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‘HI J  STINKT EEN BEETJE’
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Die allereerste schooltuin be-
staat niet meer, maar de tweede 
die werd gesticht wel: dat was 
Vink, midden in de stad. Vanaf 
de jaren vijftig werden de tui-
nen bezocht door schoolklas-
sen. Stefanie wijst op een oude 
foto van een schooltuin aan de 
Spaarndammerdijk, begin ja-
ren dertig. De jongetjes dragen 
overhemden en stropdassen 
en op de achtergrond reikt het 
weiland tot de horizon. “Dat 
geeft een mooi tijdsbeeld.”

Amsterdam telt nog altijd der-
tien schooltuinen. “We mogen 
er trots op zijn dat die er nog 
steeds zijn,” zegt schooltuin-
meester Jan vlak voor de ope-
ning van de tentoonstelling. 
“In veel andere steden staan op 
een plek als deze torens.”

Hij heeft de leerlingen van 
groep 6 van de Lidwinaschool 
eerder vanochtend geleerd hoe 
ze een viooltje poten (‘kuil-
tje eromheen waar het water 
in blijft staan’) en hoe je een 
knol van de dahlia in de grond 
zet (‘bergje maken zodat je 
weet waar hij in de grond zit’). 
Ook onthulden de leerlingen 
samen met kinderburgemees-
ter Angel een nieuw houten 
bankje, gemaakt van een ge-
kapte iep uit de stad (een leer-
ling: ‘hij stinkt een beetje’) en 
een Wereldtuin met groenten 
vanuit de hele wereld, zoals 
sojabonen (Zuid-Amerika) en 
artisjok (Middellandse Zee).

De expositie is tot eind oktober te 
zien in de kas van Schooltuin Vink 
(Nobelweg 31). Open: maandag t/m 
vrijdag 9.00-15.30 uur, als het hek 
open is. 

HET RAMSES SHAFFY HUIS BESTAAT VI JF JAAR 

Het Ramses Shaffy Huis, 

de woongemeenschap 

voor oudere én jonge kun-

stenaars aan de Piet Hein-

kade, bestaat in juni vijf 

jaar. Tijd voor een feestje 

en een nadere kennisma-

king. “We zijn er voor de 

hele buurt.”

Ed Cools begreep er niets van. 
Iedere keer als hij eraan kwam, 
liep Ramses Shaffy met een 
wijde boog om hem heen. Wat 
had hij Ramses misdaan? “Hij 
denkt dat je de hoteldirecteur 
bent,” legde Liesbeth List hem 
uit. “Hij is bang dat hij de reke-
ning van zijn hotelkamer moet 
betalen.”

Het is alweer jaren geleden 
maar Ed Cools, in die tijd 
directeur van het Dr. Sar pha-
tihuis, het verpleeghuis in 
de Roetersstraat, moet er nog 
steeds om lachen. Liesbeth 
List, een goede vriendin van 
Rames Shaffy, wist niet wat ze 
met hem aan moest nadat hij 
ontslagen was uit het zieken-
huis. Naar huis kon niet meer, 
maar een verpleeghuis zou 
wel kunnen. Alleen: Ramses 
wilde daar per se niet naartoe. 
“We deden toen maar alsof 
dit een hotel was, want hotels 
vond hij heerlijk. Hij heeft er 
de laatste jaren van zijn leven 
een goede tijd gehad.” 

Cools is inmiddels vijf jaar be-
stuurder van het Ramses Shaf-
fy Huis, een woongemeen-

Door Michel van Dijk

‘Hier kunnen oudere kunstenaars elkaar ontmoeten en samen kunst maken’

schap voor oudere en jonge 
kunstenaars. “Een initiatief 
van Liesbeth en het bestuur 
Stichting Kunstenaarshuizen 
Amsterdam. We wilden graag 
een huis voor oudere kunste-
naars, een plek waar ze elkaar 
kunnen ontmoeten, inspire-
ren en kunst kunnen maken. 
Een gebouw dat kunst ademt. 
Zoiets bestond nog niet in 
Amsterdam.”

Geestverwantschap
Met steun van de gemeente 
Amsterdam en woningcor-
poratie Stadgenoot kwam dat 
huis er, aan de Piet Heinkade. 
“Dat ons dat is gelukt, vind ik 
nog steeds bijzonder. Natuur-
lijk kwam dat vooral door Lies-
beth, inmiddels helaas over-
leden. Zij was onze gouden 
sleutel. Overal waar zij kwam, 
gingen deuren open. Zonder 

haar was het Shaffy Huis er 
nooit gekomen.”

Marion Vandermeulen, beel-
dend kunstenares en vanaf 
het eerste uur bewoner van 
het Shaffy Huis, vindt het 
nog elke dag fantastisch om 
er te wonen. “De inspiratie en 
geestverwantschap met andere 
kunstenaars, dat is prachtig. 
Je spreekt elkaars taal, houdt 
elkaar scherp bij alles wat je 
maakt.”

Tegelijkertijd benadrukt ze 
dat het Shaffy Huis bedoeld is 
voor zowel oudere als jon-
gere kunstenaars. “Via Bureau 
Broedplaatsen zijn hier twaalf 
appartementen voor jonge 
kunstenaars. Zij kunnen hier 
vijf jaar wonen, dan komt de 
volgende groep. De bedoeling 
is dat jongeren en ouderen 

elkaar hier ontmoeten. En het 
werkt, we doen veel samen. 
We maken bijvoorbeeld 
samen kunst in ons groepsate-
lier, één van de zes ateliers in 
het huis.”

Cultureel havenkwartier
Ontmoeten, creëren en expo-
seren, daar gaat het om. En dan 
gaat het ook over ontmoetin-
gen met de buurt. Cools: “In 
onze sociëteit vinden culturele 
lezingen plaats, poëziemidda-
gen, muziekoptredens, maar 
ook buurtfeestjes en VVE-
vergaderingen. We staan open 
voor alle vormen van culturele 
samenwerking.”
In de twee prachtige atria van 
het Shaffy Huis, het Liesbeth 
List-atrium en het binnenkort 
te openen ART-ium tonen 
bewoners hun werk. Cools: 
“Als het ART-ium opengaat – 
hopelijk tijdens onze lus-
trumviering in juni – kunnen 
ook buurtbewoners komen 
kijken.”

Vandaar dat Cools namens het 
Shaffy Huis deelneemt aan het 
dit jaar gestarte overleg tussen 
vijf culturele instellingen in 
het Oostelijk Havengebied: De 
Eester, de Nieuwe KHL, Loods 
6, Mezrab en het Shaffy Huis. 
“De bedoeling is dat we elkaars 
culturele aanbod versterken. 
We zijn net begonnen, maar ik 
verwacht er mooie dingen van. 
Zo denken we erover om in 
september een gezamenlijke 
culturele manifestatie te or-
ganiseren. Dat zou een mooie 
aftrap zijn van ons cultureel 
havenkwartier, want dat staat 
ons voor ogen.”

Het Leven Lief Huis
En dan is er het Leven Lief 
Huis, een droom waar Cools 
en Liesbeth List al mee 
rondliepen tijdens hun eerste 
plannen voor het Shaffy Huis. 
Cools: “Dat wordt een klein-
schalige woonvoorziening 
voor oudere kunstenaars die 
door dementie of ernstige 
lichamelijke beperkingen 24 
uur zorg nodig hebben. Het 
ongelofelijke is dat ook dit 
plan is omarmd. Woningcor-
poratie Stadgenoot was met-
een enthousiast, Zorggroep 
Amsterdam Oost (ZGAO) 
verzorgt de exploitatie.”

Januari 2023 begint op Oos-
tenburg de bouw van het 
Leven Lief Huis, op een steen-
worp afstand van het Shaffy 
Huis. “Het wordt een prachtig 
gebouw met een mooie bin-
nentuin en een buurtsociëteit. 
Beide kunstenaarshuizen 
worden buren van elkaar. 
Kunstenaars die niet langer 
zelfstandig in het Shaffy Huis 
kunnen wonen, mogen dan 
daarnaartoe. Ze hoeven de 
buurt niet uit.”

Cools vindt het nog steeds on-
gelofelijk hoeveel er is bereikt. 
“Tien jaar geleden stond alles 
alleen nog op papier. Straks 
staan er twee prachtige gebou-
wen, voor onze bewoners en 
voor de rest van de stad. Want 
we zijn er voor iedereen.”

www.kunstenaarshuizen.amster-
dam

Ed Cools is bestuurder van het Ramses Shaffy Huis aan de Piet 
Heinkade, en samen met onder anderen Liesbeth List initiatiefnemer. 
“We wilden een huis voor oudere kunstenaars, waar ze elkaar kunnen 
ontmoeten, inspireren en kunst kunnen maken. Zoiets bestond nog 
niet in Amsterdam.”

‘Vrolijke verhalen over het Nederlandse dierenrijk’

Van natuurjournalist Kirsten Dorrestijn verschijnt op 

16 juni haar eerste boek: Het boek van de kleine dieren 

(en de wat grotere). Het zijn vrolijke verhalen vol wetens-

waardigheden over het Nederlandse dierenrijk. 

NIEUW BOEK OVER DE NATUUR

Voor mooie of interessante 
dieren hoef je niet naar de 
andere kant van de wereld, 
ontdekte Kirsten tijdens haar 
werk. Ze zijn overal te vinden, 
als je maar goed kijkt. Zelfs het 
nietigste groenstrookje kan al 
grappige soorten opleveren. 
Wat te denken van ons zeven-
stippelig lieveheersbeestje of 
de tuinslak? In Het boek van 
de kleine dieren (en de wat 
grotere) gaat Kirsten Dorres-
tijn op pad met experts om te 
kijken hoe het met de Neder-
landse fauna gesteld is. Hoe 
gaat het met onze egels, waar 

kun je boomkikkers vinden 
en hoe zorgen we ervoor dat 
hommels vrolijk blijven rond-
vliegen? Aan de hand van 25 
reportages neemt Kirsten ons 
vol enthousiasme mee door 
het dierenrijk en laat ze zien 
hoe we dat zo lang mogelijk 
kunnen behouden.
Kirsten Dorrestijn is als 
freelance journalist gespeci-
aliseerd in natuur. Het liefst 
maakt ze reportages, waarvoor 
ze op pad gaat met biologen.


