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Door: Arie van Tol

Leven op een fijne, mooie en 
inspirerende plek met schone 
lucht om gezond op te groeien, 
dat wil iedereen. Bewoners 
langs de Wibaut-as organise-
ren daarom een gezellig, leuk, 
creatief, cultureel en duurzaam 
festival. Met en voor elkaar. 
Bewoners, bedrijven, culturele 
instellingen en scholen vertellen 
op straat over het belang van ge-
zonde lucht, aan elkaar en aan 
de wereld.
Festival De Groene Boulevard 
laat op 24 mei zien welke 
mooie, culturele, educatieve en 
groene initiatieven er zijn in de 
buurten rond de Wibautstraat 
en de Weersperzijdestrook. 
Workshops, informatiemarkten, 
activiteiten (voor alle leeftijden), 
optochten en demonstraties 
worden afgewisseld met thea-
trale en muzikale optredens. De 
entree is gratis.

Aanleiding 
Florien Hamer is één van de 
initiatiefnemers van het festival, 
dat dit jaar voor de derde keer 
plaatsvindt. Florien: ‘Ik woon 

Tekst: redactie | Fotografie: Florien Hamer 

Het festival- c.q. buitenseizoen 
nadert, ook in Oost. Deze Dwars 
staat er vol mee: de Groene 
Boulevard, de Rode Loper, 
Romeo en Julia, museumstraat, 
om maar wat te noemen. De na-
tuur en het groen zijn ook goed 
vertegenwoordigd. De verhalen 
zijn er weer. En de sociale con-
text in Oost komt in meerdere 
artikelen aan de orde.
Waar u gewend bent politiek te 
vinden, op de pagina’s 6 en 7, 
zijn we iets nieuws gestart: het 
belichten van een buurt middels 
op de ene pagina een verhaal uit 
het verleden opgediept uit het 
archief van het Geheugen van 
Oost en op de andere pagina de 
nieuwste ontwikkelingen in dat 
gebied. 
Aan het stramien van  de 
middenpagina’s met foto’s is 
gesleuteld: een opmerkelijke 
verfrissing is het resultaat. Voor 
de lichte spot en de meest relati-
verende toon over ons zo mooie 
stadsdeel moet u (ook) dit keer 
zijn op de voorpagina. #

zelf aan de Wibautstraat en ik 
maak mij zorgen om de lucht-
kwaliteit. Uit fijnstofmetingen 
blijkt dat de Wibautstraat nog 
steeds één van de meest vieze 
straten van Amsterdam is. Door 
allerlei nieuwe bouwprojecten 
komen er steeds meer mensen 
in deze straat te wonen. Met 
dit festival willen we men-
sen de mogelijkheid geven te 
ontdekken hoe zij met kleine 
en eenvoudige stappen, zelf 
kunnen bijdragen aan een 
gezondere leefomgeving. Wij 
hopen ze bewust te maken van 
de leefomgeving waarin zij 
wonen. Natuurlijk weet ik wel 
dat bewoners niet alles alleen 
kunnen doen. Daar hebben we 
ook ondernemers en andere 
organisaties voor nodig. Maar 
vooral ook de politiek.’

Activiteiten
Zet je bankstel op de stoep en 
doe mee aan de leukste huis-
kamer van Amsterdam! Maak 
met plantjes je eigen ‘schone 
lucht’-hoed! Laat je een groene 
tijger schminken! Probeer de 

nieuwste elektrische gadgets! 
Restaureer je oude meubilair! 
Geniet van gezellige muziek! 
Versier je (bak)fiets! Plant een 
anti-fijnstofplantje! En/of proef 
van de smakelijke gerechten en 
dranken gemaakt met liefde èn 
met liefde voor de natuur!

Van 12.00-15.00 uur is er de 
‘Grote groene huiskamer met 
vrijmarkt’. Doe je ook mee en 
zet je je bankstel, tafel, stoel 
en favoriete kamerplant op 
de hoek 2e Oosterparkstraat / 
Wibautstraat? Samen maken 
we een gezellige huiskamer op 
straat! Om 13.00 proosten met 
je buren!
Heb je er helemaal zin in? 
Mail dan je naam, tel. nr. en de 
plek waar je je huiskamer wilt 
maken en of je iets wilt verko-
pen naar: degroeneboulevard@
gmail.com.

Speciaal is ook het ‘Fietsplein’: 
tussen 12.00-18.00 uur orga-
niseert Cycle Fun Producti-
ons er de voorronde van het 
Nederlands Kampioenschap 
‘Slowbiking’. Wie kan er het al-
lerlangzaamst fietsen? Iedereen 
mag het komen proberen bij 
het eerste open NK Slowbiking 
Battle.
Het lijkt makkelijk, heel lang 
doen over een parcours van elf 
meter. Maar zonder de lijnen te 
raken en je voeten aan de grond 
te zetten, is veel concentratie 
nodig, balans en fietstechniek. 
Meedoen is meteen een goede 
oefening in geduld hebben. Want 
in een tijd waarin alles sneller 
moet, is het bij slowbiking juist 
de kunst om géén haast te heb-
ben. Dat geldt ook voor de toe-
schouwers. Kijken naar mensen 
die iets heel langzaam doen, is 
een vorm van onthaasten.

Column Door: Jaap Boots    

Ik was op weg naar het Amstelstation. Elke dinsdag hang ik bij mijn 
hoogbejaarde moeder en vader de mantelzorger uit. Ik neem de 
trein naar A. en fiets door de weilanden naar mijn geboorteplaats B. 
Ik drink koffie, draai een wasje, maak de wc schoon, verschoon de 
bedden en zwaai tijdens de lunch net als mijn ouders vanachter de 
geraniums naar de passerende dorpelingen. 
‘Wie was dat, mam?’
‘Geen idee. Ik zwaai naar iedereen.’

Er was iets veranderd, voelde ik, terwijl ik het station naderde. 
Maar wat?  
Het drong pas tot me door toen ik mijn fiets op slot zette. De bomen. 
De bomen waren weg.
Op diverse plekken zag ik hun tot vlakbij de grond afgezaagde 
houten voetstukken als evenzovele grafzerken nog liggen. Het ont-
brak er nog maar aan dat iemand er in had gegraveerd: Hier stond 
Iep (1956-2015). 
In een kleine week tijd zijn rond het Amstelstation maar liefst 86 
bomen gekapt. Mij hebben ze niks gevraagd, maar er was natuurlijk 
een vergunning voor. Een onderneming met een naam als ProVast 
gaat niet lichtzinnig te werk. Het zit zo: pal naast het Amstelstation 
bouwt men binnenkort de ‘Amsteltower’. Het wordt naar verluidt ‘de 
hoogste woon- en hoteltoren van Amsterdam’. Ook komen er 192 
huurwoningen in van ‘voornamelijk het populaire midden-segment’. 
Je ziet het al voor je: stralend gelukkige tweeverdieners op hun zuur-
verdiende balkon, met een vers gezette frappuccino in de hand, 
‘spectaculair uitkijkend’ over de stad. Daar mogen best een paar 
boompjes voor wijken.

De ‘Emsteltouwer’ wordt vast een indrukwekkende toren. Net als (ik 
hoor het een projectontwikkelaar op AT5 nog zeggen) die ‘Eiketsers’ 
aan de Zuidas. Nee, hoogbouwen, dat kun je aan de gemeente 
Amsterdam inmiddels wel overlaten. En het weghalen van bomen 
ook. In een kleine week 86 bomen wegscheren alsof ze er nooit 
hebben gestaan. Dat is een indrukwekkende prestatie. Het was nog 
indrukwekkender geweest als men er in geslaagd was een plan te 
bedenken waardoor ze hoog hadden kunnen bouwen zonder bomen 
te doden. Maar ja, dat kost tijd. En tijd is geld. U kent de riedel. 

‘En, is er nog nieuws uit Amsterdam?’ vroeg mijn moeder, zoals elke 
week. 
Ik vertelde over de bomen. En dat Amsterdam op Rotterdam begon 
te lijken.
‘Ouwe bomen moet je niet verplaatsen,’ zei mijn moeder. Dat kon 
kloppen. Sinds mijn ouders waren verkast naar een kleinere aanleun-
woning was mijn moeder er in rap tempo op achteruit gegaan. De 
vijftien passen van het aanrecht naar de voorkamer waren voor haar 
nu een marathon. 
‘Ze hebben ze niet verplaatst. Ze hebben ze gewoon bruut aan de 
voet afgezaagd,’ zei ik verontwaardigd.
‘De vooruitgang houd je niet tegen jongen,’ zei mijn moeder en nam 
een muizenhapje van haar boterham.
Buiten zoefde een man op een fiets met elektromotor voorbij alsof de 
duivel hem op de hielen zat. 
Hij droeg een felblauw windjack. Mijn moeder zwaaide. De man hield 
zijn blik strak op de weg gericht.
‘Wie was dat?’ vroeg ik. 
Maar ik wist het antwoord al. #

Meneer vooruitgang

Om 15.00 uur is er het ‘Rondje 
Wibaut-as’. Doe met je hard-
loop-, fiets- of wielrenteam, op 
je mooie, bijzondere (bak)fiets 
of je elektrische- of ander alter-
natief vervoermiddel mee aan 
het Rondje Wibaut-as. Samen 
laten we zien hoe de Wibaut-as 
eruit zou kunnen zien als er al-
leen schoon vervoer en schone 
lucht zou zijn!  

We starten op het Jonas Daniel 
Meijerplein (verzamelen 14.30 
uur, start 15.00 uur) en rijden 
in een rustig tempo (±15 km/u) 
als 1 blok mee met het verkeer 
heen en weer over de Wibaut-
as, onderweg respecteren we de 
verkeerslichten en blijven bij 
elkaar. 

Er zijn mooie prijzen voor de 
mooiste groene kostuums, in 
2 categorieën: individueel en 
in groepen.

Graag vooraf aanmelden via 
degroeneboulevard@gmail.com 
o.v.v. naam en categorie.

Je fiets in het zonnetje zetten? 
De hele dag door kun je hem 
mooi komen versieren met het 
Amsterdam Fietsmuseum!
En natuurlijk is er de hele dag 
veel info over vervuilde lucht 
en is er gelegenheid vragen 
te stellen aan deskundigen en 
beleidsmakers. #

Voor het volledige programma: 
www.degroeneboulevard.com

FeestWibautstraat Groene Boulevard 

Meer digitaal nieuws 
uit Oost op 
www.oost-online.nl

Op zondag 24 mei van 12 tot 18 uur zijn het 
JD Meijerplein en de hoek 2e Oosterparkstraat / 
Wibautstraat wederom de locaties voor 
‘De Groene Boulevard’. Een straatfeest als 
pleidooi voor een fijne leefomgeving met 
gezonde lucht. 

Een sprankelend beeld van de editie van vorig jaar
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Bent u weleens het grindplein 
voor Huize Frankendael over-
gestoken naar de volgende 
poort? Wie daar het pad volgt, 
komt bij een van de verborgen 
hoekjes van Huize Franken-
dael: een kruidentuintje onder- 
houden door Jacqueline Rijken.
Zij is bestuurslid van de 
vereniging van Vrienden van 
Frankendael. De kruidentuin 
is een van de vele tekenen 
van invloed die de Vrienden 
hebben op het bestaan van 

En deze zomer in Frankendael...
Tekst: Anneke Hesp | Fotografie: Dineke Rizzoli 

De ooievaar kleppert en de kleuters graaien in het speelzand. Frankendael 
is idyllisch in de zomer. Onbedreigd? Nee, dat niet. Maar al 25 jaar waken de 
Vrienden van Frankendael over deze groene oase tussen de Middenweg en 
de volkstuinen van Klein Dantzig. 

Frankendael.
Zij waren ook de voortrekkers 
bij de aanleg van de heemtui-
nen en zagen met voldoening 
de vloot aan bootjes van  
wilgentakken, die ruim vijf  
jaar geleden naast toegangsweg 
de Lindenlaan zijn natuurlijke 
levenscyclus kreeg. Mooie  
experimenten in wat in de  
middeleeuwen een meer was, 
dat regelmatig bij noodweer 
de veiligheid van de stad be-
dreigde.

Pleziertuin
Vierhonderd jaar geleden 
werd de Watergraafsmeer 
drooggemalen. De nieuwe 
polder kreeg een weg er mid-
den doorheen, de Middenweg. 
Een eind verderop werd die 
doorkruist door een laan, de 
Kruislaan. Daardoor werd 
het gebied in vieren gedeeld. 
Langs die twee aders kwamen 
in de eeuwen daarna bijna 
tachtig buitenplaatsen en 
boerderijen te liggen op het 
klei en het veen.
De verkoop van de grond le-
verde de Amsterdamse regen-
ten flink wat geld op. Er werd 
grif voor een plekje in het 
voormalige meer betaald. Een 
fijne locatie om te ontspan-
nen dichtbij de stad. Maar er 
kwam ook plek om in de nabij-
heid van de stad melkkoeien 
te houden, en fruit en groente 
te verbouwen voor de Amster-
damse markten.
Van alle boerderijen en land-
huizen rest nu alleen nog de 
buitenplaats Frankendael. 
Twee en een halve eeuw gele-
den werd het landgoed dat bij 
de buitenplaats hoorde uitge-
breid tot wat nu Park Franken-
dael is. En vanaf 1833 werd het 
park een pleziertuin waar de 
gegoede Amsterdamse bur-
gerij kon recreëren. Uit oude 
documenten blijkt dat dit een 
succesvolle onderneming was.

Nescio
In 1866 kocht de Koninklijke 
Nederlandsche Tuinbouw-
maatschappij Linnaeus het 
park en stichtte er een tuin-
bouwschool en een boom-

kwekerij. In 1882 nam de 
gemeente het terrein over en 
vestigde er de Amsterdamse 
Stadskwekerij. In het huis 
kwam gemeentepersoneel te 
wonen, als laatste de stads-
bouwmeester Ben Merkelbach 
naar wie het huidige restau-
rant in Huize Frankendael 
vernoemd is.
Het huis was toen niet toegan-
kelijk, maar wandelen over 
het terrein mocht wel. Iets 
wat de schrijver Nescio graag 
deed. Hij woonde dichtbij, in 
de Linnaeushof, en hij hield 
vooral van de bomen: ‘Volop 
in ’t blad, het licht er op en de 
schaduw, de donkerte onder 
de kruinen. Iederen dag liep 
ik er langs en keek. Er waren 
schaduwen van de bladen op 
’t gras en daartusschen was 
het licht hevig goud. Toen was 
’t of die boomen daar altijd 
zoo gestaan hadden en zouden 
staan. Wie denkt, als hij een 
vriend ziet, dat die er niet 
meer zal zijn?’
In 1998 werd de Stadskwe-
kerij opgeheven en startte de 
aanleg van Park Frankendael. 
Enkele grote kassen zijn be-
waard gebleven en herbergen 
nu Restaurant De Kas. Dat 
is inmiddels zo populair dat 
reserveringen vaak weken 
van tevoren moeten worden 
gemaakt.

Eekhoorns of karpers
Het park zelf kwam er niet zo-
maar. Ook nu beseften de Am-
sterdamse regenten heel goed 
dat verkoop van de grond 
flink wat zou kunnen opbren-
gen. Er lagen al ontwerpen 
klaar voor een wijk vol urban 
villa’s met hoogbouw op de 
vier hoeken van het park. Dat 
Frankendael niet weer een 
plek werd waarvan alleen te 
genieten was als je aardig wat 
geld kon neerleggen, is zeker 
ook te danken aan actieve 
buurtbewoners en de tuinbe-
heerder die zich verenigden in 
de Vrienden van Frankendael.
De vereniging zet zich er 
vanaf 1990 voor in dat het 
park ecologisch, cultureel en 
duurzaam is. Dat verhoudt 
zich wel enigszins, maar niet 
helemaal met het motto waar-
mee het stadsdeel de Pure 
Markt op iedere laatste zon-
dag van de maand neerzet in 
Frankendael: divers, veelzijdig 
en puur genieten. Een van de 
Vrienden: ‘We zagen aanvan-
kelijk nogal op tegen de brede, 
geasfalteerde Slingerlaan met 
al die banken. De mensen ge-

nieten er wel van. Toch is het 
ecologisch gezien niet zo best.’ 
De eekhoorns en hazelwor-
men verdwenen omdat ze de 
brede asfaltstrook niet meer 
over durfden. De ijsvogels zijn 
al zestig jaar geleden geko-
men, maar de halsbandparkie-
ten en karpers zijn nieuw. De 
ooievaars arriveerden in 2002.

Opera en studenten
Naast de markt komt er nog 
wel meer op het park af 
deze zomer. Het Oosterpark 
is immers in renovatie en 
voor de evenementen die 
daar gehouden werden, kijkt 
stadsdeel Oost niet alleen 
naar het afgelegen Flevopark, 
maar ook naar het kleinere 
Frankendael. Op 5 juli komt 
er het Roots Festival en op 28 
augustus wordt het park af-
gesloten voor de intreedagen 
van duizend studenten van de 
Universiteit van Amsterdam. 
En ook het Holland Festival 
doet het park aan. De opera 
Lulu van de Nationale Opera 
wordt op groot doek vertoond 
op 23 juni om zeven uur 
’s avonds.
Daarmee is voor de Vrienden 
van Frankendael de grens van 
de belastbaarheid bereikt; 
dit moet niet ieder jaar gaan 
gebeuren. Voorzitter Henk 
van Leeuwen: ‘Wij willen een 
festijn als Roots 2015 in het 
park wel gedogen voor één 
keer. Maar we willen geen 
afsluiting van het park en 
beslist niet meer dan vijfdui-
zend bezoekers op het drukste 
moment. Het geluidsniveau 
mag ’s middags niet boven 
‘middelzwaar’ uitkomen en de 
sluiting moet strikt om 22.00 
uur zijn.’ #

U kunt lid worden van Vereni-
ging Vrienden van Franken-
dael door minimaal 8,50 euro 
over te maken op NL96 INGB 
0006 0935 78 t.n.v. Vereniging 
Vrienden van Frankendael. 
Geef uw e-mailadres door 
aan: vriendenvanfranken-
dael@gmail.com. Of stuur 
uw gegevens per post naar: 
Vereniging Vrienden van 
Frankendael, t.a.v. J.L. Rijken, 
Middelhoffstraat 17-I, 1097 NJ 
Amsterdam. 
Ook donaties zijn van harte 
welkom. 

Heemtuinman Chris Barendse 
begeleidt een aantal malen 
per jaar bijzondere wandelin-
gen. Zie www.vriendenvan-
frankendael.nl.

Stadspark

De vloot van wilgenboten waarmee zelfs de 80-jarige oorlog is nagespeeld

De toegangspoort van Huize Frankendael met links bloeiend daslook

Imker Fero Hartzuiker zet al tien jaar zijn bijenkasten in het park. 
Eerst bij de kerk, toen bij het gebouw van de scouting en nu op 
het eiland. ‘Ik woon in Durgerdam en daar is het een paar graden 
kouder aan het water. Wie langs de Ringdijk richting Wibautstraat 
fietst, kan een paar huizen na het viaduct honing uit Frankendael 
kopen (Ringdijk 56B). Maar ik garandeer niet dat er niets bij zit 
van Klein Dantzig, de Nieuwe Ooster of de ijsbaan.’ Hij heeft een 
tip voor wie gestoken wordt: ‘Je moet angels er altijd diagonaal 
uitdrukken, dan komt het gif niet vrij.’

Honing uit Oost
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Heim

Romeo en Julia is alweer de 
vijfde editie van Heim, geïniti-
eerd door MovingArtsProject 
(MAP). MAP is het kunste-
naarscollectief van Diane Els-
hout, Noud Verhave en Janine 

Toussaint.
‘Als we een theaterstuk maken 
beginnen we nooit met een 
kant en klaar stuk,’ vertelt 
Diane, ‘we werken andersom; 
we zetten onze voelsprieten 

uit en kijken en ervaren wat 
er speelt in de buurt en dan 
maken we een keuze voor een 
stuk dat daar bij past.’

Theater: spiegel in verbeelding
In alle theaterstukken is 
beeldvorming een centraal 
thema. Transvaal is een steeds 
veranderende buurt met een 
zeer diverse populatie. Een 
vat vol dynamische tegenpo-
len. En tegelijkertijd een buurt 
vol onverwachte ontmoetin-
gen en verbindingen.
Theater is een inspirerende 
vorm om via de verbeelding 
realistische vragen te stellen. 
In Romeo en Julia staan twee 
Italiaanse families lijnrecht 
tegenover elkaar. Waarom 
hebben ze eigenlijk ruzie? Ook 
in het oorspronkelijke stuk 
van Shakespeare wordt die 

vraag niet beantwoord. We 
kunnen alleen maar specu-
leren. En is dat niet precies 
waar beeldvorming over gaat? 
We denken van alles over ‘de 
ander’, maar kennen we hem 
wel? En waarom zijn we er zo 
happig op om verschillen te 
benadrukken?
Romeo en Julia worden dwars 
door al die jarenlange fami-
lievetes verliefd op elkaar. De 
tegenstellingen lijken onover-
brugbaar: Romeo en Julia 
verbinden zich aan elkaar in 
leven en dood...

Acteurs en koor uit de buurt
Veel acteurs komen uit de 
Transvaalbuurt en zijn be-
kende sterren uit de vorige 
producties. Ook zijn er nieuwe 
netwerken aangeboord en 
komen er andere spelers bij.
Zoals in de stukken uit de 
Griekse oudheid, is er ook in 
Shakespeare’s Romeo en Julia 
een koor dat commentaar 
geeft op de gebeurtenissen uit 
het verhaal. Dat koor is in de 
Transvaalversie uitgebreid. 
Kinderen uit de Transvaal-
buurt vormen een groep 
journalisten met elk een eigen 
invalshoek. Dat kan gaan over 
astrologie, maar ook over de 
economische situatie. Of wat 
dacht je van een vraag over 
fashion?
Zo breekt de jongste genera-
tie spelers in het stuk in. De 
creatieve inbrekers zetten als 

het ware de ramen open en 
blazen met hun verfrissende 
vragen een hedendaagse wind 
in het stuk.

Het middeleeuwse Verona 
Het bouwen van een decor is 
ook dit keer een uniek aspect 
van de theaterproductie. Het 
is geen visioen dat als een 
Ikea-pakket in een dag af is. 
Het proces van het bouwen op 
het plein biedt mogelijkheden 
de buurt in een vroeg stadium 
te betrekken bij het stuk. 
Deelnemers volgen workshops 
op het plein, ze gaan met 
diverse materialen aan het 
werk. Zo worden er op allerlei 
manieren frames gemaakt, 
omlijstingen die staan voor de 
kaders waarin beeldvorming 
plaatsvindt.
De middeleeuwse straat komt 
er echt! Zij gaat voor een deel 
parallel lopen met de  
Pretoriusstraat, de slagader 
van de buurt, en komt dan 
uit op het plein. Een nieuwe 
straat der verbeelding die 
je niet zelf ’s nachts hoeft te 
dromen, maar die je zomaar 
in kunt slaan als je eens een 
andere weg wilt nemen.#

Voorstellingen voor alle leef-
tijden op: 19, 20, 21, 26, 27 en 
28 juni a.s.
Meer info, bv over aanvangs-
tijden: www.heimintrans-
vaal.nl/romeojulia. 

Verrassende perspectieven

Al jarenlang wordt het Steve Bikoplein ergens in de zomer omgetoverd tot 
een openluchttheater. Na het sprookjesachtige Alice in Transvaal en de 
MidZomerNachtsdroom met de kleurrijke intriges en suspense, volgt nu een 
tweede Shakespeare productie. Romeo en Julia staan te trappelen in de  
coulissen. 

Tekst: Veronica van Roon | Fotografie: Janine Toussaint 

Romeo en Julia op het 
Steve Bikoplein 

Tijdens de Open Dagen (elke 
eerste zondag van de maand) 
wordt het steeds drukker 
op de joodse begraafplaats, 
die eind vorig jaar de status 
van gemeentelijk monument 
kreeg. Iedereen heeft weer 
eigen redenen om te komen 
kijken. Sommigen hebben als 
buurtbewoner jarenlang op 
de verstilde, geheimzinnige 
begraafplaats uitgekeken. 
Anderen bekennen bedrem-
meld dat ze in de decennia 
van verwaarlozing tussen de 
grafstenen hebben gepick-
nickt. Weer anderen hebben 
voorouders op de begraaf-
plaats liggen en zouden wil-
len weten waar hun graf ligt.
Voor die laatste groep pro-
beren vrijwilligers van de 
Stichting Eerherstel Joodse 
Begraafplaats Zeeburg meer 
duidelijkheid te scheppen. 
Maar het is slechts beperkt 
mogelijk te achterhalen wie 
waar begraven ligt. Als ar-

menbegraafplaats heeft Zee-
burg een tragische geschiede-
nis van verwaarlozing, ook al 
voor de Tweede Wereldoor-
log. Door problemen met de 
waterafvoer lagen grafvelden 
geregeld onder water. De 
administratie was gebrekkig: 
van slechts vijf procent van 
alle begravenen is de plek 
van hun graf genoteerd.

Kinderveld 
Vrijwilliger Bart Voorzanger 
heeft van alle gerestaureerde 
stenen de Hebreeuwse tekst 
ontcijferd en vertaald. Van 
bijna alle begravenen onder 
deze honderd stenen kon hij 
de genealogische gegevens 
terugvinden bij het Stadsar-
chief en elders. Deze graven 
blijken te dateren uit de 
periode maart 1883 tot maart 
1885.
De belangrijkste ontdekking 
van Voorzanger is dat onder 
de hobbelige groene zoden 

direct achter de muur aan de 
Valentijnkade een kinderveld 
ligt. Tot nu toe was aangeno-
men dat dit veld nog onge-
bruikt was en dat hier enkele 
verdwaalde grafstenen lagen. 
In recente jaren zijn hier 
twee overledenen ter aarde 
besteld, want Zeeburg is nog 
steeds een actieve begraaf-
plaats. De waarschijnlijkste 
reconstructie blijkt echter 
dat op dit kleine stukje grond 
zo’n duizend kinderen in 
kleine graven rusten.
Voorzanger heeft becijferd 
dat in de hele bestaanstijd 
van Zeeburg maar liefst 20 tot 
25 procent van de begrave-
nen ‘nefalim’ waren: doodge-
boren baby’s en kinderen die 
in hun eerste levensmaand 
stierven. Volgens de joodse 
religieuze wet werden zij 
naamloos begraven, zonder 
aanwezigheid van de ouders. 
Naar alle waarschijnlijkheid 
kwamen zij in gezamenlijke 
graven terecht, waarvan de 
plek tot op heden onbekend 
is.

Dodenstad 
Maar ook in hun eerste 
levensjaren stierven nog veel 
kinderen. Als je kijkt naar het 
percentage overledenen tot 

12 jaar (inclusief de nefalim), 
dan ligt dit in de jaren 1830 
op 65 procent. Maar daarna 
stijgt het nog verder tot zo’n 
80 procent in de jaren 1880. 
Daarna zette een kentering in 
door de verbeterde woon- en 
gezondheidssituatie van de 
Amsterdamse joden. Vanaf de 
jaren 1880 daalde het aandeel 
kinderen naar 45 procent van 
alle begravenen in 1914 – het 
jaar waarin de functie van 
Zeeburg werd overgenomen 
door een nieuwe begraaf-
plaats in Diemen.
Recent onderzoek leidt tot 
een schatting van ten minste 
95.000 personen die hier in 
drie eeuwen tijd begraven 
zijn. In 1956 moest de Joodse 
Gemeente een derde deel van 
het terrein afstaan voor de 
aanleg van de Schellingwou-

derbrug; de resten van circa 
25.000 begravenen zijn toen 
overgebracht naar Diemen. 
Zo valt aan te nemen dat nog 
altijd 70.000 mensen hier hun 
laatste rustplaats hebben. 
Het maakt indruk met dit 
besef over het nieuwe pad tot 
achteraan het grote grafveld 
te lopen: je loopt over een 
dodenstad onder de grond, 
de gemarginaliseerde wereld 
van het sinds WO-II verdwe-
nen joodse proletariaat, voor 
wie dit gemeentelijke monu-
ment nu een zekere mate van 
eerherstel biedt. #

Zie over Voorzangers onder-
zoek: www.eerherstelzee-
burg.nl

Tekst: Hansje Galesloot | Foto: Mariek Hilhorst 

Grafstenen op Zeeburg 
ontcijferd

Op de Joodse Begraafplaats Zeeburg prijken nu 
zo’n honderd gerestaureerde grafstenen op het 
deel aan de Valentijnkade. Wie liggen daar  
begraven? De administratie is incompleet, maar 
onderzoek door een vrijwilliger bracht veel aan 
het licht. 

Historie

Bezoekers tijdens een open dag
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Interview

Yavuz Tona lacht als ik hem 
vraag waarom hij de naam  
Y-bug bedacht voor zijn 
Onderdelen & Reparatiezaak 
aan de Linnaeusstraat 60. ‘Die 
vraag wordt me vaak gesteld. 
Omdat ik op IJburg woonde 
en daar ook mijn winkel wil-
de beginnen, vond ik dat een 
leuk idee. Maar veel mensen 
raadden me af om op IJburg 
een computerzaak te openen. 
Toen deze winkel ter over-
name werd aangeboden, heb 
ik de keus snel gemaakt om 
in de Linnaeusstraat onder-
delen met computerreparatie 
te combineren. Een bug is 
een fout in een computerpro-
gramma of in de hardware, 
zodat het niet goed werkt. 
Een bug is vrij vertaald naar 
het Nederlands een insect dat 
de allereerste computersto-
ring heeft veroorzaakt door 
kortsluiting. Ik vond dit een 
mooie woordspeling in een 
combinatie met Y, wat ver-
wijst naar de eerste letter uit 
mijn voornaam. Hier noemen 
we het beestje bij de naam.’

De slanke, in een modern 
strak pak geklede Tona nam 
Y-bug ruim twee jaar geleden 
over van de vorige eigenaar. 
Dat dit een goede beslissing 
is geweest, straalt hij op deze 
vroege dinsdagmorgen ook 
uit. Vooraf had hij gewaar-
schuwd dat ons gesprek wel-

eens onderbroken kon wor-
den door klanten. Dit gebeurt 
al snel als een bewoonster uit 
de Watergraafsmeer binnen-
komt met een stekkertje en de 
vraag hoe ze verbinding kan 
maken via haar Apple met de 
printer.

Tot haar grote opluchting 
weet Tona snel raad en be-
grijpt ze zijn heldere uitleg. 
‘Ik ben heel blij met deze 
zaak zo dicht bij mijn huis. 
Als ik met iets ingewikkelds 
zit, kan ik hier altijd terecht.’ 
De bewoonster die liever ano-
niem wil blijven vertelt dat zij 
is gepensioneerd en jarenlang 
als directeur van de Sociale 
Dienst in voormalig stads-
deel Watergraafsmeer heeft 
gewerkt. ‘Het was een pittige 
en zware baan maar ik heb er 
heel fijn gewerkt. Ik ben we-
duwe en was getrouwd met 
een Egyptische man. Zelf ben 
ik van Italiaanse afkomst.’ 
Trots: ‘Ik kom uit Venetië.’
Ook na haar vertrek lopen 
er tijdens het gesprek nog 
bekende en nieuwe klanten 
binnen met vooral vragen 

over computerproblemen. 
Tona straalt: ‘Ze noemen me 
hier de computerdokter en 
dat voelt goed.’
Hij werd in de bergen van 
Oost-Turkije geboren, volgde 
de richting informatica van 
de opleiding elektrotechniek 

en ging na zijn schooloplei-
ding naar Istanbul. Daarna 
kwam hij in 1997 naar Neder-
land voor familiehereniging. 
In vlekkeloos Nederlands 
vertelt hij dat hij de taal snel 
en goed leerde op het Nova 
College in Amstelveen. In die 
stad heeft hij een paar jaar 
gewoond en gewerkt.

Hoe ging het met integreren 
en werken in Nederland?
‘Met integreren heb ik nooit 
moeite gehad, dat ging 
vanzelf en ik ontmoette veel 
aardige mensen. Het was 
natuurlijk heel gunstig dat 
ik niet vanuit het bergdorp 
waar ik ben geboren naar Ne-
derland kwam, maar vanuit 
de grote stad Istanbul waar 
de mensen zo anders leven. 
Ik heb in Nederland van al-

les aangepakt en werkte als 
postbezorger en schoonma-
ker, bij een bloemenveiling, 
bij IBM en bij het Nationaal 
Instituut voor Kernfysica in 
het Science Park.’

Hoe kwam je terecht in de 
informatica?
De spraakzame Tona aarzelt 
voor het eerst in het gesprek. 
‘Ik werd ziek en kwam via 
een reïntegratieproject 
terecht in de Computerloods 
aan het Steve Bikoplein. Daar 
had ik een goeie tijd en heb 
ik ook veel geleerd. Ik vind 
het erg dat de Computerloods 
kortgeleden is gesloten. Daar 
gebeurden prima dingen 
waar allerlei mensen net als 
ik veel aan hebben gehad. Ik 
hoop echt dat dit belangrijke 
project op een andere plek 
toch nog een vervolg krijgt.’
Terwijl Tona een man helpt 
met een bougie van zijn 
scooter die buiten staat, is er 
tijd om rond te kijken. Het 
valt op dat de zaak waar ik in 
het verleden mijn stofzuiger-
zakken kocht, met de nieuwe 
eigenaar een andere en voor 
klanten toegankelijker inrich-
ting heeft gekregen. Wat ook 
opvalt is dat zoveel bewoners 
uit de buurt binnenlopen 
voor advies of een praatje, en 
niet altijd iets kopen uit het 
grote aanbod onderdelen en 
apparatuur.
Tona kijkt na het vertrek van 
de opgeluchte scooterrijder 
tevreden rond. ‘Sinds kort 
verkoop ik ook tweedehands 
apparatuur van wasmachines 
en stofzuigers en dat begint 
goed te lopen. Ik vind het 
leuk om mensen soms met de 
gekste vragen te adviseren. 
Dat leerde ik tijdens mijn 
opleiding. Ik ben altijd blij als 
een klant tevreden weggaat. 
Zoals kort geleden toen een 
dochter met haar demente 
moeder hier kwam en vroeg 
of ik de kapotte melkschui-
mer van haar moeder kon 
repareren. Ik ben er een 
kwartier mee bezig geweest 
en toen werkte de schuimer 
tot hun grote opluchting 
weer. Toen de dochter vroeg 

wat de reparatie kostte, zei 
een andere klant ‘een kopje 
koffie’.’
Tona glundert: ‘En wat denk 
je: de volgende dag kwam 
de dochter in de winkel met 
een thermosfles en schonk ze 
voor mij een kopje koffie in.’

Waarover gaan de meeste 
vragen?
‘Computervragen, maar stof-
zuigerzakken en onderdelen 
van apparaten verkoop ik het 
meest.’

Is de Linnaeusstraat een 
goede winkelstraat of heb 
je last van winkelcentrum 
Oostpoort?
‘Ik voel me gezegend met 
deze plek en heb met alle 
collega-winkeliers goed 
contact. Mijn klanten komen 
niet alleen uit Oost maar 
ook uit IJburg, West, Noord, 
Amstelveen en Uithoorn. Van 
Oostpoort hebben we hier 
geen last, we bijten elkaar 
niet. Ik heb een unieke positie 
in de buurt, vooral ook door 
mijn sociale functie.’

Bevalt het dat je in Oost 
woont en werkt?
‘Oost doet me denken aan 
Turkije waar ik ben geboren. 
Ik voel me helemaal thuis in 
deze wijk met zoveel verschil-
lende mensen en culturen.’ 
Grinnikt: ‘Ook mooi dat hier 
veel beroemde mensen van 
de televisie wonen.’

Wat kan er nog beter?
‘De kruising van de Linnaeus-
straat met de Polderweg is 
een ramp. Daar moet iets mee 
gebeuren. Dat is na de ope-
ning van Oostpoort niet goed 
geregeld en een groot pro-
bleem. Het moet echt anders.’ 
Wijst naar buiten: ‘Ik kijk de 
hele dag uit op die chaos van 
fietsers, scooters, auto’s en 
wandelaars.’ #

Y-bug, Linnaeusstraat 60, 
www.y-bug.nl

Yavuz Tona opende ruim twee jaar geleden Y-bug, Onderdelen en Reparatie 
in de Linnaeusstraat. Veel bewoners van Oost en ver daarbuiten hebben al 
geprofiteerd van zijn technische handigheid. ‘Oost doet me denken aan de 
plek in Oost-Turkije waar ik 43 jaar geleden geboren ben. Ik voel me hier 
thuis en mijn winkel heeft een sociale functie. Mensen komen spontaan  
binnenlopen voor een gezellig praatje.’ 

Interview: Wil Merkies | Fotografie: Dineke Rizzoli

Met wanhoopsvragen op computergebied weet Yavuz Tona meestal wel raad

‘De kruising Linnaeusstraat en 
Polderweg is een ramp, dat moet 
echt anders’

Het Onderdelenhuis aan de Linnaeusstraat 60

‘Ze noemen me in Oost  
de computerdokter’ 
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De Vergulden Eenhoorn
Mijn grootvader, weduwnaar Hendrik van de 
Fange, en zijn elfjarige dochter Cornelia Adriana
werden in 1906 bewoners van De Vergulden 
Eenhoorn. Hij moest de boerderij alleen draai-
ende houden, maar zorgde er wel voor dat hij in 
drukke periodes, zoals de hooitijd, hulp kreeg van 
tijdelijke knechten uit Friesland.

In 1919 trouwde zijn dochter met Hendrik Prins die toen de boer-
derij van zijn schoonvader overnam. Tussen 1920 en 1934 werden 
uit hun huwelijk vier jongens en drie meisjes geboren. Ik was 
nummer 5 in de rij van zeven. 
Niet alleen ons gezin maar ook mijn opa van de Fange woonden 
in die jaren op ‘De Vergulden Eenhoorn’. Achter de boerderij lag 
ongeveer 10 hectare grasland. Wij leefden grotendeels van de 
melkproductie van onze 12 tot 15 koeien. Van die melk maakten 
we ook zelf boter, karnemelk en kaas. 
Verder hielden we nog veel kippen die voor de eieren moesten 
zorgen. Het was dus wat je noemt een bedrijf van melk, boter, 
kaas en eieren. De verkoop van onze producten gebeurde aan 
huis en door het uitventen in de wijde omgeving van de boerderij. 
Werk zat dus in onze boerenbedoening en daarom moesten wij 
als kinderen dan ook allemaal flink aanpakken, dat hoorde nu 
eenmaal zo in die tijd.

Met tien personen op de boerderij wonen betekende wel dat wij 
als kinderen geen eigen (slaap)kamer hadden. Tegenwoordig is 
dat haast niet meer denkbaar. 
Mijn ouders sliepen in een ledikant op de slaapkamer waarin ook 
nog een bedstee was. Voor de rest waren we, om te kunnen slapen, 
aangewezen op 2 bedsteden op zolder, één bedstee in de opkamer 
en tenslotte nog één bedstee in de woonkamer. Overigens wel 
knus hoor dat slapen in een in de muur ingebouwde slaapplaats.

In 1939, kort voor de oorlog, besloot mijn vader om De Vergulden 
Eenhoorn te verlaten. Hij zag aankomen dat zijn weilanden bin-
nen niet al te lange tijd plaats moesten maken voor de bouw van 
woningen en kantoren in de Watergraafsmeer. 
Als gevolg daarvan zou ons gezin op deze plek zijn bron van 
bestaan kwijtraken. Daarom verhuisden wij toen naar een andere 
boerderij in Sloterdijk.

 Lees meer op www.geheugenvanoost.nl/14827

Tekst: Geheugen van Oost / Henny Prins | Fotografie: Geheugen van Oost / Beeldbank Amsterdam

QR-code paaltjes

Overal op Sportpark Midden-
meer / Voorland zult u de  
komende tijd (groene) bordjes 
zien verschijnen met daarop een 
foto waar een stukje historie van 
een sportclub of andere beziens-
waardigheid van het park uit 
heden of verleden te zien is.

www.geheugenvanoost.nl/99458

De beroemdste patiënt

Op 29 november 1937 werd prins Bernhard 
in het Burgerziekenhuis opgenomen nadat hij 
bij Diemen in zijn Ford Cabriolet met 160 km. 
per uur was ingereden op een zandauto. 

De chauffeur daarvan werd 
gedwongen de schuld op 
zich te nemen en kreeg 
geen schadevergoeding. 
De prins liep een zware 
hersenschudding, schedel-
basisfractuur, gezichtswon-
den en een paar gebroken 
ribben op. De hoogzwan-
gere Juliana en koningin 
Wilhelmina namen onmid-
dellijk hun intrek in het zie-
kenhuis: een dikke maand 
werd van hieruit Neder-
land geregeerd.

Eduard de Baat heeft het 
ongeluk zien gebeuren. 
Op die bewuste dag stond 
hij, samen met een paar 

Tekst: Jo Haen | Fotografie: Geheugen van Oost

collega’s, met drie geladen 
wagens op de Muiderstraat-
weg in Diemen te wachten 
tot ze konden oversteken. 
Dirk Sweeres stak als eerste 
over maar plotseling kwam 
er een auto met zo’n grote 
snelheid aangereden dat 
hij achter op de zandwagen 
vloog. Iedereen rende op 
het ongeluk af. De bestuur-
der en de man ernaast 
werden met moeite uit de 
wagen gehaald. 
Intussen was het kenteken 
herkend, L 33500, de auto 
van prins Bernhard. 

Lees meer op www.geheu-
genvanoost.nl/46935

a.v.v. Zeeburgia
In het souterrain van hotel 
‘Zeeburg’, dat op de hoek stond, 
waar nu de Molukkenstraat en 
Zeeburgerdijk elkaar snijden, 
speelde enige keren per week 
lustig de militaire kapel, de 
boerderijen van Van Schalkwijk 
en Koopmans waren tot onder-
gang gedoemd en het befaamde 
wielerbaantje stond gelaten op 
zijn afbraak te wachten.

www.geheugenvanoost.nl/63749

Lilliputters

De Polderweg: een toen 
braakliggend terrein met een 
ondergrond van een soort kleine 
zwarte sintels gelegen aan de 
Linnaeusstraat naast de spoor-
baan van de Tugelaweg.

Het zal rond 1953 geweest zijn 
toen daar een kermis werd 
gehouden met daarbij ook de at-
tractie Lilliputters Stad met een 
bijbehorend Circus.
Deze attractie bestond uit onge-
veer 40 Lilliputters. Zij hadden 
zich opgesteld in een gebouwd 
dorp geheel afgestemd op deze 
wat kleinere mensen, erg leuk.

www.geheugenvanoost.nl/99727

In elk nummer van Dwars staat 
voortaan een pagina die gevuld  
is door het Geheugen van Oost,  

de website met verhalen van  
buurtbewoners.

Nummer 1796

Eenhoorngebied



DWARS DOOR DE BUURT #DWARS 7Nieuw

Tekst: Arie van Tol | Fotografie: Bouwinvest

Veel hoven en wijken in Amsterdam, en ook in Oost, liggen verscholen en 
uit het zicht van de weggebruikers van doorgangswegen. Met het Eenhoorn- 
gebied is dat anders: het is goed zichtbaar vanuit alle richtingen. Tussen  
Wibautstraat, Ringdijk, Nobelweg en Kamerlingh Onneslaan zijn de 
afgelopen jaren vele opvallende en soms hoge gebouwen verrezen. 

Kenmerkend voor het nabije 
verleden in het gebied zijn 
De Vergulden Eenhoorn en 
Casa 400, de eerste als sociaal-
culturele plek in de buurt, de 
tweede als combinatie van 
studentenhuisvesting en hotel-
functie in de zomermaanden. 
Achter het kantoorgebouw aan 
de Wibautstraat heeft menig 
motorrijder rijlessen gehad 
op het lege stuk terrein dat er 
toen lag. De locaties hebben 
ingrijpende veranderingen 
ondergaan.
Dat geldt (nog?) niet voor de 
opvallende duplexwoningen 
van de Rudolf Dieselbuurt 
en het grote, centraal in het 

gebied gelegen politiebureau. 
Ook het tunneltje naar het 
Amstelstation, tochtig en altijd 
weer bestempeld als onvei-
lig, is nog altijd niet weg te 
denken.

Studenten
Het Eenhoorngebied is een 
walhalla voor studenten. Al 
in 2006 verrees het naamloze 
studentencomplex (1) aan de 
Eerste Ringdijkstraat met in 
totaal 324 gerieflijke studen-
tenwoningen.
Het nieuwe Hotel Casa 400 
(2), vooral goed zichtbaar voor 
fietsers die via de Ringdijk van 
Zuid naar Oost gaan, opende 

in 2010 de deuren. Er zijn 150 
permanente hotelkamers. De 
andere 382 kamers worden 
gebruikt volgens het oude 
Casa-concept: van oktober t/m 
mei zijn ze voor studenten, van 
juni t/m september voor toeris-
ten. Het moderne complex be-
vat ook congreszalen, een bar, 
een restaurant en een mensa. 
En natuurlijk is er een parkeer-
kelder onder het gebouw.
De oude Casa (3) aan de James 
Wattstraat is volledig gestript 
en daarna gerenoveerd tot een 
gebouw met 342 zelfstandige 
studentenwoningen. Horeca 
volgt nog. De drastische 
transformatie, nadat eerst de 
intentie was het gebouw te slo-
pen, heeft tot de nieuwe naam 
Feniks geleid.
In de Rudolf Dieselbuurt 
(4) wonen ook nog tientallen 
studenten, tijdelijk, tot de al 
jaren geleden geplande sloop 
eindelijk zal starten (verwach-
ting: 2018). Studenten wonen 
niet alleen in het gebied, maar 
studeren er ook. Er zijn onder-
wijsgebouwen van zowel de 
Universiteit als de Hogeschool 
van Amsterdam.

Andere bewoners
Een architectonisch opval-
lend gebouwencomplex aan 
de Ringdijk heeft de naam De 
Heelmeesters (5) meegekre-
gen. Er zijn 179 huurwoningen 
gerealiseerd, met name in de 
vrije sector (17 in de sociale 

sector). Bovendien is er 2.600 
m² aan kantooroppervlak ver-
huurd. Op de parkeergarage 
‘groeien’ groengrijze binnen-
tuinen. In 2013 kwamen de 
eerste bewoners en al snel was 
alles verhuurd.
Starterswoningen, 130 in het 
middenhuursegment, zijn te 
vinden in een ander nieuw 
bouwwerk: Het Baken (6). De 
hoge, driehoekige toren is heel 
stiekempjes verrezen achter 
de oude Casa en achter het 
Pieter Nieuwlandcollege. Het 
Eenhoorngebied heeft er haar 
nieuwe landmark mee gekre-
gen. Sinds enkele maanden 
wordt er gewoond, alles is al 
verhuurd.
Waar voorheen een noodge-
bouw stond voor Al Maarif 
(Marokkaanse vereniging die 
is verhuisd naar Betondorp), 
tussen de Rudolf Dieselstraat 
en de Nobelweg, is ruimte 
gemaakt voor zelfbouw. 
Ze zijn inmiddels bouwklaar, 
de vijf zelfbouwkavels. De 
ambitieuze rijken kunnen aan 
de slag: er is veel vrijheid, van 
ontwerp tot daadwerkelijke 
bouw. Als dat geen droomhui-
zen worden is het echt hun 
eigen schuld!

Andere functies
De Weekbladpers heeft inmid-
dels het gerenoveerde kan-
toorgebouw op de hoek van de 
Wibautstraat en de Ringdijk 
betrokken. In het oude postsor-
teercentrum op de hoek van de 
Nobelweg en de James Watt-
straat komt binnenkort een 
Vomar. Met de Lidl ertegen-
over kan de supermarktoorlog 
ook aan de Nobelweg worden 
uitgevochten.
Het nieuwe restaurant in de 
Vergulden Eenhoorn (7) krijgt 
elders op deze pagina aan-
dacht. Niet ongenoemd mogen 
blijven de 432 zonnepanelen 
die op het Louise Wenthuis 
aan het Prins Bernhardplein 
geplaatst zijn: zij voorzien 171 
huurwoningen en de centrale 
voorzieningen van het com-
plex van stroom.
Niet alles verandert: om tot 
een meer geïntegreerde buurt 
te komen zou het oude poli-
tiecomplex weg moeten, zo 
vinden velen. Reorganisaties 
zijn gewoon, een uniform 
wordt ook bijtijds ingeruild, 
maar deze bunker vol unhei-
mische ruimtes en opslagplaat-
sen wordt door de politie nogal 
gekoesterd, zo lijkt het. #

Binnentuin (met eronder parkeergarage) van gebouw De Heelmees-
ters, op de achtergrond de Ringdijk en de Transvaalbuurt

Rond de Vergulden Eenhoorn ligt een groene oase

Een walhalla voor studenten 
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Tekst: Jan Molenaar| Fotografie: Hans Heitgeert 

De Vergulden Eenhoorn aan de Ringdijk uit 1702 was achtereenvolgens een 
boerderij, apotheek, kinderdagverblijf en buurthuis. Sinds eind april zit er 
een restaurant dat warme betrekkingen met de buurt wil onderhouden. 

Buurthoreca aan Ringdijk 

Toen ik hier enkele jaren 
geleden Spaanse les volgde, in 
de buurthuisperiode van De 
Vergulden Eenhoorn, voelde ik 
me al gelukkig als ik het tuin-
hek gepasseerd was. Nog altijd 
bieden de tuin en het interieur 
een charmante aanblik.
In 2010 schreef de gemeente 
een prijsvraag uit voor het 
beste idee voor deze plek. 
Vanwege de monumentale 
status wilde de gemeente het 
pand niet verkopen. In de 
finale nam brouwerij de Prael 
het op tegen restaurant Fifteen 
en de horecaondernemer Pim 
Evers met compagnons. Deze 
laatste ploeg – al bekend in 
Amsterdam als eigenaar van 
Hannekes Boom, Bloemenbar, 
Disco Dolly en nachtrestaurant 
Cannibale Royale – trok aan 

het langste eind. Dat zij in hun 
plan repten van een buurt-
functie van het restaurant, 
telde in hun voordeel.
Een flinke verbouwing was 
nodig, gecompliceerd door de 
monumentale status van dit 
langgerekte ‘dwarshuis’. Maar 
op 22 april opende het nieuwe 
restaurant dan zijn deuren, 
voor de buurt althans. Twee 
dagen later was de echte start 
voor andere bezoekers.
De sfeer op die 22ste april is 
inderdaad die van een buurt-
borrel. Evers vertelt dat hij 
een zeer brede doelgroep wil 
aanspreken met De Vergulden 
Eenhoorn. Zijn ambitie is dat 
dat je er goed kunt dineren, 
maar dat ook mensen van bij-
voorbeeld de voetbalclub zich 
na de wedstrijd welkom voelen 

om iets te drinken. De inrich-
ting varieert dan ook van lange 
tafels tot intieme tafeltjes voor 
een gezellig diner.
Voor de tuin circuleren volop 
plannen: van moestuin tot 
kruidenwand. Er is overleg 
met de Rudolf Diesel-groep, 
een aantal buurtbewoners met 
groene ideeën. Een Marok-
kaanse man heeft geopperd 
om hier met vrienden te gaan 
schaken in de rustige uren. Je 
kunt kinderen laten kanova-
ren in de water bij de Ringdijk, 
terwijl hun ouders een kopje 
koffie in de tuin drinken. Of 
het zou leuk zijn om in datzelf-
de water een race voor eenden 
(geen echte) te houden.
Pim Evers – bijgestaan door 
mede-eigenaren Arie de Vries 
(chefkok), Thomas Anderiesen, 

Matan Schabracq en Tamir 
Schabracq – wil van deze his-
torische locatie samen met om-
wonenden een succes maken. 
Oost kan naar mijn idee een 
horecagelegenheid met een 
buurtfunctie wel gebruiken. 
Hippe cafés voor jonge mensen 
hebben ook hun waarde, maar 

hebben we inmiddels voldoen-
de. Hopelijk wordt De Vergul-
den Eenhoorn inderdaad een 
plek waar mensen uit de buurt 
samenkomen, de krant lezen 
of gewoon genieten van deze 
groene oase, pal naast een 
gebied waar de laatste jaren 
flinke hoogbouw is verrezen. #

Eenhoorngebied
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Tekst: Ton Hendrix

Een vorige keer hebben we het gehad over de 
waarde van de bodem onder onze voeten. 
De aarde, die zorgt voor voedsel, kleding, bescher-
ming, energie, wateropslag en het recyclen van 
afval. En over hoe weinig we ons daarvan bewust 
zijn. De bodem wordt weggestopt onder steen, 
beton en asfalt. Het bodemleven vernietigen we 
door ontbossing, industriële landbouw en vee-
teelt. De grond wordt gezien als afvalbak. 
Per minuut wordt wereldwijd twee hectare aan 
vruchtbare grond onbruikbaar gemaakt. 
Hoe kunnen we beter voor de bodem zorgen? 

Moestuinieren in Oost

Mulchen

De bodem is in de natuur 
altijd bedekt met planten, 
takjes en bladeren. Het is 
een menselijk trekje dat we 
het mooier vinden als in 
onze tuinen de aarde kaal en 
zwart is. Er bestaan heuse 
voorschriften om een tuin 
‘winterklaar’ te maken, iets 
waar die tuin helemaal niet 
op zit te wachten. Eigenlijk 
zijn juist al die bladeren, 
takjes en plantjes heel goed 
voor de grond. Dat verteert 
en wordt zelf weer bodem. 
De bodem wordt gevoed door 
die organische ‘rommel’ die 
er vanzelf op terecht komt. En 
een beetje extra erbij doen is 
ook niet slecht. Mulchen heet 
dat. Recycling ter plekke.

Dekentje leggen
Mulchen bevordert de gezond-
heid van het ondergrondse 
leven en geeft het voeding. 
Mulchen is een dekentje leg-
gen met organisch materiaal. 
Organisch materiaal kan 
zowel bruin zijn (takjes) of 
groen (plantjes). Als je een 
moestuin hebt, ga je er vooral 
groenten in 
kweken. En deze 
eetbare planten 
eten stikstof 
in nitraatvorm, en willen 
dus een bacterie-dominante 
bodem. Die geef je groen 
materiaal, zoals grasmaaisel. 
Bruin materiaal is beter voor 
meerjarigen, zoals fruitbo-
men. Die willen stikstof in 
ammoniumvorm, voor een 
schimmel-dominante bodem.
Je kunt ook mulchen met hooi 
of stro, nadeel is dat slakken 
dit ook een mooie schuilplaats 
vinden. Nog beter is het te 
mulchen door bodembedek-
kers te zaaien in het najaar. 
Dat geeft levende mulch:  
winterrogge, klaver, lupine, 
dat zijn groenbemesters. Dus 
in de winter niet ploegen of 
frezen in je tuin, maar opper-
vlaktecompostering toepas-
sen, dat wil zeggen: mulchen. 
De groenbemesters worden 
in het voorjaar onder geschof-
feld om zo het bodemleven te 
verrijken. Mulchen kan je ook 
in het groeiseizoen doen, tus-
sen de planten. Dat werkt ook 
om onkruid en verdamping 
tegen te gaan.

Beter dan kunstmest
Compost en mulch voeden 
de micro-organismen die de 
planten voeden die ons voe-
den. Mulch is koude compost. 
Compost is materiaal dat al in 
ontbinding is, het bevat meer 
organismen en is daardoor 
effectiever om de bodem te 
voeden. Compost en mulch 
vervangen de werking van 
kunstmest, ze geven voed-
sel. Maar in tegenstelling tot 
kunstmest vernietigen ze niet 
het bodemleven, integendeel, 
ze helpen het te verrijken of 
het op gang te brengen. En 
dat betekent voor de tuinier 
minder werk!
Soms heb je de kans in je 
buurt een stuk braakliggend 
terrein te kunnen bewerken. 

Dat is vaak uitgeputte bodem, 
met her en der stenen en te-
gels. De enige planten zijn pio-
niersplanten, oftewel onkruid. 
Voor het herstellen van de 
bodem kan je de methode van 
‘sheet mulchen’ gebruiken, 
soms vertaald met ‘lasagne 
compostering’. Dit herstellen, 
doe je via het opbrengen van 
organisch materiaal, groen en 
bruin in laagjes: gemaaid gras, 
houtsnippers, compost. In 
plaats van spitten en afgraven 
van de gras- of onkruidlaag, 
wordt het onkruid en gras 
gemaaid en blijft het liggen. 
Daar bovenop komt een 
laag nat karton, dan mest of 
compost, en bovenop een laag 
stro. Groene lasagne! #

Zie verder voor nieuws en 
artikelen over het Jaar van 
de Bodem: 
jaarvandebodem.nl en 
www.facebook.com/
jaarvandebodem 
Reacties: 
tonquichot@gmail.com

Recycling ter plekke

De bodem wordt gevoed door 
die organische ‘rommel’ Buurtsuper

Tekst en fotografie: Arie van Tol

Marianne Meijerink doet in haar nieuwe boek ‘Buurtsuper! Kookboek’ een 
volgende poging bewoners te lokken naar de Turkse en Marokkaanse win-
kels in de buurt. ‘Want daar vind je wat jouw culinaire hart begeert!’ 

Ik ga u niet verklappen hoe 
verantwoord ik ben als con-
sument. Of ik wel ben overge-
stapt naar een kleinere, meer 
deugende bank. Of ik groene 
stroom heb. Of ik vlees eet. 
Het gaat u zogezegd niets aan 
als ik scheefwoner zou zijn en 
vier keer per jaar het vliegtuig 
zou pakken. Grote kans dat 
ook ik alleen aan goede doelen 
geef in combinatie met een 
loterij. En hoe zit het met de 
auto en de maximumtempera-
tuur in huis?
Maar vooruit, ik erken dat ik 
de (kleine) middenstand ern-
stig verwaarloos. Met uitzon-
dering van de boekwinkel heb 
ik een bloedhekel aan ruimtes 
waar iets valt te kopen. De 
nostalgie van de bakker om de 
hoek zoek ik nergens meer. Ik 
trek zo min mogelijk tijd uit 
voor het kopen van benodigd-
heden. Al gaat het nog niet 
zo ver dat ik alleen maar via 
internet aankopen doe.
De Turkse en Marokkaanse 
buurtwinkels: ik loop en fiets 
ze voorbij! Ja, zien doe ik ze 
wel, natuurlijk met name de 
weids uitgestalde groente- en 
fruitbakken. Op bijzondere 
momenten, als er reden is 
eens iets anders, iets exclusie-
vers, te koken dan fusili met 
pesto neus ik nog wel eens 
rond in de mediterrane we-
reld. En zo op zijn tijd verrast 
onze Turkse buurvrouw ons 
met haar speciale hapjes.
Wat ik maar wil zeggen, wil 
toegeven: hoe erg ik ze ook 
vind, ik kom alleen bij de 
supermarkt! Alles bij elkaar, 
goedkoop, snel weer weg. 
En daar stikt het dus steeds 

meer van in de buurt, van die 
supermarkten: in de omge-
ving van de Ringvaart lijkt 
zich de supermarktoorlog toe 
te spitsen.

Een goed moment om ze te 
laten wat ze zijn, die super-
markten. Grootschalig en 
oorlogzuchtig zijn ze. Hoogste 
tijd voor een regelmatige gang 
naar de andere ‘supers’: naar 
de buurtsupers. Hoogste tijd 
voor oerwortelen, tomatillo en 
kikkererwtenmeel. Of zoetig-
heden als dadelbonbons en 
kastanjepannenkoekjes met 
frambozen. Hoogste tijd voor 
smaakmakers als kurkuma, 
saffraan, mastiek en piment. 
Of volledige gerechten als pap-
pardelle met konijn, sardines 
met krenten en pijnboom-

pitten en scheermessen a la 
plancha.
Natuurlijk: u ging altijd al 
naar die Turkse en Marok-
kaanse buurtwinkels. Ik 
zou zeggen: blijf gaan of ga 
misschien nog iets vaker. 
En schaf het alleraardigste, 
zeer informatieve boek van 
Marianne Meijerink aan: het 
buurtsuperkookboek! #

Meer info: www.buurtsuper-
kookboek.nl
Het boek is ook te koop in 
de bekende boekhandels in 
Oost: Linnaeus, Java Book-
shop en Boekalicious, en 
verder in Helal et Gida en 
supermarkt El Jawhara.
Lees ook op Oost-online: 
Boerenkool ook in de buurt-
super! 

Kookboek

Eten #DWARS
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Thuis in taal en Transvaal 
Tekst: Hella de Groot | Fotografie: Karien van Assendelft

Een paar stappen om de hoek en ik ben er: cultureel ondernemershuis  
Tugela85. Vanavond is er een ‘WOORDavond’ met drie gasten die thuis zijn 
in taal en Transvaal: chroniqueur Frits Slicht, illustrator/schrijver Frits  
Marnix Woudstra en striptekenaar Eric Heuvel. En je kon vooraf ook iets 
eten, met het bord op je schoot. 

De soep heb ik net gemist. 
Jammer, zeker als journaliste 
Daphne Meijer, die de gasten 
vanavond interviewt, ons 
verzekert dat de matsesoep 
overheerlijk was. De meeste 
stoelen in het zaaltje van het 
voormalige schoolgebouw aan 
de Tugelaweg 85 zijn bezet; 
een bezoeker schenkt thee 
voor me in en concludeert 
dat er vanavond ‘een hoop 
Fritsen’ zijn. Zelf heet hij ook 
Frits. 

Kort straatje
De eerste die het podium(pje) 
betreedt is Frits Slicht, hij 
tekent verhalen op over 
het joodse verleden van de 
Transvaalbuurt. Frits vertelt 
begeesterd over ‘de korte 
geschiedenis van een kort 
straatje’ die hij onder meer 
beschreef aan de hand van 
herinneringen van joodse kin-
deren, nu volwassenen. Voor 
mij is de naburige Schalk Bur-
gerstraat een doorgangsroute, 
voor chroniqueur Frits Slicht 
herbergt zij veel geschiedenis. 
Zo was er een winkeltje (het 

Verhalen

Eric Heuvel, Frits Marnix Woudstra en Frits Slicht.

werd ‘stinkeltje’ genoemd) 
waar je terecht kon voor 
petroleum en snoep en lang 
geleden speelden kinderen 
een knikkerspel dat ‘gorren en 
ketsen’ heette. Zoveel woor-
den, zoveel geschiedenis lig-
gen in die Schalk Burgerstraat 
verscholen – en dan is dit nog 
maar een kórt straatje…

Google maps
Eric Heuvel bekent het maar 
eerlijk: voor zijn strip over de 
Transvaalbuurt heeft hij de 
straten getekend met behulp 
van Google Maps. Hij kent 
Oost wel een beetje, omdat 
hij opgroeide in de naburige 
Plantagebuurt. Nu woont hij 
overigens in Zaandam. Erics 
bekendste stripfiguur is de 
actieheldin January Jones, 
maar hij maakte ook edu-
catieve strips voor de Anne 
Frankstichting en voor Ymere. 
Ooit werkte hij als geschiede-
nisleraar en nog altijd wil hij 
met zijn educatieve strips het 
verleden levend houden: ‘Het 
was me vroeger al opgeval-
len dat jongeren zich serieus 

afvroegen of Hitler nu voor 
of ná Napoleon had geleefd... 
werk aan de winkel dus.’ 
(Over winkels gesproken: 
Eric vertoont een opvallende 
gelijkenis met de poelier die 
voorheen op het Beukenplein 
gevestigd was, maar dit geheel 
terzijde.)

Leven na Lucas
Frits Marnix Woudstra, woon-
achtig in de Transvaalbuurt, 
is bekend als illustrator voor 
de Volkskrant. Hij schreef 
het boek Lucas Casimir dat in 
september uitkomt bij Thomas 
Rap. Het boek gaat over zijn 
zoon Lucas, die in december 
2013 zijn leven beëindigde op 
het spoor in Diemen. De dood 
van Lucas heeft het gezin 
(Frits, zijn vrouw Anouk en 
dochter Flora) ‘geamputeerd’ 
achtergelaten, want Lucas’ 
finale daad trof hen als een 
mokerslag. Hoewel Frits in de 
eerste plaats beeldend kun-

stenaar is, was taal de beste 
manier om uiting te geven aan 
het verdriet om- en de liefde 
voor Lucas. Hij heeft daar 
‘slechts 26 letters voor tot mijn 
beschikking’. Uit deze frase 
blijkt mijns inziens zowel de 
onmacht van de vader als het 
talent van de schrijver. Met 
het boek brengt Frits Marnix 
Woudstra een hommage aan 
zijn zoon, want ‘Lucas was bij 
leven onzichtbaar door zijn 
verlegenheid. Zo houden we 
hem bij ons.’ Daarnaast houdt 
Frits een blog bij over hoe hij 
en Lucas’ vrienden met het 
verlies omgaan. Met Lucas 
had Frits pas in het jaar voor 
zijn dood een hechte band 
gekregen. Als werkende vader 
- en als zoon van een vader 
die al vroeg in zijn jeugd de 
benen had genomen - had hij 

de opvoeding voor een groot 
deel in de handen van zijn 
vrouw gelegd. Een liefdevolle 
omgeving en mooie studie-
resultaten konden Lucas’ 
depressies echter niet verhel-
pen, psychiatrische instanties 
evenmin. De radeloze vragen 
van de zoon (‘Pap, ik kan niet 
meer. Kun je me helpen?’) 
en de rouw van de vader 
zijn vervat in dit boek. Het 
verdriet dat eruit opklinkt 
is geserreerd beschreven en 
maakte daardoor des te meer 
indruk in die kleine zaal aan 
de Tugelaweg. #

Kijk op http://levennalucas.
blogspot.nl/ voor het blog 
van Frits Marnix Woudstra.
De volgende WOORDavond 
in Tugela85 is op vrijdag 
22 mei. 

Voor spek en bonen 
Tekst: Méland Langeveld | Fotografie: Sam Schuman 

Even verderop is het fietspad 
opgebroken. Twee wat oudere 
mannen in oranje en geel, met 
grijs gestreepte werkvesten 
wijzen de nietsvermoedende 
fietsers op het ongemak. 
Op de achterzijde van hun 
reflecterende vesten staat in 
koeienletters: VERKEERSRE-
GELAAR. Ze proberen de men-
sen naar het, aan de overkant 
van de drukke weg gelegen, 
fietspad te krijgen, maar de 
meesten volgen hun aanwij-
zingen niet op. Ze rijden over 
de trambaan of het trottoir. De 
mannen staan er voor spek en 
bonen bij. Twee dagen later 
staan ze er niet meer. Zouden 
ze bij hun superieuren heb-
ben geklaagd over het geringe 
gezag dat ze daar op dat kruis-
punt uitstralen?
In de Verenigde Staten gaat 
het er toch heel anders aan 
toe… Ruim een halfjaar 
woonde ik in West-Hollywood, 
Los Angeles, en daar staan 
VERKEERSREGELAARS op de 
parkeerplaatsen van de win-
kelcentra, met een fluitje, de 
klant aanwijzingen te geven. 
En die worden strikt opge-
volgd. Uniformen stralen daar 
nog steeds gezag uit. Anderen 
staan je boodschappen in te 
pakken in de supermarkt. Om 
daarna, als je erom vraagt, de 

Twee mannen in oranje en geel, wijzen de fietsers op het ongemak

boodschappen naar je auto te 
sjouwen. Het zijn daar banen. 
De klant is er koning.

Een andere baan trof ik 
alweer een tijdje geleden aan 
in het Oosterpark, waar ik 
dagelijks mijn hond, Roos, 
uitlaat. Vijf, in groen gesto-
ken, mannen lopen gebogen 
voorover, alsof ze stelselmatig 
zoeken naar bewijsmateriaal 

inzake een misdrijf. In hun 
handen dragen ze speciaal ge-
reedschap. Nieuwsgierig naar 
hun serieuze werk struin ik 
samen met Roos op hen af. En 
wat schetst mijn verbazing: de 
mannen verzamelen honden-
drollen...
Ik groet de mannen, en 
hoop dat Roos niet haar drol 
pontificaal voor hun neus zal 
droppen. Vriendelijk beant-

woorden ze mijn groet. Even 
later komt er een man met 
een herdershond aan. Zijn 
hond doet wat Roos gelukkig 
niet presteert en draait op 
geen steenworp afstand van 
de mannen een flinke bolus.
‘Wil u asjeblief die drol van 
uw hond opruimen,’ roept een 
van hen naar de schuldige 
hondenbezitter.
De man kijkt hen onderzoe-
kend aan en tikt met zijn 
vinger naar het hoofd. ‘Ben je 
belazerd, dat doe ik nooit. Ik 
betaal trouw m’n hondenbe-
lasting.’
‘Maar meneer, denk u nou 
werkelek dat we dit voor ons 
plezier doen.’
‘Hé, mijn hond houdt jullie 
wel aan ’t werk.’ Op zijn ge-
zicht verschijnt een geniepige 
lach.
De mannen schudden hun 
hoofden en gaan stug door 
met hun werk.

Poepopruimers hebben ze 
daarentegen in Amerika niet 
nodig. In de meeste Staten 
is de hondenbezitter ver-
plicht de uitwerpselen van 
zijn geliefde beestje zelf op 
te ruimen. Strenge controles 
en hoge boetes liggen eraan 
ten grondslag. Zelf laat ik op 
een zonnige dag in een park 

in Hollywood het hondje van 
mijn buren uit. Buddy, een 
klein pienter beestje dat hup-
pelend voor me uit loopt. Ik 
ben vergeten een poepzakje 
mee te nemen om daarmee 
zijn drolletje weg te toveren. 
Maar misschien hoeft hij wel 
niet. Maar we zijn nog maar 
net met onze wandeling be-
gonnen en dan moet hij al. Hij 
kan het niet langer ophouden 
en fabriceert een mooi droog 
drolletje. Shit, nu heb ik geen 
zakje bij me, maar met een 
boomtakje rol ik het keurig de 
berm in zodat niemand erin 
kan stappen. Maar terwijl ik 
met Buddy doorloop, komt er 
een Parkranger in een ‘four 
wheel-drive’ aangescheurd. 
De man moet verderop om 
de hoek op ons hebben staan 
loeren. Dat kan niet anders. 
Zonder pardon slingert hij 
me op de bon. Twee zelfs. Eén 
voor het in het openbaar schij-
ten van mijn hond zonder dat 
ik de moeite neem het op te 
ruimen, en de andere voor het 
los laten lopen van de viervoe-
ter terwijl het mijn plicht is 
met hem aangelijnd te lopen. 
Honderdvijftig dollar kost 
me die grap. Waarschuwen 
doen ze daar niet. Het is direct 
dokken in dat door dollars 
overheerste land. #

Meer ‘Onalledaags’ en aan-
verwante verhalen lezen: 
www.melandlangeveld.com

Ontmoeting

#DWARS
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Poppentheater Koos 
Kneus
Elke zondag en woensdag
Poppenkast op het Iepenplein, 
reserveren en meer informa-
tie www.kooskneus.nl. Vrolijke 
voorstellingen met schminken en 
verkleedkleren, drankje en koek, 
ook voor verjaardagsfeestjes. En-
tree: € 7,- of 8,- p.p.,  met stadspas 
€  6,- p.p.
NB je mag soms 2 verschillende 
voorstellingen blijven zitten voor 
de prijs van 1
Programma op alle zondagen in 
mei en juni, alleen ma 25 mei 
i.p.v. zo 24 mei (Pinkstern):
10.30: Mol en Muis op bezoek bij 
Kale Opa, 2 – 4 jaar
Mol en Muis gaan samen op 
de thee bij Kale Opa. Opa heeft 
heerlijke koekjes gebakken. Maar 
een koekjesdief steelt ze. Agent 
Speurneus gaat erachteraan!
12.00: Avonturen van Haas en 
Konijn: De Kaashaas, 2 – 4 jaar
Konijn vindt een supergrote, 
oranje wortel. Blij meldt ze het 
Haas, maar die lust alleen kaas! 
Op een vindingrijke manier leert 
ze hem toch wortels te eten.
14.00: Alle hens aan dek! - Pira-
tenverhaal, 4 – 8 jaar
Een dolkomisch stuk vol verwik-
kelingen, over twee domme zee-
rovers: boef Piet en kapitein Haak, 
die een schatkist stelen.
15.30: Indiaan Tikkitakka maakt 
vrienden, 4 – 8 jaar
Tikkitakka ontmoet cowboy Billy 
met zijn koe Zwart Vlekje. Ze rei-
zen naar het grote indianenland. 
Daar maken ze kennis met het 
indianenmeisje Poconhandtas.
Programma op alle woensdagen 
in mei en juni:
14.00: De verdwenen parels van 
de koning, 4- 8 jaar
Een gemene heks steelt een kist 
met parels van de koning en ver-
stopt die onder de grond. Wies de 
Mol, een vakkundige ‘wroetvrouw’, 
vindt ze in haar hol en brengt ze 
naar de koning terug. Maar de 
heks geeft nog niet op...
15.30: Paniek in de dierentuin, 
4 – 8 jaar. Jaap de Krokodil maakt 
er in de dierentuin een puinhoop 
van. Hij bijt Beer, Kangoeroe, 
Pinguïn, Wolf, Bever en Das in 
hun bil! Maar de blotebillentante 
brengt uitkomst. 
NB 27 mei 14.00-16.00:  
professionele schminkles voor 
ouders en kinderen!

Oostblok
De voorstellingen spelen in de 
locatie Sajetplein, tenzij anders 
aangegeven.
vr 22 mei 20.00: Verse Vis #4
Pril werk van jong talent: drie of 
vier korte werken van muziekthe-
ater tot mime, van dans tot tekst. 
De line-up van deze editie: Eline 
van Ark, Hebe Vrijthof en Floortje 
Rous.
za 23 mei 20.30: Voor de leeuwen 
– improvisatietheater 
Complete scènes op basis van 
improvisatie.  
Twee acteurs krijgen een relatie 

en een situatie voorgelegd.
zo 31 mei 16.00: Een broer om in 
te bijten (6+) – Theatergroep Fien
Een grappige grimlach voorstelling 
over angst en elkaar nog banger 
maken. Over iemand ontgroeien, 
maar niet zonder de ander kun-
nen.
za 6 juni 19.30: Stof – Circuswerk-
plaats Boost
Gemaakt door de voorstellings-
groep van Boost (13 t/m 15 jaar), 
gaat over cultuurverschillen, over 
familie en over geheimen. Acroba-
tische toeren worden afgewisseld 
met mooie beelden, prachtige 
muziek en hilarische taferelen.
NB locatie: 2e van Swindenstraat 
26
wo 10 juni 10.30: Assepoester 
(2+) – Het Kleine Theater
[vet]vr 12 juni 13.00 – 01.00:[vet] 
Oostblockparty – i.s.m. Studio 
Oostblok, Instigator
Een feestje omdat Rusland exact 
25 jaar geleden onafhankelijk 
werd en omdat 118 jaar geleden 
octrooi werd aangevraagd op het 
Zwitsers Zakmes. DJ’s, artiesten, 
kraampjes, bier, wodka, borsjt, 
worst, muziek, film, theater en zo 
meer...
za 13 juni 20.30: Voor de leeuwen 
– improvisatietheater 
Complete scènes op basis van 
improvisatie. Twee acteurs krijgen 
een relatie en een situatie voor-
gelegd.
zo 14 juni 16.00: Arthur Oneindig 
op de behandeltafel (5+) – TG de 
Raffinaderij
Het vierde en laatste deel over 
Arthur’s oneindige tragische lot en 
zijn kwelgeesten.
do 18 juni 20.00: Doublebill: Par-
kieten Kwetteren Harder & Birk 
– Generale Oost
In de eerste voorstelling zoekt 
dichter Koen Frijns naar het ant-
woord op zijn tinnitus, het horen 
van een constant geluid. In de 
tweede, van Jasper Vaillant, gaat 
het over een verstikkende liefde 
tussen moeder en zoon, geba-
seerd op de roman Birk van Jaap 
Robben.
vr 19 en za 20 juni 20.00: Stof 
#11  Ende der Zukunft – Truus 
Bronkhorst, Marc Vanrunxt, Kristel 
van Issum, Jens van Noten
Onderwerp van deze Stof: tegen-
stellingen, conventies en kritiek. 
Hoe gaan kunstenaars om met 
tegengestelde artistieke visies?
zo 21 juni 16.00: Lena in een 
Lijstje (7+) – Theatergroep Jut
Spel, dans en muziek in een 
vrolijke kindervoorstelling over de 
dood. Vrolijk, verdrietig, grappig 
en mooi.
vr 26 juni 20.03: Cultural Night – 
IOOTCP Language no problem
In juni staat het kantoor van het 
Instituut voor Onofficieel On-
derzoek naar de Taal en Cultuur 
van Polen in Oostblok. Tijdens de 
Cultural Night onthullen zij hun 
geheime materialen. 
Zie ook hieronder.
za 27 juni 19.30: Studentenhaver 
– CircusPeople i.s.m. CWBoost
Een groep studenten uit Utrecht, 
Eindhoven en Amsterdam: lucht-
acrobatiek, jongleren en eenwie-
leren.
NB locatie: 2e van Swindenstraat 26
Spreekuren IOOTCP (zie 26 juni): 
do 4 juni 10.17-13.23, ma 8 juni 
16.48-16.51, vr 12 juni 20.33 – za 
13 juni 3.06 (Party at the Office), 
ma 22 juni 17.42-18.56 en wo 24 
juni 11.24-14.01.  zo 14 – zo 21 
juni: geen spreekuur, IOOTCP reist 

af naar Poznan, Polen.
Kijk verder op www.oostblok.nl. 

Badhuistheater
vr 15 mei 20.00: Virtual Reality – 
the InPlayers International Drama 
Group
By Alan Arkin. A deeply funny, 
finely graded psychological 
portrait that also becomes a 
tribute to the conjuring powers of 
theater. 
za 16 mei 20.15:  PurpleMania 
& String Ladies: Tsjechische Rock 
Bands
vr 29 mei 20.00: OpSPraak Poli-
tiek & Discussie
Het maandelijks politiek café van 
de SP Amsterdam; sprekers van 
binnen en buiten de SP. Gratis 
entree.
za 30 mei 20.00: Prova – Klup   
Dans-Happening
Zomermuziek: latin, blues, rock & 
roll, Afrikaans en veel meer... Voor 
onder en boven de 40! Live acts: 
Oosterparkorkest en Mysterie-
band.
za 13 juni 20.15: The Scottish 
Play – Rotterdam English Speaking 
Theatre
A comedy by Lee Blessing, direc-
ted by Dana Roskey.
do 18, vr 19 en za 20 juni 20.30 
Ajax, mijn club – Toetssteen
De voorstelling die niet gaat over 
voetbal, maar over passie en 
liefde die mensen bindt. De mu-
zikale omlijsting is van de Wester 
Harmonie. De komedie met liefst 
15 acteurs is geschreven door 
Roos Schlikker, samen met Erris 
van Ginkel.

vr 26, za 27 en zo 28 juni 20.15: 
Juno and the Paycock – Captain 
Boyle’s Army
Eerder waren er try-outs van dit 
tegelijkertijd tragisch en komisch 
toneelstuk van de hand van Sean 
O’Casey. De krottenwijken van Du-
blin in 1922 en 1923: armoede en 
machteloosheid van de normale 
burger tijdens een zware burger-
oorlog.
Zie verder www.badhuistheater.nl. 

Tropenmuseum
---VOOR KINDEREN---
t/m 29 maart elke za en zo 12.00 
– 16.00: Creatieve kinderactiviteit: 
maak een Afrikaans maskertje (4 
t/m 18 jaar)
elke zo in mei + ma 2e pink-
sterdag 12.00 – 16.00: Creatieve 
kinderactiviteit: ontwerp je eigen 
Amazigh tatoeage (4 t/m 18 jaar)
elke zo in juni 12.00 – 16.00: 
Creatieve kinderactiviteit: maak je 
eigen ocarina fluit (4 t/m 18 jaar)
Voor actuele prijzen en tijden: 
www.tropenmuseumjunior.nl. 
---TENTOONSTELLINGEN---
t/m 30 aug. in Noordvleugel: 
Body Art

Over lichaamsversieringen in de 
volle breedte: van make-up en 
tatoeages tot onderhuidse implan-
taten en chirurgische veranderin-
gen.
t/m 13 sept.: Secret Love – Sexual 
diversity in China
Een hedendaagse kunsttentoon-
stelling over het taboe in China 
rondom lesbiennes, homoseksue-
len, biseksuelen en transgenders 
(LHBT’s).

Etalagegalerie Inkijk
elke dag van 07.00 – 24.00: de in-
stallatie ‘Beloofd’ van Sonja Karle 
& Matthijs Muller
In Inkijk, metrostation Weesper-
plein.
elke dag van 07.00 – 24.00: 

‘glitch’-tekeningen van Cathelijn 
van Goor
In Inkijk, metrostation Wibauts-
traat.
Meer info: 020-6925733 of www.
polderlicht.com.

OBA Javaplein
elke woe 14.00: samen lezen voor 
kinderen van 8 t/m 10 jaar
elke woe 15.00: voorlezen voor 
kinderen van 4 t/m 7 jaar, o.b.g. 
van een ouder
elke di 14.00 – 17.00: Leef en 
Leer! – oefenspreekuur (vrije 
inloop)
Zie ook www.leefenleer.nl. 
elke vr 10.00 – 12.00: spreekuur 
Samenspraak 
Een buurtgericht taalcoach pro-
ject.
t/m 30 mei: expositie Piet Lont: 
Houtsnedes
t/m 30 juni: expositie Jeroen 
Gramberg: Keramiek met een 
twist
di 19 mei 10.30: Boekstart – 
Mama is lief
Met welkomstlied, voorlezen, spel 
en dans. Voor ouders en baby’s.
vr 29 mei 10.30 – 12.00: Tablet 
Café
Ervaringen uitwisselen en kennis 
delen over tablets en iPads.
za 13 juni 14.00 – 15.30: Maand 
van het spannende boek – Feit en 
fictie: politie en misdaadauteurs 
vertellen...
Met Jim de Koning (1967) die 
werkt bij de politie en als hobby in 
Flikken Maastricht edelfigurant is 
en een misdaadauteur.
Voor volwassenen en jongeren 
vanaf 14 jaar.
di 16 juni 19.00: Concert Klassiek 
rondom de klas
Bij mooi weer op het Javaplein, bij 
slecht weer in de OBA.

OBA Linnaeus
elke woe 15.00 en elke za 13.00: 
voorlezen voor kinderen van 4 t/m 
7 jaar
t/m 31 mei: expositie Huis met 
een verhaal 2015
Ymere, het Joods Cultureel Kwar-
tier en het kunstenaarscollectief 
A World of BLISS hebben kinde-
ren kennis laten maken met de 
geschiedenis van de buurt waarin 
ze wonen. 

za 16 mei 14.00–16.30: Schrijf-
café: inspiratie en advies
O.l.v. de schrijvende zusjes Eva & 
Renee Kelder.
vr 12 juni 10.30 – 12.00: English 
Spoken: Edgar Allan Poe
On five Fridays we offer you play-
reading, discussions and other 
presentations in English, by Loes 
van der Zande en Anneke Hesp.
wo 17 juni 10.30: Boekstart – 
Mama is lief
Met welkomstlied, voorlezen, spel 
en dans. Voor ouders en baby’s.
za 20 juni 14.00–16.30: Schrijf-
café: inspiratie en advies
O.l.v. de schrijvende zusjes Eva & 
Renee Kelder.

Tugela85
elke vr 10.30 – 14.00: Mo Tuin: 
tuinieren, bouwen, koken en lun-
chen en regelmatig workshops
vr 15 mei en 12 juni 19.00: Film 
Transvaal
19 uur inloop en eten, 20 uur start 
programma
vr 22 mei en 5 juni 19.00: Woord 
Transvaal
19 uur inloop en eten, 20 uur start 
programma
vr 29 mei 19.00: Verhaal Trans-
vaal. 19 uur inloop en eten, 20 uur 
start programma
Kijk verder op www.tugela85.nl. 

Voor meer informatie zie oost-
online.nl

Adressen 

Poppentheater Koos 
Kneus
Iepenplein 40 hoek
Reserveren: 020-6928532 
www.kooskneus.nl

Badhuistheater
Boerhaaveplein 28
www.badhuistheater.nl 
badhuistheater@gmail.com

OBA Javaplein
Javaplein 2
020-6681565
javaplein@oaba.nl

OBA Linnaeus
Linnaeusstraat 44
020-6940773

Oostblok
Sajetplein 29
020-6654568.
www.oostblok.nl

Theater/studio Majella
Tidorestraat 172
020 6201513
www.demammies.nl
info@demammies.nl

Etalagegalerie Inkijk
020-6925733 
www.polderlicht.com

Tropenmuseum
Linnaeusstraat 2  
www.tropenmuseum.nl  
020 5688200

NedPho-Koepel 
Batjanstraat 3,  
www.orkest.nl,  
020-5217502

Tugela85
Tugelaweg 85
www.tugela85.nl
info@tugela85.nl

Sminken bij Koos Kneus

Toetssteen: Ajax, mijn club

Sonja Karle en Matthijs Muller
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Van maar liefst 105 kunste-
naars waren de ateliers voor 
het publiek geopend, verdeeld 
over de Plantage-, Weesper-, 
Oosterpark- en Dapperbuurt. 
Daarnaast waren er kunst-
knooppunten met werk van 

meerdere kunstenaars. Alle 
disciplines en technieken wa-
ren vertegenwoordigd, zoals 
schilderijen, grafiek, beelden, 
tekeningen, foto’s, glaskunst, 
installaties en vormgeving.
Voor het eerst was het prachti-

ge museale Tropeninstituut de 
gastheer voor de overzichts-
tentoonstelling, waarvoor elke 
kunstenaar één kunstwerk 
mocht inleveren. De bedoeling 
van deze expositie is de bezoe-
kers de kans te geven vanuit 
een overzichtelijk centraal 
punt de vele locaties te over-
zien en een keuze te maken 
uit het grote kunstaanbod.

Centrale expositie
Na de imposante ingang van 
het Tropeninstituut stapte je 
meteen de barokke marmeren 
ontvangsthal in waar de expo-
sitie plaatsvond. Een mooie, 
kleurrijke schakering van 
bruine, okergele en witte mar-
meren zuilen en ornamentele 
versieringen van de muren 
verscheen voor je ogen.
Een aantal kunstwerken 
kwam door deze vrij dwin-
gende architectuur van het 
museum niet tot hun recht, 
vooral de kunstwerken op 
schotten achterin op de bo-
venbalustrade. Er hingen veel 
kunstwerken in de ruimte via 
bedrading aan het plafond 
die wél een match konden 
aangaan met de architectuur, 

zoals een ruimtelijk schilderij 
van Tom van Campenhout. 
Sommige kleine sculpturen 
waren op antieke meubels van 
het museum geplaatst of op de 
brede marmeren vensterban-
ken, zoals het barokke kunst-
werk van klei Paddenstoel met 
emotie van Shafia Akhtar.
Een interessante installatie 
was te bewonderen van Mieke 
Vasse met als titel De gekan-
telde wereld op een bruine, 
antieke houten tafel van haar 
grootmoeder. Van de zachte 
binnenvoering van haar oude 
bank (de okergele kleur sprak 
haar aan) heeft ze een mo-
numentale gele woestijnstad 
in verval genaaid die nog net 
niet van de tafel afrolt. Dit 
brengt een boeiende spanning 
teweeg. Bezoekers mogen het 
zelfs van haar aanraken en 
erin knijpen.
Prominent en op een ereplaats 
hing het grote schilderij van 
de winnaar van de kunst-
prijs van vorig jaar, Jacob 
Kerssemakers, in de centrale 
trapgang naar de benedenhal. 
Mooi werk was er te bewon-
deren van Anita Manshanden 
met een kleine, intens-blauwe, 
sterachtige keramische sculp-
tuur die aan koraal deed 
denken. Goed uitkomend door 
een contrasterende bruine 
marmeren zuil erachter.

Verkoop blijft achter 
Aan de deelnemende kun-
stenaars wordt ieder jaar 

gevraagd een flink handje te 
helpen in de organisatie onder 
leiding van Frans Salman – zo-
als deelname aan een van de 
werkgroepen voor publiciteit, 
sponsoring, inrichting cen-
trale expositie en de versprei-
ding van de Kunstkrant. Zo’n 
samenwerkingsverband met 
collega’s stimuleert volgens 
Salman de kennisoverdracht. 
De Kunstkrant had weer een 
grote oplage van 40.000 exem-
plaren met een informatie-
overzicht van alle kunstenaars 
en een plattegrond. Dit jaar 
was er vanwege bezuinigin-
gen helaas geen uitreiking van 
verschillende kunstprijzen.
De Open Ateliers geven de 
kunstenaars extra gelegenheid 
om hun werk aan het publiek 
te presenteren en direct te 
verkopen zonder tussenkomst 
van een galerie of agent. Maar 
de ervaring met de kunstrou-
tes van voorgaande jaren leert 
dat ondanks veel bezoekers 
en mooie kunstknooppunten 
er weinig tot geen kopers 
zijn. Het is vanwege het grote 
kunstaanbod niet mogelijk 
voor bezoekers de hele kuns-
troute te bekijken en de vele 
verspreide bezoeklocaties aan 
te doen. Kleinere kunstroutes 
met minder deelnemers werkt 
volgens mij beter, dat maakt 
het voor belangstellenden 
overzichtelijk en aantrekkelij-
ker. #

Ieder jaar komt er tijdens de kunstroute een ander 
deel van Oost onder de aandacht, dit keer was het 
Centrum Oost op 2 en 3 mei. 

Open Ateliers  
Centrum Oost 
Tekst: Ellen Groeneweg / Fotografie: Hans van den Bosch 

Kunstroute

Centrale expositie in het Tropeninstituut

Micha Blank is geboren in 
de Derde Oosterparkstraat, 
opgegroeid in Buitenveldert, 

maar nu – alweer achttien 
jaar – gelukkig terug in Oost. 
‘Amsterdam-Oost betekent 
heel veel voor mij; ik houd 
gewoon van Oost.’ Met name 
het gedeelte rondom het Oos-
terpark speelde een grote rol 
in haar jeugd. Ze besloot om 
deze betekenis vorm te geven 
in een tatoeage.
Het is een eigen ontwerp van 
Micha, maar de bekende tatoe-
eerder Victor Herrero vertaal-
de de achterliggende gedachte 
in een tattoo met een glas-in-
lood-achtige uitstraling. Het 
zetten duurde ongeveer een 
jaar, omdat ieder onderdeel 
van zo’n complexe tatoeage 
minstens een maand nodig 
heeft om te genezen.
‘Al mijn tatoeages betekenen 
liefde. Liefde voor mensen, 
voor mijn jeugd, voor de 
buurt.’ De grote Amsterdam-
Oost-tatoeage kreeg Micha 

van haar moeder: ‘Uit liefde 
voor wie ik ben.’ Micha vindt 
dit een bijzonder gebaar, 
omdat veel ouders het er 
moeilijk mee hebben als hun 
kind houdt van ‘ongewone’ 
lichaamsversieringen.

Symboliek
Wat is er allemaal te zien op 
de voorstelling? Allereerst valt 
het raam op: ‘Het is een van 
de ramen van de Muiderkerk. 
Dat gebouw is een ijkpunt uit 
mijn vroege jeugd; een hele 
gelukkige tijd. Mijn grootou-
ders woonden er om de hoek: 
in de Tweede Van Swinden-
straat.’ Door het raam heen is 
een ster te zien. ‘De ster staat 
symbool voor mijn ouders. 
Als je ouders hebt die van je 
houden, kom je altijd goed 
terecht.’
Centraal in de voorstelling 
staan een konijn, en een 
schildpad op een rode step. 
Micha vertelt dat deze dieren 
haarzelf symboliseren: ‘Soms 
ben ik heel snel, maar soms 
ook heel langzaam.’ De rode 
step kreeg ze als klein meisje, 
op haar derde verjaardag. ‘Ik 
wilde mijn cadeau meteen aan 
mijn opa en oma laten zien 
en stepte in mijn eentje van 
de Derde Oosterparkstraat 
naar de Tweede Van Swinden. 
Ze waren niet thuis – natuur-

lijk al onderweg naar mijn 
verjaarsfeestje. Toen ging ik 
weer terug, maar raakte de 
weg kwijt. Opeens zag ik een 
man met een bekende, ook 
rode, fiets: mijn vader, die 
eerst boos maar daarna heel 
opgelucht was.’ De boom staat 
symbool voor de rode beuk op 
De Nieuwe Ooster waar de va-
der van Micha begraven ligt. 
De rozen: ‘Het leven gaat niet 
altijd over rozen, maar soms 
ook wel.’

Body Art
Micha bezocht de tentoonstel-
ling Body Art in het Tropen-
museum. Deze expositie gaat 
over lichaamsversieringen 
in de breedste zin van het 
woord: van make-up en tatoe-
ages tot onderhuidse implan-
taten en chirurgische verande-
ringen. Er zijn voorbeelden te 
zien afkomstig uit verschillen-
de tijden en culturen. Naast de 
sociaal geaccepteerde tatoea-
ges, piercings en make-up zijn 
er meer vormen van lichaams-
versieringen tentoongesteld: 
opzettelijk aangebrachte 

littekens, brandmerken of 
silhouetveranderingen. Het 
zijn fascinerende, schok-
kende maar ook ontroerende 
beelden. De centrale vraag is: 
waarom passen mensen hun 
lichaam aan?
De tentoonstelling Body Art 
laat zien dat ieder versierd 
mens, hoe extreem ook, daar-
mee uiting geeft aan zijn of 
haar identiteit. Micha herkent 
de wil om via lichaamsver-
sieringen een eigen plaats te 
creëren: ‘Tatoeages zijn in de 
eerste plaats voor jezelf. Het 
is een bewijs dat je ergens 
vandaan komt. En daarmee 
vormen ze ook een soort 
bescherming tegen kwade 
bedoelingen van buitenaf.’ #

De tentoonstelling Body Art 
is t/m 30 augustus 2015 te 
zien in het Tropenmuseum 
aan de Linnaeusstraat. Zie 
www.tropenmuseum.nl. 

Tekst en fotografie: Anna ten Bruggencate 

Uit liefde voor Amsterdam-Oost heeft Micha 
Blank een zelf ontworpen tatoeage op haar  
bovenarm laten zetten. De behoefte om via  
lichaamsversieringen jezelf betekenis te geven, 
om je eigen plaats te creëren, herkent Micha bij 
de portretten van mensen in de tentoonstelling 
Body Art. 

‘Mijn tatoeages 
betekenen liefde’ 

Tattoos

Persfoto van de expositie Body Art in het Tropenmuseum

De Amsterdam-Oost tattoo van 
Micha Blank
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Als u wat ouder wordt zult u 
misschien wel eens ervaren 
hebben dat u in sommige situa-
ties wankel ter been bent en 
(bijna) gevallen bent. Hierdoor 
ontstaat vaak valangst en 
daardoor kan het zo zijn dat 
u (onbewust) situaties gaat 
vermijden en minder gaat 
bewegen. Fysiotherapieprak-
tijk de Gooyer heeft subsidie 
van het stadsdeel gekregen om 
valpreventietraining voor de 
bewoners uit stadsdeel Oost te 
gaan geven.

Deze training wordt gegeven 
door 2 zeer ervaren fysiothe-
rapeuten die hiervoor een 
aanvullende opleiding Vallen 
Verleden Tijd gevolgd hebben 
bij de St. Maartenskliniek in 
Nijmegen. 
Tijdens de training doen we 
allerlei oefeningen die gericht 
zijn op situaties uit het dage-
lijks leven. U kunt zelf ook 
situaties aandragen waarmee 
u moeite heeft.
De training bestaat uit:
- Hindernisbaan: op de hinder-
nisbaan leert u omgaan met 
obstakels die in het dagelijks 
leven valgevaar kunnen ople-
veren.
- Sport en spel: door verschil-
lende spelvormen leert u veilig 
te bewegen in een drukke 

omgeving.
- Valtraining: Voor het geval 
u onverhoopt toch uit balans 
mocht raken, leren wij u op 
een veilige manier te vallen. 
De oefeningen worden stapsge-
wijs opgebouwd.
- Informatie: U krijgt infor-
matie over hulpmiddelen en 
handelingen waardoor u het 
valrisico kunt verkleinen, bv 
veilig lopen met de rollator, 
schoenen, ed.

De training gaat gegeven 
worden in een groep van 5-10 
personen en zal bestaan uit 
10 bijeenkomsten van 1 uur. 
Aangezien er subsidie van het 
stadsdeel is hoeft u slechts 
€1,- eigen bijdrage te betalen 
per training, dus voor de totale 
training kost het u €10,-, deze 
dient u bij aanvang van de 
cursus te voldoen.
De eerstvolgende training start 
medio mei op woensdag van 
14.00 - 15.00 in fysiotherapie 
praktijk de Gooyer, von Zesen-
straat 298, 1093 BJ Amsterdam.

Voor informatie over de trai-
ning kunt u contact opnemen 
met:
Edith Schoen- Bleijenberg 
tel nr 06- 22376862 ( di,woe, 
donderdag) of per mail:  
eschoen@cordaan.nl

Valpreventie 
training in Oost 
Tekst: Edith Schoen

Personeel, directie en bewoners 
moeten allemaal weg, er komen 
woningen in het gebouw. Er 
gaat opnieuw een stuk ge-
schiedenis verdwijnen dat zijn 
weerga niet kent. Zelfs Koning, 
Keizer en Admiraal wisten het 
Sint Jacobhuis te vinden. En 
wat te zeggen van de bezoekers 
en miljoenen familieleden die 
een bezoek aan hun ouders 
brachten. Wat een fenomenale 
instelling is het geweest, veel 
indruk heeft het tehuis gemaakt 
in de hele wereld.

Grote dank moet gaan naar 
de eerste directeur, Baron van 
Brienen, die 140 jaar geleden 
een formule neerzette die tot de 
dag van vandaag nog met grote 
bewondering wordt uitgevoerd.

Het begon allemaal met de 
nonnen, allemaal in dezelfde 
klederdracht. Zij waren verant-
woordelijk voor de verpleging, 
de verzorging ging gepaard 
met veel bidden in de prach-
tige kapel. De zeer gelovige 
bewoners maakten er dagelijks 

dankbaar gebruik van. Het 
gaf de oudjes grote kracht om 
verder te leven. En met de 69 
nonnen, genaamd ‘zusters van 
de liefde’, waande men zich 
in het Vaticaan. Er was alleen 
geen Paus.
Zeer opvallend was het dat een 
niet-gelovige de leiding kreeg: 
directeur van der Linden. 
Het Roomse leven bleef bij de 
bejaarden hoog in het vaandel 
staan. Van der Linden vond 
dat prima. Maar toen de film 
‘Keetje Tippel’ werd getoond 
was er veel weerstand. De bis-
schop, Mgr. Wilmer, moest er 
aan te pas komen om de film te 
verbieden.

De bewoners zijn optimistisch 
gebleven tijdens hun verblijf. 
Het leven was niet voorbij, 
maar je ging een nieuw leven 
tegemoet. Dat is de grote ver-
dienste van het Sint Jacobhuis. 
Zij gaven de bewoners een 
reden om gelukkig te blijven 
leven. Er waren zo veel activi-
teiten. Dat geeft het leven zin. 
Al 140 jaar lang hoor je: bij het 
Sint Jacob moet je zijn, nergens 
anders.
De bewoners hebben zich altijd 
thuis gevoeld. En gelijk hebben 
ze. Het gebouw had de mooiste 
plekjes. Zoals de Barbarahof 
met vijver voor de mannen. 
Het terras voor de vrouwen: 
de Damestuin. De Kurzaal, 
de kapel, de goudvissen, de 
mooie ramen, de leuningen, het 
trappenhuis, onvergetelijk al-
lemaal. De honderden kaarsen 
gaan als een nachtkaars uit! De 
vertrouwde aanblik is er niet 
meer. Sint Jacob is gesloten. #

Tekst: Henriette Langhout 

Vakantiekriebels op 
heerlijk terrasje! 

Bij Home-Start is het  
elke week Moederdag 
Tekst: Redactie

Een vrijwilligster: ‘Iedereen 
heeft behoefte aan een goede 
buur. Iemand die dichtbij is en 
naar je luistert of je kan helpen. 
Als vrijwilliger kan ik die buur 
zijn voor mensen die het zelf 
even niet meer weten.’ Ze be-
zoekt trouw een gezin met drie 
kinderen bij haar om de hoek. 
Ze heeft een goede klik met de 
moeder en een band  
opgebouwd. ‘Ik ben er elke 
week op de moeilijke momen-
ten: tijdens het eten en voor 
het naar bed gaan. Ik ben een 
stabiele factor voor het gezin. 
We zijn nu een jaar verder en 
het gaat veel beter. Ze straalt 
veel meer zelfvertrouwen uit 

en heeft er weer zin in!’

Een moeder die nog maar kort 
in Nederland woont zonder 
haar familie en voor het eerst 
moeder is van een drukke peu-
ter: ‘Ik was onzeker, ik vroeg 
me af of ik het wel goed deed 
en had veel vragen over de 
opvoeding. Doordat de vrijwil-
ligster zelf ook kinderen heeft 
kon ik veel aan haar vragen en 
met haar bespreken, ik voelde 
me gesteund en begrepen. Zij 
gaf mij het gevoel dat ik het 
heel goed deed. Nu heb ik twee 
kinderen en dat gaat heel goed.’
Een alleenstaande moeder met 
drie jonge kinderen: ‘Ze heeft 
echt naar mij geluisterd en mij 
ondersteunt in mijn behoefte 
en vraag, hierdoor kreeg ik 
meer rust en voel ik me ster-
ker.’

Wil je meer weten, heb je ook 
behoefte aan ondersteuning 
of lijkt het je leuk om zelf 
een gezin te ondersteunen? 
Neem contact op met Sharifa 
Dia: 06-51422622, Amsterdam.
oost@home-start.nl of kijk op 
www.home-start.nl. 

Het is dat het echt is gebeurd, anders zou je het 
niet geloven. Het was geen 1-aprilgrap, maar op  
1 april j.l. heeft het Sint Jacobhuis de deuren  
gesloten. Al 140 jaar was het niet weg te denken 
uit Amsterdam, en toch... 

Sint Jacob gesloten: 
bewoners in tranen 
Tekst: Sjaak Brokx

	  

Vrijwilligers van Home-Start bieden wekelijkse 
ondersteuning. Zij bieden vriendschap,  
vertrouwen en praktische hulp aan jonge  
gezinnen die door omstandigheden een tijdje een 
steuntje in de rug nodig hebben. Werken voor 
Home-Start is verrijkend, je komt in contact met 
bijzondere mensen, andere gewoonten en  
culturen. Door Home-Start wordt je bovendien 
goed begeleid. 

Colofon
Dwars door de buurt is een onafhan-
kelijke lokale krant die in 2015 zeven 
keer zal verschijnen. De krant wordt 
huis aan huis verspreid in de buurten 
Oud-Oost (Oosterparkbuurt, 
Dapperbuurt, Transvaalbuurt) en 
Watergraafsmeer in stadsdeel Oost. 
Op meerdere openbare plekken in 
Oost liggen exemplaren om mee te 
nemen. De oplage is 25.000.

Dwars 179 verschijnt vrijdag 15 mei 
2015, de deadline voor uw bijdrage is 
donderdag 23 april 2015

Postadres:
Wijttenbachstraat 34-hs
1093 JC Amsterdam
telefoon: 06 - 428 078 05
e-mail: dwarskrant@gmail.com

Kernredactie:
Arie van Tol, Ellen Groeneweg, 
Melissa Plomp en Mirry Dijkstra.
Wij overleggen iedere maandag-
middag van 13:30 tot 15:00 uur 
in Post Oost. 

Opmaak:
Frits van den Akker, Robert Nieman 
en Ron de Wit

Medewerkers:
Anna ten Bruggencate, Anneke Hesp, 
Annemarije Pronk, Connie Dekker, 
Daan van Pagee, Dineke Rizzoli, 
Gabriëlle Francke, Gijs Lauret, 
Hans Heitgeert, Hansje Galesloot, 
Hella de Groot, Jan Molenaar,
John Prop(voorpagina), 
Judith Lammers, Méland Langeveld, 
Nico Essen, Ruud Meijer, Sjaak Brokx, 
Stan Polman, Ton Hendrix, 
Veronica van Roon en Wil Merkies. 
Bestuur: Arie van Tol, Mike de Kreek 
en Tim Stok

Gastredactie: 
Tugela85

Redactionele bijdragen:
OAR, Dynamo, WSW

Druk: Rodi Rotatiedruk

Lekker op terrasjes zitten met 
heerlijk weer en dan je vakan-
tie bepraten: daar word je toch 
helemaal blij van. Rondtrekken 
met de trein en in een jeugdher-
berg overnachten. Of met een 
tweedehands autootje er op uit 
naar de camping, de caravan 
of het zomerhuisje. Of ver weg 
met het vliegtuig of de boot.
In Oost kun je je plannen delen 
met vrienden op bijvoorbeeld 
één van de volgende terrasjes:
Amsterdam Roest - Jacob  
Bontiusplaats 1
Bar Bukowski - Oosterpark 10
Baut & OpBaut - Wibautstraat 125
Canvas op de 7e - Wibautstraat 
150
De Biertuin - Linnausstraat 29
De Ysbreeker - Weesperzijde 23
Als geld een probleem is en 
vakantie buiten de stad er niet 
in zit, dan lekker naar het open-
lucht zwembad of strand en 
gratis kamperen in het Ooster-
park van 20 juli tot 23 juli.
Zon- en zwemplekken in Oost 
zijn:
Badbuiten  
Korte Ouderkerkerdijk t.o. nr. 7: 
een drijvend zwembad
Blijburg op IJburg: stadsstrand
Diemerpark - Diemerzeedijk
Flevoparkbad - Zeeburgerdijk 630
Gaasperplas Zuidoost: strand 
met ondiep water voor kinderen.
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Humor

Cartoons schilderen op een 
groot canvas doek is een 
unicum in de wereld van de 

striptekeningen. Soms is het 
werk absurdistisch, maar 
zeker niet moralistisch. Voor 

een serie schilderijen heeft hij 
werken van oude meesters als 
Vermeer, Frans Hals, Rodin 
en Miro in cartoonstijl uitge-
beeld. De stijlen verschillen 
telkens. Als hij een schilderij 
maakt, is hij niet zo zeer van 
plan er reproducties van te 
maken omdat dat hem ver-
veelt. Mocht hij werken aan 
een schilderij dat niet mooi 
is, dan schildert hij er met 
wit over heen. Het schilderen 
heeft hem exposities opgele-
verd en bovendien waarde-
ring: hij heeft de Breitnerprijs 
in ontvangst  mogen nemen 
van het Amsterdam Museum.

Leitmotiv
Hans is begonnen met de uit-
gave van kaarten en stickers 
of strips voor krantjes van 
bedrijven voordat hij zich ging 
toeleggen op het maken van 2 
á 3 cartoons in de week en 1 
schilderij per maand. Hij zegt 
met nadruk dat hij niet met 
strips bezig is maar met één 
plaatje dat een beeld schept 
met een leuke tekst erbij.
Hans heeft dieren als leitmotiv 
met eigenschappen die al vast 
liggen als een vos die sluw is 
of een kalkoen die dom over-
komt. In zijn woonkamer laat 
hij een afbeelding zien van 
een koe die als het melkmeisje 
van Vermeer in de weer is. 
Met dit thema kan de koe niet 
afgeschilderd worden als een 
dom dier, integendeel. Hij vult 
hierbij aan dat Nederlanders 
strips niet als kunstvorm be-
schouwen in tegenstelling tot 
de Belgen, Fransen en Ameri-
kanen voor wie het cultureel 
erfgoed is.
De cartoonist werkt met kleur-
potloden van het merk Prisma 
die hij in Amerika bestelt. 
Het gaat om zacht materiaal 
waarmee je kleurvlakken kunt 

bewerken. Er zit meer pig-
ment in. 

Inspiratiebron
Monty Python en Kamagurka 
met hun krankzinnige, hu-
morvolle teksten beschouwt 
hij als een inspiratiebron. Qua 
tekenstijl is hij onder meer 
geïnspireerd door Fran-
quin, de tekenaar van Guust 
Flater. Verder kijkt hij elke 
dag op nu.nl en de sites van 
de Telegraaf en het Parool 
voordat hij aan de slag gaat. 
Het is belangrijk dat iedereen 
de strekking van de cartoon 
begrijpt. In de tekening die 
hij nu even maakt, wordt de 
situatie geschetst van een 
bankiersechtpaar dat hun 
geluk niet op kan: de baby ligt 
in de wieg en zegt haar eerste 
woordje: bonus! 

Publicaties
Onze cartoonist laat niet zijn 
gezicht zien op de stripdagen 
van Haarlem maar wel bij het 
Bladenblad in de Sugar Fac-
tory in Amsterdam. Het gaat 
om een tegenhanger van het 
Boekenbal. Dichters en arties-
ten komen bij elkaar evenals 

mensen die een blad uitgeven 
in eigen beheer. Hier zal hij 
zijn stripboekje ‘Cartoons voor 
op de wc’ (met een selectie 
van zijn cartoons uit 2013 
en 2014) onder de aandacht 
brengen. Deze bundel (9 EUR 
per stuk incl. verzendkosten) 
kan besteld worden via oost-
online.nl. Voorts zal hij zich de 
eerste week van de opening 
van de Keukenhof profileren 
met andere schilders voor 
meer naamsbekendheid. 

War Child
Tot slot heeft hij met een 
(bloedserieuze) cartoon een 
bijdrage geleverd aan de 
expositie ‘Children in War’ 
in Noorwegen, met werk van 
webcartoonisten van over de 
hele wereld. Daarmee helpt 
een cartoonist c.q. contact-
lensspecialist onze ogen te 
openen voor een ellendige 
wereld waar kinderen in 
opgroeien. Kinderen die je het 
liefst in alle rust op zijn minst 
een strip zou willen laten 
lezen, desnoods op de wc... # 

‘Cartoons voor op de wc’ is te 
bestellen via oost-online.nl.

Tien studenten van de Rein-
wardt Academie organiseren 
de museumstraat. Jessie 
Bertolai is één van hen. Vorig 
jaar was de Javastraat muse-
umstraat. Daar stonden de 
museumstukken op zes adres-
sen.  Er was zo’n toeloop dat 
sommige mensen het wachten 
moe werden en maar naar 
huis gingen. ‘Dus dit jaar brei-
den we uit naar elf huizen.’ 
De studenten staan dus open 
voor de lessen van het verle-

den. Maar valt er wat anders 
te verwachten van mensen 
die ons erfgoed in de toekomst 
willen gaan beheren? Sommi-
gen van hen zullen gaan wer-
ken bij de grote traditionele 
musea, maar Bertolai wil het 
liefst cultureel ondernemer 
worden en zo nieuwe wegen 
zien te vinden. En wil je die 
nieuwe wegen verkennen 
dan is het organiseren van 
de museumstraat een goede 
voorbereiding. 

Tropen glutenvrij
In de Glutenvrije Winkel van 
Nadia Bos komt een stuk uit 
het Tropenmuseum te staan. 
Nadia Bos: ‘Toen de studenten 
de winkel in kwamen en het 
idee uitlegden, had ik er met-
een zin in. Natuurlijk wil ik 
dat doen als nieuwe eigenares. 
Eerst waren er speeddates met 
elf musea. Om de vier minu-
ten ging de buzzer en kreeg 
je te maken met een ander 
museum. Het Tropenmuseum 
stond boven aan mijn lijstje en 
die match is gelukt.’ Het liefst 
wil ze iets dat mogelijkheden 
biedt voor iets extra’s, mis-
schien interactief. ‘En mis-
schien kan ik er de tuin nog 
bij gebruiken.’ 

Twee hoog
De winkel van Bos heeft een 
lage drempel, maar wie vier 
stukken uit het Allard Pier-
son Museum wil bewonde-
ren moet op twee hoog zijn. 
De woonkamer van Greetje 
Voerman strekt zich uit van 
de voorkant tot de achterkant 
met een opvallend grote boe-
kenkast. ‘Veel boeken, ja. Ik 
heb geschiedenis gestudeerd, 
dus het Allard Pierson hoort 

goed bij mij.’ Ze woont al heel 
lang aan de Pretoriusstraat en 
heeft de buurt alleen maar be-
ter zien worden. De contacten 
onderling tussen de buren zijn 
heel prettig.

Alexander de Grote te gast
Ook Voerman was enthousiast 
toen de studenten haar uitno-
digden. Ze ziet dit als een kans 
iets van allure bij te dragen 
aan een geweldige straat. ‘Ik 
krijg onder andere Alexan-
der de Grote, Homerus en de 
Venus van Milo te gast. En ook 
nog een prachtig beeldje uit de 
zevende eeuw voor Christus 
van 80 cm hoog, de Korè. Mis-
schien bij het raam?’
Voerman denkt als een profes-
sionele museumdirecteur. 
‘Ik zou de beelden kunnen 
verbinden met posters van 
de jonge idolen van nu. Als je 
die lijnen trekt, breng je naar 

voren wat deze figuren bete-
kenden in de Oudheid.’

Muziek
De museumdirecteuren stellen 
voor een dag hun huis open 
van 11.00 tot 17.30 uur. Tege-
lijkertijd musiceren studen-
ten van het conservatorium 
op het Steve Bikoplein. Ook 
voor Greetje Voerman hoort 
muziek erbij. Ze denkt aan 
filmmuziek uit Spartacus. De 
trappenhal kan ze aanpassen 
door affiches op te hangen. Of 
lauwertakken uit de Hortus? 

Pretoriusstraat-Museumstraat 
is op zaterdag 23 mei. 
Deelnemers zijn het EYE mu-
seum, Foam, ARCAM, CBK, 
Tropenmuseum, Hortus Bota-
nicus, Multatuli Museum, Am-
sterdam Museum, De Appel, Al-
lard Pierson museum, UNESCO 
Werelderfgoed Podium, Nadia 
Bos op nummer 37, Greetje 
Voerman op nummer 85 twee 
hoog en 9 andere bewoners van 
de Pretoriusstraat. De adressen 
zijn te herkennen aan het logo. 
Meer info op www.museum-
straat.nl. #

Pretoriusstraat 
museumstraat op 
Pinksterzaterdag 

Op 23 mei zijn op elf adressen in de Pretorius-
straat stukken te zien uit elf Amsterdamse musea. 
Op het Steve Bikoplein musiceren studenten van 
het conservatorium in het randprogramma. Het 
vervolg op de succesvolle museumstraat in de  
Javastraat wordt georganiseerd door studenten 
van de Reinwardt Academie. 

Tekst: Anneke Hesp | Fotografie: Dineke Rizzoli 

Bij een kleurrijk decor laat Hans Mader hier zijn boekje zien.

Cartoons voor  
op de WC 
Cartoonist Hans Mader werkt bij oost-online.nl. 
Zelf woont hij in West, met een weergaloos  
uitzicht op de skyline van Zuid WTC. Hans vertelt 
dat hij van jongs af aan gecharmeerd was door 
strips en cartoons. Hij is van de  
generatie van de jaren ’50 toen geld verdienen 
met tekenen nog niet bon ton was. Dus ging hij 
niet naar de kunstacademie. Zijn huidige baan als  
contactlensspecialist 4 dagen in de week stelt hem 
echter in de gelegenheid in alle vrijheid cartoons 
te maken op groot of klein formaat zonder zich  
zorgen te maken of hij ervan rond kan komen.  

Tekst en fotografie: Annemarije Pronk 
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Een combinatie van buurt, kunst en zand 
Tekst en fotografie: Arie van Tol

In het weekend van 6 en 7 juni is er het eerste Festival de Rode Loper nieuwe 
stijl. De eerste van een vijftal community art projecten in vijf buurten in vijf 
weekenden in 2015 en 2016, heeft als locatie het Centrumeiland op IJburg 
(bij Blijburg). Het uiterste zanderige puntje van IJburg, dat weekend ook de 
UrbanCampsite Amsterdam, is de uitvalbasis. 

Standbeeld politiehond ‘Albert’ 
Tekst en fotografie: Méland Langeveld

In de reeks Sculpturen van Oost het standbeeld van de Tervuerense herders-
hond Albert (1915-’23), ofwel ‘Ab’ of ‘Appie’ de politiehond. Het standbeeld 
staat sinds 1924 in het Oosterpark. 

Albert is de hond van hoofd-
agent Jacob Water. Hij krijgt 
hem als pup van een kanton-
rechter uit Bergen in Fries-
land. In het Oosterpark traint 
de politieman zijn eigen hond. 
Albert blijkt een sterk ontwik-
kelde speurneus te hebben en 
hij wordt al snel ingezet bij po-
litieonderzoeken. En dankzij 
deze speurneus zijn er diverse 
zaken opgelost.
Een hoogtepunt uit het ‘be-
roepsleven’ van Albert is zijn 
bijdrage aan de oplossing van 
de roofmoord in Sint-Oeden-
rode. 
Op 25 april 1919 vermoor-
den drie overvallers met 
een scheermes de directeur 
van zuivelfabriek St. Oda. 
De daders komen voor het 
melkgeld, het bedrag dat eens 
in de twee weken klaar ligt 
voor de boeren die melk aan 
de fabriek leveren. Het is een 
bedrag van bijna negendui-
zend gulden. Een medewerker 
vindt de directeur met open-
gesneden keel naast de brand-
kast. Een doek met bloed en 

Heimwee
De Tervuerense herder is een 
zeer aanhankelijke hond en 
Albert is daarop geen uit-
zondering. In 1923 ligt zijn 
baas voor langere tijd in het 
Burgerziekenhuis aan de 
Linnaeusstraat. Albert krijgt 
het op een gegeven moment 
te kwaad, kauwt thuis op een 
zakdoek van zijn baas, slikt 
hem in en sterft...
Op de plek in het Oosterpark 
waar de hoofdagent voor het 
eerst met Albert traint, is een 
gedenkteken opgericht. Uit de 
Provinciale Noord-Holland-
sche Courant van 11 juni 1924: 
‘De dood van den politiehond 
Albert, die in Maart het vorig 
jaar, toen zijn meester, de 
beambte Water, in het Bur-
gerziekenhuis te Amsterdam 
verpleegd werd van heimwee 
stierf, was aanleiding, dat een 
commissie pogingen in het 
werk stelde, om een blij-
vend gedenkteeken voor het 
ongetwijfeld intelligente dier 
op te richten. Het kostte heel 
wat moeite een fonds bijeen 

een stuk scheermes liggen er-
naast. Enkele getuigen hebben 
drie mannen op de stoomtram 
naar Den Bosch zien stappen 
en een van de drie is aan zijn 
handen en gezicht gewond. 

Twee verdachten worden 
later in Amsterdam opgepakt, 
maar ontkennen elke betrok-
kenheid. 
Dan zet de Amsterdamse poli-
tie speurneus Albert in. 

Ze leggen de hoeden van de 
twee verdachten in een rij-
tje tussen 25 andere hoeden 
neer en laten Albert aan 
het stuk scheermes ruiken. 
Hij moet een verband zien 
te vinden en feilloos pakt 
Albert uit het rijtje de hoed 
van één van de verdachten.

Al snel komt er een lied 
over de gebeurtenis:
Wat weerklinkt er weer 
overal, een gruwelfeit dat 
lang heugen zal.
Want wat er thans weer is 
geschied, vergeet men heel 
ons leven niet.
Sint-Oedenrode – een dorpje 
stil, is thans getuige als het 
wil.
Want in haar is een moord 
gebeurd waar iedereen 
bepaald om treurt.

te brengen, daar verschillende 
eigenaars van honden niet al 
te scheutig bleken te zijn. Ten-
slotte kwam het er toch van, 
en Zaterdagmiddag had in een 
stil hoekje van het Oosterpark 
de onthulling van een gedenk-
teeken plaats. Dit plekje is 
achter de melk- en limonade-
kiosk gelegen en hier is het, 
dat Albert voor het eerst door 
zijn baas in het speuren werd 
geoefend.’

Hondenbrigade
Albert is in 1923 ook ergens 
in het Oosterpark op een stil 
plekje begraven. Maar waar?
Het beeldje is geleverd door 
steenhouwerij ‘De Zuil’ aan 
het Leidscheplein 14, zoals op 
de sokkel staat vermeld. Het 
is onbekend wie het heeft ont-
worpen. Verder zijner twijfels 
of er wel een Tervuerense her-
der is afgebeeld. En het woord 
‘politie hond’ hoort aan elkaar 
geschreven te zijn. Momenteel 
is het standbeeld in opslag, 
maar het komt na de renova-
tie van het park weer op z’n 
oude plek terug.
Door de successen van Albert 
richt de Amsterdamse politie 
in 1921 een hondenbrigade 
op. #

Het gedenkteken op de plek 
waar de hoofdagent voor het 
eerst met Albert traint

Sculpturen

Vorig jaar was het Atlanti-
splein in Oostpoort de uitval-
basis voor een kunstroute en 
de plek waar bandjes speelden 
en enkele standjes en activitei-
ten waren. Het leek een begin 
van een nieuwe traditie voor 
de Rode Loper. Niets is min-
der waar. De nieuwe leiding 
- Mireille de Ruiter, San Jonker 
en Linda Vosjan - heeft heel 
andere plannen. Het festival 
reist het komende seizoen 
door Oost: de Rode Loper doet 
vijf verschillende buurten 
aan, te weten IJburg, Beton-
dorp, Oud-Oost, de Indische 
Buurt en het Havengebied.
De 15e editie van de Rode 
Loper krijgt zo een verras-
send nieuwe invulling. De 
zoektocht naar verbindingen 
tussen de buurt en de kunst 
en cultuur in die buurt was al-
tijd al de kern van het festival 
en lijkt nu een nog duidelijker 
uitgangspunt. Ook samen-
werking met zo veel mogelijk 
partners uit de buurt is in 
de nieuwe vorm belangrijk 
gebleven.

Projecten
Building4community is de 

veelzeggende benaming die 
is toegevoegd aan het Rode 
Loper Festival op IJburg van 6 
en 7 juni. 
Drie projecten zullen dat 
weekend centraal staan: 1) 
Landart, geïnspireerd door 
de zandvlakte van het nieu-
we, nog lege eiland, 2) een 
Theaterroute, gebaseerd op 

het leven van psychiatrisch 
patiënten op IJburg en 3) een 
Buurtbrunch, waarbij de 
deelnemers zelf gaan bouwen 
voor toekomstige IJburgers.
Kenmerkende aspecten van de 
omgeving en van de bewoners 
van IJburg spelen zo een cru-
ciale rol. Maar ook de samen-
werking met Urban Campsite 

Amsterdam is verre van per 
ongeluk. Het startsein voor 
de Rode Loper en de Urban 
Campsite 2015 wordt op één 
en hetzelfde moment gegeven: 
zaterdag 6 juni om 17 uur!
Kunstwerken die ook een 
bruikbaar slaapobject vor-
men, zijn het kenmerk van 
Urban Campsite Amsterdam. 
Er worden bezoekers ver-
welkomd op de bijzondere 
openbare tentoonstelling en 
mensen die willen overnach-
ten in één van de 17 kunst-
werken.

Samenwerking
Mireille de Ruiter, San Jonker 
en Linda Vosjan mogen dan 
gedrieën aan de basis staan 
van de nieuwe opzet en de 
organisatie ervan. De Rode 
Loper is vooral een festival 
waar veel mensen, groepen en 
instellingen bij elkaar wor-
den gebracht. De bijzondere, 
buurtgebonden kunst staat 
centraal, maar natuurlijk zijn 
er ook gewoon de (lokale) mu-
ziek, het hapje en het drankje.
Belangrijke partners op IJburg 
zijn HvO-Querido (psychia-
trie), de al genoemde Urban 
Campsite Amsterdam, (en 
daarmee ook) Arcam, de 
Academie voor Bouwkunst, de 
Hogeschool voor de Kunsten 

van Amsterdam en het archi-
tectenbureau Equipe.
Het is de bedoeling dat elk 
festivalweekend gepaard 
gaat met de uitgave van een 
buurtboekje met daarin onder 
andere teksten, tekeningen 
en foto’s van bewoners. Meer 
dan globale ideeën hebben 
de drie initiatiefnemers dus, 
maar veel ook zal nog de paar 
weken vóór en in het weekend 
zelf vorm krijgen. Het orga-
niseren vooraf, maar ook het 
festival zelf, is een zoektocht, 
voor de makers én voor het 
publiek.

Later
Dat het nieuwe stukje IJburg 
gekozen is als eerste locatie, 
heeft te maken met de adres-
sen van de organisatoren: ze 
wonen alle drie op IJburg. 
De première op enigszins 
bekend terrein. Het zand en 
het strand van Blijburg maken 
een zomerse editie ook voor 
de hand liggend.
In september volgt het tweede 
festivalweekend. De Rode 
Loper wordt dan uitgelegd 
in Betondorp. Ook voor dat 
weekend zijn de voorbereidin-
gen overigens al in volle gang. 
Later, maar nog niet exact be-
kend in welk weekend, volgen 
de Rode Lopers in Oud Oost 
(Krügerplein), de Indische 
Buurt en het Havengebied.
Maar eerst 6 en 7 juni alle-
maal naar IJburg! #

Mireille de Ruiter, San Jonker en Linda Vosjan 
zitten vol nieuwe plannen

De rode loper

#DWARS



#DWARSDWARS DOOR DE BUURT 17

De Kraaipan zoekt voor de dinsdag
een nieuwe chef-kok
Tekst: Daan van Pagée | Fotografie: Ienske Meindersma

‘Mag ik even jullie aandacht? Hallo, even aandacht graag…’ 
Een vriendelijke, krachtige stem klinkt door de ruimte. Dat gebeurt wel  
vaker in het bomvolle buurtrestaurant op de dinsdagavond, voor een huis-
houdelijke mededeling bijvoorbeeld of voor een culinair eetadvies: maak 
geen Indische stamppot van de verschillende Indische gerechtjes op je bord, 
maar proef de diversiteit, en de sambal is erg heet... 

Het is niet eenvoudig om een 
eetzaal stil te krijgen wanneer 
je net begonnen bent aan een 
voorgerecht waar je de hele 
week al van droomde: prei-
taart met kaas voor de vege-
tariërs of quich voor niet-ve-
getariërs. Maar het krachtige 
stemgeluid van Joke Soolsma, 
coördinator van wijkservice-
punt Kraaipan, helpt mee. 
Adrienne Cramer vertelt dat 
ze ermee gaat stoppen. Een 
collectief ‘óóóóóhhhh’ galmt 
door het buurtrestaurant.
Nog dezelfde week zit ik 
opnieuw in het restaurant aan 
de Hofmeyrstraat 67, dit keer 
alleen met Adrienne, om haar 
te interviewen, want haar 
werk wordt gewaardeerd. 
Aandacht in buurtkrant 
Dwars levert wellicht ook een 
nieuwe held op voor het buur-
trestaurant.

Wanneer dacht je: kom ik 
ga vrijwilligerswerk doen 
als kok in buurtrestaurant 
Kraaipan?
‘Er waren destijds buurtge-
sprekken over armoede en 
eenzaamheid georganiseerd 
door Dynamo, kort daarna 
ben ik gewoon begonnen met 
KOOK.OOST, later kreeg ik 
een eenmalige kleine subsidie 
van het stadsdeel, we draaien 
kostenneutraal dus dat geld 

is nog steeds niet op. Alles ei-
genhandig gemaakt, dus geen 
pakjes of zakjes, en bereid 
met verse ingrediënten. Dat 
viel in de smaak en nu is het 
uitgegroeid tot een gezellige 
eetfamilie op de dinsdagavond 
in buurtrestaurant Kraaipan. 
Sinds vorig jaar zijn we een 
officieel project van Dynamo, 
hierdoor zijn de vrijwilligers 
die meehelpen verzekerd en 
ze hebben tijdens het werk 
recht op een consumptie en op 
een gratis maaltijd.’   

Hoeveel vrijwilligers helpen 
er mee in de keuken? 
‘Zes, waarvan enkele al vanaf 
het eerste uur. Samenwer-
ken met vrijwilligers is een 
feestje omdat iedereen goed 
gemotiveerd is en daarom 
met plezier meehelpt. De DWI 
(Dienst Werk en Inkomen) 
zag wel wat in KOOK.OOST en 
kwam op visite. Via de DWI 
zijn er kandidaten ‘verplichte 
vrijwilligerswerkers’ bij ons 
komen werken om werkerva-
ring op te doen, richting een 
betaalde baan. Daar zijn we 
als KOOK.OOST ook een tijdje 
op ingegaan, met wisselend 
succes. Aangezien ik zelf vrij-
williger ben vond ik het niet 
gepast om over mijn collega 
vrijwilligers naar het DWI te 
rapporteren over hun functi-

oneren. De vrijwilligersploeg 
is een gezellige groep en twee 
keer per jaar organiseer ik een 
leuk uitje, bootje varen of een 
lekkere lunch.’ 

Op donderdag, vrijdag en 
zondag kun je ook in het 
buurtrestaurant eten, maar 
dan moeten de bezoekers 
wel eerst reserveren. Op 
dinsdag hoeft dat niet. 
Waarom niet?
‘Uit ervaring weet ik dat er 
bezoekers zijn die het moeilijk 
vinden om te reserveren. Of 
ze weten op vrijdag gewoon 
nog niet wat ze op dinsdag 
gaan doen. Daarom hou ik de 
drempel laag, iedereen is hier 
welkom en voor de inkopen 
maakt het niks uit, want ik 
koop altijd in voor een volle 
bak. Ja, mijn gerechten zijn 
populair, koken is mijn 
passie en ik zie het als de 
meest vergankelijke vorm 
van kunst met een dankbaar 
effect. Het restaurant zit soms 
al om half zes vol met blije 
gasten.’ 

Waarom ga je ermee 
stoppen?
‘Om persoonlijke redenen. 
Mijn ervaring als kok heb ik 
altijd goed kunnen inzetten 
als vrijwilliger bij de stichting 
Dynamo, waar het buurtres-

taurant nu onderdeel van is. 
KOOK.OOST is mijn kindje 
en ik doe er alles aan om het 
succesvolle kookproject ook 
na mijn vertrek goed te laten 
functioneren.’

Waar moet de nieuw chef-
kok in het buurtrestaurant 
aan voldoen?
‘Ik zoek een nieuwe kleine 
Escoffier. De grootmees-
ter Auguste Escoffier is de 
grondlegger van de internatio-
nale kookkunst. Zijn culinaire 
genialiteit en zijn hervor-
mingen in de organisatie van 
grote keukens is voor mij een 
belangrijke inspiratiebron. De 
laatste tien jaar van zijn leven 
heeft Escoffier zich ervoor 
ingezet om zijn culinaire 
genialiteit ook bereikbaar te 
maken voor de minderbedeel-
den, zo kookte hij jarenlang 
voor de daklozen in Parijs. 
Het buurtrestaurant zoekt een 
chef-kok die goed kan koken 
en er plezier in heeft om dat 
samen te doen met een en-
thousiast team. En maaltijden 
te bereiden voor een uitda-
gende groep buurtbewoners. 
Ik help in de overdracht graag 
mee om de nieuwe chef-
kok wegwijs te maken in de 
keuken van buurtrestaurant 
Kraaipan.’ 

Laatste vraag: heb je al een 
idee wat het afscheidsmenu 
in buurtrestaurant Kraai-
pan gaat worden?
‘Het voorgerecht wordt een 
salade niçoise. Dat is een klas-
siek gerecht met onder meer 
ansjovis, tonijn, aardappel, 
boontjes en ei. Het gerecht is 
vernoemd naar de Franse stad 

Nice. Hoofdgerecht: tournedos 
Rossini, een haasbiefstuk op 
een in jus gedrenkte croû-
ton, geserveerd met in boter 
gebakken ganzenleverpaté 
en enkele plakken truffel, 
besprenkeld met madeira. Het 
dessert wordt een echte klas-
sieker: pêche melba – perzik 
met roomijs, vanille, saus van 
frambozen, poedersuiker en 
een beetje citroensap en ge-
schaafde amandelen. Escoffier 
serveerde het in 1893 in het 
Hotel Savoy in Londen ter ere 
van de bekende Australische 
zangeres Nellie Melba. Of  ik 
maak gewoon een heerlijke 
Indische stamppot met cham-
pagne, kan ook...’

Buurtrestaurant Kraaipan is 
gevestigd in wijkservicepunt 
Kraaipan aan de Hofmeyr-
straat 67. 
Dynamo vindt het belangrijk 
dat alle bewoners kunnen 
meedoen in hun omgeving. Zij 
stimuleren en ondersteunen 
bewoners om actief deel te 
nemen aan de samenleving zo-
dat niemand aan de kant hoeft 
te staan. 

Heeft u interesse om elke week 
of enkele keren per maand op 
de dinsdag te koken voor een 
groep van max. 45 buurtbewo-
ners in een moderne keuken? 
En heeft u leidinggevende 
capaciteiten om samen met een 
enthousiast team maaltijden 
te bereiden in buurtrestaurant 
Kraaipan? 
Neem dan contact op met Joke 
Soolsma, coördinator van het 
wijkservicepunt Kraaipan, 
telefoon 06 49 35 63 61. #

Adrienne Cramer haalt tomaten bij de buurtsuper

KOOK.OOST

Uit de buurtNummer 179
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Ook was de Lidwinaschool  
een van de laatste Amster-
damse scholen die ophield 
om een jongensschool te zijn. 
Maar ook lazen we met veel 
plezier uit de serie ‘Pim Frits 
en Ida’ van Godfried Bomans 
en was het feest als juffrouw 
Leone kwam invallen. Nu 
bezoek ik op een zonnige 
middag opnieuw de Lidwina-
school in de dependance aan 
de Ringdijk. En dit keer, omdat 
de school als heel moderne 
school streeft om jaarlijks mee 
te doen aan het techniektoer-
nooi voor de provincie Noord-
Holland in Alkmaar. Ik praat 

met groep 4B en de juffrouw, 
Marije Lucas. Deze groep deed 
mee en behaalde de derde 
prijs.

Regionaal en landelijk tech-
niektoernooi
Scholen kunnen zich in-
schrijven voor het regionale 
techniektoernooi. Er zijn ver-
schillende uitdagingen voor 
verschillende leeftijdsgroepen. 
Voor groep 4B was de uitda-
ging om een aquaduct te bou-
wen van papier en plakband 
en hierdoor zo veel mogelijk 
water te laten lopen. Kinderen 
worden geacht zelf en met 

elkaar, in de maanden voor-
afgaand aan de finale, iets te 
bedenken en te construeren. 
In de lesbrieven die de docen-
ten kunnen gebruiken, staan 
suggesties zoals: subgroepjes 
maken met een voorzitter, een 
tijdbewaker, een verslaggever 
en een fotograaf. Het is niet 
toegestaan dat de onderwijs-
kracht of andere volwassenen 
de kinderen helpen. Ze moe-
ten het ontwerp zelf bedenken 
en zelf uitvoeren op de finale-
dag. Hiervoor hebben ze dan 
een half uur de tijd. Er loopt 
een jury van deftige professo-
ren in toga rond om te kijken 
hoe de kinderen samenwer-
ken en hoe het eindresultaat 
is. Het winnende team mag 
meedoen met de landelijke 
techniekwedstrijd.
Helaas mocht er maar een 
groepje van zes kinderen 
afgevaardigd worden. Er 
waren meer enthousiastelin-

gen voor deze dag; dus werd 
er geloot. De kinderen die 
niet mee mochten, hebben 
de groep uitverkorenen heel 
goed gesteund. Vooraf en ook 
op de dag zelf. Er gingen kris 
kras berichten heen en weer 
tussen de Lidwinaschool en 
de wedstrijdlocatie in Alk-
maar. Ondanks dat het een 
techniektoernooi is, is er geen 
live videoverbinding met de 
deelnemende scholen.

Leergierige en mondige 
kinderen
Niet alleen zijn de kinderen 
enthousiast voor de tech-
niek maar zijn ze sowieso 
leergierig en willen ze van 
alles weten. Nadat ik me heb 
voorgesteld aan de klas heeft 
vrijwel iedereen wel een 
vraag. Hoeveel ik verdien, of 
ik veel geld heb, wie de mooie 
tekeningen op de voorkant 
van de Dwars maakt, of ik zelf 
de foto maak bij de artike-
len en of het zwaar is om 
te schrijven voor de Dwars. 
Daarna praten ze honderduit 
over de techniekwedstrijd en 
de voorbereiding. Trots laten 
ze de derde prijs zien. De prijs 
bestaat uit een waardecheque 

van 100 euro die ze aan 
technisch materiaal kunnen 
besteden.
Daan, Cas, Dane, Fenna, Mi-
quel en Oscar zijn blij met de 
derde prijs. Maar of alles eer-
lijk is verlopen betwijfelen ze: 
‘De pijlers van het winnende 
team waren toch wel heel erg 
recht gezaagd. Daar moeten 
ouders aan te pas zijn geko-
men.’  Toch willen ze volgend 
jaar zeker weer meedoen. Dan 
is het centrale thema ‘Tijd’. 
Misschien kan er iets bedacht 
worden om de goede dingen 
uit de oude tijd te laten herle-
ven. Hup Lidwinaschool hup!#

Of het nu gaat om organi-
seren, coachen, schrijven 
of schilderen: iedereen is 
érgens goed in. Er zijn di-
verse activiteiten waarmee 
heel StreetsmArt een poging 
waagt mensen te motiveren 
en te activeren en waarmee 
verbindingen gelegd kun-
nen worden tussen jonge-
ren en buurtbewoners c.q. 
organisaties en instanties. De 
initiatiefnemers zijn op zoek 
gegaan naar een laagdrem-
pelige ruimte in Amsterdam 
Oost die dienst zou kunnen 
doen als ontmoetingsplek, 
zonder dat dit iets weg zou 
hebben van een hangplek of 
buurthuis.
 
Aan tafel bij StreetsmArt
Deze thuisbasis werd mede 
dankzij woningcorporatie 
Eigen Haard gevonden aan de 
Niasstraat 7hs, op steenworp 
afstand van het Internatio-
naal Instituut voor Sociale 
Geschiedenis. En dat is een 
mooie metafoor, want soci-
ale geschiedenis wordt hier 

geschreven: op de dinsdag-
avond tussen 17.30 uur en 
21.00 uur zijn alle buurtbe-
woners welkom, in het bij-
zonder jongeren in de leeftijd 
van 16 tot 27 jaar, om geza-
menlijk te eten of gewoon 
met elkaar te kletsen. Cha-
rel kookt geregeld en heeft 
vanavond worstjes met rijst 
en heerlijke groenten klaarge-
maakt. Het is volle bak en dat 
is aldoor het geval met tel-
kens verschillende jongeren. 
Vanavond vertelt een Suri-
naamse dat zij zwemles geeft 
met haar moeder. Het valt 
haar op dat de moeder van 
een klasgenoot van haar geen 
woord Nederlands spreekt en 
dat is haar een doorn in het 
oog. Het spreken van de taal 
van het land waarin je woont, 
vindt zij een vereiste. Verwar 
StreetsmArt overigens met 
Streetsmart, dat daklozen aan 
eten helpt.

Er staan veertien gedragsre-
gels op het schoolbord in de 
zitkamer, afgewisseld met 

citaten als ‘a negative mind 
will never give you a positive 
life’, die wellicht moed kun-
nen inspreken bij jongeren 
die geen hoop hebben door 
de verslechterde situatie op 
de arbeidsmarkt.
In de zitkamer waar fauteuils 
en een radio staan - maar gek 
genoeg, of eigenlijk gelukkig, 
geen tv - hangen artistieke 
creaties die jongeren hebben 
gemaakt. Hun werk kan op 
aanvraag gebruikt worden 
door woningcorporaties of 
gemeenten voor borden, 
spandoeken of renovaties 
e.d. Er worden ook exposi-
ties georganiseerd. Tijdens 
de Open Ateliers Centrum 
Oost op 2 en 3 mei werden op 
het Javaplein kunstwerken 
geëxposeerd van jongeren en 
kunstenaars uit de buurt. De 
opbrengst van de verkochte 
werken gaat naar  
StreetsmArt, die zichzelf 
verder bedruipt met ge-
meentelijke subsidies, 
collecteopbrengsten en 
fondsenwerving. Ruilhandel 

en publicaties bieden ook 
uitkomst.

De kracht van samenwerken
Elhoussaine is wijkcoach en 
kan zodoende een verbin-
dende schakel vormen tussen 
organisaties en mensen uit 
de buurt. Om een concreet 
voorbeeld te nemen: in april 
wordt een Weggeefwinkel 
geopend in samenwerking 
met Civic en Makkie, in een 
pand van Eigen Haard aan 
het Sumatraplantsoen. Het 
is een eerste opstap voor 
mensen die lange tijd eruit 
zijn geweest, om weer een 
rol van betekenis te spelen 
door spullen te verkopen. 
Andere organisaties waar 
StreetsmArt onder meer mee 
samenwerkt zijn: Street Cor-
ner Work, DWI, Colour Audio 
Visual production & medi-
atraining en hulpinstanties 
voor alleenstaande moeders. 
Het netwerk, wordt telkens 
uitgebreid, is breed georiën-
teerd en zowel formeel als 
informeel van opzet.

StreetsmArt organiseert 
kostenloze workshops, zoals 
‘gezonde voeding’ voor jonge 
moeders, ‘financiën’, ver-
zorgd door studenten econo-
mie en ‘(zeef-)drukken’ voor 
kunstenaars. Er is een vast 
programma dat telkens wordt 
aangevuld met ideeën van 
jongeren, buurtbewoners, etc.
De muur in de eetruimte is 
net zo volgeplakt met foto’s 
als de facebookpagina van 
StreetsmArt die ‘real time’ 
wordt bijgehouden. On-
line zijn video’s te zien met 
opmerkelijke optredens van 
schrijver Peter bijvoorbeeld. 
Er is een nieuwe opzet van 
de website in de maak, met 
links naar blogs. StreetsmArt 
brengt mensen bij elkaar 
waarmee eendracht maakt 
macht een feit ist! #

Info: www.street-smart.nl

Tekst: Annemarije Pronk | Fotografie: StreetsmArt

StreetsmArt helpt 
jongeren aan 
toekomstperspectief 
StreetsmArt, dat is de naam van een stichting, die zes jaar geleden werd 
opgericht op initiatief van Annelisa, Elhoussaine en Zakery van Spirit. Spirit 
is een hulpverleningsinstantie voor onder andere dak- en thuisloze jongeren. 
Dat ze de spirit uiteindelijk hebben gevonden in dit (unieke) concept, heeft 
te maken met hun betrokkenheid met  jongeren, die tussen wal en schip zijn 
gevallen, van wie zij de talenten, competenties en vaardigheden willen  
helpen ontwikkelen. 

‘Oosterpark in aanleg’ Toernooi

Ruim 40 jaar geleden zat ik op de Lidwinaschool 
op de Linnaeushof. In die tijd een vrij conservatie-
ve school. We gingen staan als het hoofd binnen 
kwam. Mondigheid werd niet altijd gewaardeerd 
en bij een grote mond kreeg je bij sommige  
onderwijzers een draai om je oren.

Lidwinaschool loopt  
warm voor techniek 
Tekst: Jan Molenaar | Fotografie: Lidwinaschool 

Het team van StreetsmArt staat klaar voor jongeren.
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Neem een fototoestel en laat zien hoe jij je 
omgeving ziet. Talloze projecten zijn er ook in 
Amsterdam Oost waarin kinderen hun buurt 
vereeuwigen.
Twee jongens uit Zeeland hebben jarenlang in 
de meest ongemakkelijke houdingen gestaan 
en gelegen om de kleinste beestjes en de meest 
bijzondere landschappen te fotograferen. Ze 
hadden ieder hun eigen stijl van fotograferen. 
En het was gewoon hun hobby.
‘Waarom maken jullie er geen boek van?’ 
vroeg iemand. Een leuk idee, maar hoe dan?
Met enige hulp vonden ze een geïnteresseerde 
uitgever. Hun boek is veel meer dan een ver-
zameling foto’s: ze verzorgden een originele 
kleurrijke vormgeving, verwerkten handige 
tips voor de beginnende fotograaf en het hele 
boek ademt zoveel enthousiasme dat je met-
een zelf op stap wilt!

Veertien en je eigen fotoboek! 

Als kind had ik al een hekel aan binnen de 
lijntjes kleuren. Waarom? De wereld buiten 
de lijntjes is toch veel spannender! Einde-
lijk is er een kleurboek dat ook buiten de 
lijntjes denkt. Je kleurt niet een keurige vo-
gel, maar je versiert zijn eieren. Of je tekent 
om hem heen een fantasiewoud waarin hij 
zich kan verbergen. Teken zelf je griezelige, 
rare, blije, rode en groene vogel. 
Tegelijkertijd zijn er allerlei fragmenten 
van vogels, zoals hun gevederde kop of 
een deel van zijn lijf, of soms gewoon een 
hele gekleurde vogel als inspiratie.  Van 
de pauw zien we alleen zijn blauwe borst 
maar dan wel in heel veel verschillende 
kleuren blauw. Het boek is een boek om 
zelf je eigen kunstboek te maken. 

Dit is het kleurboek voor mij, ik kan niet 
wachten om oliekrijtjes te kopen en flink 
buiten de lijntjes te kleuren! #

Vogels. Tekenen,krabbelen en kleuren met 
Carl Cneut, uitgeverij de Eenhoorn, 2014

JEUGDVERHALEN

Dus is het nu wachten op het eerste fotoboek 
van kinderen uit Amsterdam Oost. Begin van-
daag, en laat zien hoe je je buurt ziet en hoe 
die steeds verandert! Start een website: oost 
gezien door jonge ogen. Wie weet bespreek ik 
binnenkort jouw boek! #

Natuurfotografie voor kinderen, Quiniver 
Tuinder & Frederiko Burger, KNNV uitgeverij, 
2014.

De schoolwerktuin in het Zuidasgebied moest verhuizen na 
meer dan 50 jaar. Elk jaar hadden zo’n 550 kinderen van 
basisscholen daar een eigen stukje grond waar ze hun eigen 
groenten leerden verbouwen en oogsten. Radijsjes, sla, wor-
telen, pastinaak, kool, genoeg om een gezonde maaltijd van te 
bereiden!
Anton Meester, de schooltuinmeester die generaties kinderen 
enthousiast aan het planten kreeg, besloot met een schooljuf 
een herinneringsboek te maken. En wie kunnen de schooltui-
nen beter laten zien dan de kinderen zelf? Zij maakten een 
schooltuinjaar lang 14.000 foto’s waaruit een selectie in het 
boek terechtkwam. 
Anton Meester kijkt met de kinderen terug op dertig jaar 
lesgeven. Hij begon de les vaak met een stuk muziek uit de vier 
jaargetijden van Antonio Vivaldi,  je weet wel waar de pizza 
quatro stationi naar genoemd is. ‘Ook mijn naamgenoot,’ zei 
hij, ‘en van nu af aan gaan wij die vier jaargetijden met elkaar 
beleven!, 
Schooltuinen zijn van onschatbare waarde voor het primair 
onderwijs. Door te praten over wat je allemaal moet doen, 
breid je je woordenschat uit, de tuintjes moeten worden opge-
meten, dus je rekent ook en de schooltuinenervaring neem je 
een heel leven mee.
Over het algemeen waren de kinderen zeer gemotiveerd en als 
je met aarde gooide of groenten uit andere tuintjes meenam, 
kreeg je strafpunten en moest je binnen de kortste keren een 
appeltaart meenemen. Door de jaren heen zijn er heel wat 
appeltaarten door heen gegaan, Bij het kleurrijke boek met 
honderden foto’s wordt je ook meegenomen in de tuinverhalen 
van Meester, voor dit boek met veel verbeelding opgeschreven 
door de bekende schrijfster Wanda Reisel. Bovendien vind je 
bij het boek een dvd met een documentaire over de tuin, ge-
maakt in 2000 door AT 5. Kortom, een heel bijzonder historisch 
document van groen Amsterdam, zo tijdelijk als het seizoen is, 
zo ‘eeuwig’ is de schooltuin! #

De eeuwige schooltuin, zaaien op de Zuidas, 
uitgeverij Rubenstein, 2014

Een halve eeuw school-
tuinen in Amsterdam

De moestuin van Sophie

Kunst maken 

Coördinatie: Veronica van Roon

Sophie woont in de stad en denkt dat groenten uit de super-
markt komen. Tot ze bij haar oma en opa een klein stukje 
grond krijgt waar ze haar eigen groenten gaat verbouwen. 
Stap voor stap in heldere tekst en speelse kleurige tekeningen 
worden we meegenomen op Sophie ‘s ontdekkingstocht. Wist 
je dat de groente artisjok eigenlijk een bloem is? Dat pompoe-
nen niet onder maar boven de grond groeien?
Maar een moestuin heb je niet alleen in de zomer. In de herfst 
maakt ze samen met haar opa een hotel voor insecten en hangt 
vetbollen op voor de vogels. De winter is de tijd om de tuin te 
bemesten en dode planten te verwijderen.
Terug in de stad begint Sophie een stadstuintje op haar balkon. 
Radijsjes, wortels en sla groeien ‘als kool’. Met de bloemen van 
de Oostindische kers versier je de salade en je kunt ze nog eten 
ook! Een prachtig educatief prentenboek, ook voor jonge kin-
deren, dat juist op scholen in de stad niet mag ontbreken! #

De moestuin van Sophie, Gerda Muller, vertaald uit het Frans, 
uitgeverij Christofoor, 2013

Het is lente, ook in de Dwars. Hoe kijken jullie naar al wat leeft? Neem een camera en de 
zogenaamde volwassenen staan verbaasd over de verrassende beelden en jullie oog voor 
detail! Op deze jeugdpagina enkele voorbeelden van hoe foto’s door kinderen gemaakt 
tot een boek werden. 

Er verschijnen steeds meer filosofieboe-
ken voor kinderen. Vaak krijg je er wel het 
gevoel van dat je veel moet denken en het 
leven toch wat minder vanzelf gaat dan je 
dacht. In dit boek buigt dichter en fotograaf 
Geert de Kockere, bekend om zijn aan-
sprekende kindergedichten, zich over de 
kleinste beestjes in de tuin, de insecten en 
fotografeert ze in hun dagelijks leven. Hij 
laat ze in alle rust diepe wijsheden denken. 
‘Kruip ik in mijn schelp?’ vraagt de tuinslak 
zich voortdurend af. ‘Verder of omkeren?’ 
De rups van de nunvlinder weet het niet 
goed. De bij zoekt soms heel diep, maar 
het antwoord zit nog dieper. Blad na blad 
schrijft de tuin zijn verhaal. En elke bladzij-
de eindigt steeds weer met wordt vervolgd.

In de twee boeken van de tuinmannen ligt 
het hele leven besloten op de vierkante cen-
timeter met zoveel rust en liefde verbeeld 
en verwoord. Een aanwinst voor iedereen 
die van kijken en denken houdt! Voor alle 
leeftijden. #

De tuinmannen en de grote vragen  /  
De tuinmannen en de kunst van het zien,
Geert de Kockere, uitgegeven door de 
Eenhoorn in een productie van Pigmalion

Mediteren
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Het openbaar vervoer 

Deze ‘Lijnennet Visie’ staat op 
21 mei 2015 in de Regioraad 
op de agenda. Als u dit leest, 
heeft de daaraan vooraf-
gaande hoorzitting al plaats-
gevonden en is het door NOAR 
geschreven commentaar op 
die visie, bij de instanties uit-
gereikt en in de inspraak aan 
de orde gesteld.
De OAR-Oost is er van over-
tuigd, dat de kritiek op de 
plannen, waarbij vooral het 
fijnmazig openbaar vervoer 
ieder jaar weer meer wordt 
ingekrompen, heel veel  aan-
dacht verdient. Wij citeren 
daarom een stukje tekst uit 
het commentaar.

Er zijn in Amsterdam een aantal actieve ouderenorganisaties. Zij zijn ver-
enigd in het Overleg Ouderenorganisaties Amsterdam (OOA). Daarin zit ook 
NOAR, het Netwerk Ouderen Advies Raden en dus ook de OAR-Oost. We 
trekken in Amsterdam samen op als het gaat om belangenbehartiging. Vaak 
doet het NOAR het voorwerk, omdat de OAR-en veel deskundigheid in huis 
hebben. Maar het uiteindelijke commentaar op beleidsvoornemens wordt 
door alle aangesloten organisaties gedragen. Dat geldt nu voor de reactie die 
NOAR schreef op de visie op de toekomst van het openbaar vervoer in 
Amsterdam en omgeving.

De Lijnennetvisie gaat uit van 
het idee, hoe korter de rit, hoe 
aantrekkelijker deze is: snel 
Openbaar Vervoer trekt meer 
reizigers en is daardoor min-
der verliesgevend, hopelijk 
genoeg om de Rijksbezuini-
gingen te kunnen halen. Het 
aandeel van bus- en streekver-
voer naar het centrum daalt 
met twee derde. Eerder heeft 
de regioraad al de OV Visie 
vastgesteld, waarbij vervoer-
ders grotere vrijheid krijgen 
om het OV rendabeler te ma-
ken. Daarbij mag de afstand 
tot de haltes verdubbelen naar 
800 meter, en onrendabele 
buslijnen kunnen stoppen na 

Stadsvervoer

20.00 uur. De lijnennetvisie 
richt zich daarbij op aantrek-
kelijker en sneller vervoer 
voor forenzen, werkenden, 
toeristen en reizigers. Geen 
woord over bewoners die van-
wege hun mobiliteit het OV 
nodig hebben. Daarnaast zijn 
er mensen met een beperking 
en ouderen die niet zonder 
goed OV kunnen functioneren. 
De sociale functie van het OV 
en verplichtingen door de 
transities komen niet aan 
de orde.

Alternatieven
Wij, ouderen, denken na hoe 
de bezuiniging, die aan het 

Joke is al jaren in Amsterdam 
Oost actief eerst als vrijwilliger 
bij het opbouwwerk bij MDSO, 
een instelling die de voorgan-
ger is van het tegenwoordige 
Dynamo. Zij was ook 12 jaar 
politiek actief als gekozen lid 
(GroenLinks) van de stadsdeel-
raad en heeft de fusies van 
Oost en Watergraafsmeer en 
later met Zeeburg van dichtbij 
meegemaakt. Verder is ze als 

buurtbewoner actief in haar 
buurt: de Weesperzijdestrook 
en was ze betrokken bij het 
bestuur van het Wijkopbouw-
orgaan Oost.
Als haar gevraagd wordt wat 
ze van de actuele situatie 
vindt om tot een ‘platform 
voor alle adviesraden’ te 
komen, antwoordt ze dat zij 
het samenwerken van diverse 
organisaties een goede zaak 

GVB is opgelegd, kan worden 
opgevangen zonder al te veel 
schade toe te staan aan de 
sociale functie van het OV. 
Een snellere tram is, zeg-
gen de instanties, goedkoop 
omdat er dan een tramstel 
(plus personeel) minder nodig 
is. Dit gegeven lijkt juist te 
zijn, máár, vragen wij ons af, 
kan een snellere rit niet ook 
gerealiseerd worden door toe 
te staan dat er bij elke deur 
kan worden ingestapt, er geen 
verkoop van kaartjes meer ge-
beurt bij de bestuurder en de 
tram voorrang krijgt bij alle 
verkeerslichten? De tijdwinst 
(en kostenbesparing) die zo-
doende ontstaat kan, denken 
wij, het opheffen van haltes 
en van tram- en buslijnen on-
nodig maken! 

Natuurlijk staat er nog veel 
meer in het NOAR-commen-
taar, maar in deze editie van 
‘Dwars’ ontbreekt daarvoor 
de ruimte. We citeren daarom 
alleen nog de conclusie: ‘de 
Lijnennet`visie van het Regio-
bestuur moet terug naar de 
tekentafel.’ 
Over de alternatieven en dan 
vooral over nieuwe vormen 
van fijnmazig busvervoer, is 
op een door NOAR uitgeschre-

ven bijeenkomst van gedach-
ten gewisseld.
De GOGO (een soort busje) 
in Nieuw West is een succes, 
maar die opzet kan, denken 
wij, nog beter. En ook voor 
ons eigen stadsdeel willen wij 
een goedkoop en betrouwbaar 
van voordeur naar voordeur 
vervoerssysteem ingevoerd 
zien. Voor hen, die slecht kun-
nen lopen, maar die, met uit-
zondering van een laadruimte 
voor rollators, geen extra 
voorzieningen nodig hebben 
in het busje.
Wij gaan de verschillende mo-
gelijkheden in kaart brengen. 
Wie doet er mee? U kunt zich 
bij de OAR-Oost aanmelden 
voor de werkgroep Mobiliteit 
en ook jongere stadsgenoten 
zijn in deze werkgroep van 
harte welkom. #

vindt, maar dat het niet ten 
koste moet gaan van de eigen 
inbreng en de specifieke ken-
merken van de deelnemende 
organisaties, zoals bijvoor-

beeld de Ouderen Advies 
Raad. Joke had in de tijd dat 
zij in de stadsdeelraad zat, 
al regelmatig contact met de 
ouderenadviesraad en is sinds 

Nieuwe voorzitter
Joke Krull is sinds 2 april jl. gekozen als nieuwe 
voorzitter van de OAR-Oost. Zij volgt daarmee 
Tunny Jongejan-Maat na vele jaren op. Een goede 
reden om Joke Krull eens op te zoeken in café 
Roosenburgh bij de Oosterbegraafplaats aan de 
Kruislaan waar zij sinds 2007 als vrijwilliger 
werkzaam is. 

vorig jaar technisch voorzit-
ter van de OAR-Oost. Via deze 
weg wil ze graag een oproep 
doen om meer senioren te 
betrekken bij het werk van 
de OAR , als de ogen en oren 
van hun buurt. Volgens haar 
missen we nog mensen uit de 
Indische buurt, uit het Ooste-
lijk Havengebied en uit IJburg.
Het instellen van vier werk-
groepen binnen de OAR op het 
gebied van Participatie, Wo-
nen, Zorg & Welzijn, Mobiliteit 
vindt Joke Krull een goede 
stap om meer mensen bij het 
werk te betrekken en om zo 
drempels weg te werken.

Tot slot doet zij graag een 
oproep om nieuwe initiatie-
ven bij de OAR te melden en 
zegt dat informatie over de 
OAR-Oost is te vinden op onze 
nieuwe website, www.oar-
oost.nl. #

Nieuwe voorzitter van de OAR-Oost, Joke Krull

De OAR is bereikbaar via 020 - 665 10 63,
06 - 511 967 25 of via secretarisOAR-oost@
gmail.com.

De Ouderen Advies Raad Oost (OAR-Oost) komt 
maandelijks voltallig in vergadering bijeen op de 
eerste donderdag van de maand om 14.00–16.00 
uur in de Raadzaal van het stadsdeelkantoor, 
Oranje Vrijstaatplein 2, 1093 NG Amsterdam, dus 
op 7 mei a.s. en 4 juni a.s.
De bijeenkomsten van de OAR-Oost zijn voor het 
publiek toegankelijk en u kunt ons als senior of 
als belangstellende uiteraard volgen en meedoen 
aan de discussie.
Het bestuur van de OAR-Oost vergadert (bijna) 
elke maandagmiddag in het Willem Drees huis, 
Hugo de Vrieslaan 65 In de Watergraafsmeer. 
Wij houden daar dan tevens spreekuur tussen 
14.00 – 16.00 uur, meldt uw komst vooraf even 
aan via e-mail of telefonisch!

Heeft u via het WMO-loket problemen bij een 
woningaanpassing? Maar ook klachten over de 
uitvoering van de WMO, dan horen wij dat graag 
van u telefonisch of via de mail.
Meer informatie over de o.a. de WMO vindt u op 
de website www.hoeverandertmijnzorg.nl 

Let op de ‘woonduur’ verdwijnt, alleen uw in-
schrijfduur bij WoningNet telt straks nog mee 
als wachttijd voor een sociale huurwoning. Ver-
geet u dus niet voor 1 juli as in te schrijven bij 
WoningNet! Meer informatie over dit onderwerp 
staat op: www.woningnetregioamsterdam.nl

Meer (actuele) informatie op onze nieuwe 
website: www.oar-oost.nl

“Een alleenstaande moeder met twee kleine kinderen 
op een twee-kamer flat in A’dam zoekt steun”

Voor haar en andere ouders zijn wij op zoek naar:

Lijkt het jou leuk om 2-3 uur per week een gezin te 
ondersteunen door het bieden van praktische hulp en 

een luisterend oor? Wil je meer weten? 
Kijk dan op www.home-start.nl of bel 06 - 351 155 37

ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGERS
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Agenda

Alle Buurtpunten in Oost
Het Buurtpunt is er voor alle 
vragen waar u alleen niet 
uitkomt. Ook voor informatie 
over vrijwilligerswerk, activi-
teiten in de buurt, mantelzorg-
ondersteuning.

Dapperbuurt
Buurtpunt Dapperpunt
De Gooyer, Von Zesenstraat 298, 
woensdag 10.00-11.30 uur

Transvaalbuurt
Buurtpunt Transvaal  
Hofmeyrstraat 67, 
vrijdag 10.00-12.00 uur

Oosterparkbuurt
Buurtpunt Kastanjehof 
Kastanjeplein 60, 
dinsdag 12.30-15.30 uur

Buurtpunt Oosterpark 
’s Gravesandeplein 19, 
maandag, dinsdag en donderdag 
9.00-12.30 uur

Watergraafsmeer
Buurtpunt Het Brinkhuis  
Landbouwstraat 63, 
dinsdag 15.00-16.30 uur

Buurtpunt Watergraafsmeer
Kamerlingh Onneslaan 34 hs, 
donderdag 9.30-11.30 uur 

Buurtpunt ’t Hoeckhuys  
Fizeaustraat 3, 
dinsdag 13.00-14.30 uur

Mantelzorg Lunchroom
3e dinsdag van de maand 
in servicepunt Kraaipan, 
Hofmeyrstraat 67

19 mei
MEE: ondersteuning voor mensen 
met een beperking

16 juni
Psychose en familiesteun/ 
steun van naasten

info: Marike Soeterik van Dynamo
telefoon 020 46 09 330
msoeterik@dynamo-amsterdam.nl 

Alzheimer Café
2e dinsdag van de maand in 
Grand Café Frankendael, 
Middenweg 116

12 mei
Film: Mijn hoofd in jouw handen

9 juni
Dementie en muziek
19.30-22.00 uur (gratis)

info: Femke Schuiling van Dynamo
telefoon 06 38 77 75 78
fschuiling@dynamo-amsterdam.nl

Voor alle activiteiten van Dynamo
zie www.dynamo-amsterdam.nl
telefoon 020 46 09 300
info@dynamo-amsterdam.nl
facebook Dynamo beweegt tot 
meedoen
twitter @Dynamo020

Eropuit met Samen op Stap 

De chauffeur van vandaag, 
Mohammed, doet met een 
glimlach de deur van het 
busje voor me open. Al drie 
jaar rijdt hij als vrijwilliger 
Amsterdammers uit Oost 
rond in zijn busje. Er kunnen 
vijf mensen in. Later dit jaar 
komt er een groter busje dat 
ruimte biedt aan acht pas-
sagiers. Nu gaan we de vier 
anderen ophalen. Eerst Jo (73), 
dan Lien (80), beiden woon-
achtig in de Transvaalbuurt, 
dan naar Betondorp waar 
de tweede Jo (89) met buur-
vrouw Loes (61) klaarstaat. 
Loes is een stuk jonger dan de 
anderen maar na een ingrij-
pend ongeluk minder valide; 
ze regelt nu als vrijwilliger bij 
Dynamo deze uitstapjes. Lien, 
Loes en de twee Jo’s vinden 
het prettig om samen naar 
winkelcentrum Boven ’t Y te 
gaan: je vindt er alle winkels 
bij elkaar, veel groter dan 
Oostpoort, veel vertrouwder. 

Mohammed helpt de dames 
instappen en zet de rollators 
achterin het busje. Hij werkt 
al een paar jaar als vrijwillig 
chauffeur. Zwaar tillen kan 
niet meer vanwege zijn rug. 
Tilwerk heeft hij al genoeg 
gedaan toen hij groente en 
fruit verkocht op de Dapper-
markt, eerst bij een baas, toen 
voor zichzelf. Tot die rug  hem 
noopte tot een koerswijziging. 
Rijden gaat hem overigens 
prima af, veilig loodst hij ons 
naar het Buikslotermeerplein. 
We spreken af dat we elkaar 
om 14 uur weer op dit punt 
ontmoeten. Jo en Loes gaan 
samen het winkelcentrum in, 
Jo en Lien ook. Ze zijn vrien-
dinnen. Samen nemen ze deel 

De maanden april, mei en 
juni staan bij Club Info in het 
teken van drugs en verslaving. 
We zoomen hierbij in op het 
gebruik van hasj en wiet on-
der jongeren. We merken dat 
drugsgebruik onder jongeren 
een veelvoorkomend pro-
bleem is. Daarom organiseren 
wij, samen met de Jellinek/
CIA (Cannabis Intelligence 
Amsterdam), workshops voor 
jongeren vanaf 15 jaar en een 
training voor professionals. 
Bij de workshops gaat het om 

Bent u senior en hebt u zin in een leuk uitstapje? Wilt u naar een museum, 
een concert, een markt of gezellig naar een winkelcentrum? Laat het ons 
weten, dan zorgt Dynamo ervoor dat u er komt. 

aan de activiteiten van de dag-
besteding in de Kraaipan. En 
Lien komt ook op bezoek bij 
Jo. Ze breien dan samen. ‘Ik 
doe de moeilijke dingen,’ zegt 
Jo. ‘De mouwen en de hals.’ 
‘Ja, dat zijn voor mij moeilijke 
gebieden,’ bekent Lien. 

Nachtpon
Eenmaal op het plein loopt 
Jo uit Transvaal al snel tegen 
een paar kleurboeken aan 
voor een actieprijs. Hebbes! 
Ze heeft al twee boeken vol 

gekleurd. ‘Zij wel, ik niet,’ zegt 
Lien, ‘ik heb er geen geduld 
voor.’ 
Ze lopen langs de markt-
kraampjes. Het is er niet heel 
druk, het regent een beetje. 
Lien blijft staan bij een rek 

waar een aantal fleurige 
nachtponnen hangen te wap-
peren. Ze kiest er twee met 
een bloemenmotiefje, pakt 
haar portemonnee, zoekt 
het geld. ‘Neem je tijd schat,’ 
zegt de verkoper, ‘of zal ik de 
deurwaarder bellen?’ Lien 
telt onverstoorbaar de centen 
en overhandigt hem het geld. 
‘Dank je schat, je hebt m’n dag 
goedgemaakt.’ 
‘Lien, die man zat schaamte-
loos met je te flirten,’ zeg ik. 
‘Hij is blij dat ie wat verkoopt,’ 
stelt ze nuchter vast. ‘Altijd 
handig, zo’n nachtpon.’ 

Alle winkels die ze betreden 
in het winkelcentrum vinden 
ze rollatorvriendelijk. Af en 
toe komen we de andere Jo en 
Loes tegen, het aantal bood-
schappentassen aan en op 
hun rollator groeit gestaag. 
Jo bezoekt nog de mobiele 
poelier en dan is het al twee 
uur. Mohammed brengt ons 
met vaste hand en zonder file 
terug naar Oost. 

Het busje rijdt iedere woens-
dag en vrijdag en in het week-
end. U wordt thuis opgehaald 
en weer gebracht. U betaalt in 
Amsterdam een bijdrage van 
2 euro, buiten Amsterdam 
geldt een instaptarief van 0,83 
euro + 14 cent per kilometer. 
De reistijd is 45 minuten. 

De meeste activiteiten van Sa-
men op Stap zijn gratis, soms 
betaalt u entree. U kunt altijd 
suggesties doen voor activi-
teiten die u wilt ondernemen. 
Mailt u naar samenopstap@
dynamo-amsterdam.nl. #

Club Info: drugs, drugs en nog eens drugs 

het bewust worden bij jonge-
ren over het gebruik en de ge-
volgen van drugs. Verder gaan 
wij de wijk in met onze acties 
en wordt dit thema afgesloten 
met een manifestatie. 
Kortom, je komt ons zeker 
tegen de komende maanden 
op school of in het jongeren-
centrum!

Heb je geen vragen over het 
onderwerp hierboven, maar 
wel over een ander onder-
werp? Vragen staat vrij! Mail, 
app, sms en bel ons of kom 
langs in Post Oost, Wijtten-
bachstraat 36hs en vraag naar 
Club Info. #

e-mail: clubinfo@dynamo-
amsterdam.nl 
facebook: Club Info Dynamo
twitter: @ClubInfoDynamo
website: www.dynamojonge-
ren.nl 

Tekst: Hella de Groot | Fotografie: Maggie van Wouwe

Mohammed rijdt al drie jaar als vrijwilliger in een busje

BUUV zoekt  
huiswerkhulp  

 
 

kijk op www.buuv.nu 
 
 

BUUV is de buurtmarktplaats voor en door 
bewoners. Heeft u een vraag of wilt u iets doen 
voor een ander? Doe mee en word ook BUUV. 
Plaats een eigen bericht of reageer direct op 

iemand anders.  
 

Bellen kan ook: 020 46 28 460.  
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Voor huishoudens met een 
inkomen tot e 34.229 mag de 
huur per 1 juli 2015 met 2,5% 
omhoog, tot e 43.786 met 3% 
en daarboven met maximaal 
5%. Deze laatstgenoemde 
twee huurverhogingen zijn 
‘inkomensafhankelijk’. Om 
deze te kunnen vragen moet 
de verhuurder een verklaring 
meezenden van de Belasting-
dienst met daarop een indica-
tie van het huishoudinkomen. 
Daarbij wordt 2013 als peiljaar 
gehanteerd. Zowel corporaties 
als particuliere verhuurders 
kunnen deze gegevens opvra-
gen.

Er kunnen verschillende rede-
nen zijn om bezwaar te maken 

De huurverhoging per 1 juli 2015

tegen de huurverhoging, o.a.:
- de huurprijs wordt door de 
 huurverhoging hoger dan 
 wettelijk toegestaan op grond
 van de puntentelling van de 
 woning;
- de woning is geliberaliseerd.
 Het huurcontract bepaalt dan
 de huurverhoging;
- de inkomensgegevens zoals 
 verstrekt door de Belasting-
 dienst kloppen niet met het 
 feitelijke inkomen over 2013, 
 2014 of 2015 doordat het 
 inkomen lager is of er minder
 mensen op het adres wonen 
 dan aangegeven; 
- het huurverhogingvoorstel 
 is minder dan twee maanden 
 voor de beoogde ingangs-
 datum verstuurd;

Dwars door het recht met HJS

Redactie: Menno Kluft en Lilian Stuger-Kembel, coördinatoren van HJS

Het Juridisch Spreekuur (HJS) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) behandelt in deze rubriek 
actualiteiten, die met het recht te maken hebben. Ook wordt een specifieke juridische kwestie uit de wijk 
besproken. Ditmaal gaat het over het verschil tussen een voorlopige en een definitieve beslissing. 

Iedereen heeft wel eens te 
maken met een voorlopige 
beslissing van een instantie, 
zoals de belastingdienst of 
een uitkeringsinstantie. Een 
voorlopige beslissing wordt 
ook wel een voorschotbe-
schikking genoemd. In een 
voorschotbeschikking staat 
welk bedrag aan toeslag of 
uitkering u in een bepaalde 
periode of jaar als voorschot, 
dus nog niet definitief, ont-
vangt. 

Aan elke beslissing zijn voor-
waarden verbonden. Als u 
achteraf niet meer -geheel of 
gedeeltelijk- aan deze voor-
waarden voldoet, heeft dit 
gevolgen voor het aan u uitbe-
taalde bedrag. Bijvoorbeeld als 
de door u verstrekte gegevens 
achteraf onjuist of onvolledig 
zijn. Of als er wijzigingen zijn 
in uw persoonlijke omstandig-
heden: u bent meer of minder 
gaan verdienen, u bent gaan 
samenwonen, getrouwd of 

juist gescheiden of er is sprake 
van gezinsuitbreiding. U bent 
verplicht en verantwoordelijk 
om wijzigingen in uw (per-
soonlijke) omstandigheden 
door te geven.

Definitieve beslissing
Op grond van de definitieve 
beschikking kan de voorlopig 
toegekende toeslag of uitkering 
weer van u worden terugge-
vorderd of juist worden ver-
hoogd. Dit is afhankelijk van 
de situatie. In het eerste geval 
dient u geld terug te betalen, 
eventueel met een boete er 
bovenop. In het tweede geval 
heeft u recht op meer geld, 
al als voorschot is uitbetaald. 
Dat is gunstig voor u! Het geld 
waar u alsnog recht op heeft, 
wordt op uw rekening gestort.

Uit de praktijk van HJS: 
Terugbetalen voorlopig 
toegekende kinderopvang-
toeslag 
Tijdens het spreekuur kwam 

een cliënt langs met een 
beschikking van de belasting-
dienst waarin stond dat hij 
kinderopvangtoeslag moest te-
rugbetalen. De cliënt had voor 
een bepaald aantal uren per 
maand kinderopvangtoeslag 
aangevraagd en dit was van 
tevoren volledig toegekend in 
de voorschot beschikking. Ach-
teraf bleek dat de cliënt recht 
had op minder uren kinder-
opvangtoeslag, vanwege het 
aantal uren dat hij werkte. Er 
werd in de definitieve beschik-
king dan ook achteraf door de 
belastingdienst bepaald dat er 
teveel toeslag was toegekend 
en dat de cliënt dit moest 
terugbetalen.
De belastingdienst gaat voor 
alle toeslagen in eerste instan-
tie uit van de gegevens die 
u opgeeft. Het is dus belang-
rijk dat de informatie die u 
verstrekt klopt. Aan het eind 
van het jaar maakt de belas-
tingdienst pas een definitieve 
berekening. Als de door u ver-

strekte informatie niet klopt, 
moet u de teveel ontvangen 
toeslag terugbetalen.
Voorkom dit door op de web-
site van de belastingdienst een 
proefberekening te maken. 
Dat kan voor verschillende 
toeslagen zoals; huurtoeslag, 
kindgebonden budget, kinder-
opvangtoeslag en huurtoeslag. 
Wilt u weten of u in aanmer-
king komt voor een toeslag van 
de belastingdienst? Ga naar 
www.belastingdienst.nl/reken-
hulpen/toeslagen/.

Recht op bijstand 
ingetrokken
Het recht op de bijstandsuit-
kering van een cliënt van HJS 
werd ingetrokken door de 
gemeente Amsterdam; zijn 
uitkering werd stopgezet. De 
cliënt had zelf genoeg inko-
men en dus geen recht op een 
bijstandsuitkering. Daarbij had 
hij de inlichtingenplicht ge-
schonden. De gemeente besloot 
vervolgens dat de cliënt een 
bedrag van duizenden euro’s 
terug moest betalen. Volgens 
de cliënt had hij, via zijn klant-
manager van de gemeente 
Amsterdam, aangegeven dat 
hij weer werkzaam was en 
geen uitkering meer wilde 
ontvangen. De cliënt vroeg HJS 
om in deze zaak een bezwaar-
schrift op te stellen. Helaas was 
de termijn van zes weken, om 
bezwaar in te dienen tegen de 

definitieve beslissing, inmid-
dels verstreken.

Bent u het ook niet eens met 
een beslissing van de gemeen-
te, de belastingdienst of een 
andere instantie? Wacht dan 
niet, maar kom zo snel moge-
lijk naar het inloopspreekuur 
van HJS toe. De medewerkers 
van HJS geven u gratis ju-
ridisch advies en kunnen u hel-
pen met het opstellen van een 
bezwaar- of beroepschrift. #

Adresgegevens en spreekuur-
tijden BOOT-Oost/HJS:
Molukkenstraat 147,
1095 BC, Amsterdam

LET OP: vanaf 11 mei verhuist 
BOOT-Oost/HJS naar de Batjan-
straat 1b -1094 RC Amsterdam
Inloopspreekuren: dinsdag 
t/m donderdag van 13:00 tot 
17:00 (telefoon: 020 - 665 80 15)

algemeen telefoonnummer HJS:
06 - 211 588 82
website HJS: www.hva.nl/
hetjuridischspreekuur

NB. De laatste dag waarop 
men – nog vóór de zomer-
vakantie van de HvA (10 juli 
2015 tot 30 augustus 2015) – 
bij Het Juridisch Spreekuur 
terecht kan is op dinsdag 
23 juni 2015. Vanaf 1 september
2015 staan de HJS-medewerkers 
weer voor u klaar.

Kom langs in Villa Bewust! 
Villa Bewust is een demon-
stratiewoning waarin, middels 
interactieve rondleidingen, 
workshops en informatiebij-
eenkomsten, bewoners geïn-
formeerd worden over hoe je 
met kleine gedragsveranderin-
gen en simpele aanpassingen 
veiliger, gezonder, zorgeloos 
en energiezuiniger kunt 
wonen. Villa Bewust is een 
initiatief van Wijksteunpunt 
Wonen Oost i.s.m. Brandweer 
Amsterdam-Amstelland, GGD 
Amsterdam, de Vegro, Eigen 
Haard, Juttersdok, stichting 
ATA en de Politie.

Bezoekersinformatie
Bewoners(groepen) kunnen 
zich aanmelden via oost@villa-
bewust.nl voor een workshop, 
informatiebijeenkomst of 
interactieve rondleiding. Indi-
viduele bewoners kunnen ook 
op de woensdagochtend van 
10.00 tot 12.00 uur het spreek-
uur in Villa Bewust bezoeken.

Villa Bewust               
Zeeburgerdijk 98hs
1094 AH Amsterdam
020-4620330
oost@villabewust.nl
www.villabewust.nl

Inloopspreekuur Woningnet 
Het Wijksteunpunt Wonen 
Oost heeft elke woensdagmid-
dag van 14.00 tot 16.30 uur 
inloopspreekuur Woningnet 
(Wijttenbachstraat 36-H). Als 
u een inschrijving bij Woning-
net heeft, kunnen begeleiders 

u op het spreekuur hulp en 
advies geven bij het reageren 
op woningen. Heeft u nog geen 
inschrijving bij Woningnet, 
dan kunt u terecht bij één van 
de corporaties. Ook als u het 
omgaan met Woningnet niet 

zelf kunt of wilt leren, verwij-
zen wij u naar de corporaties 
voor ondersteuning.
Belangrijk: vanaf 1 juli vervalt 
uw woonduur. Als u zich voor 
1 juli inschrijft bij woningnet, 
wordt de opgebouwde woon-

duur voor 15 jaar omgezet 
naar inschrijfduur. Ook als u 
niet direct op zoek bent naar 
een woning, kan het dus toch 
raadzaam zijn u voor 1 juli 
in te schrijven. Wilt u meer 
informatie over de aanstaande 

verandering, neem dan contact 
op met het Wijksteunpunt 
Wonen Oost (020-4620330 of 
oost@wswonen.nl) of met Wo-
ningnet zelf. #

Een voorlopige beslissing is (nog) niet definitief!

- er ontbreekt een inkomens-
 verklaring van de Belasting-
 dienst in het voorstel (alleen
 nodig voor inkomensafhanke-
 lijke huurverhogingen);
- de woning vertoont onder-
 houdsgebreken en er loopt 
 een procedure bij de huur-
 commissie (of deze wordt 
 voor 1 juli gestart).

Dit is slechts een greep uit de 
bezwaarmogelijkheden. Naast 
de wettelijke regeling zijn er in 
Amsterdam aanvullende rege-
lingen bedacht, zowel door de 
gemeente als door de verschil-
lende corporaties. #

Als u hier meer informatie over 
wilt of u wilt hulp bij het maken 
van bezwaar, kom dan voor 
1 juli met alle relevante stukken 
naar ons spreekuur, van 1 mei 
tot 1 juli elke maandag van 18.30 
tot 20.00 uur en elke woensdag 
van 9.00 tot 12.00 uur. 
Als u alleen kort advies of 
informatie wilt kan bellen en 
mailen ook, op 020 - 462 03 30 of 
met oost@wswonen.nl.

Eind april is waarschijnlijk de huurverhogingbrief weer op 
de deurmat gevallen. Ook dit jaar maakt de regering inkomens-
afhankelijke huurverhogingen mogelijk. De huurverhoging 
is wel iets lager dan voorgaande twee jaren, omdat uitgegaan 
wordt van een inflatiepercentage van 1%. De huurverhoging 
kan oplopen tot maximaal 5%.
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van wie je bent, wat je kunt en wat je 
werkervaring is naar: Shazia Ishaq, info@
stichtingmoi.nl, tel. nr. 06 - 589 672 85.

Aangeboden:
Stevige rotan kuip-armleunstoel (e 25,- 
inclusief rsv-rotan); enkele mooie antieke 
typemachines en radio’s (e 30,-); 1 Set 
SAAB 90 of 900 4 wieldoppen (e 25,-); 
klassieke buitenboordmotor Evinrude, 
model Sportwin uit 1947 teab.
Voor info bel of sms 06 - 261 340 34 of 
mail minomo@xs4all.

Lunchen
Elke laatste vrijdag van de maand van 12 
tot 14 uur in de Koningskerk, Ostwald-
straat 1: ontmoet elkaar bij open lunch 
maaltijden. Opgave bij mevr. Perk: 
06 - 284 603 92. Bijdrage: e 3,-. 

Persmuseum
Van 28 mei t/m 6 september de expo-
sitie ‘De Krantenlezers’, foto’s van Eddy 
Posthuma de Boer in het Persmuseum, 
Zeeburgerkade 10. Tel.nr. 020 - 692 88 10. 
Mail: info@persmuseum.nl. Info: www.
persmuseum.nl. 

Taalbureau
Taalbureau ‘Het Gezegde’ geeft taal-
cursussen Nederlands op maat. Voor 
iedereen, voor alle doeleinden. Drs. Mirry 
Dijkstra, Neerlandica en gecertificeerd 
docent NT2. E-mail: mirry.dijkstra@
hotmail.com. Tel: 06 - 415 086 46.

Alzheimer
Het Alzheimer Advies en Klachtenbu-
reau (A.A.K.) is er voor het inzetten van 
ervaringsdeskundigheid voor familieleden 
en patiënten met de ziekte van Alzheimer 
en andere vormen van dementie. En om 
problemen in de zorg te inventariseren. 
U kunt telefonisch afspreken voor 
maandag of vrijdag tussen 19 en 21 uur: 
06 - 220 231 20.

Mededelingen   23Nummer 179   #DWARS

Dit recept is te serveren als 
hoofdgerecht maar doet het 
ook geweldig als bijgerecht 
op een feestje. Zelfs koud en 
in stukjes gesneden is het 
een prima borrelhapje!
Hieronder de hoeveelheden 
voor 5 personen (als hoofd-
gerecht).

Ingrediënten
- 5 aubergines /paprika
- 50 gr rundergehakt
- 1 kleine ui (fijngesnipperd)
- 1 teentje knoflook (fijnge-
 snipperd)
- 10 gr geraspte (parmezaanse)
 kaas
- 1,5 el fijn gehakte peterselie
- 5 el olijfolie
- 25 gr paneermeel
- 1 ei
- zout en peper naar smaak

Bereiding
Verwarm de oven (180°). Was 
en droog de aubergines. Snijd 
ze met een groot mes over de 
lengte in tweeën. Haal met 
een klein mes de binnenkant 
van de aubergines er zo uit 
dat er twee ‘bootjes’ ontstaan. 
Zet het vruchtvlees apart, dat 
gaat straks in de vulling.
Leg de auberginebootjes in 
een met olie ingevette oven-
schaal netjes naast elkaar en 

bestrooi ze met wat olie, zout 
en peper. Doe ze gedurende 
15-20 minuten in de oven 
bij een temperatuur van 180 
graden. 

Voor de vulling:
Zet een koekenpan op hoog 
vuur, doe er een scheut olie 
in. Fruit hierin de gesnipperde 
ui en het teentje knoflook, 
snijd het vruchtvlees van de 
aubergines in kleine blokjes 
(zo groot als de ui) en doe het 
in de pan. 
Roerbak stevig door tot het 
auberginevlees wat papperig 
wordt. 
Voeg het gehakt toe, roer wat 
door en haal van het vuur. 
Het vlees hoeft niet al te gaar 
te worden, een beetje rauw is 
prima!
Doe de inhoud van de koeken-

pan in een grote kom. Voeg 
dan de kaas, eieren, peterselie 
en het paneermeel toe aan het 
vlees. Breng op smaak met 
zout en peper.

Als de aubergines uit de oven 
enigszins afgekoeld zijn, kun 
je er de vulling in doen. Wees 
gul met de vulling (meestal is 
er erg veel). Strooi er nog wat 
paneermeel over en doe de 
aubergines 10 minuten in de 
oven totdat ze aan de boven-
kant een mooi goudbruin 
gratin vertonen. 
Serveer ze warm met bijvoor-
beeld aardappelen uit de oven 
en wat sla. Koud zijn ze ook 
erg lekker. #

Dit recept werd eerder gepu-
bliceerd in het boekje ‘Samen 
smullen. Uit eten in je eigen 
buurt’ over de buurtrestau-
rants van Dynamo. Ettore 
werkt als kok in het Menno 
Simonshuis in Buitenveldert.

Gevulde aubergines#DWARS      liggertjes
De gratis advertentierubriek 
van Dwars door de Buurt
Deze rubriek is bedoeld als service 
voor onze lezers. U kunt als particulier 
of stichting een gratis advertentie, 
oproep of mededeling plaatsen.  
Er worden geen commerciële bood-
schappen geplaatst. Uw informatie 
moet voor de deadline bij ons binnen 
zijn en mag hooguit uit 200 tekens 
bestaan. Zie pagina 2 in het colofon 
voor de deadline en het mailadres.

Bibliotheek in Jeruzalem
Iedere donderdag van 10.00 tot 11.30 uur 
voor iedereen uit de buurt: bibliotheek 
in buurtkamer Jeruzalem. Lidmaatschap 
is niet vereist. Adres: Willem Dreeshuis, 
Hugo de Vrieslaan 65. Meer info: msoete-
rik@dynamo-amsterdam.nl of cwolfrat@
dynamo-amsterdam.nl. Bellen kan ook: 
06 - 493 563 50 of 06 - 443 107 02.

Bumble Bee
Een vrolijk en serieus concert met een 
mix van klassiek, modern, klezmer en 
jazz, aangevuld door melancholieke 
saxofoonklanken en enkele verhelderen-
de teksten door duo Bumble Bee 
(piano/klarinet/sax). 
Info:  www.nino-kunstservice.nl 

Archipel
Het nieuwe buurthuis Archipel aan het 
Makassarplein in de Indische Buurt (voor-
heen ‘Rumah Kami’) zoekt vrijwilligers en 
stagiaires. Voor diverse, zeer uiteenlopen-
de taken bij het beheer van het buurthuis, 
in de kantine en het buurtrestaurant en 
bij het secretariaat. Over een vergoeding 
kan worden gesproken. Interesse? Stuur 
een e-mail met een korte omschrijving 

De Dwarse keuken

Recept: Ettore DiCarlo | Tekst en fotografie: Hella de Groot

 

 

Greet Aernoudts adviseert als vrijwilliger bij Post Oost 
bewoners van Amsterdam Oost over allerhande onderwerpen, 
van vrijwilligerswerk tot activiteiten in de buurt. Greet vertelt 
over haar meest bijzondere ervaring. 
 
Een 80-jarige bewoner vond haar weg naar Post Oost. Deze mevrouw 
was ontdaan door het feit dat een buurman vijf dagen dood lag in zijn 
eigen appartement, zonder dat iemand het had gemerkt. Deze 
gebeurtenis shockeerde de dame in kwestie en ze wilde dus absoluut 
niet dat het haar overkwam. Greet, vastberaden deze mevrouw te 
helpen, kwam na wat rondbellen uiteindelijk terecht bij ‘Burenhulp 
Oost.’ De organisatie zorgt er nu voor dat de mevrouw elke dag om 
10:30 uur ’s ochtends wordt gebeld.  Na deze bemiddeling heeft de 
vrouw enkele keren telefonisch contact opgenomen om te vertellen 
hoe blij ze is met de hulp van Greet. ‘Meer waardering voor je werk is 
er niet!’   
 

 
 Vrijwilligerswerk is waardevol 

 
Organisatie zoekt kooktalent (Oud-Oost) 
Is koken jouw passie en wil je in een groep koken voor 35-40 
buurtbewoners? Grijp deze kans en laat mensen genieten van jouw 
kookkunsten. 
 
Taalcoach worden? (Amsterdam Oost) 
Voor een buurtgenoot die graag de Nederlandse taal wil leren zijn wij 
op zoek naar een taalmaatje. Ben je één keer in de week beschikbaar 
om een praatje te maken? Dan is dit jouw ideale functie.   
 
Gezocht: Sociaal schuldhulpmaatje (Amsterdam Oost) 
Heb je kennis van financiële en administratieve zaken en wil je met 
jouw talent klaarstaan voor een ander? Voor een buurtgenoot zijn we 
op zoek naar iemand die hem kan helpen met het openen van brieven 
en het maken van een persoonlijk budgetplan. 
 
Dierenliefhebbers opgelet! (Watergraafsmeer) 
Haal je hart op bij een kinderboerderij in Watergraafsmeer: dieren 
verzorgen, voeren, zorgen voor het welzijn van de beestjes: het 
kan allemaal.  
 
Reageren op één van deze vacatures? Bel of kom langs! 
 
 
 

Vrijwilligerswerk voor iedereen 

Benieuwd of Post Oost jouw ideale 
vrijwilligersvacature heeft? Kijk op onze website 
voor meer informatie, of kom langs op onze locatie 
aan de Wijttenbachstraat. 

Meer digitaal nieuws 
uit Oost op 
www.oost-online.nl
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Coördinatie en teksten Connie Dekker    #:-)

“...rap als de wind, wiegende 
en vliegende, vlug op de 
vlerk, spoeien en roeien ze 
ringsom de kerk” schreef 
Guido Gezelle vrolijk. Remco 
Daalder, stadsecoloog van 
Amsterdam, noemt de gier-
zwaluw de vogelste van alle 

vogels. In 2014 vertelt hij aan 
het Parool: “De gierzwaluw 
gaat in alles te snel voor de 
mens. Hij heeft een vliegsnel-
heid van boven de 100 km. 
En dan het geluid: voor ons 
klinkt het als een ijzingwek-
kend hoog geschreeuw. Als 

je het opneemt en vertraagd 
afspeelt, hoor je allerlei losse 
noten en vibraties. Zelfs als 
de gierzwaluw zijn veren 
schudt, gaat dat zo snel, dat 
wij het niet eens kunnen 
zien!” “...Zie! zie!! ziiiie... 
tieren de gierzwaluwen...” 

Wiegend en vliegend VV(ovo)VV

Wist je dat... wetenschappers 
vinden dat gierzwaluwen ei-
genlijk geen zwaluwen zijn? 
Gierzwaluwen behoren tot 
de familie van de Apodidae. 
Apodidae is een Grieks 
woord en betekent ‘zonder 
pootjes’. Gierzwaluwen heb-
ben kleine pootjes. Aan die 
pootjes zitten hele scherpe 
klauwtjes, daarmee grijpen 
ze zich vast aan muren. Ze 
kunnen slecht lopen. Gier-
zwaluwen doen echt alles 
vliegend: eten, drinken, 
nestmateriaal verzamelen, 
slapen en paren. Enkel om te 
broeden hebben ze een nest-
je nodig. Die maken ze onder 
dakpannen en in spleten en 
kieren van oude muren. 
Gierzwaluwen voelen zich 
prettig in al die oude Am-
sterdamse huizen. Toch is 
de afgelopen dertig jaar 
zo’n tachtig procent van de 
Amsterdamse gierzwaluwen 
verdwenen. Hoe kan dat?
Oude huizen worden ge-
sloopt of gerenoveerd. In 
nieuwe gebouwen van 
gietbeton zitten geen sple-
ten en kieren. Wanneer de 
gierzwaluw bij aankomst 
van zijn lange reis zijn oude 
nest niet kan vinden, is hij 
radeloos. Gelukkig is er hoop. 
Sinds 2002 is het verboden 

broedplaatsen van deze be-
schermde soort weg te halen. 
In ruil moeten er kunstnes-
ten geplaatst worden.
Gierzwaluwen eten alleen 
insecten. Ze vangen ze door 
met hun grote mond wagen-
wijd open rond te vliegen. 
Als ze jongen hebben om te 
voeden maken ze tijdens een 
voedselvlucht een voedselbal 
van wel 300 insecten!
Een gezinnetje gierzwaluw 
kan tot 20 000 insecten per 
dag vangen en eten! Dat is 
heel wat milieuvriendelijker 
dan een spuitbus.
Als het lang slecht weer is 
zijn er geen insecten genoeg. 
De ouders vliegen dan echt 
honderden kilometers ver 
om voedsel te zoeken. De 
jongen gaan dan in een soort 
koudeslaap. Zo kunnen ze 
soms twee weken zonder 
voedsel. Bij goed weer zijn er 
miljoenen insecten en kun-
nen de jongen hun buikjes 
rond eten. Ze moeten flink 
eten want begin augustus 
begint het grote vertrek! 
Samen met hun ouders en 
alle andere gierzwaluwfami-
lies vliegen ze naar Afrika. 
Gierzwaluwen leven best 
lang. Er is er zelfs eentje van 
21 jaar. Hoeveel kilometers 
heeft hij gevlogen denk je?

?wiiiiie gierzwaluwen   

!Sriiiiie  sriiiiiiiieeeee!  
Heb je ze al gehoord? Ze zijn 
er weer! Na 9000 kilometer 
vliegen over de Sahara en de 
Alpen zijn ze neergestreken 
in Oost. Ze hebben precies 
dezelfde nestjes uitgekozen 

als het jaar daarvoor en 
daarvoor ... ?Wiiie... het zijn 
de gierzwaluwen! Ze zijn 
hier bijna de hele zomer 
om te nestelen, broeden en 
jongen groot te brengen.
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Hoog in de lucht zie je 
gierzwaluwen hun loopings 
uitproberen. Het zijn dan 
ook echte luchtacrobaten. 
Eerder kon je al lezen dat ze 
zelfs in de lucht slapen.
Gierzwaluwen zonder nest 
vliegen ‘s avonds in een 
grote groep wel drie tot 
vijf kilometer hoog. Ver-
volgens blijven ze in een 

soort halfslaap rondzweven. 
Jonge gierzwaluwen worden 
geboren in juni en vliegen 
eind juli uit. Ze hebben een 
maand tijd om goed te oefe-
nen voor hun vertrek naar 
Afrika. Soms gaat het mis. 
Judith Herzberg verwoordde 
het heel mooi: “Kop afgeplat 
als arendshoofd - ogen diep 
en scherp en droevig - ligt 

hij gewoon, zo ongewoon - 
voor wie zijn leven boven 
leeft - op onze stoep.” En ook 
“Als engelen bestaan is dit er 
een. On-gronds en ondoor-
grondelijk.”
De schilder Melchior Hon-
decoeter leefde heel lang 
geleden. Hij schilderde het 
liefst pluimvee en exotische 
vogels. Je vraagt je af hoe hij 
dat zo precies kon. 
Hij moet vogels urenlang 
bekeken hebben. Vogels zit-
ten niet stil en poseren doen 
ze al helemaal niet graag. 
Het verhaal gaat dat hij 
een haan had afgericht om 
verschillende poses aan te 
nemen. Zo kon hij de haan 
goed schilderen. 
In 1670 maakte hij een 
schilderij dat heet ‘Vogels 
op een balustrade’. We zien 
een pauw en allerlei andere 
vogels. Op de achtergrond 
het stadhuis op de Dam. Ver 
weg, in de lucht, het silhouet 
van een paar gierzwaluwen.  
Dankzij dit schilderij weten 
we dat er al heel lang gier-
zwaluwen in Amsterdam 
wonen. In die tijd waren 
jonge gierzwaluwen zelfs 
een lekkernij en werden 
ze graag gegeten. Van een 
andere soort gierzwaluw 
eten ze in Aziatische landen 
al eeuwenlang de nestjes. In 
zwaluwnestjessoep.

voor de jeugd

Stilzitten en VVVVVV dicht!

help de gierzwaluwen aan nestkasten! 

M
et

 d
an

k 
aa

n
 A

m
st

er
da

m
 M

u
se

u
m

 w
w

w
.a

m
st

er
da

m
m

u
se

u
m

.n
l  

L
ee

st
ip

: b
oe

k 
va

n
 R

em
co

 D
aa

ld
er

: D
e 

gi
er

zw
al

u
w

#DWARS




