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Uitzichten. Foto: Patricia Kockelkorn



Redactioneel
4 mei is nog ver weg. Vorig jaar geen herdenking bij het 
namen monument in de Gerard Terborgstraat. Ook dit jaar zal 
de 4 meiherdenking niet in de gebruikelijke vorm doorgaan. 
Maar het herdenken gaat door. Vorig jaar werd de naam van 
Richard Voitus van Hamme bijgeschreven. Dit jaar worden drie 
nieuwe namen toegevoegd. Peter Beukema schrijft het relaas 
van Bernard Davids, die gelijk met Van Hamme werd opgepakt. 
Els van Eijden, lid van het comité van het herdenkingsmonu-
ment, schenkt aandacht aan Eduard Herman Englander en 
Dirk de Geus. 
 

 In onze serie ‘Bekende Samenwerkers uit het verleden’ 
beschrijft SAMEN het leven van de onorthodoxe en in zijn tijd con-
troversiële dr. O.M. de Vaal. Veel oudere lezers hadden naast hun 
medische encyclopedie ‘Dokter Spock’ vast ook zijn boek ‘Modern 
Medisch Advies’ als naslagwerk op de plank staan. Hij was in zijn 
tijd wat je nu een BN’er zou noemen, bekend van de tv en van zijn 
medische columns in de Groene Amsterdammer en Het Parool.
 Zoals beloofd heeft SAMEN onze nieuwe directeur Karin 
Schadee aan de tand gevoeld over haar ‘eerste honderd dagen’. Zij 
heeft naar eigen zeggen geen groot eigen ego en wil vooral luisteren 
en verbinden - en niet met een eigen mening te koop lopen. 
Kortom, rust in de tent?  
 In de rubriek ‘Brieven van leden’ uit Bert Schaap kritiek op 
de redactie van SAMEN over onze invulling van het thema ‘De jeugd 
bij Samenwerking’. Een naschrift van de redactie kon niet uitblijven. 
 Tegelijk met het aanleveren van zijn estafettecolumn bood 
Rob van de Meeberg zijn verontschuldigingen aan zijn kiezers aan: 
“Eind vorig jaar heb ik me teruggetrokken uit de ledenraad. Steeds 
vaker ging ik met pijn in mijn buik naar de vergaderingen van 
ledenraad/bestuur, en de ‘zoom’vergaderingen vanwege het virus 
maakten het er niet beter op. Op een gegeven moment trok ik het 
niet meer. Met te weinig medestanders zwom ik tegen de stroom in.” 
In zijn column geen buikpijn.
 Ook onze andere vaste rubrieken zijn weer van de partij. 
In de bestuurscolumn benoemt Jojo Mulder een aantal dilemma’s 
waar zij als bestuurslid tegen aan is gelopen. Een daarvan is de 
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betrouwbaarheid en transparantie van bestuurlijke informatie. Als 
voorbeeld relativeert ze met een statistische onderbouwing het 
beeld dat de wachttijden bij Samenwerking weleens op zouden 
kunnen lopen tot vijfendertig of zelfs veertig jaar. Die bewering 
deed onze vorige directeur in zijn afscheidsinterview in SAMEN. 
Onze nieuwe directeur vertelt in de rubriek ‘Uit het kantoor’ dat die 
rubrieksnaam dezer dagen wel heel letterlijk genomen kan worden.
 Het motto van de fotoserie is ‘Uitzichten’. Onze huisfotograaf 
fotografeerde onze buurt vanuit de huizen van diverse bewoners van 
Samenwerking. Naar een idee van bewoner Guus Braam. Die liet zich 
misschien wel inspireren door Emma Brunt, die haar uitzicht op en re-
latie met het Shellstation aan de Hobbemakade beschreef. Na te lezen 
in de bundel ‘Verhalen van schrijvende bewoners’, verschenen in 
2008 ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Samenwerking.  
 De deadline voor het inzenden van bijdragen voor het juni -
nummer van SAMEN is 1 mei 2021.

BELANGRIJK
Bij het september- en decembernummer kon ieder lid van 
Samenwerking door het insturen van een bijgesloten formulier 
aangeven SAMEN in druk te willen blijven ontvangen. 723 leden 
hebben dat gedaan (onder wie 11 in het buitenland). 120 leden 
hebben expliciet geopteerd voor alleen de digitale editie. De reste-
rende 3227 leden hebben niet gereageerd. Daarmee zou de kous 
af zijn, maar het is mogelijk dat sommigen niet hebben gereageerd 
omdat ze SAMEN niet hebben ontvangen, niet digitaal en niet in 
de bus. Bij de mailing van september en december zijn er omissies 
in de adreslijsten aan het licht gekomen. Daarom ontvangt iedereen 
SAMEN voor de allerlaatste keer nog eenmaal in druk. Dat geeft al 
die 3227 leden een allerlaatste kans om door te geven dat ze SAMEN 
in druk willen blijven ontvangen. Dat kan door een e-mail te sturen 
naar info@samenwerking.org onder vermelding van SAMEN. Maar 
u kunt ook een briefje sturen naar kantoor (Roelof Hartstraat 42, 
1071 VK Amsterdam) met hetzelfde verzoek. Vermeld altijd uw 
naam en lid maat schaps nummer. Mocht u geen e-mail hebben en 
ook de deur niet uit kunnen, dan kunt u alleen in dat uiterste geval 
uw verzoek ook telefonisch doorgeven op nummer 020-6628584. 
Stuur geen e-mail of briefje als u al een formulier hebt ingestuurd!



 
Els van Eijden

Er worden binnenkort drie namen bijgeplaatst op het 
herinneringsmonument in de Gerard Terborgstraat: 
•  Dirk de Geus 13 augustus 1906 – 6 januari 1945
•  Eduard Herman Engelander 15 december 1909 – 12 april 1944
•  Bernard Davids 28 oktober 1918 – 31 januari 1943

Dirk de Geus werd geboren op 
13 augustus 1906 en was leraar 
Franse taal- en letterkunde.
Hij woonde sinds augustus 
1943 in de J.M. Coenenstraat 
19-2, nadat de vorige bewo-
ners: Vrouwtje en Johanna de 
Leeuw, Isaac Hendrix en Reijna 
Cijfer in ditzelfde huis waren 
opgepakt. Zij staan al op ons 
monument. Het is opmerkelijk 
en schokkend dat de bezetter 
twee keer in deze woning is 
binnengevallen en dat hierbij 
vijf bewoners zijn ingerekend 
en vermoord. 

De Geus leidde een verzetsgroep van studenten (waaraan ook 
Richard Voitus van Hamme had deelgenomen) en was actief 
bij de Binnenlandse Strijdkrachten. Daarnaast verstrekte hij 
bonkaarten, persoonsbewijzen en voedsel aan onderduikers. Hij 
werd verraden en gearresteerd op 19 december 1944 tezamen 
met zijn vrouw en schoonmoeder. Er werden diezelfde nacht nog 
meer leden van zijn verzetsgroep opgepakt. De Geus werd gefu-
silleerd op 7 januari 1945 als represaille voor de aanslag door het 
verzet op een Duitse soldaat. De Geus werd 38 jaar en ligt op de 
Ere begraafplaats Bloemendaal (zie joodsmonument.nl.). 
Zijn weduwe en zijn schoon moeder hebben de oorlog overleefd.
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Eduard Herman (Eddy) Engelander werd geboren op 15 december 
1909. Hij werkte als kantoorbediende op een persbureau en als 
vakonderwijzer. Hij had een gebrek aan zijn ogen. Hij woonde 
sinds 1939 een aantal jaren in Arnhem. Daar wordt hij ook 
herdacht bij het Joods monument aan de Kippenmarkt. 
Op 24 juli 1943 trok hij weer in bij zijn ouders en zuster in de 
Gerard Terborgstraat 34-II. Eduard werd op 12 april 1944 in Ber-

gen-Belsen vermoord. 
Zijn vader (Isaac) en 
zuster (Marianne) staan 
al op het monument. 
Zoon Eduard wordt als-
nog toegevoegd. Uit de 
gegevens van het Joods 
Monument is op te ma-
ken dat de moeder de 
oorlog heeft overleefd. 
Van Isaac Engelander, 
zijn vrouw en kinderen 
Marianne en Eduard 
Engelander zijn ver-
scheidene brieven be-
waard gebleven die in 
kamp Westerbork zijn 
geschreven. Deze zijn 
in te zien in het Joods 
Historisch Museum. 

Inmiddels is de naam van Richard Voitus van Hamme bijgeplaatst 
op het herinneringsmonument. Met het oog op de coronasituatie 
heeft het 4 meicomité van Samenwerking besloten om ook dit 
jaar geen officiële herdenking te laten plaatsvinden. Wel zal het 
comité - evenals in 2020 - een krans bij het monument leggen. 
Het comité gaat ervan uit dat in 2022 weer een herdenking kan 
worden gehouden.

Zie op de volgende pagina’s de bijdrage van Peter Beukema over Bernard 
Davids, die gelijktijdig met Richard Voitus van Hamme werd opgepakt in 
diens fotozaak aan de Roelof Hartstraat. 

Naambordje Richard Voitus van Hamme.
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“Ik ben verloren 
en geef het op”
Peter Beukema

Bernard Davids duikt eind juli 1942 onder bij Richard en 
Elizabeth Voitus van Hamme aan de Roelof Hartstraat 4 in 
hun dienstwoning achter de winkel van fotohandel Lux.1 
De 23-jarige Bernard is etaleur van beroep en is een kennis 
van de Van Hammes. Thuis, aan de Waalstraat 28-I, is het 
voor de Joodse Bernard niet meer veilig. Vanaf medio juli 1942 
gaan er transporten vanuit Westerbork naar Auschwitz.

Davids heeft zich voorbereid op de onderduik door onder andere 
het regelen van een persoonsbewijs met zijn eigen naam en 
geboortedatum, maar zonder de “J”. Ongeveer een week na het

1] In Samen van september 2020 (p. 20-25) verscheen ‘Politie-inval bij fotohandel 
Lux’ over het verraad, het proces en de dood van R.A.H.L. Voitus van Hamme.

Fotohandel Lux, Roelof Hartstraat 4.
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begin van zijn onderduik wordt zijn nieuwe persoonsbewijs 
geleverd. Daarna wordt het oude opgeborgen in de in het voorjaar 
van 1941 juist vanwege de oorlogstijd aangelegde kluis. Bergplaats 
voor waardevolle papieren, geld en sieraden in de muur tussen de 
gang en de woonkamer.

Onderduikplek
Bernard heeft voor enkele dagen onderdak gevraagd bij de Van 
Hammes. Praktisch gezien kan dat goed. Het woongedeelte is vanuit 
de winkel niet zichtbaar door de tussenliggende gang, en de beide 
slaapkamers liggen onder de woonkamer en keuken, ook aan de 
achterkant in het onderkelderde pand. De kleinere slaapkamer is 
vanaf de intrek in de woning in 1929 de kamer van Piet, zoon uit 
Elizabeths eerdere huwelijk. Hoewel Richard bij zijn huwelijk in 1928 
23 jaar oud is, is hij als een vader voor de dan 12-jarige jongen. 
Piet haalt na de lagere school het diploma montage aan de dag-
ambachtsschool en wordt chauffeur-monteur. In later jaren werkt 
hij als draaier in de metaalindustrie en wordt in oktober 1941 via 
het Gewestelijk Arbeidsbureau Amsterdam tewerkgesteld bij AEG 
in Berlijn. Vanaf die tijd wonen de Van Hammes met z’n tweeën.

Huiszoeking
Onderduiker Bernard Davids houdt zich overdag schuil in huis 
en maakt ’s avonds een ommetje in de buurt voor wat lichaams-
beweging en frisse lucht. Op vrijdagmiddag 21 augustus, als Van 
Hamme niet thuis is en zijn vrouw naar bezoekers in de winkel 
gaat, zit hij in de woonkamer. De Nederlandse agenten van politie 
die naar aanleiding van een tip over vuurwapens, illegale lectuur en 
zwarthandel huiszoeking komen doen, vragen vanwege zijn voor-
komen naar zijn persoonsbewijs en de reden van zijn aanwezigheid. 
Het persoonsbewijs wordt gecontroleerd en blijkt in orde te zijn. 
Bernard vertelt de onverwachte bezoekers dat hij op visite is.

Fatale ontdekking
Na thuiskomst wordt Van Hamme gedwongen de muursafe te 
openen en dan komt onder andere het echte persoonsbewijs 
van Davids tevoorschijn. Als de politiemannen hem daarmee 
confronteren roept hij uit: “Ik ben verloren en geef het op”. Samen 
met Van Hamme wordt hij naar het hoofdbureau van politie aan de 
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Elandsgracht gebracht, waar ze om 17.45 uur worden ingeschreven 
in het arrestantenboek van de cellenwacht. Bernards beide persoons-
bewijzen waren al in beslag genomen; zijn horloge en het geld dat 
hij op zak heeft (32 cent) moet hij afgeven. Daarna wordt hij opge-
sloten in cel B6. Van Hamme gaat naar B12. In het politierapport van 
die dag wordt genoteerd dat zij vastzitten op last van de chef van 
bureau Inlichtingendienst Nieuwe Doelenstraat. Het arrestantenboek 
geeft de volgende dagen aan dat Davids en Van Hamme steeds alleen 
en steeds in dezelfde cel zitten. Op dinsdagmorgen 26 augustus 
tegen kwart voor elf worden zij – samen met nog vier arrestanten 
van bureau Nieuwe Doelenstraat – door dezelfde agenten die hen 
voor het weekend gearresteerd hebben, overgebracht naar de 
Sicherheitsdienst (SD) in de Euterpestraat.2 De processen-verbaal 
van de Nederlandse politie zijn dan al opgemaakt. Dat over Bernard 
Davids is betrekkelijk kort. In de kern vermeldt het: hij is Joods, 
gebruikte een vals persoonsbewijs en was ondergedoken. 

SD-verhoren
De SD zit in de Euterpestraat in een schoolgebouw, waar in de 
kelder cellen zijn gemaakt. De onderzoeken worden voortgezet. 

2] Op 27 mei 1945 werd de naam veranderd in Gerrit van der Veenstraat.

De HBS aan de Euterpestaatr, het  hoofdkwartier van de SD.
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Dat van Van Hamme is het uitgebreidst, omdat hij behalve van 
het verlenen van onderdak aan Bernard Davids ook van tal van 
andere zaken wordt beschuldigd. De mannen worden afzonder-
lijk verhoord en hun verklaringen stemmen in hoge mate over-
een. Ze vertellen de waarheid óf hebben hun verhalen “voor het 
onverhoopte geval dat” van tevoren heel goed afgestemd. 
Davids vertelt ondergedoken te zijn uit angst voor tewerkstelling 
in Duitsland en geeft nu als beroep fabrieksarbeider op. De naam 
van degene die zijn persoonsbewijs leverde zegt hij niet te kennen: 
“Waarschijnlijk een Joodse man; hij had tenminste een ster op.”  
In de stukken over Van Hamme staat een aantekening van 28 
augustus 1942 van de SS Sturmscharführer und Kriminalsekretär 
dat Davids’ zaak los van het dossier van Voitus van Hamme door 
afdeling IV-B op dit bureau verder onderzocht wordt.3

Op transport
Bij hun vervoer naar de Euterpestraat of misschien nog tijdens de 
dagen van hun gezamenlijke aanwezigheid bij de SD zien Bernard 
Davids en Richard van Hamme elkaar voor het laatst. Davids wordt 
waarschijnlijk binnen een enkele dag overgebracht naar de Hol-
landsche Schouwburg en komt op donderdag 18 september aan 
in kamp Westerbork. De zondag daarna gaat hij met 712 anderen 
op transport. Lopend van Westerbork naar station Hooghalen en 
dan per 3e klas trein bij Nieuweschans de grens over, via Bremen, 
Hamburg en Berlijn naar Auschwitz in Polen, waar ze de volgende 
dag aankomen. Op zondag 31 januari 1943, een maand of vier na 
aankomst, is de 24-jarige Bernard Davids vermoord.

Na de oorlog
Kort na de bevrijding, op 15 juni 1945, krijgt de politie een bericht 
over de arrestatie van Richard Voitus van Hamme. De volgende 
dag al belt een agent aan bij Elizabeth Voitus van Hamme, die 
inmiddels woont in de Zoomstraat in de Rivierenbuurt, voor 
informatie en een eerste proces-verbaal. In een proces-verbaal 
van juli 1946 verklaart Elizabeth uitgebreid over Bernard Davids. 
Na zijn arrestatie heeft zij niets meer van hem vernomen. Naar 
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3] ‘IV-B’ was de afdeling van de Gestapo die de tegenstanders van het Derde Rijk 
in Nederland bestreed. Een onderafdeling daarvan richtte zich op Joden.
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haar idee wist niemand dat ze een onderduiker in huis hadden. 
Zonder de huiszoeking zou hij naar haar overtuiging niet zijn 
ontdekt. Uit de gerechtelijke dossiers van betrokken Nederlandse 
politiemannen en van enkele anderen die zeker of mogelijk bij 
het verraad betrokken waren blijkt inderdaad niet dat iemand 
wist van de onderduik of getipt heeft over Bernard.

Verlies blijft
De bureauchef en de beide politiemannen van de Nieuwe Doelen-
straat die de arrestatie verrichtten – die alle drie nog meer op 
hun kerfstok hebben – worden ook voor hun betrokkenheid bij 
arrestatie en dood van Davids en Van Hamme veroordeeld. De 
NSB-journalist die ontvangen informatie doorbelde aan bureau 
Nieuwe Doelenstraat ontloopt zijn straf evenmin. Het grote 
verdriet om het verlies door de dood van zoon en broer Bernard 
en van man en pleegvader Richard blijft. Ook ver na de oorlog.

Bronnen: deze reconstructie is tot stand gekomen op basis van uitgebreid 
onderzoek in m.n. archief Samenwerking, Arolsen Archives, het Nationaal Archief, 
archief NIOD (Instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies), 
Stadsarchief Amsterdam, literatuur, periodieken en internetsites.

De naam van Bernard Davids wordt toegevoegd aan het adres Roelof  
Hartstraat 4 op het herinneringsmonument aan de Gerard Terborgstraat, 
waarop de bewoners van de huizen van Samenwerking worden vermeld 
die in de oorlogsjaren 40-45 slachtoffer werden van het naziregime.

Moeder Duifje Hamburger overlijdt in februari 1942 
op 62-jarige leeftijd.
Eddy geeft in de beginjaren van het illegale “Het 
Parool” van oprichter Pieter ’t Hoen (schuilnaam van 
Frans Goedhart) onderdak in zijn bedrijfspand aan 
de Keizersgracht voor het stencillen van uitgaven. 
Na arrestatie in augustus 1943 en opsluiting in de 
Hollandsche Schouwburg weet hij tijdens een 
overbrenging binnen Amsterdam de bewakende 
Duitse militairen te misleiden, vlucht en duikt 
onder. Hij overleeft net als vader Levie de oorlog.

Bernard Davids wordt geboren op 28 oktober 1918 in Amsterdam. Na de lagere 
school krijgt hij twee jaar vervolgonderwijs, waarna hij etaleur wordt. Hij is 1 
meter 70 lang en slank. Zijn militaire dienst vervult hij bij het 18e Regiment 
Infanterie. Hij woont samen met zijn ouders en zijn negen jaar oudere broer 
Emanuel (Eddy) eerst aan de Alexanderstraat 3-I (tussen het Tropenmuseum 
en Artis) en vanaf 1939 aan de Waalstraat 28-I in de Rivierenbuurt.



BEKENDE SAMENWERKERS UIT HET VERLEDEN

Dr. O.M. de Vaal
EEN KLEINE PROFESSOR MET ZIVILCOURAGE

 Reinder Tonkens

In de huizen van Samenwer-
king wonen sinds jaar en dag 
meer of minder bekende 
Nederlanders. Zo nu en dan 
staan we stil bij enkele van 
die ‘bekende Samenwerkers’ 
uit het verleden om zo tege-
lijkertijd de geschiedenis van 
dit stukje Amsterdam te be-
lichten. Tot nu toe waren dat 
Herman Wolf, Constance 
Wibaut, Karel van het Reve, 
Willem Drees, Koos Keegstra, 
Hanny Michaelis, Willem 
Sandberg en Wim Kaiser. Zij 
allen woonden korte of lan-
gere tijd bij Samenwerking. 
Zo ook de medicus Otto 
Marinus de Vaal (1916-1993). 

Ik wist waar hij had gewoond omdat ik in de zeventiger jaren mijn 
lelijke eend liet repareren bij garage Pallas, waar leeftijdgenoot 
Floor de Vaal de moersleutel zwaaide. Ik kende zijn vader alleen 
van naam. Dokter O.M. de Vaal; zo stond hij bekend. Floor verkocht 
zijn garage en trok met zijn zeilschip de wijde wereld in. Dat was 
het laatste wat ik van hem hoorde; wel wist ik dat hij nog een 
broer had, Luuk, die lid van Samenwerking was. Na wat speurwerk 
op het internet zocht ik met hem contact om meer aan de weet te 
komen over zijn vader. En via Luuk kwam ik ook in contact met de 
weduwe van zijn vader, Liselotte Demmers, zijn tweede vrouw. 
Zonder hen beiden was dit verhaal nooit geschreven.
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Otto de Vaal circa 1967.
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GEDENK
Bij de dood van Otto de Vaal zie ik maar één overlijdensadvertentie. Een 
typerende miskenning van iemand die zo heeft bijgedragen tot de menta-
liteitsverandering in het naoorlogse Nederland. Ik heb hem nauwelijks 
gekend, maar verslond in de jaren vijftig zijn artikelen in De Groene Am-
sterdammer. Hij had een exclusief beroep (toxicoloog), maar een wijde be-
langstelling voor wat heet ‘geestelijke volksgezondheid’. In zijn publica-
ties onttakelde hij de medische en psychologische taboes en seksuele en 
morele frustraties. In een tijd – stel je voor, nog geen veertig jaar geleden – 
toen masturbatie nog ‘zelfbevlekking’ genoemd werd, homoseksualiteit 
een zonde of een ziekte en het roken van marihuana een regelrechte trip 
naar de verdoemenis, uitte hij klare en ontnuchterende taal over de na-
tuurlijkheden van lichaam en ziel. Dat werd hem in menige kring niet in 
dank afgenomen en heeft zijn carrière danig in de weg gestaan. Begin 
jaren zestig publiceerde hij zijn eerste boek en zijn enkele jaren later ver-
schijnende levenswerk Modern Medisch Advies werd hèt handboek van 
nieuwe generaties. Hij zei me eens: “Ik wil dit land veranderen, want 
zoals het nu is kan ik er niet in leven.” Daar heeft hij beslissend aan mee-
gewerkt. Gedenk, vernieuwers van de jaren zestig en zeventig, mensen 
als Otto de Vaal, die jullie zijn voorgegaan.     JOURNAILLE1 

Kinderarts
De van geboorte Rotterdammer Otto de Vaal (zijn vader was siga-
renmaker) behaalt op 19 september 1941 te Leiden zijn artsexa-
men en wordt ‘tweede assistent’ op het Pharmacotherapeutisch 
Laboratorium van de Gemeentelijke Universiteit Amsterdam (GU, 
de latere UvA) aan de Polderweg 20 in Oost. Hij promoveert in april 
1943 op het proefschrift ‘Over den invloed van enkele factoren – in 
het bijzonder van hypophyse en thymus – op het leverglycogeen-
gehalte van de rat’. In oktober van dat jaar trouwt hij met Gertrude 
van Rijssel. Zij krijgen samen drie kinderen, Floor, Karin en Luuk. 
Na de oorlog wordt hij bevorderd tot ‘eerste assistent’ en in 1951 
tot lector endocrinologie. In dat jaar begint hij aan zijn opleiding 
tot kinderarts in het Binnengasthuis, met als specialisme groei-
stoornissen. Eind 1954 verhuist het gezin naar de Harmoniehof 66. 
In 1955 wordt hij chef de clinique op de kinderafdeling van het 
OLVG. Zijn aandacht voor het bijzondere leidt tot de ontdekking 
van de ‘reticulaire dysgenesie’ bij twee pasgeborenen, een genetisch 

1] De columnist Jan Vrijman van Het Parool.
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totaal ontbreken van witte 
bloedcellen en daarmee van de 
natuurlijke afweer. Hij benoemt 
dit niet eerder bekende ziekte-
beeld, en dat artikel wordt in 
1959 in het toonaangevende 
Britse vaktijdschrift The Lancet 
(met coauteur Seynhave) gepu-
bliceerd. Op 15 december 1958 
scheiden Otto en Gertrude, maar 
kinderarts De Vaal blijft nog een 
jaar bij zijn gezin in het huis aan 
de Harmoniehof wonen omdat 
zijn dochter ernstig ziek is. Eind 
1959 gaat hij op kamers en ver-
huist in 1961 naar Buitenveldert. 
Zoon Luuk trekt bij hem in, maar 
is daar vaak alleen. De Vaal is 
geen family man. Gertrude blijft met de andere twee kinderen 
achter in de echtelijke woning en overlijdt daar op 24 juli 1984. 

Gertrude en Otto de Vaal 
met vlnr. Luuk, Karin en Floor.

Het gezin De Vaal midden jaren vijftig.
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Verzetsman
In het laboratorium aan de Polderweg, de eerste werkkring van de pas 
afgestudeerde De Vaal, werd onder meer insuline gemaakt uit de 
pancreas van varkens. Liselotte Demmers: “Die insuline bracht hij 
in het geheim naar onderduikers die diabetes hadden en die zonder 
insuline dood zouden gaan. En soms raakte een ondergedoken vrouw 
zwanger. Dat zou op den duur natuurlijk tot problemen hebben 
geleid. Huilende baby’s. Gruwelijk allemaal. Als er geaborteerd moest 
worden gebeurde dat. Door Otto en vast ook door andere artsen. 
Na de oorlog wilden ze in Den Haag, of was het de gemeente – ik 
weet het niet – artsen die daarvoor in aanmerking kwamen met de 
een of andere onderscheiding bedanken. Daar wilde Otto niet aan 
meedoen. Hij zei tegen mij: ‘Ik heb als arts gewoon mijn werk 
gedaan, zoals iedereen. Niets bijzonders. Daar wil ik geen lintje voor 
hebben.’ Rond 1970 kwamen we tijdens een feest in het Oosterpark 
de schrijver Lou Lichtveld (pseudoniem van Albert Helman) tegen. 
Net als Otto zat Lou in het verzet en met elkaar hebben ze, naar ik 
toen hoorde, meegedaan aan de vernietiging van een of ander be-
langrijk Joods archief. Lou zei me dat Otto zo moedig was geweest 
in de oorlog. Otto zei hetzelfde over Lou.”    

Winter 1954-55. 
Luuk en Karin 
voor nr. 66.



Winter 1954-55. Uitzicht vanuit nr. 66 op de Harmoniehof zonder auto’s.  
[Foto archief Luuk de Vaal]
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‘Modern Medisch Advies’
Otto de Vaal schrijft graag voor leken. Eerst als medisch medewerker 
van De Groene Amsterdammer en van 1967 tot 1975 van Het Parool. 
Hij maakt daarbij gebruik van de medische vakliteratuur van 
Excerpta Medica, een medische uitgeverij waaraan hij zelf vanaf de 
oprichting in 1947 een belangrijke bijdrage levert voor de secties 
Farmacologie en Toxicologie. Hier leert hij in 1967 Liselotte Demmers 
kennen, sinds een jaar redactieassistente. “Toen ik hem als verlegen 
twintigjarige ontmoette, droeg hij uitsluitend mooie, dure kleren. 
Hij was gescheiden en had zich voorgenomen om het vooroordeel 
te ont zenuwen dat de alleenstaande man niet goed voor zichzelf kan 
zorgen.” In datzelfde jaar verschijnt zijn bestseller ‘Modern Medisch 
Advies’. Van de royalty’s laat hij een buitenhuis in Spanje bouwen. Otto 
en Liselotte gaan ook in dat jaar samenwonen en trouwen in 1969. 

Kunstverzamelaar
In 1942 gebeurde er iets wat bepalend zou zijn voor de rest van zijn 
leven. De Vaal kan invallen als huisarts in Landsmeer en komt daar 
terecht in een kunstenaarskolonie. Daar leert hij de bekende kunst-
schilder Wim Schuhmacher kennen. Zij worden vrienden voor het 
leven. De vorig jaar overleden journaliste en kunstcriticus Betty van 
Garrel interviewde De Vaal eind 1992 voor NRC Handelsblad: “We 
bevinden ons in de bungalow die de farmacoloog, kinderarts en 
kunstverzamelaar professor O.M. ‘Otto’ de Vaal (76) samen met zijn 

Trouwfoto Otto en Liselotte 8 december 1969. 
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bijna dertig jaar jongere echtgenote, de medisch vertaalster en pu-
bliciste Liselotte de Vaal-Demmers, bewoont. Aan de wanden 
hangen een tiental landschappen en stillevens van De Vaals vroegere 
vriend, de door hem hogelijk bewonderde schilder Wim Schuhmacher 
(1894-1986). (…) Door ‘het zilveren licht’ in Schuhmachers verstilde 
schilderijen, is de professor een halve eeuw later nog altijd betoverd. 
‘Als ik uit dit huis verjaagd zou worden, zou ik alles achterlaten 
behalve de schilderijen van Wim’.” 

Eigenzinnig
De Vaal verschijnt veelvuldig op de televisie. Hij is in de jaren zestig 
Neerlands meest geraadpleegde medische deskundige en wordt 
voortdurend opgetrommeld om zijn gewoonlijk controversiële 
meningen over dan brandende kwesties te spuien. Zo is hij er niet 

van overtuigd dat het 
roken van hennep versla-
vend is. Dat maakt hem 
zeer geliefd bij de provo’s 
en die liefde is wederzijds. 
Liselotte: “Vissen zonder 
haakje op plaatsen waar 
je niet mocht vissen 
(typisch provo). Dat vond 
hij prachtig. Otto had niks 
met geld. Op een dag 
kwam Robert Jasper 
Grootveld aan de deur en 
kreeg van hem vijfentwin-
tig gulden voor een paar 
schoenen.”

De Vaal treedt op voor Simon Vinkenoog als getuige-deskundige 
omdat er bij hem sporen van hennep waren aangetroffen. Hij is 
kritisch over het eten van rauwkost en het drinken van melk: ‘Melk 
is niet goed voor elk’. Over abortus is hij kort en krachtig: ‘Alleen de 
vrouw is gerechtigd daarover te beslissen’.

Transseksualiteit
Een belangrijk thema in het leven van De Vaal wordt het probleem 
van de transseksualiteit. Tegen Betty van Garrel vertelt hij daar zelf 

Spanje rond 1990.



over: “Ik werd aangeschoten door een collega die mij als endocri-
noloog wilde raadplegen over een patiënt die al drie keer een zelf-
moordpoging had ondernomen. Het was een student die alsmaar 
lag te haken en te breien. Zulke mensen konden zich toen alleen 
bij dokter Buru in Casablanca tot vrouw laten ombouwen. In 
Nederland begon men daar niet aan. Hier werd de nonsens-
redenering aangehangen dat de patiënt bij het ontwaken uit de 
narcose onmiddellijk spijt zou krijgen van de definitieve operatieve 
ingreep. We besloten de student te opereren. Het sprak zich snel 
rond en er meldden zich wel tweehonderd mensen. Als ze zich 
bij de politie verveelden, pakten ze meestal als vrouw verklede 
mannen op. Die belden mij dan weer op. Ik zat dus zelf ook 
geregeld op het politiebureau om te verklaren dat de persoon in 
kwestie een patiënt van mij was.”

De Vaal begint ook aan wetenschappelijk onderzoek in een poging 
de oorzaak van transseksualiteit te achterhalen. Dat levert echter 
niets op. Hij maakt zich ontzettend kwaad over de trieste maat-
schappelijke positie van transgenders. Ze waren meestal hun baan, 
familie en vrienden kwijtgeraakt en verdienden soms noodge-
dwongen hun geld in de prostitutie. De Vaal vindt dat hij onder die 
omstandigheden geen vergoeding kan vragen voor zijn diensten. 
In plaats daarvan zorgt hij ervoor dat er geld bij komt. Liselotte 
en haar vriendinnen zamelen kleding in en hij regelt fondsen 
waarmee in geval van nood kamerhuur en andere levensbehoeften 
betaald kunnen worden. 

Man of vrouw?
In 1971 verschijnt zijn boek ‘Man of vrouw?’ en in 1972 wordt op 
aanraden van VVD-gemeenteraadslid Truus Wijsmuller de ‘Stichting 
Nederlands Gendercentrum’ opgericht. Liselotte wordt secretaris. 
Transgenders uit binnen- en buitenland weten hem inmiddels te 
vinden en staan op de stoep van het huis in Buitenveldert. 
Dat voelt wel wat ongemakkelijk. Liselotte: “Toen heeft hij zich bij 
Pistolen Paultje (alias Paul Wilking) gemeld ’ter bescherming van 
het mooie jonge meisje’. Ik dus. Hij kwam om een echt pistool, 
maar Pistolen Paultje zei: ‘Dokter, U moet geen gaatjes willen 
maken’. Dus draaide het uit op een gaspistool.”
In 1973 verhuizen ze naar Heiloo onder overmatige druk van de 

22



23

(gratis) hulpverlening aan transseksuelen. In 1975 krijgt De Vaal 
een hartinfarct en belandt in de ziektewet na een dienstverband 
van zesendertig jaar bij de UvA. Hij kan zijn praktijk met ruim 
twee honderd transseksuelen overdragen aan het academisch 

ziekenhuis van de Vrije Uni-
versiteit. Zijn werk wordt eerst 
voortgezet door endocrinoloog 
G. Hellinga, die een jaar later 
overlijdt. Hij wordt opgevolgd 
door zijn assistent Louis Gooren, 
die eerst bijzonder hoogleraar 
wordt en daarna gewoon hoog-
leraar. Op het eerste gezicht een 
merkwaardige combinatie: de 
VU en seksoperaties. Maar 
volgens Liselotte hebben ‘ze’ 
dat daar weten te verkopen als 
barmhartigheid; de barmhartige 
Samaritaan. Heel Bijbels.

Zivilcourage
Na zijn gedwongen pensionering verdiept De Vaal zich in de 
astronomie en leert hij Spaans. Ook schildert hij regelmatig, 
vooral tijdens zijn verblijf in zijn buitenhuis in Spanje. En hij luis-
tert veel naar klassieke muziek. ‘De symfonieën van Mahler kan ik 
in mijn hoofd afspelen’. In 1993 treft hem in Spanje een massief her-
seninfarct. Otto en Liselotte kunnen nog terugreizen naar Heiloo, 
maar op 12 juni 1993 eindigt het leven van ‘de kleine professor’. 
Hij was altijd klein van stuk. “Als volwassen man was ik 164 cm of 
165 cm lang. Die geringe lengte heb ik sans rancune geaccepteerd. 
Dat is het werk van de genen. Niemand heeft schuld aan de 
inhoud die in het DNA-pakket verstopt zit. Intussen ben ik nog 
negen centimeter gekrompen,” zegt hij tegen Betty van Garrel in 
1992. Zijn opvolger Louis Gooren herdenkt hem in het Nederlands 
Tijdschrift voor Geneeskunde: “De Vaal was zijn tijd ver vooruit. 
Zijn grote intelligentie, zijn intuïtieve gaven, zijn onorthodoxie en 
niet in de laatste plaats zijn ‘Zivilcourage’ maken hem tot een bij-
zonder mens.”

Otto de Vaal op de Hoge Veluwe in 1990.
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BESTUURSCOLUMN 

Dilemma’s & Dialoog
Jojo Mulder

Als bestuurslid - portefeuillehouder 
‘Vastgoed & Verduurzaming’ - wil ik 
in deze editie wat over mijn bestuur-
lijke rol en uitdagingen met u delen. 
Ge kozen in 2019 door 542 leden voelt 
als een hele verantwoordelijkheid. 
Besturen op een verantwoorde en 
transparante wijze binnen de kaders 
van onze statuten / huishoudelijk 
reglement, de Nederlandse wet en de 
code van de NCR (Nationale Coöpera-
tieve Raad). Hierbij loop je tegen tal van 
dilemma’s op. Een paar voorbeelden. 

Transparantie & Informatie
Als bestuur moet je ervoor zorgen dat data door het bureau goed 
worden bijgehouden en geanalyseerd, zodat betrouwbare infor-
matie kan worden gedeeld en op basis daarvan beleid kan worden 
voorgesteld. Als voorbeeld: uit de verhuringen van de afgelopen 10 
jaar blijkt dat de ‘woningnood’ niet zo hoog is bij onze leden. 
Van de 397 leden die in deze periode een nieuwe woning konden 
betrekken kregen 113 hun eerste woning op 40-jarige leeftijd of 
jonger, met een gemiddelde ‘wachttijd’ van 9 jaar.1 Als bestuur moet 
je naar mijn mening nuchter blijven en niet meegaan in de wens 
van ‘hoognodig uitbreiden’, die trouwens onze organisatorische 
en financiële draagkracht ruim te boven gaat. 

Erfpacht & Onderhoud
Samenwerking staat voor grote financiële uitdagingen. Het dilemma 

1] Het begrip ‘wachttijd’ is relatief. Hier is de periode gebruikt tussen lid worden en 
de eerste woning kunnen huren. Echter veel leden zijn niet op zoek naar een woning 
of voldoen (nog) niet aan de inkomenstoets om een woning te kunnen huren.

Jojo Mulder.
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rond erfpacht vraagt om veel rekenwerk rond diverse scenario’s… 
nu afkopen is voordeliger, maar hoe ga je dat financieren… mag je 
de huidige huurders belasten met deze kosten waar de volgende 
generatie huurders - namelijk die van na 2038 - profijt van heeft? 
Of niet-hurende leden een hogere contributiebijdrage voor de 
verenigingskosten laten betalen, zodat leningen voor die erfpacht-
som mogelijk worden? Hoe ga je als bestuur om met dilemma’s 
rond onderhoud? Hoe betrek je deskundige expertise van bijvoor-
beeld de Monumentenwacht Noord-Holland bij inspecties van 
onze gebouwen, bij opstellen van onze begrotingscyclus voor 
planmatig onderhoud, bij onafhankelijk toezien tijdens uitvoering 
en daarmee het bewaken van kosten en kwaliteit? 

Investeringen & Risico’s
In de Transitievisie van de gemeente Amsterdam staat dat de 
investeringskosten - voor isoleren, ventileren, elektrisch koken 
en aardgasvrij maken - per woning (gebouwd voor 1930) tussen 
23.000 en 48.000 euro zullen bedragen. Hoe kunnen we deze 
verduurzamingskosten financieren? Hoe kunnen we de hurende 
leden garanderen dat de totale woonlasten niet uit de hand lopen? 
Hoe kunnen we investeringen combineren, bijvoorbeeld met ‘groene 
daken’ isoleren tegen koude en warmte, en tegelijk de waterhuis-
houding regelen en de biodiversiteit in de buurt vergroten?

Inkomsten & Huren
Ook de discussie over middenhuren (tussen € 750 - € 1100) en 
daarmee middeninkomens leidt tot dilemma’s. Door het verschil 
in oppervlakte lijken grote woningen (> 110 m2 netto vloeropper-
vlakte) nu qua huur in verhouding erg ‘goedkoop’, terwijl ze juist 
qua onderhoud duurder zijn (bijvoorbeeld de drie eerste complexen 
die Samenwerking bouwde). Moet het bestuur dan voorstellen om 
twee huur regimes af te spreken, een voor woningen die kleiner / 
gemiddeld van grootte zijn en een voor grotere woningen? En zou 
dan naast een minimuminkomenstoets ook een maximuminkomens-
toets moeten gaan gelden, gerelateerd aan de huurprijs?
Eén ding is zeker, als bestuurder kun je het nooit iedereen helemaal 
naar de zin maken, je kan wel altijd de dialoog aangaan (ook met 
oudere leden die niet digitaal vaardig zijn) en vooral goed luisteren. 
Laat uw stem horen bij het bureau, ledenraad, bestuur en diverse 



werkgroepen en commissies. Kan met een mailtje, briefje of belletje! 
Als portefeuillehouder voor beleid met betrekking tot verduurzaming 
en onderhoud (groen/dagelijks/mutatie/planmatig/groot) altijd 
bereikbaar: jjmulder@samenwerking.org of 06 53 21 26 70.
Dank u wel voor het gestelde vertrouwen, ik doe dit bestuurswerk 
met veel plezier voor u!

ERFGOED
Aan de eigenaren van dit rijksmonument of de V.V.E.

Cornelis van der Lindenstraat 12, 

1071 TH AMSTERDAM

De afzender was een adres in Valkenswaard. Nummer 12 is het 
adres van mijn buurvrouw, maar de brief lag bij mij in de bus op 
nummer 14. Twee (stadsvilla’s) onder één kap. Bovendien stond er 
‘eigenaren’ (meervoud). Dus maakte ik de brief open. In de envelop 
zat een reclameboodschap van ene Luc Timmermans. 

Als erfgoedadviseur help ik u graag. Heeft u het afgelopen jaar onderhoud 

aan uw woonhuis-monument uitgevoerd? Vanaf 1 maart kan er 38% subsidie 

aangevraagd worden voor onderhoud dat u afgelopen jaar heeft uitgevoerd. 

Bent u van plan het komende jaar onderhoud uit te voeren? 

Dan kunnen we u adviseren welke werkzaamheden voor subsidie in 

aanmerking komen en vragen we het jaar daarna subsidie voor u aan. 

Het aanvragen is secuur werk, want een aanvraag moet in één keer goed zijn. 

Hoe mooi is het als onze erfgoedadviseurs u deze zorg uit handen nemen en de 

complete aanvraag indienen? We kennen de regels erg goed en halen het 

maximale bedrag aan subsidie voor u op.

• Al meer dan 175 monument-eigenaren gingen u voor

• 10 jaar ervaring met aanvragen van onderhoudssubsidies

• Gemiddeld € 14.000 subsidie per aanvraag toegekend

98,5% in 2020 succesvol

Luc weet wel dat onze huizen rijksmonument zijn, maar niet dat 
we slechts huurder zijn. Dat geeft te denken. Maar misschien moet 
ik ze op kantoor toch maar even tippen dat er in Valkenswaard 
mogelijk een pot geld klaarstaat. Die onderhoudskosten rijzen 
immers de pan uit?                  

Reinder Tonkens
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BRIEVEN VAN LEDEN

Gemiste kans
Bert Schaap

In de decemberuitgave van “Samen” is veel aandacht besteed 
aan het fenomeen kindlidmaatschap. Meer dan de helft van 
het blad is aan dit onderwerp gewijd. Over de wijze waarop 
kun je van mening verschillen. Maar wat wel opvalt is de 
positieve teneur van de artikelen: veel vrolijke foto’s van 
kleine kinderen en trotse ouders, nostalgische terugblikken 
en “touwtjes-uit-de- brievenbus”-romantiek. Daarmee wordt 
het beeld bevestigd dat bij een deel van de leden leeft: 
“kindlidmaatschap bij Samenwerking is iets moois, het is 
van ons en daar moet je van afblijven”.

Wat ik mis is het ontbreken van de minder positieve kanten 
van het kindlidmaatschap. Het kan toch niet zo zijn dat, over 
een onderwerp dat Samenwerking ernstig verdeelt, uitsluitend 
op zo’n luchtige toon wordt geschreven? Het heeft het vorige 
bestuur zelfs de kop gekost en gezorgd dat er tot op de dag van 
vandaag een ernstige tweespalt heerst binnen de vereniging. Een 
opgelegde kans dus voor de redactie om context en opheldering 
te verschaffen, maar zij beperkt zich helaas tot een onvolledige 
en onjuiste beschrijving van de totstandkoming van het kind-
lidmaatschap. Geen woord wordt gewijd aan de ethische, 
morele en politieke nadelen, laat staan de juridische legitimatie 
van het kindlidmaatschap.

Enig onderzoek had namelijk al snel geleid tot de conclusie dat 
het kindlidmaatschap niet zo onschuldig is als het lijkt. Want 
je kunt niet om de feiten heen: het is in strijd met de wet en de 
statuten en lange tijd gedoogd door de toenmalige bestuurders 
en ledenraadsleden. Onvermeld wordt gelaten dat deze opportu-
nistische handelwijze geleid heeft tot een ongebreidelde leden-
aanwas met als gevolg een wanverhouding tussen vraag naar en 
aanbod van woonruimte en daardoor volstrekt onacceptabele 
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wachttijden. Het vorige bestuur heeft dan ook terecht een 
moratorium afgekondigd op het kindlidmaatschap. Het huidige 
bestuur wil dat besluit zo snel mogelijk weer terugdraaien en 
heeft daarover een advies gevraagd bij emeritus hoogleraar Van 
der Ploeg. Het advies moest een tegenwicht vormen voor een 
eerdere uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens en 
tegelijkertijd een legitimatie vormen voor het op zeer korte termijn 
bijeenroepen van opnieuw een bijzondere ledenvergadering met 
als doel het opnemen van het kindlidmaatschap in de statuten.

Van der Ploegs advies is moeilijk te vinden. Niet in de laatste 
plaats omdat het bestuur het niet, ondanks herhaalde verzoeken, 
voor publicatie wil vrijgeven. Na enig speurwerk op de pagina’s 
van de ledenraad op de Samenwerkingsite kun je het echter 
wel vinden ( LR 2020-005) en snap je de terughoudendheid van 
het bestuur. Want wat blijkt: de voormalige hoogleraar is in zijn 
advies zo mogelijk nog kritischer dan het College voor de Rechten 
van de Mens. Op minstens twee onderdelen veegt hij de vloer aan 
met de regeling van het kindlidmaatschap:
1) het bestuur vervult zijn taak niet behoorlijk wegens strijd met 
de statuten en 
2) bij een eventuele toetsing door de rechter van een besluit tot 
invoering van het kindlidmaatschap zal dat vernietigd worden 
vanwege strijd met de redelijkheid en billijkheid ten opzichte van 
de leden die tegen het kindlidmaatschap zijn.

Kortom de berichtgeving is niet zorgvuldig. Erger nog, het is on-
volledig en zet daarmee de 4074 leden van Samenwerking op een 
verkeerd spoor en kan alleen de tweedracht maar verhogen. Dat 
lijkt me niet de taak van een verenigingsblad dat “Samen” heet.

Naschrift redactie:
De redactie van SAMEN heeft de ingezonden brief van Bert Schaap 
met verbazing gelezen. De misvatting in de brief van de heer Schaap 
is dat hij onze keuze om een themanummer te wijden aan de jeugd 
(van toen en nu) interpreteert als steunbetuiging aan het kind-



lidmaatschap. Het thema van het decembernummer was ‘jeugd’, 
niet het kindlidmaatschap. De redactie van SAMEN wilde een 
beeld geven van de jeugd vroeger en nu binnen Samenwerking; 
niet minder, maar ook niet meer. 

We hebben in het decembernummer van 2020 het thema ‘jeugd’ 
op verschillende manieren uitgewerkt: interviews met leden-
raadsleden die bij Samenwerking opgroeiden, een artikel over 
drie broers die hun jeugd bij Samenwerking doorbrachten en 
van wie er twee nog steeds woonachtig zijn, een verhaal over 
de huidige generatie kinderen die er wonen, een interview met 
(voormalig) directeur Bart Geerink, en een feitelijke schets hoe 
en wanneer het kindlidmaatschap is ontstaan, aan de hand van 
archiefbronnen als jaarverslagen en notulen. Over het laatstge-
noemde artikel merkt de heer Schaap op: “Een opgelegde kans 
dus voor de redactie om context en opheldering te verschaffen, 
maar zij beperkt zich helaas tot een onvolledige en onjuiste 
beschrijving van de totstandkoming van het kindlidmaatschap.” 
Deze stellige bewering wordt helaas niet onderbouwd. Uit de 
ingezonden brief wordt niet duidelijk op welke punten het 
desbetreffende artikel onvolledig is, of er wellicht bronnen fout 
zijn geciteerd. Het verwijt dat in het themanummer geen aan-
dacht is besteed aan “... de wanverhouding tussen vraag naar en 
aanbod van woonruimte en daardoor volstrekt onacceptabele 
wachttijden ...” is aantoonbaar onjuist: dat aspect komt immers 
aan de orde in het interview met Bart Geerink, en in het artikel 
over twee leden van 36 jaar die wellicht pas over vijftien jaar bij 
Samenwerking kunnen wonen.

De redactie van SAMEN bestaat uit vijf leden-bewoners, die allen 
zo hun opvattingen hebben over het kindlidmaatschap. Maar 
die opvattingen doen in onze rol als redactieleden niet ter zake: 
als redacteuren beschrijven we ontwikkelingen zonder hier een 
waardeoordeel bij te geven. De objectiviteit van de redactie blijkt 
ook uit het feit dat we enkele jaren geleden een voor- en een 
tegenstander van het kindlidmaatschap de ruimte boden om hun 
argumenten in SAMEN voor het voetlicht te brengen.

29
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ESTAFETTECOLUMN

Valkparkieten
Rob van de Meeberg

In 1972 kwamen wij, nadat wij goedgekeurd waren door de 
ballotagecommissie, in aanmerking voor een woning aan de 
Nicolaas Maesstraat 131/2. Het was een etage met een kamer 
en suite met een zijslaapkamer. Een van de kamers en suite 
werd onze slaapkamer en de zijslaapkamer werd de kamer van 
mijn zoon (uit een eerder huwelijk). Boven de openslaande 
deuren naar het balkon bevestigden wij de kooi van onze 
twee valkparkieten. Algauw vonden wij de kooi een soort 
gevangenis voor de parkieten en zetten wij het kooideurtje 
wijd open. De valkparkieten genoten van hun vrijheid door 
heerlijk door de kamers te vliegen maar keerden altijd terug 
op hun honk. Regelmatig stonden de deuren naar het balkon 
open, maar jarenlang profiteerden de parkieten niet van deze 
mogelijkheid naar de vrijheid, zoals halsbandparkieten dat 
duidelijk wel gedaan hebben.

In 1982 werd Marie zwanger en maakten wij ons zorgen over de 
beschikbare ruimte. Toen verhuisden onze bovenburen en Samen-
werking vond dat deze twee etages weer één woning zouden 
moeten worden. Dat leek ons een bijzonder goed idee. In afwachting 
van de goedkeuring van de samenvoeging konden wij al over het 
gehele appartement beschikken, maar … de gemeente kwam de 
boel opmeten en besloot in al haar grootsheid dat, zelfs als er een 
kind bij kwam,  wij 4,5 vierkante meter te veel aan woonruimte 
zouden verwerven, en keurde samenvoeging af. Wat te doen? 

Een collega van mij vertelde dat in Bussum veel voor relatief 
weinig geld te koop was en wellicht konden wij samen een leuke 
villa in het Gooi betrekken. De bevalling vond nog plaats op de 
Nicolaas Maesstraat maar een paar dagen daarna verhuisden wij, 
met pijn in het hart, naar Bussum; niet naar een villa maar een 
gezellige twee-onder-een-kapwoning. Bussum bood ook voordelen, 
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zoals meteen beschikbare kinderopvang. Wij bleven lid van Samen-
werking, omdat wij, als de kinderen (in 1985 kwam er nog een) de 
deur uit waren, graag terug wilden naar Amsterdam. En zo is het 
gegaan. We wonen nu al tien jaar tot volle tevredenheid op de 
Hobbemakade. 

De dag,17 december 2010, dat wij naar de Hobbemakade verhuisden 
trok er een sneeuwstorm over het land, hetgeen het er voor de 
verhuizers niet makkelijker op maakte. Na een enerverende en 
bitterkoude dag trokken wij ‘s avonds naar De Knijp, ons huiscafé-
restaurant van destijds. Een van de medewerkers herkende ons na 
al die jaren nog. Ook troffen wij daar de familie Mommers aan, die 
dezelfde dag als wij vanuit Bussum naar Samenwerking verhuisd 
waren. Wij kenden elkaar enigszins, aangezien een van onze en 
hun kinderen les hadden van dezelfde pianolerares in Bussum. 
Onlangs liep ik langs De Knijp en las op het raam dat men er na 43 
jaar de brui aan had gegeven ... Zal wel alles met corona te maken 
hebben. Blijf voorzichtig, leef gezond; er is licht aan het eind van 
de tunnel en dat voor een prikkie!

Rob geeft het stokje door aan Jules Croiset, acteur.

Uitzichten. Foto: Reinder Tonkens



Verbinden en rust
NIEUWE DIRECTEUR WIL VOORAL LUISTEREN

Co Welgraven

Karin Schadee, de kersverse directeur van Samenwerking, 
bewaart goede herinneringen aan de tijd dat ze als eerste-
jaarsstudente een kamer had aan de Gerard Terborgstraat, 
boven de poort naar de binnentuin. “Ik heb er met heel veel 
plezier gewoond en heb er een warm gevoel voor de buurt aan 
overgehouden.”

Haar nieuwe werkkamer grenst aan diezelfde binnentuin, maar die 
ziet ze nu niet zo vaak. Want door de coronacrisis werkt ze vooral 
thuis, net als de meeste medewerkers van kantoor. “Gelukkig heb 
ik in de eerste weken van m’n nieuwe functie toch nog wel veel 
mensen persoonlijk kunnen ontmoeten. Toen kwam de strenge 
lockdown en heb ik iedereen naar huis gestuurd. Het was niet meer 
verantwoord om met zo velen op kantoor te zijn. Het is lastig met 
mensen een band op te bouwen als het allemaal alleen maar online 
kan. Af en toe ga ik nog wel naar de Roelof Hartstraat, en dan zorg 
ik dat ik een afspraak met iemand heb met wie ik dan een ommetje 
maak, zodat ik mensen nog even zie. Maar het is zeker niet ideaal, 
nee.” De nieuwe directeur is zeer te spreken over de medewerkers 
van Samenwerking: “Ik ben heel blij met het team. Iedereen werkt 
hard, en met veel plezier en ondersteuning voor elkaar. Het is 
allemaal erg professioneel. Ook dankzij mijn voorganger Bart 
Geerink, die heeft op dit punt een behoorlijke slag weten te maken.” 
    
Schadee is jurist en heeft na haar studie onder andere lange tijd 
als advocaat gewerkt. Zo’n tien jaar geleden ging ze een hele 
andere kant op: ze werd directeur van een organisatie die vrijwil-
ligerswerk toegankelijk wil maken voor jonge werkende mensen. 
En ze heeft leidinggegeven aan het Meldpunt Discriminatie in de 
regio Amsterdam. Die ervaring komt haar nu goed van pas: “Het 
leuke van deze functie is dat mijn zakelijke achtergrond en de 
meer op mensen gerichte kant erin samenkomen. Het gaat hier 
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bij Samenwerking om mensen en stenen: de bewoners moeten 
comfortabel en prettig kunnen wonen, en de woningen moeten 
in goede staat blijven.”
 
Bij bewoners en ook bij de mensen in de ledenraad ziet Schadee 
een grote betrokkenheid bij het wel en wee van de woningcoöpe-
ratie: “Iedereen heeft een enorm hart voor de zaak, dat is on-
gelooflijk mooi. Het gaat ook om de plek waar je dagelijks bent, 
waar je huis staat, dat raakt je natuurlijk zeer.” Maar aan die 
betrokkenheid zit ook wel ‘een akelig randje’: “Sommige mensen 
hebben zich vastgebeten in hun opvattingen en zijn daar moeilijk 
van af te brengen. En ik bespeur af en toe wat wantrouwen over 
en weer. Ik zie het als mijn taak te proberen mensen dichter bij 
elkaar te brengen, om het wantrouwen te doen afnemen.”
Schadee denkt dat ze wat dat betreft goede papieren heeft: “Het 
klinkt misschien een beetje gek om het van jezelf te zeggen, maar 
ik heb niet zo’n groot ego. Ik denk dat men bij de selectie heeft 
gedacht: deze mevrouw kan wel eventjes luisteren in plaats van 
een mening gaan verkondigen. Dat past ook bij de rol die een 
directeur in deze organisatie op dit moment heeft. Er is bij 
Samenwerking vooral behoefte aan verbinding. En aan rust.”
 
Van Schadee hoeven we dan ook niet te verwachten dat ze 
meteen stelling neemt in de soms netelige dossiers die Samen-
werking kent, zoals het kindlidmaatschap, de energieomslag en 
de erfpacht. Ze wil vooral eerst de diverse meningen horen, en 
vervolgens proberen een redelijk en voor iedereen aanvaardbaar 
compromis te vinden. De directeur wil wel kwijt dat ze er alles 
aan zal doen om Samenwerking ook op de langere termijn 
financieel gezond te houden: “Op dit moment is er niet zoveel aan 
de hand, maar als je naar de toekomstverwachtingen kijkt, en je 
neemt daarin de nieuwe erfpacht mee, dan is het heel duidelijk dat 
er wat moet veranderen om het mooie dat we hebben te kunnen 
handhaven. De uitgaven moeten omlaag, of de inkomsten omhoog, 
of een combinatie daarvan.”  
Tot slot heeft Schadee nog een wens: “Laten we de discussies 
plezierig houden en laten we het vooral over de inhoud hebben. 
Het allerbelangrijkste is dat de sfeer goed is binnen de organisatie. 
Ik wil daar graag aan bijdragen.” 



Uit het 
kantoor

Karin Schadee

Coronamaatregelen
De woorden ‘Uit het kantoor’ hebben sinds half december een heel 
andere lading voor ons gekregen. We zijn vanwege de corona-
maatregelen namelijk letterlijk uit het kantoor vertrokken. Een deel 
van de medewerkers werkte al grotendeels vanuit huis en inmiddels 
doen we dat in beginsel allemaal, behalve onze medewerker 
technische dienst Bram. Alleen als het echt niet anders kan, zijn 
we op kantoor. We missen elkaar en de bewoners. Ook realiseren 
we ons dat deze werkwijze voor bewoners niet fijn is. Dat geldt ook 
zeker voor het sluiten van de binnentuin. We hebben hiervoor 
gekozen vanwege de veiligheid van de bewoners en onze mede-
werkers, maar beseffen dat we hiermee veel mensen het genot 
ontnemen van bibliotheek, tuin en snelle doorgang. 

Planmatig onderhoud complex 9
Op het moment dat ik dit schrijf (half februari) zijn we druk met de 
voorbereidingen voor het planmatig onderhoud voor dit voorjaar. 
In maart gaan we van start. Complex 9 is aan de beurt, in drie fasen: 
Fase 1: J.M. Coenenstraat 33 - R. Vinkeleskade 44 -> 
half maart tot ongeveer eind juni.
Fase 2: R. Vinkeleskade 43 - 36 -> 
eind april tot ongeveer eind augustus.
Fase 3: R. Vinkeleskade 35 - D. de Langestraat 14 -> 
half juli tot ongeveer eind oktober.

Omdat het onderhoud buiten plaatsvindt, kan dat ondanks 
de coronamaatregelen doorgaan. Helaas moest de informatie-
bijeenkomst op 15 februari online plaatsvinden. 
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Loden leidingen
In veel woningen van Samenwerking zijn nog loden leidingen 
aanwezig. Daarom hebben we een aantal metingen laten verrichten 
in lege woningen, om het loodgehalte in het kraanwater te meten. 
Deze uitkomsten waren gunstig. Dat wil zeggen dat het loodgehalte 
ver onder het wettelijk toegestane niveau lag. Voor alle zekerheid is 
besloten om bij wijze van pilot in de oudste complexen (1, 2 en 3) 
alle woningen te controleren op het loodgehalte in het kraanwater. 
Dit is inmiddels gebeurd. Bij vier woningen was het loodgehalte te 
hoog. Bij woningen waar het loodgehalte te hoog was (en een aantal 
woningen die daaronder liggen) zijn de loden leidingen opgespoord 
en vervangen door kunststof. De pilot wordt op dit moment geëva-
lueerd. We hopen op korte termijn met andere complexen aan de slag 
te gaan. Bij de planning en uitvoering zullen we uiteraard rekening 
moeten houden met de coronamaatregelen. 
Tijdens de werkzaamheden van het vervangen van de rioleringen 
zijn er loden leidingen geconstateerd aan een viertal woningen 
aan de Hobbemakade. Ook deze worden vervangen. 
Bij mutaties vindt altijd een meting van het loodgehalte in het 
kraanwater plaats. Tot nu toe wijzen alle metingen die in mutatie-
woningen zijn gedaan uit dat de waterkwaliteit voldoende is 
volgens de huidige door het RIVM gehanteerde norm.  

Geveltuintjes Hobbemakade
Nu de rioleringswerkzaamheden bijna zijn afgerond, wordt er na 
de lockdown een aanvang gemaakt met het herstel van de gevel-
tuinen. Alle bewoners van de woningen aan de begane grond zijn 
hierover inmiddels geïnformeerd.

ikje 7 januari 2021 nrc handelsblad

STRAATBIEB
Bij mij in de buurt staat er ook eentje: een straatbieb, een Billy gevuld 
met boeken. Ik haal er weleens wat uit. Zet er ook weleens een in. 
Onlangs is er iemand geweest die het concept niet helemaal heeft 
begrepen. De boeken staan in stapeltjes op straat. De kast is foetsie.       

Eddy Koning
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