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Theater Veder werd in 2005
opgericht, als een positief
antwoord na de moord op
Theo van Gogh. Westra: 'Ik
moest iets doen. Ik ben van
origine verpleegkundige,
heb daarna de theaterschool
gedaan en ben bijvoorbeeld
met 240 kinderen in Zuid-
oost twee jaar lang bezig ge-
weest om klassieke opera's
op te voeren. Toen Van Gogh
hier om de hoek werd ver-
moord, ben ik ga nadenken
over sociale cohesie in de
buurt. Samen zijn we sterk
binnen een samenleving; het
is een eenvoudig principe
waar leuke energie uit voort
komt. Ik ben begonnen met
muziektheatervoorstellingen
voor bewoners van bejaar-
denhuizen. Mensen die een
probleem met hun geheugen
hebben, een kwetsbare doel-
groep. Toen kwam de vraag
uit de praktijk: wat kunnen
onze medewerkers hiermee?
Wij hebben een vertaling ge-
maakt van muziektheater in
de zorg naar de alledaagse
praktijk van medewerkers.
Kunst is een geweldig mid-
del om één op één contact te
maken, en wij zorgen ervoor
dat instellingen er wat aan
hebben. We trainen de mede-
werkers zodat ze de methode
zelf kunnen toepassen in de
dagelijkse praktijk. Het is
gelukt om concurrerende
zorginstellingen met elkaar
te laten samenwerken. Ik

werk met Amsta, Cordaan en
Osira Groep. Een kunstenaar
laat iets tastbaars achter, een
tekening of een beeld. Wij
laten een methodiek achter
en het is voor mij een uitda-
ging die methodiek levend te
houden als wij op een be-
paald moment weer vertrek-
ken.'
Inmiddels maakt Theater Ve-
der ook voorstellingen voor
andere kwetsbare doelgroe-
pen: kinderen met autisme,
psychiatrisch patiënten,
mensen met een verstande-
lijke beperking. Ze zijn ac-

tief in het hele land. Westra:
'Theater verder werkt met
een vaste club betrokken
freelancers, zowel acteurs als
muzikanten. Van 2008 tot en
met 2010 is Theater Veder
opgenomen in het Transitie-
programma voor de Langdu-
rende Zorg van het ministe-
rie van Volksgezondheid. In
die periode hebben het pro-
ject en de methode zich kun-
nen ontwikkelen en is er een
wetenschappelijk onderzoek
uitgevoerd. Professor dr.
Dröes van het VUmc en dr.
Van Weert van de UvA heb-
ben onderzocht wat het ef-
fect is van de Veder-metho-
de. Het blijkt dat er een beter
contact ontstaat en dat het
een positief effect heeft op
het arbeidsplezier van mede-
werkers in de zorg. Instellin-
gen hebben beperkte finan-
ciële middelen, met dit
onderzoek zien ze wat het
rendement is.'
De voorstelling 'Salon de la
Poésie' is bedoeld voor 60-

plussers uit Oost. Het is een
voorstelling vol nostalgie,
humor en ontroering die
oude tijden doet herleven.
De voorstelling wordt twee
keer gegeven: zaterdag 24
september om 19 uur en
zondag 25 september om
14.30 uur. Theater Veder zit
aan de Derde Oosterpark-
straat 88. Entree één euro.
Op zondag 25 september
wordt op dezelfde locatie
van 11 tot 13.30 uur een
workshop gegeven over de
Veder-methode, bedoeld
voor familie, mantelzorgers,
en vrijwilligers die op een
creatieve manier willen leren
gemakkelijker contact te ma-
ken met mensen die daar,
bijvoorbeeld door geheugen-
problemen, niet meer goed
toe in staat zijn. Kosten één
euro.
Er passen ongeveer 35 men-
sen in de zaal, van tevoren
aanmelden is dus handig: te-
lefoon 7700306 of per email:
info@theaterveder.nl

Intiem theater voor ouderen

TRUDY ADMIRAAL

OOST – Het programma van het Rode Loper festival,
komend weekeinde in stadsdeel Oost, puilt uit. Twee
kunst- en cultuurdagen lang is er op vrijwel elk mo-
ment van de dag voor één euro een voorstelling te
zien, een workshop te volgen of een andere activiteit
te bezoeken. Eén van de deelnemers uit de Ooster-
parkbuurt is Theater Veder met de bijzondere huiska-
mervoorstelling 'Salon de la Poésie'. Artistiek leider
Marieke Westra: 'Alle ouderen uit de buurt zijn wel-
kom.'

Marieke Westra, artistiek leider van Theater Veder, voor het pand in de Derde Oosterparkstraat 88. (Foto: Leen Visser)

De burgemeester vanAmster-
dam is gedagvaard door de
stichting bestrijdingAntisemi-
tisme (BAN), het kort geding
dient 17 oktober. Volgens
BAN laat de burgemeester na
op te treden tegen antisemiti-
sche spreekkoren van de
Ajax-aanhang in deArena.
Eerder dit jaar spande de
stichting BAN met succes een
zaak aan tegenADO Den
Haag, om dezelfde reden. De
rechter gaf de stichting gelijk,
en bepaalde dat een wedstrijd
onmiddellijk stilgelegd moest
worden zodra de Haagse sup-
porters dergelijke kwetsende
spreekkoren zouden aanheffen
en er niet werd ingegrepen.
Eberhard van der Laan: 'Daar
ben ik het volstrekt mee eens.
Toch ligt het bij Ajax veel in-
gewikkelder. De vaste aan-
hang gebruikt het woord jo-
den positief, het is een
geuzennaam. Ik vind dat er
een fors verschil zit tussen
teksten als 'joden, superjoden'
en 'hamas, alle joden aan het
gas'. Superjoden is positief
bedoeld. Oenig, dat wel, maar
met een andere intentie. Ik
zou het liever niet horen, want
het lokt antisemitische spreek-
koren uit. Daarom moet het
veranderen, maar dat kost
tijd.'
De burgemeester gaat praten
en, zoals hij het zelf zegt, ver-
bindingen leggen. Dat doet hij
niet alleen bij Ajax. De bezui-
nigingen van het kabinet gaan
de stad treffen. Van der Laan:
'De gemeente kan de klappen
nooit compenseren, dat is een
illusie. We krijgen zelf ook
veel minder geld. Het enige
dat we kunnen doen is probe-
ren in de uitwerking de schade
op lange termijn zo beperkt
mogelijk te houden.'
Kan de burgemeester een ver-
binding maken tussen rijke
Amsterdammers en stadgeno-
ten die het zwaar hebben? Van
der Laan: 'DeAmerikaanse
miljardair Warren Buffett pleit
voor een belastingverhoging
van de elite. Maar in Amerika
betalen goedverdienende
mensen 20 procent belasting,
hier 52 procent. Ik ben wel in
gesprek met de organisator
van de miljonairsbeurs die elk
jaar in Amsterdam wordt ge-
houden. Ik kreeg een uitnodi-
ging voor de opening, daar
kreeg ik in eerste instantie
geen warm gevoel bij, maar
toen dacht ik: ik ga deze men-
sen aanspreken op hun verant-
woordelijkheid. We gaan kij-
ken of we een
inzamelingsactie kunnen hou-
den bij de bezoekers van de
miljonairsbeurs. De gemeente
hoopt daarmee een extra be-
drag op te halen voor de op-
vang vanAmsterdamse daklo-
zen in de winter.'

Reis

Ik ga weleens aan het IJ zitten
om weg te varen.Weg te dro-
men. Een ideale plek is het
Java-eiland, waar grote cruise-
schepen langzaam voorbij
schuiven. Zeker als de zon
schijnt en de passagiers uit-
bundig zwaaien. Dan denk ik
aan Slauerhoff, dichter en
scheepsarts aan het begin van
de vorige eeuw:
Ik leefde ook liever mono-
gaam,
Maar ben veroordeeld als no-
made,
Tot geen gestage echt be-
kwaam,
Steeds af te wijken van de pa-
den
Datzelfde heb ik als ik op het
Centraal Station langs de in-
ternationale trein loop. Naar
Berlijn. Naar Parijs. Elke keer
denk ik er aan om zomaar in te
stappen, maar nooit doe ik het.
Ik blijf. Altijd. Ik blijf zitten op
een bankje, terwijl een deftige
Engelse dame met haar rolkof-
fer zeult en ik best met haar
mee wil.
Onder de brug vlak bij het
Singel, staat in grote letters:
'Terugkomen is niet hetzelfde
als blijven.' Mooi. Ik kijk er al-
tijd even naar. Even voel ik
me de zwerver, die daar tussen
de fietsen ligt te slapen.
Veel mensen gingen. Veel
mensen bleven. Amsterdam
heeft iets met reizigers. Nog af
en toe zie je een matroos op de
Zeedijk.
In de stad Amsterdam
Waar de zeelieden lallen
Tot hun nachtmerries schallen
Over oud-Amsterdam.
En dan ben ik heel even heel
gelukkig. Plaatsvervangend.
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Landelijke testdag
MeetingXS donderdag
22 september 2011
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Kom GRATIS werken, ontmoeten
en overleggen in een van de drie
MeetingXS locaties:

MeetingXS Amersfoort (tegenover Amersfoort CS)
MeetingXS Amsterdam (in Zilveren Toren naast Amsterdam CS)
MeetingXS Zwolle (tegenover station Zwolle)


