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Subsidie-
vreters

Subsidie is
een raar
woord. Vroe-

ger was het een mooi woord.
Je ondersteunde iets moois.
Iets kostbaars. Nu is het be-
smet, alsof alle subsidievre-
ters linkse hobbyisten zijn die
nergens goed voor zijn.
Afgelopen weekend stonden
duizenden mensen te schreeu-
wen op het Leidseplein, om-
dat ze het rücksichtlose snij-
den in kunstsubsidies aan de
kaak wilden stellen. Ook deze
discussie wordt weer gevoerd
door twee uitersten, die elkaar
vinden in de overdrijving. De
één ziet de ondergang van de
stad als de cultuursector min-
der geld krijgt. De ander ziet
alles wat ingewikkelder is dan
Jan Smit als linkse hobby en
wil het liefst al die schouw-
burgen ombouwen tot pop-
tempels.
Subsidies. AT5 kreeg laatst
weer een soort noodsubsidie.
Het zou namelijk jammer zijn
als zo’n zender straks niet
meer bestaat. Tja, daar zit wat
in. En toch. De Amsterdamse
zender kan ook fuseren met
RTV/NH of Het Parool. Het
is toch een gewoon bedrijf?
Waar trek je de lijn? Veel ge-
meenten ondersteunen ook
voetbalclubs die vervolgens
weer veel te dure spelers aan-
trekken. Kan zo’n club zich-
zelf niet bedruipen?
Het ligt er ook aan wie het
vraagt, die subsidie. Stel dat
Johan Cruijff bij de wethou-
der financiën aanklopt om
geld te vragen voor Ajax. Lo-
dewijk Asscher houdt van
voetbal. En hij houdt hele-
maal van ‘de verlosser’. Dus
als Johan langskomt, weet je
zeker dat Ajax bakken ge-
meenschapsgeld krijgt.
Subsidie. Laten we het woord
zelf maar afschaffen.

Burgemeester Eberhard van
der Laan wil om de tafel met
minister Opstelten (veilig-
heid en justitie) om te praten
over het pasjessysteem voor
coffeeshops. De burgemees-
ter voorziet grote problemen
voor de stad als de voorstel-
len zoals die in het regeerak-
koord zijn opgenomen, door-
gaan. Van der Laan: 'De
regering wil een eind maken
aan de overlast van wiettoe-
risten. Een pasjessysteem,
zodat coffeeshops eigenlijk
besloten clubs worden, zou
in de grensstreek goed kun-
nen werken. In Limburg
racen toeristen de grens
over, kopen wiet, en zijn
weer weg. In Amsterdam is
dat heel anders. Wij ontvan-
gen per jaar 4 miljoen toeris-
ten. Een kwart daarvan be-
zoekt tijdens het verblijf in
de stad ook een keer de cof-
feeshop, maar dat is niet hun
voornaamste doel. Als je het
die mensen onmogelijk
maakt veilig en gereguleerd
wat wiet te kopen in de cof-
feeshop, dan loop je het risi-
co dat straks 1 miljoen men-
sen op straat softdrugs
kopen. Iedereen die ouder is
dan 30 weet nog hoeveel
overlast de straatdealers
vroeger gaven. Dit is het
paard achter de wagen span-
nen.'
De minister heeft al in de
media laten weten geen uit-
zondering te willen maken
voor Amsterdam. Van der
Laan: 'Dat was een eerste re-
actie. Ik ken Ivo Opstelten
en ga uit van de ratio van de
minister. Dit is een overleg-
land waar we met feiten en
cijfers regeren, en wij heb-
ben goede argumenten. Ik
ben het eens met de minister
dat overlast en het gebruik
door jongeren moet worden
tegengegaan. Wij denken
graag mee over maatregelen
die deze problemen echt op-
lossen. Het vraagt ook om
een enorme politie-inzet als
wij straks illegale drugsver-
koop, straathandel en meer
overlast moeten tegengaan.
Wij hebben onze agenten
hard nodig om overvallers te
arresteren.'
Van der Laan voelt zich ge-
steund door de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten
(VNG) die ook met andere
steden van plan is weer een
'wiettop' te organiseren, zo-
als eerder in 2008. 'Daar
komt alle kennis bij elkaar.
Het is goed om de argumen-
ten bij dit grote maatschap-
pelijke probleem goed op
een rijtje te krijgen. Wij zul-
len het rijk hier zeker voor
uitnodigen.'

Op zevenjarige leeftijd werd
bij Strategier eenWilms-tu-
mor geconstateerd. Na haar
genezing werd er nooit meer
gesproken over haar ziek zijn,
ook niet binnen het gezin. 'Ik
wilde er een hele tijd niets van
weten en die periode achter
me laten', vertelt de schrijf-
ster. Haar ervaringen bleven
onverwerkt en dat ging zich
uiteindelijk wreken. 'Ik wilde
niemand tot last zijn en mijn
familie er niet onnodig mee
belasten, maar het zat me heel
erg dwars. Ik schaamde me en
voelde me ondankbaar. Ik
moest juist genieten, dat
maakte dat ik veel uitging.
Een soort vluchtgedrag.'
Een psycholoog stimuleerde
haar om haar ervaringen op te
schrijven. 'De eerste versie
heb ik op mijn zestiende op-
geschreven. Dat was vooral
therapeutisch, om de gebeur-
tenissen te verwerken. Het
was een stroom aan woorden.'
Met ondersteuning van een

schrijfcoach van Het Schrijf-
atelier bewerkte ze dit tot een
manuscript. 'De scènes die in
het boek staan, speelden zich
als een film steeds opnieuw af
in mijn hoofd. Mijn vader hui-
lend, de stomme petjes, mijn
kale kop en de naald bij mijn
hand. Ik vond dit moeilijk om
uit te spreken, maar op papier
lukte het wel.' Jeroen Terlin-
gen, die Strategier kende via
haar redactiewerk bij Vereni-
ging 'Ouders, Kinderen en
Kanker' (VOKK), schreef het
voorwoord en stimuleerde
haar om het manuscript op te
sturen naar uitgeverijen. 'Twee
weken later had ik een con-
tract bij Uitgeverij L.J. Veen.'
Onlangs stond ze nog voor
een volle zaal om te praten
over 'Een kikker in mijn buik'.
'Ik vond het een gek idee dat
ik daar stond, omdat ik zolang
moeite heb gehad om het te
hebben over mijn ervaringen.
De reactie uit de zaal was
overweldigend. Mensen kwa-

men in tranen naar me toe
omdat ze het zo herkenbaar
vonden. Ook mijn mail
stroomt vol. Er blijkt een gro-
te behoefte aan te zijn. Vanuit
het perspectief van een kind is
er nog niet eerder een boek
geschreven over kinderkanker.
Dat was iets dat miste. Som-
mige ouders met een ziek
kind waren soms al jaren aan
het zoeken.'
Voor kinderen is het moeilijk
om zich te uiten. 'Als je zeven
bent, dan ben je niet bewust
van je eigen ik. Volwassenen
kunnen zoeken naar iemand
om mee te praten. Daar heb je
geen besef van als kind. Je
bent kwetsbaar en nog niet
sterk genoeg. Twintig jaar ge-
leden was er bovendien niet
de begeleiding die er nu is.
De behandeling was gericht
op overleven. Nu is er veel
meer aandacht voor de psy-
chologische aspecten. In de
taal van een kind wordt uitge-
legd wat er aan de hand is.
Het mooiste voorbeeld vind
ik de kanjer-ketting. Bij elke
behandeling krijgt een kind
een kraal die staat voor de be-
handeling. Aan de hand van
de kraal kan een kind zelf uit-
leggen wat het heeft meege-
maakt. Het herhaaldelijk er-

over praten is heel goed.'
Voor haar boek sprak Strate-
gier haar vroegere arts, dokter
Voûte. 'Dat was fantastisch',
zegt ze stralend. 'Ik wilde
hem altijd nog een keer ont-
moeten. 'De eerste die ik
moet spreken voor mijn boek
is dokter Voûte', dacht ik. Hij
was precies zoals ik me hem
herinnerde. Lief en ver-
trouwd, een echte mensen-
dokter. Hij ging altijd door de
knieën. Hij wist nog wie ik
was. Ik wilde van hem weten
wat hij zich nog herinnerde
en hoe hij zijn werk heeft er-
varen. Zijn manier om kinde-
ren te benaderen was om kan-
ker 'een kikker in je buik' te
noemen. Kinderen ontspan-
nen zich daardoor en voelen
zich fijner. Beeldjes en schil-
derijen van kikkers, dat was
iets dat hij verzamelde.'
Strategier is momenteel bezig
met haar eerste roman. 'Ik
moest eerst dit verhaal op-
schrijven.' De schrijfster
schenkt de opbrengsten van
haar boek aan Stichting KiKa
enVereniging 'Ouders, Kinde-
ren en Kanker'. 'Een kikker in
mijn buik' is verkrijgbaar voor
14,95 euro in de boekhandel.
Meer informatie op
www.eenkikkerinmijnbuik.nl.

Een kikker in mijn buik

NICOLEWIJNJETERP

OUD-WEST – 'Een kikker in mijn buik' heet de auto-
biografie vanValerie Strategier (26). Zij schrijft hierin
over kinderkanker vanuit het perspectief van een kind.
Strategier: 'Ik wilde mijn verhaal uitgeven met het idee
dat anderen er steun aan hebben.'

Valerie Strategier.

Tijdens het bezoek stond het
thema 'economische ontwik-
keling' in en rond de Jan
Evertsenstraat centraal. Dit
vanwege de actualiteit en om-
dat ondanks alle inspannin-
gen van winkeliers en stads-
deel er te veel winkels te lang
leeg staan. De straat vindt on-
voldoende aansluiting bij de
positieve ontwikkelingen in
de rest van voormalig stads-
deel De Baarsjes.
Godfried Lambriex, porte-
feuillehouder Wijkaanpak:
'De moord op de juwelier
Hund vorige maand heeft het

stadsdeel, ondernemers, be-
woners en professionals zeer
aangegrepen. Na de eerste
verslagenheid hebben wij el-
kaar opnieuw gevonden in
onze gezamenlijke ambitie
om van de Jan Evertsenstraat
weer een aantrekkelijke win-
kelstraat te maken. Het spon-
tane initiatief 'Geef om de
Jan Eef' van een groep be-
trokken buurtbewoners vormt
een inspiratiebron.'
Naast de Jan Evertsenstraat is
er ook een bezoek gebracht
aan de Buurtentree op het
Mercatorplein en de meester-

coupeursopleiding (in oprich-
ting) aan het Jan Maijenplein.
Abdeluheb Choho, porte-
feuillehouder Economie: 'Die
opleiding gaat beweging
brengen in de buurt, bijvoor-
beeld doordat leegstaande
winkels gebruikt gaan wor-
den als ateliers voor ontwer-

pers.'
Portefeuillehouders van
stadsdeel West, bewoners,
ondernemers, corporaties en
professionals hebben geza-
menlijk met de commissie
gesproken over hun eigen vi-
sie op de situatie en de moge-
lijke oplossingen.

Commissie Wijkaanpak in West

De Visitatiecommissie Wijkaanpak in de Buurtentree aan het
Mercatorplein.

WEST – DeVisitatiecommissieWijkaanpak bracht
donderdag 18 november een bezoek aan stadsdeelWest.
Deze commissie, voorgezeten door Scief Houben, be-
reidt een doorstart van deWijkaanpak voor.
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