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Sinds wanneer woon je op Nauerna?
Sinds 2005. Ik wilde graag in de Jordaan blijven 
wonen, maar ik woonde daar heel klein. Twee 
vrienden van mij woonden samen in Nauerna en 
ik paste wel eens op hun hond. Als ik daar dan een 
nacht geslapen had, kwam ik zo tot rust dat het 
leek of ik een week op vakantie was geweest. Als 
strafrechtadvocaat heb ik een hectisch leven met 
problematiek van cliënten, zittingen en ben ik veel 
onderweg. Toen hun buurman overleed heb ik dat 
huis kunnen kopen. Ik hou van 
cabaret, kunst, toneel en film, 
wat heel toegankelijk was in 
Amsterdam. Ik dacht dat ik echt 
een stadsmens was, maar ik 
ben gewoon een dorpsvrouw. Om de gekte van de 
stad achter me te laten en zo dat dorp in te rijden... 
Dan hoef ik nergens meer naartoe en ben ik blij als 
ik op de bank zit met een goed boek.

Waar ben je geboren?
In Amsterdam-Oost, in de Tweede Oosterpark-
straat. Mijn ouders zijn toen wij jong waren naar 
Diemen gegaan, waar ik tot mijn zeventiende 
gewoond heb. Ik ben daar echt gevlucht. Ik ging 
van school en mijn ouders gingen scheiden. Een 
tijdje woonde ik bij een vriendje in een kraakpand 
aan de Prins Hendrikkade. Mijn moeder had mijn 
vader verlaten, zonder geld of diploma’s, dus ik 
dacht: dat gaat mij niet gebeuren. Zorg altijd voor 
jezelf. En dat is gelukt. Ik ben in de horeca gaan 
werken en gaan reizen: Argentinië, Brazilië en een 
jaar als au pair naar Israël. Op mijn 23ste kwam ik 
terug en heb ik alsnog de havo en het vwo gedaan. 
Voor de school voor de journalistiek werd ik uitge-
loot. Op een feestje kwam ik een rechter tegen die 
me vroeg: waarom ga je geen rechten studeren? 
Ik kende niemand uit dat vak, maar had wel een 
groot rechtvaardigheidsgevoel. Ik ben naar de VU 
gegaan en vanaf de eerste dag wist ik dat dat pre-
cies was wat ik wilde. Ik was 33 toen ik afstudeerde. 
Geen makkelijke leeftijd om ergens te beginnen, 
want ze hebben liever iemand van 25 die ze nog 
kunnen vormen.

Waar heb je sindsdien gewerkt?
Ik ben begonnen als jurist bij de gemeente Bever-
wijk. Ik was tijdens mijn studie gefascineerd door 
de forensische psychiatrie, wat betekent dat men-
sen vanuit hun stoornis zware delicten plegen 
of iemand om het leven brengen. Daarna ben ik 
gevraagd om als jurist te werken bij de oprichting 
van een tbs-kliniek in Venray. Maar mijn hart lag 

niet bij de directie, maar bij die jongens. Ik ben-
toen advocaatstagiaire geworden op een advo-
catenkantoor. Wat een verhaal hè, als ik het zo 
terug beluister… En uiteindelijk ben ik voor mezelf 
begonnen en nu ben ik hier. Ik ga met veel plezier 
naar mijn werk; wat ik doe is echt een cadeautje.

Wat houdt strafrecht eigenlijk in?
Strafrecht is als de overheid jou verdenkt van een 
strafbaar feit, zoals autorijden met te veel alcohol 

op; dat je in een ruzie iemand 
mishandelt; iets steelt in een 
winkel of iemand om het leven 
brengt. Maar ook als je een hen-
nepplantage in je achtertuin 

hebt. Allemaal dingen die volgens de wet strafbaar 
zijn. De officier van justitie vervolgt je en jij hebt 
recht op een advocaat die ervoor zorgt dat je een 
eerlijk proces krijgt. Ik ben trouwens ook gevraagd 
om als ‘advocaat voor de klas’ aan kinderen van 
groep 8 te vertellen wat mijn werk inhoudt. Ieder 
kind kan met justitie in aanraking komen. Ook bij 
agressieve kinderen is er een oorzaak dat ze zo zijn, 
want geen een kind wordt al ‘meppend’ geboren. 
Ik probeer dat kinderen beeldend en in rollenspel-
len uit te leggen. Om ze ook iets van moraliteit bij 
te brengen.

Je bent te gast geweest bij DWDD en 
hebt meegedaan aan de serie Strafplei-
ters van Coen Verbraak.
DWDD ging over Michael P en Anne Faber. Advo-
caat Richard Korver stelde dat als je niet meewerkt 
aan een onderzoek dat een verdachte dan sowieso 
tbs moet krijgen. Ik was het daar niet mee eens, 
omdat je eerst moet vaststellen of iemand een 
stoornis heeft; vaststellen of iemand het mogelijk 
nog een keer gaat doen. Kreeg ik vervolgens mail-
tjes met: Laat Michael P maar eens even bij jou en 
je kind langsgaan. Wat mij daarin verbaast is toch 
die kortzichtigheid.

Is er binnen het strafrecht een mis-
vatting, die je hier ‘recht’ zou kunnen 
zetten?
Poeh, eh… Ik doe ook zedenzaken. En krijg ook de 
moeder van die ‘zedenmeneer’ voor mij. Er is geen 
moeder die zegt: doe mijn zoon maar de doodstraf. 
Mensen hebben zo snel een vooroordeel. ‘Hang ze 
maar op’, ‘Stop ze maar weg’. Daarom zeg ik: het 
kan iedere vader of moeder overkomen dat zijn 
kind met de politie in aanraking komt en/of zelfs 
een kind misbruikt. Dat kan. 

Zijn er zaken die je niet doet?
Tot op heden nog niet. Vanuit mijn professionaliteit 
kan ik iedereen verdedigen. Ook als Michael P mor-
gen belt is hij welkom. 

Vind je publiciteit leuk?
Nou, toen ik werd gevraagd voor die serie Kijken in 
de Ziel vond ik dat wel terecht. Ik vind mezelf een 
heel goede advocaat. De laatste jaren werden er 
vaak steeds dezelfde mensen gevraagd, terwijl er 
wel een nieuwe lichting is gekomen. Willem Anker 
en Bénédicte Ficq zaten ook in die serie. Zij zijn echt 
voorbeelden voor mij. Een paar jaar geleden heb 
ik Keith Bakker bijgestaan. Ook een zedenzaak die 
veel publiciteit trok, waardoor ik werd uitgenodigd 
bij Pauw & Witteman. Die hebben me flink gepro-
beerd aan te pakken. Ik was toen net zwanger van 
Luca.

Hoeveel uur per week werk je ongeveer?
Ik denk zo’n 40 à 45 uur. Voor Luca maak ik graag 
tijd vrij. Na school gaat hij naar de Kindertuin hier-
naast. De woensdag probeer ik vrij te houden, ook 
om te sporten. Op de donderdag en de vrijdag is 
Luca bij zijn vader. Die woont in Amsterdam en is 
kunstenaar, dus dat is heel leuk voor Luca. Ter ont-
spanning ga ik graag naar Bind en Yada Yada op het 
Hembrugterrein.

Heb je contact met andere ouders hier in 
Westzaan?
Er zitten ontzettend leuke moeders op De Kroos-
duiker, waar ik leuk contact mee heb. Ik ga wel eens 
met hen naar Yada Yada of kom hen daar tegen. 
Ik doe regelmatig dingen op school: ik lees voor, 
ik doe de boekenruiling voor de bibliotheek, dus 
ik probeer daar absoluut een rol in te hebben als 
het kan. Maar er moet ook brood op de plank. Op 
mijn vrije zondag wil ik graag met mijn kind zijn. Ik 
ben erg gesteld op mijn privacy. Ik werk hard, mijn 
kind is vaak bij de opvang en dan ben ik blij als ik ’s 
avonds thuis op de bank zit. 
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‘Eigenlijk gewoon een 
dorpsvrouw’

IN DE SCHIJNWERPER
Lucy Oldenburg: 
‘Geef mensen een tweede kans’

Strafrechtadvocaat Lucy Oldenburg woont met haar zoon Luca op Nauerna. Bij Zaanschap op 
Zuideinde 50 huurt ze een ruimte met haar Advocatenkantoor Oldenburg. Luca (5) zit op de 
Kroosduiker-Zuid.

Lucy Oldenburg
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Bridgenieuws
Ook in 2018 staan er weer een aantal gezellige bridge-
drives gepland. We starten hiermee op zondag 14 
januari om 13.30 uur. De drives zijn voor iedereen 
toegankelijk, beginners of gevorderden, wel of geen 
lid van de bridgebond. Aanmelden kan tot uiterlijk 
dezelfde zondag 12.00 uur via de mail: dmschool-
meester@gmail.com. Entree slechts € 6,- per paar. 
Hiervoor krijgt u een gezellige middag bridge met 
een aantal lekkere hapjes. Indien uw bondsnummer 
bij ons bekend is worden ook uw behaalde meester-
punten bijgeschreven. De agenda 2018:  zondag  11 
februari, 11 maart en de laatste voor de zomerstop is 
8 april.

Bridgeclub De Kwaker 
Bridgeclub De Kwaker speelt iedere dinsdagavond 
van 19.30 tot 22.30 uur. We zijn dringend op zoek naar 
nieuwe leden! Zowel beginners als gevorderden zijn 
van harte welkom.  Hebt u geen bridgepartner dan 
zullen wij naar die op zoek gaan. Loop gerust eens 
binnen of bel Marianne Kaatee voor informatie. Ook 
willen we in 2018 starten met een nieuwe cursus o.l.v. 
een bij de bridgebond aangesloten  leraar. Meld u  
vrijblijvend aan, bij voldoende animo gaan we van 
start. De cursus zal op een woensdag- of donderdag-
avond plaatsvinden.

Effe d’r uit!
We zijn gestart met een wekelijkse activiteitenoch-
tend voor mensen die behoefte hebben aan ontmoe-
ting en leuke activiteiten. Dit kan van alles zijn, van een 
kop koffie drinken en praten tot creatieve activiteiten, 
van een hobby delen tot muziek luisteren, of van puz-
zelen tot een kort uitstapje maken. Iedere woensdag 
van 9.30 tot 12.00 uur € 3,- per keer, inclusief koffie en 
thee. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen 
met het Sociaal Wijkteam via 075-2060 019. U kunt ook 
gebruik maken van de dorpsbus.

Activiteiten Lambert Melisz

Kerstmaaltijd Lambert Melisz
Woensdag 20 december was de jaarlijkse kerst-
maaltijd voor bewoners van Lambert Melisz 
en ouderen uit de omgeving. Met bijna vijftig 
deelnemers was het een gezellig samenzijn.  
De zaal was leuk versierd en de tafels waren 
mooi gedekt. Vanaf vijf uur werd er eerst heer-
lijk geborreld. Nel Jongh speelde tijdens deze  
borrel op de piano.
Het Chinees buffet telde verschillende smake-
lijke gerechten. Er was ruim voldoende en 
er werd heerlijk gesmuld. De maaltijd werd 
af gesloten met een ijsgerecht. Mensen heb-
ben genoten. De organisatie was in handen van 
een groep enthousiaste vrijwilligers. Zij werden 
bedankt door beide heren met dezelfde naam:  
Dirk Havik.

Het Chinees buffet.

Afsluiting 2017
December is een maand van pakjes en lichtjes 
en die waren er volop in Lambert Melisz. Op 5 
december was er de Sintbingo. De week daarop 
kon men allemaal gezellig meezingen, want 
muziektrio Good Tunes had de teksten op een 
groot scherm gezet. Op 19 december werd 
kerstavond gevierd. Deze was volledig georga-
niseerd door Willem Kolk, Gerrie Okkes en Inske 
Rijskamp. Op 20 december was er het traditio-
nele kerstdiner en ook daar is ontzettend van 
genoten. Moe maar voldaan werd zo de maand 
december afgesloten. De activiteitengroep en 
de bewoners ontmoetten elkaar weer op de 
nieuwjaarsreceptie op 2 januari.

Programma februari
6    februari bingo
13  februari  John Meijer (muziek)
20  februari Thijs Ris presenteert 
 historische films
27  februari film 
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Zou je nog iets toe willen voegen?
Ik las gisteren een paar van jouw artikelen terug. 
Mag ik nog iets over mijn tweelingbroertje Har-
ry vertellen? Dat is wel een van de naarste din-
gen die ik in Nauerna heb meegemaakt. Negen 
jaar geleden stond er op een zaterdagochtend 
vroeg politie op de stoep. Die kwam mij melden 
dat mijn broertje die nacht aan een hartinfarct 
was overleden. Ik had op dat moment geen 
partner, wat hij ook niet was natuurlijk. Maar… 
We waren heel close met elkaar. En opeens was 
hij dood. Zo heftig. Je verwacht dat je ouders 
dood gaan. Maar niet dat iemand al heel jong… 
Ik weet niet of je die gedachte kent: dit overleef 
ik niet, dit is te groot. Dat je denkt dat je hart die 
klap niet kan verwerken. Tegelijkertijd probeer 
je ook te zeggen dat hij een mooi leven had 
gehad, maar dat zeg je ook omdat het anders te 
groot is. Maar toch… Het leven is toch doorge-
gaan. Ik betrek hem nog steeds bij van alles en 
nog wat. En je haalt ook troost uit het feit dat je 
niet de enige bent.

Wat vind jij belangrijk in het leven?
Dat iemand eerlijk is. Dat probeer ik ook mijn 
zoon bij te brengen. Altijd eerlijk vertellen wat 
er gebeurd is. Zodat we het erover kunnen heb-
ben. Ik háát mensen die liegen. Ik vind het ook 
heel belangrijk dat mensen niet snel een oor-
deel hebben. Wie ben jij om te oordelen over 
een ander? En ja, geef mensen een tweede kans. 
Probeer elkaar te vergeven. Er kan altijd iets 
gebeuren, je kunt ruzie krijgen, drugs gebruikt 
hebben, maar praat erover. Praat erover, los het 
op en ga door. Vergeven en vergeten. Probeer 
niet rancuneus te zijn. 

Marijke van der Pol

Kanjerschool De Rank
De afgelopen jaren heb-
ben de teamleden van cbs 
De Rank een intensieve trai-
ning gevolgd over de sociaal-
emotionele ontwikkeling van 
kinderen: de kanjertraining. 

Met deze methode leer je kinderen om op een 
goede manier met elkaar om te gaan. Op deze 
manier werkt de school aan het voorkomen en 
verminderen van pesten, het vergroten van het 
vertrouwen in elkaar en in zichzelf, de veiligheid 
op school en het wederzijds respect tussen de 
leerlingen. Door de hele school heen worden 
kanjerlessen gegeven met als thema’s: hoe zie ik 
mezelf, hoe voelt een ander zich, leren luisteren 
naar elkaar, leren samenwerken, samen plezier 
hebben en hoe ga ik om met pesten. 
Het afgelopen najaar heeft de school een avond 
georganiseerd voor alle ouders. In de overvolle 
aula van locatie Assendelft kregen de ouders 
uitleg over het doel en de inhoud van de kanjer-
lessen. Na jarenlange trainingen en het behalen 
van de nodige licenties mag De Rank zich echt 
een ‘kanjerschool’ noemen, waarbij Marla de 
Groot voor beide locaties is aangesteld als kan-
jercoördinator.

Hebt u vragen of wilt u een keer langskomen 
voor een kennismaking? Neem dan contact op 
met Angelieke Carpentier-Hamers, directeur  
De Rank: angelieke.carpentier@agora.nu. 
Telefoon: 075-2010 126.




