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loos: door een echtschei-
ding of het kwijtraken van
een baan. Ook zijn er econo-
mische daklozen, die wel
werk hebben maar geen
huis. Mensen hebben het
idee dat daklozen alcoholis-
ten zijn of aan de drugs zit-
ten, maar dat is niet zo. Het
zijn mensen zoals jij en ik,
met ouders en broers en
zussen.”

Cikic’ werk is verzameld
in het boek Inside Out. Alle
opbrengsten van de publica-
tie doneert Cikic aan de dak-
lozenopvang in de vorm van
bezigheden, zoals boeken,
een tafeltennistafel en
bordspellen.

„Uit gesprekken met dak-
lozen blijkt dat hieraan be-
hoefte is: een plek waar ook
plezier gemaakt kan wor-
den, naast eten en slapen”,
aldus Cikic.

door Lauren Booster

AMSTERDAM • Tijdens de
coronapiek volgde foto-
graaf Jermain Cikic dak-
lozen aan de Transforma-
torweg om aandacht te
vragen voor hun proble-
matiek. „Iedereen klaagde
over hoe moeilijk het was
binnen te blijven, maar
daklozen verlangen naar
een dak boven hun hoofd.
Dat was een contrast.”

Het idee daklozen te foto-
graferen, ontstond toen Ci-
kic (27) oude kleding naar de
opvang bracht. Er stond een
lange rij mensen, die e e n
voor e e n naar binnen moch-
ten. „Aan ons werd gevraagd
zoveel mogelijk binnen te
blijven, maar daklozen wer-
den juist naar buiten ge-
stuurd.”

Toen Cikic zijn idee bij de

daklozenopvang voorlegde,
werd hij met open armen
ontvangen. „De eerste paar
dagen heb ik gebruikt om
met mensen te praten en te
zien hoe het daar gaat”, ver-
telt hij. „Ik wilde laten zien

dat ik goede bedoelingen
had en dat het idee uit mijn
hart kwam.”

De verhalen van de daklo-
zen raakten hem. Cikic:
„Mensen worden op ver-
schillende manieren dak-

Fotoboek: daklozen tijdens corona
Fotograaf
Jermain Cikic
met zijn boek.
EIGEN FOTO
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rige week vertrokken. Het
opbouwen van het rijksmo-
nument, naar ontwerp van
de beroemde kerkarchitect
Pierre Cuypers, is in volle
gang. De Stichting Vrienden
van de Bovenkerkse Urba-
nus is nauw betrokken bij
actie ’Help ons uit de brand’.

Gewelven hersteld
Voorzitter Clem Venne:

„Je hoort om je heen dat het
moeilijk vrijwilligers vinden
is, maar wij delen ze in tijd-
blokken in, zovelen helpen
ons. Bij de brand zijn dui-
zenden stenen naar bene-
den gekomen. Die waren
wonderwel intact, op ce-
mentresten na. Onze vrij-
willigers hebben ze schoon
gebikt, zodat de authentieke
steentjes kunnen worden
teruggeplaatst. De eerste
gewelven zijn hersteld.”

Terwijl de verzekering
het gebouw voor haar reke-
ning neemt, hebben de
Vrienden besloten de kerk
op meerdere fronten de 21e

eeuw in te loodsen. Venne:
„We hadden in 2016 net een
renovatie achter de rug, dus
de kerk was op zich prima.
Maar nu we weer moeten
opbouwen, zijn er een paar
dingen waarmee we reke-
ning willen houden. 140 jaar
geleden hadden ze geen rol-
stoelen en rollators en het
gebouw is multifunctioneel,
er wordt veel gemusiceerd
en gezongen. Met de choco-
laderepen hopen we vloer-
verwarming en aangepaste
verlichting en geluid te be-
kostigen.”

Maar bovenal willen ze
het herstel van de histori-

sche kruiswegstaties – zo’n
drie ton – kunnen betalen.
De kerkelijke schilderingen
zijn door de brand, die werd
veroorzaakt door kortslui-
ting, gaan ’bubbelen’.

Museum Jan
Kunstenares Jazzy de

Groot gaat ze publiekelijk in
het moderne Museum Jan
herstellen. Door corona is
dit plan enkele maanden
uitgesteld. Van den Helder:
„Moet je je voorstellen dat
mensen met eigen ogen zien
hoe zij die schilderijen her-
stelt? En dat allemaal bekos-

tigd met chocolade.”
Als voormalig groente-

boer weet hij dat je je pu-
bliek af en toe moet verras-
sen. Dat gaat zaterdag ge-
beuren. Dan zal het nieuwe
luxe chocoladeblikje wor-
den gepresenteerd. Van den
Helder: „Dat gaat een happe-
ning worden. Het blik komt
uit de lucht.” Dan oplettend:
„Kun je wel vermelden dat
mensen niet massaal naar
de kerk komen vanwege co-
rona.” Grinnikend: „De to-
ren van de Urbanus is zo
hoog, ze kunnen het vanuit
hun huis zien.”

Repen
worden
door
vrij-

willigers
langs-
gebracht

In een parkeergarage in Zuid is in de nacht van woensdag op
donderdag in zestien auto’s ingebroken. De ruiten werden
ingeslagen. Agenten namen donderdagmorgen poolshoogte in
de garage aan de Van Baerlestraat. De buit is onbekend.16

AMSTERDAM • De politie heeft vijf ver-
dachten aangehouden voor een woning-
overval aan de Ferdinand Bolstraat
woensdagavond. Daarbij belden meerde-
re daders aan met een bos bloemen. Zij
overvielen de bewoners van 67 en 76. Een
van hen raakte daarbij gewond aan het
hoofd en werd naar het ziekenhuis ge-
bracht.
De overvallers vielen dit slachtoffer aan
toen hij opendeed en bedreigden hem
met een vuurwapen. Volgens de politie
waren de daders uit op diverse kostbaar-
heden en gingen ze er met onbekende
buit vandoor. De vijf verdachten werden
kort na de overval aangehouden in de
buurt van de woning. Het gaat om Am-
sterdammers van 15, 16 en 18 jaar oud en
twee 22-jarigen.

VIJF ARRESTATIES

WONINGOVERVAL

De politie pakte de vijf verdachten, die geweld
gebruikten tijdens een woningoverval, vrijwel
direct op. FOTO INTER VISUAL STUDIO

AMSTERDAM • Paradiso huisvest in okto-
ber negen concerten tijdens het Amster-
dam Dance Event. De liveshows hebben
een beperkte capaciteit en zullen een
meer audiovisuele vorm krijgen dan nor-
maal.
In de twee zalen is in totaal plek voor 336
bezoekers. Onder anderen de artiesten
Speedy J., Satori en Legowelt treden van
woensdag 21 tot en met zondag 25 okto-
ber op. Het volledige programma maakt
Paradiso later bekend.
Eerder werd al bekend dat ADE dit jaar
zou doorgaan. De organisatie probeert
met een selectie van kleine liveshows en
diverse digitale evenementen een corona-
bestendig festival te organiseren. Het
Amsterdam Dance Event trok vorig jaar
nog ruim 400.000 bezoekers uit een
recordaantal van 146 landen.

ADE-CONCERTEN

IN PARADISO

Vrienden redden St. Urbanus met chocolade

Chris van den Helder, Edwin
Barentsen en Clem Venne voe-
len zich betrokken bij de afge-
brande St. Urbanus. Met choco-
laderepen hopen zij onder meer
de schilderingen in de kerk te
restaureren.
FOTO RICHARD MOUW

door Mascha de Jong

AMSTELVEEN • Gelovig of
ongelovig, de St. Urbanus-
kerk in Bovenkerk ver-
bindt meer dan ooit sinds
op 15 september 2018 de
vlammen uit het dak sloe-
gen. Met de herbouw
komt het goed, dankzij
verzekeraar Donatus.
Vrijwilligers zien echter
meer opknapwerk, bij-
voorbeeld aan de religieu-
ze schilderijen, de zoge-
noemde kruiswegstaties.
Dat doen ze met chocola-
de. Gods wegen zijn on-
doorgrondelijk.

Menig Bovenkerker heeft
zich met de tijdelijke choco-
laderepen bemoeid: Edwin
Barentsen kwam met het
idee, zijn schoonzoon ont-
wierp de verpakking én een
nieuw luxe doosje. De plaat-
selijke, internationale cho-
coladegigant Martinez
maakt honderdduizenden
repen en een trits vrijwilli-
gers onder leiding van Chris
van den Helder brengt de
repen aan de man via win-
kels en internet.

Per fiets
Wordt er via het laatste

kanaal gekocht, dan bren-
gen ze de repen hoogstper-
soonlijk per fiets langs.
„Goed voor onze conditie en
we maken mensen blij”,
zegt Van den Helder la-
chend. Om daar gehaast aan
toe te voegen: „Natuurlijk al-
leen in de omgeving. De be-
stelling van tien repen uit
Amerika gaat per post.”

De laatste vrachtwagen
met vuil van de brand is vo-


