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Opening van een deel van de verlaagde Karspeldreef in Amsterdam-Zuidoost. Kinderen zitten klaar voor de skelterrace. FOTO OLIVIER MIDDENDORP

AMSTERDAM – Zeker 300.000
hoofdpijnpatiënten in Neder-
land zijn verslaafd aan pijnstil-
lers. Farmaceutische fabrieken
beïnvloeden de patiënten en de
huisartsen om de verkoop te sti-
muleren.

Dit zei een groep neurologen in een
uitzending van Zembla van giste-
ren.

Hoofdpijnpatiënten grijpen naar
de pijnstillers omdat de juiste diag-
nose van de hoofdpijn zelden wordt
gesteld. Dit komt doordat weinig be-
kend is over de oorzaken. Maar da-
gelijks gebruik van paracetamol of
het migrainemiddel Triptane leidt
tot verslaving. Die kan weer nieuwe
hoofdpijnen tot gevolg hebben, al-
dus John Lebbink, neuroloog bij de
Bonifatius Hoofdpijnkliniek.

In de kliniek in Dokkum worden
patiënten gestimuleerd om af te kic-
ken van de medicijnen en wordt de
oorspronkelijke oorzaak van de pijn
behandeld. Lebbink: “Patiënten
denken dat het geen kwaad kan om
dagelijks pijnstillers te slikken. Ner-
gens ter wereld wordt zoveel para-
cetamol verkocht als in Nederland.”

De farmaceutische fabrieken beïn-
vloeden patiënten en huisartsen en
stimuleren de verkoop, stelt Leb-
bink. Congressen van huisartsen en
geneeskundige tijdschriften wor-
den allemaal gefinancierd door de
farmaceutische industrie. Lex
Goudswaard van het Nederlands
Huisartsen Genootschap vindt dit
‘een onethische poging om het
voorschrijfgedrag te beïnvloeden.’

Opvallend is dat ook de Neder-
landse Vereniging van Hoofdpijn-
patiënten wordt gesponsord door
farmaceutische fabrieken zoals
GlaxoSmithKline. Zijn advertenties
staan in de brochures. Mevrouw
Mensing, woordvoerster van de ver-
eniging, ziet geen bezwaar. “Het
kan ook niet anders, want van het
rijk krijgen we niet genoeg geld om
brochures te financieren.” (ANP)

‘Verslaafd
door vele
hoofdpijn’

Bewoner Glenn Nazarali (38)
staat bij winkelcentrum
Kraaiennest te wachten op
het startschot. Zijn twee

kinderen zitten startklaar om zo me-
teen met hun skelters de verlaagde
Karspeldreef in te luiden. Nazarali
is blij met de verlaging. “Het is een
stuk overzichtelijker nu, het past
beter in de buurt en het is veiliger.’’

Om aan de andere kant van de
dreef te komen, moesten bewoners
jaren door de donkere tunnel die
onder de drie meter hoge weg door-
liep. “Daar durfde niemand meer
doorheen, hartstikke gevaarlijk was
het daar. Je kunt nu tenminste de
overkant van de weg weer zien.’’

Dertig jaar geleden kwam Nazarali
uit Suriname naar de Bijlmer waar
hij in Ganzenhoef belandde. Nu
woont hij in de woonwijk pal achter
het winkelcentrum Kraaiennest, in
een rijtjeshuis in plaats van de flat
waar hij jarenlang woonde. De Bijl-
mer is veel veranderd sinds zijn
jeugd. “Eind jaren zeventig was het
nog een groene, rustige buurt, maar
tien jaar geleden leek het alsof er al-
leen maar drugsdealers rondlie-
pen.’’

Met de sloop van de torenflats, de
laagbouw die ervoor in de plaats
kwam, de nieuwe winkelcentra en
meer politie op straat, zag Nazarali
de ongure types langzaam verdwij-
nen. “Ik durf mijn kinderen nu
rustig buiten te laten spelen.’’

Een strikte scheiding tussen wo-
nen en werken en dus ook tussen
wegen en woongebieden. Dat was
in de jaren zeventig het idee achter
de bouw van de nieuwe Bijlmer-
meer. De drie meter hoge dreven die
de wijk doorkruisten, waren voor

het snelle verkeer, op het maaiveld
daaronder vonden bewoners hun
weg op de groene wandel- en fiets-
paden tussen de torenflats door.
Maar meer nog gebruikten zij de
winkelcentra, de parkeergarages en
de tientallen loopbruggen die de
flats met elkaar verbonden. “Tot
een paar jaar geleden kon je op een
regenachtige dag de hele Bijlmer
doorlopen zonder nat te worden,’’
grapt portefeuillehouder Els Ver-
donk van  Ruimtelijke Ontwikkeling
in stadsdeel Zuidoost.

Soms best handig, maar niet be-
vorderlijk voor de veiligheid. “Er
ontstond een situatie waarin bewo-
ners zich niet meer buiten durfden
te begeven. Alles deed je onder-
gronds of via de loopbruggen.’’

De vernieuwingsoperatie die het
stadsdeel 1992 inzette, moest dit
veranderen. Besloten werd om meer
dan de helft van de 12.500 flat wo-
ningen te slopen en er laagbouw

voor in de plaats te zetten, de dre-
ven te verlagen en ‘met het oog op
de sociale veiligheid’ flink wat
groen te laten verdwijnen. Verdonk:
“Groen is mooi, maar na tien uur ’s
avonds wordt het een ander ver-
haal. De buurt is nu zichtbaar oké.’’

Dat er veel groen verdween, kun-

nen Alex Uilkema (73) en Hans Ca-
merink (68) beamen. De twee buur-
mannen wonen in de flat aan de
overkant van winkelcentrum Kraai-
ennest en zijn bewoners van het
eerste uur. Uilkema woont er al 25
jaar, Camerink 33. Volgens Came-
rink is Verdonk wel erg rigoureus in
haar groenbeleid. “Ze heeft gewoon

een hekel aan bomen. Aan de Kar-
speldreef staat bijna niks meer, in
het Bijlmerpark werden zesduizend
bomen gekapt en nu gaat ze er ook
nog kunstgras neerleggen.’’

Dat de Bijlmer steeds meer een
‘kleurtje’ is gaan krijgen, hebben ze
nooit erg gevonden. Uilkema: “Die
Afrikanen zijn ook gewoon aardige
gasten. En je moet ze recht aan blij-
ven kijken. Als er dan zo’n vrouw in
de lift staat te spugen, zeg ik ge-
woon: moet dat nou? Nee, ik heb
nooit problemen met ze gehad. Er
zijn in de flat zelfs kinderen naar me
vernoemd.’’

En dat de bomen waarop hij uit-
kijkt vanaf zijn balkon, binnenkort
plaats maken voor 240 woningen,
neemt hij graag voor lief. “Jammer,
maar dan heb je ook weer wat reu-
ring daar beneden.’’

Ron Thakoer (38), die een eindje
verderop op het Anton de Komplein
de Dag van 1000 culturen bezoekt,
mist die reuring nog elke dag.
Twaalf jaar geleden verhuisde hij
van de Bijlmer naar Almere. “Dat
was veiliger voor de kinderen.’’ Van
zijn vier broers en twee zussen die er
nog steeds wonen, weet hij dat de
situatie de laatste jaren een stuk be-
ter is geworden. “Door de verlaging
van de dreven en het slopen van de
flats kan je hier ’s avonds weer rond-
lopen.’’ En ja, het groen, dat is jam-
mer, maar onvermijdelijk: “Veilig-
heid voor alles.’’

Festivals als Kwakoe en die van
vandaag heeft hij nog geen keer aan
zich voorbij laten gaan. “Hier leeft
het veel meer dan in Almere.’’

Als zijn kinderen groot zijn, weet
hij het wel. “Dan woon ik hier weer.
Als mijn vrouw mee wil.’’

Karspeldreef nu ook geslecht
De torenflats en het groen verdwenen, maar daarvoor in de plaats kwam meer veiligheid. Dit weekeinde
werd in de Bijlmer één van de laatste verlaagde dreven feestelijk in gebruik genomen.

MARIANNE LAMERS

De gemoederen liepen hoog op in
2001, toen de stadsdeelraad van Zuid-
oost moest besluiten over de verlaging
van de dreven. De wegen boven het
maaiveld waren karakteristiek voor
het ontwerp van de Bijlmer, maar
toenmalig stadsdeelvoorzitter Han-
nah Belliot wilde af van de symboli-
sche scheidslijn tussen de door wit be-
woonde koopwoningen en de door
zwart bewoonde flats in de G-buurt.
Belliot kreeg na na meer dan vijftig uur
vergaderen tijdens tien (!) emotionele
deelraadsvergaderingen haar zin. Ze-

ven jaar later is in totaal zo’n drie kilo-
meter dreef verlaagd, waaronder de-
len van de Bijlmerdreef, de ’s-Graven-
dijkdreef en de Karspeldreef. Een aan-
tal is blijven staan, omdat ze tot het
hoofdnet van de stad behoren. Er lig-
gen plannen om ook de Daalwijkdreef
in Diemen-Zuid te verlagen. 
De 54.000 kubieke meter zand die de
afgelopen maanden op de Karspel-
dreef werd weggeschept, kwam in de
jaren zestig uit de Gaasperplas en zal
nu gebruikt worden voor de ophoging
van het nieuwe Bijlmerpark.

Emoties rond grens tussen zwart en wit

Van een verslaggever

DEN HAAG – De kwaliteit van les-
sen rekenen en wiskunde kan per
basisschool heel veel verschil-
len. 

Bijna een kwart van de scholen
presteert onder het gemiddelde en
ruim een kwart doet het boven-
gemiddeld goed.

Dat blijkt uit een onderzoek van de
Onderwijsinspectie dat het ministe-
rie van Onderwijs vandaag heeft ge-
presenteerd. 

Staatssecretaris Sharon Dijksma
(PvdA) laat naar aanleiding van het
rapport een studie uitvoeren naar
de verschillende methoden waar-
mee scholen hun leerlingen reke-
nen bijbrengen.

Op die manier moeten scholen in-
zicht krijgen in de voor- en nadelen
van de verschillende rekenmetho-
den die in het basisonderwijs wor-
den gehanteerd. Dijksma bena-
drukt dat zij scholen niet wil opleg-
gen welke methode zij moeten ge-
bruiken. “We willen inzicht geven
in wanneer een methode het beste
past bij een kind,” stelt zij.

Rekenles
tombola‘Groen is mooi, maar na

tien uur ’s avonds wordt
het een ander verhaal’


