’ 
H!j benadrukt dat het n!et alleen gaat over 
meeslepende !deal!st!sche projecten of om het 
blootleggen van grote m!sstanden. ‘Toen we de 
data van de slu!sjes van de waterschappen 
open hadden getrokken, benaderde een club 
van kanoërs ons. Het bl!jkt dat er een enorme 
draa!kolk ontstaat als b!j een bepaald hoogte-
versch!l een slu!s opengaat. Als je van w!ldwa-
terkanoën houdt, dan kun je !n d!e kolk perfect 
tra!nen op je techn!ek. Daar gaat open data 
voor m!j óók over. Dat daarmee een veelhe!d 
aan onverwachte toepass!ngen ontstaat. Is 
w!ldwaterkanoën !n een draa!kolk maatschap-
pel!jk heel relevant? Nee. Is het !nteressant om 
dat als samenlev!ng mogel!jk te maken? Ja.’

Christiaan Brester (links) en zijn team: ‘Toen liepen we zomaar als in een jongensboek met een uitvinding onder de arm’ 
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 ‘I k had dezelfde ervar!ngen als Jor!s Luyen-
d!jk,’ zegt oud-M!dden-Oosten-correspon-
dent voor de NOS Thomas Loudon. ‘Luy-
end!jk schreef er een boek over, !k ben een 

bedr!jf begonnen.’ Loudon !s samen met onder-
nemer Arend Jan van den Beld e!genaar van VJ 
Movement, een !nternat!onaal onl!neplatform 
voor v!deojournal!st!ek met v!erhonderd pro-
fess!onele freelancecorrespondenten over de 
hele wereld. ‘Een veel gedeelde behoefte onder 
correspondenten !s om n!et alleen maar ergens 
naartoe te gaan als de ontploff!ng b!j w!jze van 
spreken al geweest !s,’ zegt Loudon, ‘en om n!et 
dr!e dagen na d!e ontploff!ng, als je verteld hebt 
hoeveel doden er z!jn gevallen, weer weg te 
moeten, maar ook de aanloop !n kaart te bren-
gen én verslag te doen van de nasleep. Als cor-

N !et moo! genoeg voor het schap, n!et 
recht genoeg voor de doos. Z!edaar de 
trag!ek van het m!smaakte papr!ka-
tje en de kromme komkommer. Toch 

verd!enen ze beter dan een roemloos e!nde op 
de composthoop, v!nden de dames van Too 
Good To Waste. Ook ‘over de datum’ zegt b!j 
groenten en vruchten n!et alles. Een schaaltje 
tomaten kr!jgt een houdbaarhe!dsdatum 
opgeplakt zodat de vakkenvuller n!et zelf over 
hun lot hoeft te oordelen. Maar waarom zou 
van al d!e afgedankte groenten en vruchten 
n!et nog een lekkere soep, saus of sap te maken 
z!jn?
In augustus l!eten ze zo’n twaalfhonderd k!lo 
afgekeurde snoeptomaatjes – denk: !ets te veel 
deuken – verwerken tot gazpacho. Ze deelden 

VJ Movement 

Nieuws vanuit eigen perspectief
VJ Movement biedt videojournalisten van Mali tot Mexico de 
mogelijkheid hun verhalen te vertellen.
door Maurits Martijn

respondent ga je van !nc!dent naar !nc!dent. Ik 
vond het alt!jd ongeloofl!jk jammer dat !k n!et 
tussendoor de s!tuat!e kon du!den.’ 
Loudon kwam met het !dee, Van den Beld bouw-
de het om tot een med!abedr!jf. VJ Movement 
b!edt v!deojournal!sten van Mal! tot Mex!co de 
mogel!jkhe!d om verhalen vanu!t hun e!gen 
perspect!ef te vertellen. Ru!m dr!e jaar geleden 
werd het netwerk met hulp van versch!llende 
fondsen gelanceerd. Het was gel!jk een succes, 
de poule aan !nternat!onale verslaggevers 
bre!dde z!ch snel u!t en er werden veel f!lms ge-
maakt – !nm!ddels staat de teller van het aantal 
YouTube-v!ews op meer dan v!jf m!ljoen. 
Vor!g jaar was volgens de opr!chters een st!lle-
re ‘tussenper!ode’, waar!n n!euwe !nkomsten-
bronnen werden gezocht. Maar ze zaten n!et 

st!l: s!nds een paar jaar !s ook The Cartoon 
Movement onderdeel van het bedr!jf, een popu-
la!r platform voor pol!t!eke cartoons en sat!re 
van !nternat!onale tekenaars. Ook z!jn Loudon 
en Van den Beld aan het exper!menteren met 
journal!st!eke v!deogames, maken z!j met de 
London School of Econom!cs product!es over 
ontw!kkel!ngssamenwerk!ng, en werken z!j sa-
men met trad!t!onele med!a. 
Loudon: ‘We hebben net een p!lotaflever!ng 
met KRO’s Brandpunt gemaakt, over drugsge-
weld !n Mex!co. Een Nederlandse journal!st d!e 
daar geparachuteerd wordt, heeft maar een 
zeer beperkte beweg!ngsvr!jhe!d en z!et !n eer-
ste !nstant!e alleen maar de oppervlakk!ge 
laag. Onze Mex!caanse journal!st woont er en 
kan het Mex!caanse verhaal vertellen. Ons u!t-
gangspunt !s: there is more than one thruth. W!j 
geloven n!et !n de object!v!te!t van één verhaal, 
maar !n de balans d!e ontstaat u!t een verzame-
l!ng van perspect!even.’ 
Het u!te!ndel!jke doel !s om een ‘!nternat!ona-
le onl!nen!euwszender met versch!llende the-
makanalen te z!jn, d!e z!ch n!et zozeer r!cht op 
een zo groot mogel!jk publ!ek, maar op zoveel 
mogel!jke versch!llende publ!eken.’

Thomas Loudon (links) en Arend Jan van den Beld: ‘Wij geloven niet in de objectiviteit van één verhaal’

Door de WakaWaka-lamp kunnen kinderen thuis leren

‘Het gaat erom hoe je waste framet’

Too Good To Waste

Lekkers van afgekeurd eten
Too Good To Waste redt kromme komkommers en over-
gebleven tomaten van de composthoop.
door Sophie Derkzen

de flessen met groot succes u!t op markten en 
fest!vals !n het land. Het ult!eme doel: zo’n pro-
duct, of l!ever nog: een hele l!jn van Too Good 
To Waste-producten !n de supermarkt kr!jgen. 
Nu !s versp!ll!ng vooral een gevoel!g onder-
werp waar de grote ketens l!ever n!et mee te 
koop lopen. Ju!st d!e gedachte w!l de beweg!ng 
omdraa!en. Of zoals Chantal Engelen (30), een 
van de dr!e !n!t!at!efneemsters zegt: Het gaat 
er om hoe je waste framet. ‘We maken !ets lek-
kers van goede !ngred!ënten waarvan de com-
merc!e voor ons besl!st dat we ze n!et moo! ge-
noeg v!nden. Zo heb je een b!jzonder product 
!n je w!nkel, waarmee je laat z!en dat je versp!l-
l!ng aanpakt.’
S!nds de opr!cht!ng afgelopen zomer !s Too 
Good To Waste !n gesprek met telers en super-
markten. Ze werden genom!neerd voor de 
TEDxAward, d!t voorjaar organ!seren ze samen 
met Food Guerr!lla een groots ‘waste-d!ner’ 
m!dden op de Dam. Met hun act!es hopen ze 
steeds meer consumenten en producenten 
wakker te schudden. ‘Wereldw!jd belandt b!jna 
de helft van ons eten !n de prullenbak. Dat v!n-
den w!j onverteerbaar.’

D aar stonden Maur!ts Groen en Cam!lle 
van Gestel opeens m!dden !n de b!n-
nenlanden van Afr!ka. Samen met de 
v!cepres!dent en de m!n!ster van 

Onderw!js van Tanzan!a trokken z!j !n septem-
ber vor!g jaar naar dorpjes d!ep !n de jungle om 
de k!nderen daar l!cht te brengen. L!cht van 
hun WakaWaka L!ght. 
Het was een aparte tocht, vertelt Groen. Ten 
overstaan van alle dorpel!ngen deelden ze sa-
men met de v!cepres!dent en de m!n!ster de 
lampen u!t. Het Achtuurjournaal van Tanzan!a 
besteedde er maar l!efst twee m!nuten aan. De 
led-lamp op zonne-energ!e brengt dan ook 
meer dan s!mpel l!cht, legt Groen u!t. ‘Met de 
WakaWaka st!muleren we de econom!sche 
ontw!kkel!ng en het onderw!js !n achter-
standslanden. Na zes uur ’s avonds !s het  
!n landen als Tanzan!a p!kdonker. K!nderen  
logeerden de hele week op school, waar ze op 
de grond sl!epen,’ zegt Groen. ‘De school was 
de en!ge plek met l!cht. Door de WakaWaka-

WakaWaka led-lamp

Licht in de Derde Wereld 
Licht van zonne-energie voor de 1,5 miljard mensen die het 
nu doen met vervuilende, brandgevaarlijke olielampen. 
door David Hompes

lamp kunnen de k!nderen nu ook thu!s leren.’ 
Groen en Van Gestel begonnen hun bedr!jf !n 
2011. Ze w!llen de 1,5 m!ljard mensen d!e nu na 
zonsondergang z!jn aangewezen op sterk ver-
vu!lende en brandgevaarl!jke ol!elampen  
WakaWaka solar led-lampen leveren, l!cht op-
gewekt door zonne-energ!e. Inm!ddels hebben 
ze meer dan v!jfentacht!g landen !n Afr!ka en 
Az!ë van d!t duurzame l!cht voorz!en. De Waka-
Waka !s !n zes uur voor 75 procent opgeladen 
en het led-l!cht kan op volle sterkte meer dan 
tw!nt!g uur branden. Op 10 procent sterkte 
brandt het l!cht meer dan tweehonderd uur. 
‘Veel mensen behelpen z!ch nu met keros!ne-
lampjes. D!e geven n!et alleen g!ft!ge dampen 
af, ze z!jn ook heel erg duur. Mensen geven er 
soms wel 20 procent van hun maand!nkomen 
aan u!t, wat neerkomt op rond de 30 cent per 
dag.’
Dankz!j samenwerk!ng met versch!llende 
st!cht!ngen en de regul!ere verkoop !n het Wes-
ten !s het mogel!jk om de WakaWaka-lamp 

goedkoper en soms zelfs grat!s aan te b!eden 
aan mensen !n arme landen. Ook kunnen ze de 
lamp verd!enen door een duurzaamhe!dscur-
sus af te ronden of werkzaamheden !n hun 
dorp te verr!chten. Op d!e man!er heb je d!rect 
!mpact, aldus Groen. 
De eerstvolgende bestemm!ng van meer dan 
twaalfdu!zend WakaWaka L!ghts !s Haït!. Men-
sen kunnen de lamp daar !n apr!l verd!enen 
door een bepaalde hoeveelhe!d plast!c te ver-
zamelen en !n te leveren. Daarmee wordt afval 
vervangen door l!cht. 
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N aast Marjan M!nnesma’s boerder!j !n 
de Beemster staat haar rode Opel  
Ampera aan de stekker. In koe!enlet-
ters staat er ‘St!cht!ng Urgenda’ op, de 

act!e-organ!sat!e voor duurzaamhe!d en !nno-
vat!e waarvan M!nnesma de d!recteur !s. Het 
dak van haar schuur !s bedekt met zonnepane-
len. En ook over het boerenland dat z!ch achter 
haar erf u!tstrekt, heeft ze duurzame dromen: 
ze zou graag w!llen dat er lup!ne op bloe!t. Aan 
de keukentafel houdt ze een lofzang op het 
vl!nderbloem!ge gewas. Het b!ndt st!kstof en 
maakt verarmde grond weer gezond. De lup!-
neboon !s als veevoer een pr!ma alternat!ef 
voor u!t Zu!d-Amer!ka geïmporteerde soja 
waarvoor regenwoud !s gesneuveld. 
En je kan er vleesvervangers van maken. ‘Als !k 
gasten !ets voorzet van de vegetar!sche slager, 
de man van Mar!anne Th!eme, en ze vraag wat 
ze denken dat het !s, zouden ze zweren dat ze 
vlees of v!s eten,’ vertelt de le!dsvrouw van Ur-
genda. ‘We moeten snel overschakelen naar een 
meer plantaard!ge voed!ng. Vanu!t Urgenda 
proberen we ook op d!t geb!ed de koplopers te 
helpen. We doen veel meer dan zonnepanelen.’ 
Zonnepanelen z!jn het wel waar M!nnesma 
haar u!tverk!ez!ng als ‘rad!cale vern!euwer’ aan 
te danken heeft. In de zomer van 2010 r!chtte 
ze met Almar Fernhout van De Betere Wereld 
de st!cht!ng W!j W!llen Zon op. ‘W!j zaten ons er 
heel erg aan te ergeren dat !n dr!e jaar b!j elkaar 
veert!gdu!zend mensen z!ch hadden !ngeschre-

Wij Willen Zon

Niet wachten op de staat
Marjan Minnesma nam veel risico’s om goedkoop zonne-
panelen in te kopen voor een grote groep mensen. 
door Tomas Vanheste

ven voor subs!d!e op duurzame energ!e, maar 
d!e n!et hadden gekregen. We dachten: als al d!e 
mensen nu samen !nkopen, dan moet de pr!js 
toch een stuk omlaag kunnen?’ 

Miljonair Fair
M!nnesma vroeg !n Ch!na werkzame Delftse !n-
gen!eurs of ze konden u!tzoeken hoeveel zon-
nepanelen ze moesten !nkopen om een f!kse 
kort!ng te kr!jgen. Wat later belden ze terug: als 
M!nnesma snel bestelde, konden ze b!j v!jft!g-
du!zend panelen eenderde van de pr!js afkr!j-
gen. Op de Dag van de Duurzaamhe!d lanceer-
de ze het plan. Trouw zette het op de voorpag!na. 
De belangstellenden d!enden z!ch b!j bosjes 
aan. Maar daarmee was er nog geen geld om de 
panelen af te rekenen op het moment dat ze de 
fabr!ek verl!eten en de klanten nog n!et hadden 
betaald. ‘U!te!ndel!jk ben !k zelf naar Ch!na ge-
gaan. Een van de part!jen waarmee we onder-
handelden ze!: we begr!jpen jouw probleem, je 
hoeft pas dr!e weken na aankomst !n Europa te 
betalen en we doen de pr!js nog !ets omlaag. We 
ma!lden !edereen d!e z!ch had !ngeschreven dat 
ze nog wat extra kort!ng kregen als ze van tevo-
ren zouden betalen. U!te!ndel!jk hebben we 
geen subs!d!e en geen bank nod!g gehad.’
M!nnesma heeft bewezen dat zonnestroom 
ook zonder overhe!dssteun aantrekkel!jk !s 
voor de consument. Van de subs!d!eregel!ng 
d!e het kab!net heeft opgetu!gd, !s ze dan ook 
geen voorstander. ‘De pr!js van zonnepanelen 
!s spectacula!r gedaald. In 2009 betaalde !k nog 
t!endu!zend euro voor m!jn twaalf paneeltjes, 
voor de twaalf n!euwe d!e !k er !n 2011 b!j heb 
gelegd nog maar v!erdu!zend euro. Als je dat be-
drag op de bank zet, kr!jg je tacht!g euro aan 
rente, als je er zonnepanelen van koopt, heb je 
530 euro aan stroom. Waar de overhe!d haar 
geld beter aan kan besteden, !s het aanleggen 
van een stopcontact op zee voor w!ndmolen-
parken. Als z!j zorgt voor de !nfrastructuur, kan 
de markt de explo!tat!e met gemak aan.’

De markt openbreken
W!j W!llen Zon !s nu aan het afronden. ‘M!jn 
doel was n!et zonnepanelenboer te worden,’ 
legt M!nnesma u!t. ‘We w!lden de markt open-
breken. Dat !s gelukt. Je z!et heel veel burgers 
d!e met hun buurt of straat samen !nkopen.’ 
Op de t!tel ‘rad!cale vern!euwer’ heeft het !n!t!-

Rambler

Een merk van straatjongeren 
Carmen van der Vecht en Tim Dekker begonnen een 
modelabel met jongeren als ontwerpers.
door Sophie Derkzen

I n een w!nkelpand aan de Amsterdamse 
Zeed!jk hu!st de stud!o van Rambler, 
zoals de opr!chters hun bedr!jf gedoopt 
hebben: ‘A person who takes mult!ple c!ty 

walks, but w!ll f!nally f!nd h!s way.’ Langs de 
wanden hangen samples van de w!ntercollec-
t!e: een bru!nwollen poncho, een bodywarmer 
met twee versch!llende helften. In de etalage 
een ser!e sweaters. ‘Why me?’ staat er op 
gedrukt, !n hanenpoten. De tru! !s een ontwerp 
van Barry, een van de jongeren d!e de weg naar 

de stud!o !nm!ddels heeft gevonden. Ze z!jn 
ontheemd, vaak dakloos, maar ook ‘super 
kracht!g en creat!ef’.
Aan het woord !s !n!t!at!efneemster Carmen 
van der Vecht (44). Het project !s m!nstens zo 
eclect!sch als de ontwerpen d!e !n de w!nkel 
hangen. Rambler !s modelabel en welz!jnsor-
gan!sat!e !neen. Aan tafel !n de kelder onder de 
stud!o, voorheen het onderkomen van een Ch!-
nees !n onl!nebru!dsmode, vertelt ze hoe het 
allemaal begon. Een jaar of t!en geleden trok 

at!ef wel recht, v!ndt de Urgenda-d!recteur. ‘D!t 
was absoluut n!euw. Er was nog noo!t een col-
lect!eve !nkoopact!e geweest, en zeker n!et zo-
als w!j het deden, voor e!gen reken!ng en r!s!co. 
Als het sch!p op een !jsberg was gevaren, had !k 
m!jn hu!s u!t gemoeten.’
Aan haar daadkracht, haar vermogen kansen te 
z!en !n plaats van beren op de weg, heeft M!n-
nesma te danken dat ze op nummer één staat 
!n de duurzame tophonderd van Trouw. Toch be-
kru!pt haar soms ook het gevoel dat we er met 
bl!jmoed!ghe!d n!et komen. ‘In onze beweg!ng 
heerst de gedachte dat je beter het pos!t!eve kan 
benadrukken,’ zegt ze. ‘Dat heb !k v!jf jaar ge-
daan. En nu z!e !k dat er wel wat verandert, 
maar dat het lang n!et hard genoeg gaat. Als je 
het boek Collapse van Jared D!amond leest, over 
de ondergang van het Paase!land, denk je: wat 
dom dat ze d!e laatste bomen kapten. Maar w!j 
z!jn net zo dom als d!e Paase!landers.’‘Veel burgers kopen nu met hun buurt zonnepanelen’

Om de overhe!d te dw!ngen !n act!e te komen, 
!s Urgenda afgelopen najaar een rechtszaak te-
gen de staat begonnen. ‘In het kl!maatverdrag 
hebben we met meer dan honderdtacht!g lan-
den afgesproken dat we b!nnen twee graden 
opwarm!ng w!llen bl!jven,’ l!cht M!nnesma toe. 
‘Dat betekent dat je voor 2020 40 procent m!n-
der CO2 moet u!tstoten. Waarom doen we dat 
dan n!et? De gevolgen z!jn tamel!jk desastreus. 
En het gaat ke!hard. Het gevolg !s n!et dat het 
h!er lekker warmer wordt, maar dat water 
schaars wordt en dat op grote gedeelten van de 
wereld geen landbouw meer kan worden be-
dreven. Dat creëert soc!ale onrust en u!te!nde-
l!jk oorlog. We w!llen dat de rechter !nz!et dat 
het n!et voorkomen van gevaarl!jke kl!maat-
verander!ng een onrechtmat!ge daad !s, ge-
vaarzett!ng en mensenrechtenschend!ng !s je-
gens onszelf en zeker jegens de volgende 
generat!es. W!j w!llen act!e!’

Rambler: Carmen van der Vecht (links) en Tim Dekker (rechts) met de jonge ontwerper Andres. ‘Je moet je ook verhouden tot hun problematiek’ 
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Van der Vecht, van hu!s u!t !ndustr!eel ontwer-
per, met haar camera door de steden van de 
wereld. Downtown Londen stu!tte ze op een 
groep jongeren en raakte geïntr!geerd. ‘Ze wa-
ren zo rauw !n hun express!es. In hun taal, 
maar ook !n hun kled!ngst!jlen. En !k zag !n-
eens de gel!jken!s met de jongeren d!e !k op 
eerdere re!zen door Afr!ka en Zu!d-Amer!ka 
had ontmoet. Ik real!seerde me: als !k d!t aan 
anderen w!l overbrengen, kom !k n!et meer 
weg met m!jn camera.’ Zo ontstond het !dee 
om hun wereld !n een kled!ngl!jn te vertalen. 
Sterker, gl!mlacht Van der Vecht: om alle 
straatjongeren u!t versch!llende steden één 
merk te laten vormen. ‘Dat was natuurl!jk een 
ongeloofl!jk woll!ge, naïeve droom. Daar kun 
je geen bedr!jf op bouwen.’ 
Enter T!m Dekker (35), voormal!g bedr!jfsadv!-
seur. H!j had het e!genl!jk wel gez!en met de 
consultancy en w!erp z!ch op als het onderne-
mende geweten van Rambler. Twee jaar lang 
organ!seerden ze, gesteund door een aantal 
fondsen, ontwerpworkshops !n Amsterdam en 
São Paulo met jongeren d!e op straat leefden. 
De samples d!e daaru!t voortkwamen, presen-
teerden ze !n 2009 op een modevakbeurs !n 
Berl!jn. ‘We w!lden zeker weten dat de ontwer-
pen op z!chzelf konden staan, los van het ver-
haal dat ze gemaakt z!jn door straatjongeren.’ 
Vakgenoten stelden scherpe vragen: hoe kon-
den ze met zo’n w!sselende populat!e aan ont-
werpers een constante kwal!te!t !n de collect!e 
waarborgen? Maar de react!es op de ontwerpen 
u!t de workshops waren pos!t!ef. Cruc!aal, want 
één d!ng w!lden Van der Vecht en Dekker vanaf 
het pr!lle beg!n absoluut n!et: dat mensen Ram-
bler u!t medel!jden zouden dragen. ‘Je moet !ets 
van ons kopen omdat je het moo! v!ndt, n!et om 
de gedachte erachter,’ zegt Dekker. ‘Anders trek 
je d!e tru! of jas toch n!et aan, raak je teleurge-
steld !n het merk en kom je noo!t meer terug.’ 

Crisisopvang
Naar bu!ten toe mag de ‘pure ontwerpkracht’ 
dan het belangr!jkste z!jn, b!nnen de muren van 
Rambler !s er voor de verhalen van de jongeren 
wel veel aandacht. Halverwege het gesprek 
wordt Van der Vecht weggeroepen omdat een 
van de jongens d!e een tru! aan het afspelden !s, 
een telefoontje heeft gekregen van de won!ng-
bouwveren!g!ng. H!j dre!gt u!t z!jn hu!s gezet te 
worden. Van der Vecht beg!nt onm!ddell!jk te 
bellen. ‘Sorry, even een d!ngetje,’ zegt Dekker 
gerout!neerd. Het welz!jnswerk !s volled!g geïn-
tegreerd met de ontwerpstud!o. Rambler werkt 
samen met jeugdhulp!nstell!ngen. Ze z!jn een 
off!c!ële ‘dagbested!ng’, voor jongeren vergoed 
u!t de AWBZ. ‘Als je het talent van deze jongeren 
tot bloe! w!lt laten komen, moet je je ook ver-
houden tot hun problemat!ek,’ zegt Dekker. 

‘Dan ben je er n!et met wat ontwerplessen.’  
B!j de naa!tafel houdt Yasm!na (20) een lap 
gr!jze stof langs het meetl!nt. Ze w!l er een 
asymmetr!sche rok van maken, haar schets 
heeft ze net met de des!gncoach besproken. 
S!nds ze afgelopen november wegl!ep van 
hu!s, komt Yasm!na vaak ’s m!ddags naar de 
stud!o. ‘Ik zat !n een cr!s!sopvang, daar moet je 
tussen half t!en en dr!e u!t. De eerste keer was 
!k helemaal overstuur, !k w!st n!et waar !k 
heen kon. De anderen z!jn de hele dag aan het 
blowen, of ze hebben al een k!nd. En na een 
st!lte: ‘H!er kan je ontsnappen aan alles waar je 
n!et aan w!lt denken.’ 

Vet verliefd
Aan de lange glazen tafel z!t Andres (26). H!j 
volgde twee jaar een modeople!d!ng aan een 
ROC, toen er een ‘break’ kwam !n z!jn persoon-
l!jke leven. ‘Ik kwam !n aanrak!ng met een m!-
l!eu dat n!et bepaald aantrekkel!jk !s voor de 
maatschapp!j,’ verklaart h!j. Nu helpt het team 
van Rambler hem b!j het zoeken naar een baan 
of stage. Het probleem, volgens Andres: ‘Ik ben 
een creat!eve geest, maar !k heb n!et echt een 
roep!ng.’ Dan staat h!j op om een u!tvoer!ge 
toel!cht!ng b!j de w!ntercollect!e te geven. 
‘Man, !k ben vet verl!efd op deze rok,’ w!jst h!j. 
Met de bodywarmer d!e h!j zelf ontw!erp, !s h!j 
u!te!ndel!jk n!et helemaal tevreden. ‘Ik was er 
een t!jdje n!et, toen heeft !emand anders er 
houtje-touwtje knopen op gezet.’ 
Om er zeker van te z!jn dat de collect!e voor 
elke zomer en w!nter afkomt, gaat het ont-
werpproces cont!nu door, legt Dekker u!t. ‘We 
werken met de !nput van alle jongeren d!e !n 
de stud!o komen, daaru!t dest!lleert onze cre-
at!ef verantwoordel!jke vervolgens een thema. 
Zo worden de ontwerpen verder verf!jnd. Dat 
!s over!gens n!et anders dan b!j Karl Lagerfeld, 
z!jn schetsontwerpen worden ook door ande-
ren u!tgewerkt.’ Nog een overeenkomst met de 
grote Lagerfeld: de jongeren bl!jven !ntellectu-
eel e!genaar van hun e!gen ontwerp. Van elk 
verkocht exemplaar !s 10 procent voor hen.
Voorlop!g !s er het w!nkelpand aan de Zeed!jk, 
maar Van der Vecht en Dekker dromen verder. 
Ze onderzoeken de mogel!jkheden voor stud!o’s 
!n Londen, Berl!jn en São Paulo. En ze z!jn !n ge-
sprek met grote merken over een eventuele sa-
menwerk!ng. ‘Stel je voor: een Rambler-l!jn b!j 
Tommy H!lf!ger,’ m!jmert Dekker. ‘Als onze ont-
werpers dan 10 procent van de opbrengst kr!j-
gen, z!jn ze !n één keer u!t de schulden.’

 ‘E en koff!ezetreparateur v!nd je n!et zo 
snel,’ zegt Mart!ne Postma, de opr!cht-
ster van het Repa!r Café. ‘Als je ermee 
naar de w!nkel gaat, b!eden ze aan om 

het voor zevent!g euro op te sturen naar 
Du!tsland, maar waarom zou je, als je !n 
dezelfde w!nkel voor v!jfentw!nt!g euro een 
n!euw apparaat kunt kopen? Een n!euwe 
kopen !s voor veel mensen nou eenmaal mak-
kel!jker dan laten repareren. Daar brengen w!j 
nu verander!ng !n.’ Terw!jl Postma haar ver-
haal doet, wordt er om haar heen get!mmerd, 

Het Repair Café

Duurzaam repareren 
Zodra iets kapot gaat, gooien we het weg. Het Repair  
Café laat zien dat het anders kan. 
door David Hompes

gel!jmd, genaa!d en gekletst door ru!m dert!g 
mannen en vrouwen, van jong tot bejaard. Het 
Repa!r Café !n buurtcentrum de Meevaart !n 
Amsterdam-Oost !s gevuld met mensen d!e 
!ets meezeulen dat gemaakt moet worden en 
met vr!jw!ll!gers d!e over de knowhow besch!k-
ken om dat te regelen. Op elke locat!e z!jn elek-
tr!c!ens, f!etsenmakers en kled!ngmakers aan-
wez!g. 
Zo ook de 65-jar!ge Marjanne van der Vl!et, d!e 
net bez!g !s met het herstellen van een paar 
handschoenen. ‘Ik heb een e!gen naa!school !n 

de Amsterdamse P!jp en help al s!nds het beg!n 
van het Repa!r Café met het herstellen van  
kapotte kled!ng,’ zegt ze. Haar ‘klant’ !s de 
35-jar!ge Besra, d!e z!ch spontaan b!j het ge-
sprek voegt. ‘Ze heeft eerder de broek van m!jn 
zoontje gemaakt. Thu!s heb !k een naa!mach!-
ne, maar d!e heb !k maar één keer gebru!kt. Als 
!k het zelf doe, z!et het eru!t alsof !emand hech-
t!ngen heeft geplaatst,’ vertelt ze lachend. Toch 
!s de belangr!jkste reden volgens haar de gezel-
l!ghe!d. Iets wat Marjanne beaamt: ‘Je hebt t!j-
dens het repareren veel contact met mensen. 
Ze z!tten b!j je te wachten, helpen een beetje, !k 
geef wat u!tleg en z!j kunnen hun verhaal 
kw!jt.’
‘Dat !s ook prec!es de bedoel!ng,’ zegt Mart!ne 
Postma. ‘Het soc!ale aspect !s een belangr!jk 
onderdeel. Anders wordt het gewoon een 
werkplaats of w!nkel. Het !s ook de bedoel!ng 
dat je aan tafel meek!jkt. Het !s een plek waar 
het n!et alleen om het repareren gaat, maar 

Peerby
Leenapp
Spullen die je even nodig hebt lenen of huren 
van mensen bij jou in de buurt. De website en 
app Peerby helpt je om deze mensen te vinden. 
Met Peerby.com wil ondernemer Daan Wedde-
pohl (32) naast duurzaamheid de sociale cohe-
sie binnen de samenleving bevorderen. Leden 
van Peerby bieden spullen aan en vervolgens 
krijgen ze een berichtje wanneer iemand zoekt 
wat zij hebben. Weddepohl: ‘Doordat wij geen 
statisch prikbord zijn, maar actief rondvragen 
via e-mail en smartphone heb je gemiddeld bin-
nen dertig minuten iemand die het gevraagde 
aanbiedt. Die manier is uniek.’ (DH)

Rietveld  
Landscape
Ontwerpen vol 
wetenschap
Met hun studio Rietveld Landscape zijn de 
broers Erik en Ronald Rietveld altijd op zoek 
naar raakvlakken tussen wetenschap, architec-
tuur en kunst. Een voorbeeld is Vacant NL, de 
Nederlandse inzending voor de Architectuurbi-
ennale van Venetië 2010. Erik: ‘Door in een leeg 
paviljoen van blauw foam een gigantische repli-
ca te maken van 10.000 leegstaande overheids-
gebouwen, maakten we de potentie van die 
ruimte in één oogopslag zichtbaar.’ Ronald: 
‘Kenmerkend is onze multidisciplinaire werkwij-
ze, waarbij inzichten uit de $loso$e worden ver-
taald naar ontwerpinterventies.’ (DH)

Eigen Kracht
Zelf hulp regelen
‘We zijn veel te veel in de re#ex van de verzor-
gingsstaat geschoten,’ zei Fiet van Beek in een 
reportage in VN (zie vn.nl/eigenkracht). Zij is 
voorzitter van de Eigen Kracht-Centrale. Het 
idee: zet, bijvoorbeeld bij een gezinsprobleem, 
familieleden en vrienden bij elkaar om zelf prak-
tische afspraken te maken: wie vangt de kinde-
ren na school op, wie begeleidt moeder naar de 
huisarts, wie kan helpen met de schuldsane-
ring? Er kan altijd nog een beroep worden ge-
daan op professionals maar, vraagt Van Beek, 
‘mogen mensen alsjeblieft zelf bepalen of ze 
van hun diensten gebruikmaken?’ Het is vol-
gens haar een misverstand te denken dat Eigen 
Kracht vooral populair is nu er zoveel bezuinigd 
moet worden. Maar gemeenten zijn wel een 
stuk enthousiaster nu zij zo moeten snijden in de 
hulpverlening: er zijn inmiddels al zo’n 7000 
conferenties georganiseerd. (SD)

Vrijwilligers aan het werk in het Repair Café in Stadsboerderij Schildershoeve in de Schilderswijk in Den Haag. ‘Hoe meer cafés, hoe beter dat is voor het milieu’
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C reat!ef z!jn. Dat !s wat de zorgsector 
moet doen met de zware bezu!n!g!n-
gen op komst. Patr!ck Anthon!ssen en 
Math!js Hu!s !n ’t Veld komen u!t de za-

kenwereld, maar m!sten !ets. Ze w!lden meer 
doen dan geld verd!enen voor de huur. Ze w!l-
den !ets terugdoen. ‘Welke maatschappel!jke 
u!tdag!ngen l!ggen er en hoe kunnen w!j als 
ondernemers op dat vlak !ets betekenen?’ her-
!nnert Hu!s !n ’t Veld z!ch d!e eerste bra!n-
stormsess!es. 
Het le!dde !n oktober 2011 tot de lancer!ng van 
Zorgvoorelkaar.com, een onl!nemarktplaats 
waar hulpbehoevenden en vr!jw!ll!gers elkaar 
op een s!mpele man!er kunnen v!nden. S!nds 
de start z!jn er twaalfhonderd un!eke contac-
ten gelegd v!a de s!te. Elfhonderd vr!jw!ll!gers 
staan gereg!streerd, van w!e ru!m de helft jon-
ger !s dan veert!g jaar. Opvallend, omdat vr!j-
w!ll!gers !n de zorg meestal boven de zest!g 
z!jn. 
Het toverwoord !s laagdrempel!ghe!d, vertelt 
Math!js Hu!s !n ’t Veld. ‘Veel mensen d!e een 
druk leven hebben, w!llen toch graag !ets 
doen. Alleen !s het f!jn als het !n het schema 
past. Helpen met boodschappen of even een 

ook om elkaar ontmoeten, een kopje thee dr!n-
ken, een praatje maken met buurtgenoten. En 
waar het gaat om leren van elkaar, z!en dat re-
pareren een opt!e !s, dat het ook voor jou mo-
gel!jk !s. Waardoor het automat!sme van “!ets 
!s kapot, !k moet een n!euwe kopen” wordt 
doorbroken. D!t !s gezell!g, laagdrempel!g, 
goedkoop en grote kans dat je kapotte appa-
raat het na een bezoekje weer doet.’

Gat in de markt
Postma kreeg het !dee voor het Repa!r Café !n 
2009. Ze vond dat ze !ets moest doen op het ge-
b!ed van duurzaamhe!d. Als journal!st begon ze 
z!ch !n het onderwerp te verd!epen en erover te 
schr!jven. ‘Op een gegeven moment kreeg !k de 
behoefte om meer te doen, om n!et neutraal te 
schr!jven, maar !ets u!t te dragen. Daarom 
maakte !k voor Stadsdeel Oost een g!ds met t!ps 
hoe je als part!cul!er m!nder afval kan produce-
ren.’ De t!ps hadden vaak te maken met het re-
pareren van kapotte spullen. Dat besef bete-
kende het beg!n van het Repa!r Café. 
Het eerste Repa!r Café organ!seerde ze !n okto-
ber van dat jaar !n Amsterdam-West en gel!jk 
bleek dat ze een gat !n de markt had ontdekt. 
‘Het was een g!gant!sch succes! Er kwamen 
tacht!g mensen van b!nnen en bu!ten Amster-
dam en somm!gen w!lden het ook !n hun e!gen 
buurt organ!seren.’
Postma had de smaak te pakken en werkte het 
concept rond het Café verder u!t. In 2010 werd 
het Repa!r Café een st!cht!ng en begon ze met 
het aanvragen van fondsen en subs!d!es, zodat 
ze ook bu!ten Amsterdam aan de slag kon. ‘We 
w!lden !n dr!e jaar t!jd achtt!en zelfstand!ge, lo-
kale Repa!r Cafés hebben, maar na één jaar 
hadden we er al tw!nt!g. Na twee jaar hadden 
we er v!jfenv!jft!g en !nm!ddels z!jn we de zes-
t!g voorb!j.’ En het houdt n!et op. Ook mensen 
u!t Du!tsland, Belg!ë en zelfs u!t Amer!ka d!e-
nen aanvragen !n om hun e!gen Repa!r Café te 
starten. 

Professionele reparateur
Al deze aanvragen brengen het u!te!ndel!jke 
doel van Mart!ne Postma en het Repa!r Café 
d!chterb!j. ‘Hoe meer cafés, hoe beter dat !s 
voor het m!l!eu,’ zegt de 42-jar!ge opr!chtster 
resoluut. T!jdens een b!jeenkomst van Repa!r 
Café !n oktober vor!g jaar werd berekend dat 70 
procent van de reparat!es geslaagd was. ‘Dat 
z!jn gem!ddeld zo’n 875 geslaagde reparat!es 
per maand,’ zegt Postma. Allemaal spullen d!e 
een tweede leven kr!jgen en n!et !n de afvalver-
brander gaan. 
‘Nu produceren fabr!kanten ook om weg te 
goo!en. Het product bl!jft net !ets langer dan 
de garant!e goed. Dan gaat het stuk en moet 
je een n!euwe kopen. Ons doel !s om zo groot 

te worden dat we kunnen e!sen: w!j w!llen re-
pareerbare spullen. We w!llen ook reparat!es 
v!a de belast!ng laten st!muleren, door de be-
last!ng op betaalde reparat!ewerkzaamheden 
te verlagen en belast!ng op grondstoffen voor 
n!euwe producten te verhogen. Op d!e ma-
n!er kun je het ook aantrekkel!jker maken 
om profess!onele reparateur te worden,’ legt 
Postma u!t. 
Ze z!et het Repa!r Café met haar grat!s repa-
rat!es n!et als oneerl!jke concurrent!e voor 
andere reparateurs. ‘B!j ons gaat het om d!n-
gen waarvoor je n!et zo snel naar een profes-
s!oneel naa!atel!er gaat, maar waarvan je het 
gevoel hebt dat je ze zelf even zou moeten 

FairPhone

Geen mobiele moordenaar
FairPhone wil een eerlijke telefoon maken die mens 
en natuur zoveel mogelijk spaart.
door Maurits Martijn

D e telefoon !n uw broekzak !s een sme-
r!g d!ng. U kent de verhalen over de 
omstand!gheden !n de Apple-fabr!e-
ken !n Ch!na, u weet dat er een oorlog 

woedt – compleet met k!ndsoldaten, m!l!t!es 
en massaverkracht!ngen – over de ‘bloedm!ne-
ralen’ d!e uw mob!el of smartphone draa!ende 
houden, en u heeft vast wel eens van ‘e-waste’ 
gehoord: de enorme m!l!euvervu!l!ng d!e ge-
paard gaat met de product!e van commun!ca-
t!eapparaten. 
Maar ja. Bellen moet je toch. En bovend!en: u 
koopt uw slaafvr!je chocolade al b!j Tony Cho-
colonely, uw fa!rtrade koff!e !s van Max Have-
laar en uw eerl!jke eten haalt u b!j Marqt, dus 
als er een alternat!ef zou z!jn voor de mob!ele 
moordenaar, dan had u daar allang op !ngete-
kend.
Wel, dat alternat!ef !s er. Het heet ‘de Fa!r-
Phone’ en !s van Nederlandse makel!j. De tele-
foon moet ongeveer dr!ehonderd euro kosten. 
H!j kan nagenoeg hetzelfde als een !ets oudere 
!Phone. En mob!ele prov!ders als KPN en Voda-
fone doen mee, net als versch!llende bu!ten-
landse aanb!eders. 

Kinderarbeid
De dr!jvende kracht achter de Fa!rPhone !s Bas 
van Abel (35). H!j w!l een ‘eerl!jke’ telefoon ma-
ken d!e mens en natuur zoveel mogel!jk 
spaart. Het !s een project dat al jaren loopt, 
maar de f!nanc!er!ng !s zo goed als rond en 
over twee weken vertrekt Van Abel naar Ch!na 
om afspraken te maken met de fabr!ek d!e de 
eerste t!endu!zend exemplaren gaat maken. 
‘Op productn!veau !s er natuurl!jk heel veel 
aan te merken op telefoons,’ zegt van Abel. 
‘Dan moet je denken aan k!nderarbe!d, m!l!eu-
vervu!l!ng, de oorlogen !n Afr!ka. Maar de tele-
foon laat ook z!en wat er op systeemn!veau 
m!s !s. N!emand weet meer prec!es hoe een te-
lefoon gemaakt wordt. Ons econom!sch sys-
teem van arbe!dsverdel!ng en kostenreduct!e 
en w!nstmax!mal!sat!e heeft ervoor gezorgd 
dat we z!jn vervreemd van onze producten en 
product!eprocessen. Ja, dat kl!nkt marx!st!sch. 
We staan met onze borden te protesteren op 
Wall Street maar weten e!genl!jk n!et waarte-
gen. Er !s zoveel complex!te!t en abstract!e dat 
we geen verantwoordel!jkhe!d meer nemen 
voor al d!e d!ngen d!e m!sgaan. Hoe los je dat 

op? Hoe verander je een systeem waarover n!e-
mand meer het overz!cht heeft?’ 
Door b!j het beg!n te beg!nnen en !eder schakel 
!n het product!eproces aan te pakken. Van 
Abel, d!e net terugkomt van een bezoek aan 
een m!neralenm!jn !n Oost-Congo: ‘We maken 
afspraken met de leveranc!ers van grondstof-
fen, we gaan langs b!j de fabr!eken waar we 
mee samen gaan werken. We begr!jpen nog 
lang n!et alles, de Fa!rPhone !s ook een man!er 
om het losgeslagen systeem te doorgronden, 
om de d!scuss!e te voeren. We doen het stap 

doen als je w!st hoe het moest en als je het 
ju!ste gereedschap had. D!ngen d!e mensen 
vroeger ook allemaal zelf deden. En toch had 
je toen allerle! naa!sters d!e er hun !nkomen 
mee verd!enden. Het kan heel goed naast el-
kaar bestaan. Wat betreft de reparat!e van 
elektr!sche apparaten !s de werkel!jkhe!d !ets 
anders. Zulke reparateurs z!jn er b!jna n!et 
meer !n het profess!onele c!rcu!t, dus op dat 
vlak voorz!et het Repa!r Café ju!st !n een be-
hoefte.’ 

D e betrouwbare, grote zus d!e elke jong 
me!sje nod!g heeft, dat had Osh!n van 
der Hansz (25) voor ogen toen ze !n 
september 2011 startte met S!stah. 

Wat begon als een stageproject, werd een jaar 
later een volwaard!ge st!cht!ng d!e steun en 
subs!d!e kr!jgt van onder andere de gemeente 
Delft. Nu bere!kt S!stah ru!m honderd t!ener-
me!sjes op dr!e bas!sscholen en twee m!ddel-
bare scholen met wekel!jkse act!v!te!ten opge-
hangen aan een thema. 
S!stah werkt aan de hand van door de me!den 
zelf bedachte thema’s rond onderwerpen als 
pesten, loverboys of eerwraak. Van der Hansz: 
‘Omdat ze weten dat wat ze h!er zeggen n!et 
naar bu!ten komt, !s er vertrouwen en kunnen 
ze echt hun e! kw!jt.’ S!stah b!edt !ets waar de 
scholen van de me!sjes n!et alt!jd aan toeko-
men. Wat betreft behandelde onderwerpen, 
persoonl!jke aandacht, maar vooral als het 
gaat om het s!gnaleren van problemen. ‘Het !s 
de m!ssende schakel,’ legt Van der Hansz u!t. 
‘Jeugdzorg vangt k!nderen met grote proble-
men op, maar k!nderen met m!nder grote pro-
blemen komen op wachtl!jsten, waardoor een 
kle!n probleem verergert. Met S!stah worden 
kle!ne problemen d!rect opgelost.’
Het !dee voor S!stah ontstond toen de !n Delft 
geboren Sur!naams-Ant!ll!aanse Van der 
Hansz als dansdocent werkte. ‘Na d!e lessen 
waren er me!den d!e naar m!j toekwamen met 
vragen en problemen. Ik besefte toen dat er 

Sistah 

Grote zus voor tienermeisjes
Aan de hand van onderwerpen als pesten, loverboys of 
eerwraak organiseert Sistah bijeenkomsten voor meiden. 
door David Hompes

meer aan de hand was dan !k dacht.’ Het was 
best even schr!kken toen ze een aanspreek-
punt werd. ‘Wow,’ dacht !k. ‘Ik ben geen social 
worker.’ Toch gaat ze wel d!e kant op. Momen-
teel legt ze de laatste hand aan haar afstudeer-
scr!pt!e voor de stud!e Maatschap pel!jk Werk 
en D!enstverlen!ng aan Hogeschool Inholland 
!n Den Haag, en dan kan ze z!ch volled!g op S!s-
tah r!chten. ‘Het !s m!jn droom om me!den op 
te le!den zodat ze !n hun e!gen w!jk een S!stah-
groep kunnen runnen.’ 

voor stap, honderd procent “eerl!jk” bestaat 
vooralsnog n!et.’ In me! beg!nt de voorverkoop 
van de eerste t!endu!zend Fa!rPhones, d!e !n 
september 2013 worden geleverd. Zesdu!zend 
mensen hebben er al op !ngetekend. 

‘Niemand weet hoe een telefoon wordt gemaakt’

‘Kleine problemen worden direct opgelost’

Zorgvoorelkaar.com

Marktplaats voor vrijwilligers
Ook drukke mensen willen wel vrijwilligerswerk doen, als het 
past. Zorgvoorelkaar.com brengt vraag en aanbod bij elkaar.
door David Hompes

kopje koff!e dr!nken met !emand kost we!n!g 
t!jd en betekent veel voor de persoon d!e de 
hulp ontvangt.’
Tess Mag!lse (51) !s het daar volled!g mee eens. 
Ze belandde per toeval op de webs!te van Zorg-
voorelkaar en plaatste een oproep voor !e-
mand d!e haar kon helpen met het opru!men 
van haar grote tu!n. ‘Vr!j snel kreeg !k een re-
act!e en had !k hulp. En daarna heb !k zelf twee 
oude dames geholpen,’ vertelt ze. ‘Eentje 
moest vaak naar het z!ekenhu!s, maar haar 
k!nderen moesten op d!e t!jden werken, dus 
reed !k haar heen en weer.’
Zorgvoorelkaar werkt momenteel samen met 
zes gemeenten, waarvan het subs!d!e en hulp 
met reg!onale promot!e kr!jgt, en hoopt dat 
aantal u!t te bre!den tot ze e!nd 2014 landel!j-
ke dekk!ng hebben. Math!js: ‘Dan kunnen we 
de soc!ale netwerken rond hulpbehoevenden 
echt versterken, zodat we ondanks bezu!n!-
g!ngen een zorgzame samenlev!ng !n stand 
kunnen houden.’ Q
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