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Redactioneel

Door: Arie van Tol

De Vogelvanger 
De naam van de tentoonstelling 
verwijst naar een personage uit 
Mozarts opera Die Zauberflöte: 
de vogelvanger Papageno. Op 
het moment dat Papageno een 
eind aan zijn leven wil maken, 
krijgt hij van drie voorbijgan-
gers een alternatief voor de 
dood aangereikt en kiest hij 
voor het leven. Jaarlijks maken 
circa 95.000 suïcidale mensen 
hetzelfde door als Papageno: zij 
worden opgevangen door di-
verse professionals, maar vooral 
door menselijke communicatie 
die negatieve gedachtegangen 
kan doorbreken. 

113
Het is een schokkend feit dat 
gemiddeld vijf mensen per 
dag zelfmoord plegen. Een 
werkelijkheid die voorkomen 
kan worden door mensen met 
suïcidale gedachten een luis-
terend oor te bieden. Stichting 
113Online, een zelfstandige 

Tekst: Anna ten Bruggencate 

Dat het colofon op een ongebrui-
kelijke plek stond in Dwars nr. 
179 was niet onoverkomelijk, 
maar dat de inhoud niet was 
bijgewerkt en dezelfde was als 
in nr. 178 was wel een storende 
fout. Ook in deze krant is er voor 
het colofon geen plaats op deze 
pagina 2. De gegevens vindt u dit 
keer op pagina 16.
Nee, Dwars 180 is geen dubbel-
dik exemplaar geworden, ook al 
verschijnt ons volgende nummer 
half september. De lange zomer 
met lokaal nieuws overbrug-
gen doet u door Oost-online te 
raadplegen, de website waarmee 
Dwars nauw samenwerkt. 
De kernredactie van dit blad 
bestaat inmiddels uit Ellen 
Groeneweg, Melissa Plomp, Arie 
van Tol en Hansje Galesloot. De 
laatste is Mirry Dijkstra komen 
aflossen in de kernredactie. 
Mirry verdient meer dan een 
stille aftocht. Ze was de afge-
lopen twee en een half jaar 
onmisbaar bij de doorstart van 
de ‘vrijwilligers-Dwars’. Ze heeft 
beloofd nog niet echt weg te zijn 
en dus ook nog niet echt afscheid 
te willen nemen. Maar met deze 
paar woorden van dank kon ik 
toch niet langer wachten. #

zorgaanbieder op het gebied 
van zelfmoordpreventie, speelt 
hierbij een belangrijke rol. 
113Online biedt online en telefo-
nisch hulp om onder andere 
zelfmoord en zelfbeschadigend 
gedrag te beperken, het taboe 
op praten over zelfmoord te 
doorbreken en ondersteunt ook 
de nabestaanden.

Beelden
De tentoonstelling bestaat uit 
drie onderdelen: de fotocol-
lectie van kunstenaar Meinbert 
Gozewijn van Soest laat zien hoe 
mensen worden gered van hun 
zelfmoordactie. Deze verzame-
ling bestaat uit Amerikaanse 
persfoto’s die zijn gepubliceerd 
in kranten tussen 1930 en 1980. 
Ze laten het Papageno-effect 
zien: de foto’s zijn voorbeelden 
van een – soms letterlijk – vang-
net.
De ‘Wall of Shame’ is samenge-
steld door ontwerper Richard 
Sluijs. Hij ontdekte door onder-

zoek in diverse (inter)nationale 
media ruim 300 zelfmoorden 
die het gevolg zijn van de 
economische crisis. In ‘Wall of 
Shame’ gebaseerd op zijn boek 
‘The Complete Lexicon of Crisis 
Related Suicides 2008-2013/
Vol.1’ belicht Sluijs dit individu-
ele leed.
De korte film ‘Welterusten’ van 
Jasper Bruijns richt zich op een 
urgent sociaal probleem: een-
zaamheid. De stem van Gerard, 
vrijwilliger van hulplijn Sen-
soor, en de gesprekken die hij 

voert, illustreren de impact van 
een liefdevolle communicatie.

Kiezen voor het leven
Babs Bakels, conservator van 
Museum tot Zover, legt uit waar-
om het museum voor dit gevoe-
lige onderwerp heeft gekozen: 
‘Je kunt het een wake-up call 
noemen om het stijgend aantal 
zelfmoorden onder de aandacht 
te brengen. De media hebben 
de kracht om het onderwerp 
zelfdoding bekendheid te geven, 
het bespreekbaar te maken, 

Column Door: JaBo    

‘Mijn kop barst uit elkaar van de ideeën, joh.’
De grote man die naast me voortbeent zou heel goed uit een 
aflevering van The Sopranos weg gestapt kunnen zijn, ware het 
niet dat hij ondanks zijn postuur in het geheel niet dreigend 
overkomt. Even eerder heb ik Max Mollinger de hand geschud. 
Nu leidt de kersverse directeur van het muziekcentrum op het 
Atlantisplein me rond in ‘zijn’ Q-Factory.
Jazeker drumt hij zelf nog. Niet meer bij Gruppo Sportivo en 
I’ve Got The Bullets, waar hij triomfen mee vierde, maar af en toe, 
voor de lol, met de band Bombita’s XL. 
‘Dan gooi ik de spullen in de auto en rij ik naar Sneek. Ja, dat is 
nog steeds leuk. Even het hoofd vrij maken.’
Mollinger heeft genoeg aan zijn hoofd op het moment. Buiten op 
het terras in het zonnetje wisselen hip bebaarde jongens licks uit 
op de gitaar en zingen aanstaande diva’s met hoog opgestoken 
haar elkaar hun nieuwste hit voor, maar binnen wordt gewerkt 
en gedacht en gedaan. Q-Factory is de nieuwe naam van MuzyQ, 
het vermaledijde muziekcentrum dat de gemeente Amsterdam de 
afgelopen jaren voor 17 miljoen euro pijn aan de portemonnee 
bezorgde.
‘Blij dat ze er vanaf zijn waarschijnlijk,’ aldus Max. En nu, met 
een nieuwe naam, en iets andere opzet mag hij het opnieuw 
proberen.
‘De loop moet erin gaan komen,’ noemt Max dat. 
Met wat? 
‘Met van alles: optredens, stand-up comedy, klassieke muziek, 
hotel, alle podiumkunsten, op alle niveaus, moeten hier terecht 
kunnen. Niet alleen iemand als Anouk oefent hier voor haar 
stadionshows, maar ook balletdansers en conservatorium- 

studenten werken zich hier in het zweet.’
Hij geeft me een folder. ‘Hier, een graffiti workshop aanstaande 
zondag - is dat niks voor je zoon?’
We horen iemand op een piano beuken. Max opent de deur op 
een kier. Een oudere heer met een keurig baardje zingt en speelt 
of zijn leven er van afhangt, totaal in trance, en merkt ons niet op. 
Een verdieping hoger stappen we een van de grote oefenruimtes 
binnen. De stilte (dankzij geluiddichte muren) voelt weldadig aan. 
We mijmeren over vroeger. Toen repetitieruimtes nog diepzwarte 
hokken waren en een verschraalde bier- en tabakslucht eerder 
regel dan uitzondering was. Hier is alles spic en span, ruim en fris. 
‘Drinken mag, roken niet.’
Buiten vertelt Max dat er winkeltjes in de gang moeten komen. 
Kijk daar, wijst hij, naast dat producerduo, daar is bijvoorbeeld 
nog ruimte. Zouden we daar niet een platenzaakje moeten 
beginnen? Vinyl? Hij is per slot van rekening ook nog een van 
de mannen achter de hippe Vinyl50lijst.
Dan houden we halt bij de grote zaal. Binnen zit een compleet 
symfonieorkest. Tientallen jonge mensen luisteren geconcen-
treerd naar een dirigent die relaxed aanwijzingen geeft. Even 
later zet het orkest weer in.
‘Indrukwekkend,’ fluister ik. 
De directeur grijnst. ‘Dat zeg ik. De muziek klotst hier tegen de 
plinten op. Het bruist, het zoemt hier van de muziek. Dat is toch 
schitterend? Daar wil je wel voor werken hoor.’ 

Mister Q

hoopgevend te berichten over 
suïcide en sensatie te vermijden. 
Met een goede communicatie 
kun je mensen redden.’ 
Uitgangspunt vormde de collec-
tie van Meinbert Gozewijn van 
Soest. Bakels: ‘Het is moeilijk om 
suïcide zorgvuldig te presente-
ren zonder shockerende of mor-
bide beelden te tonen. De foto’s 
uit de verzameling van Mein-
bert zijn stills van momenten op 
het snijvlak van leven en dood. 
Het Museum gaat over de dood, 
maar de expositie gaat over ‘kie-
zen voor het leven’.’ De minister 
van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport, Edith Schippers opent 
de tentoonstelling. Babs Bakels 
vertelt dat Schippers recent een 
suïcide preventie beleid heeft 
geformuleerd. ‘Maar je kunt 
met geld alleen dit probleem 
niet oplossen. Iedereen heeft de 
verplichting zich open te stellen 
voor mensen die eenzaam en 
radeloos zijn. Erover praten 
helpt.’ #

Tentoonstelling: 
De Vogelvanger – Beeldessays 
over suicide en preventie. 
Van 25 juni t/m 4 okt. 2015.
Locatie: 
Museum Tot Zover, Kruislaan 124, 
Amsterdam. Bereikbaar via de 
ingang van De Nieuwe Ooster Be-
graafplaats en Café Roosenburgh.
Openingstijden: 
di. t/m zo. 11.00 – 17.00 uur
Meer informatie: 
www.totzover.nl, Twitter en 
Facebook

Expositie vraagt aandacht voor suïcide 

Uitvaart Museum Tot Zover wil met de expositie
‘De Vogelvanger, Beeldessays over suïcide en 
preventie’, de samenleving wakker schudden om 
de taboes rond zelfdoding te doorbreken. Doel 
van de tentoonstelling is de communicatie over 
dit onderwerp aan te jagen. Stichting 113Online 
is nauw betrokken bij de vorming en uitvoering 
van de expositie. 

Deze foto van Bernie Orham (Florida 1964) is ook gebruikt voor het 
affiche van de expositie
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Bij de rondleiding, op 1 juni 
georganiseerd door het stads-
deel, over de nieuwe paden 
en langs de nieuwe perken 
word ik aangeklampt door 
een vrouw. ‘Ik vind het echt 
heel mooi geworden,’ zegt ze 
vol overtuiging. Even later 
komt een man naast me lopen 
die ik ken van vorige Ooster-
parkontmoetingen. Hij laat 
een heel ander geluid horen: 
‘Wat afschuwelijk hè, die hoge 
betonnen randen!’ Ik houd me 
wat laf op de vlakte.
Een jaar geleden berichtte 
Dwars ook over het Ooster-
park. Net als toen liggen ten 
grondslag aan dit artikel 
gesprekken met het stadsdeel 
– dit keer portefeuillehouder 
Ivar Manuel -, met de Vrien-
den van het Oosterpark – Lucy 
Kok en Frank Köhler – en ac-
tiegroep Omsingeling Ooster-
park – Hans Olykan en Ernst 
Sonneveldt -. 
Dat posities niet ingrijpend 
gewijzigd zijn zal geen verba-
zing wekken. 

Stand van zaken
‘De kaalslag heeft precies de 
desastreuze uitwerking die we 
verwacht hadden. De zichtlij-
nen zijn opvallender dan het 
groen.’ ‘Omsingeling’ heeft 
nog steeds geen goed woord 
over voor de Verdubbeling die 
zich aan het voltrekken is. ‘Ja, 
er is een brug geschrapt, een 
verandering waar we het van 
harte mee eens zijn.’ Het ver-
dwijnen van de brug uit het 
plan was overigens één van de 
afspraken tussen Ivar Manuel 
en ‘De Vrienden’.
‘Er is een sterk verbeterd park 
met nog altijd veel groen en 
nieuwe zichtlijnen aan de 
noordzijde ontstaan. Natuur-
lijk is tijd voor groei nodig.’ 
Ivar Manuel kan niet wachten 
om weer over het midden-
pad door het park van Oost 
naar West en terug te kunnen 
fietsen.
De opgelopen vertraging is 
voor ‘De Vrienden’ vrij onver-
teerbaar: ‘Het peuterbadje zou 
al deze zomer gebruiksklaar 
zijn. Ook de speelplaats met 
de speelslinger (voor de oude 
Nooteboomschool) zou nu al 
open zijn.’ Tegen ontwikkelin-
gen rond Hotel Arena, uit-
breiding ten koste van groen, 
wordt juridisch bezwaar 
gemaakt door ‘De Vrienden’.
Ook van ‘Omsingeling’ lopen 
er nog diverse procedures. 
‘Het is onacceptabel dat er 
geen omgevingsvergunningen 
voor toegangen tot terrassen 
en fietsenstallingen afgegeven 
zijn. Er zijn ook zeker vijf-
tien bomen illegaal, zonder 

Voor wie wordt het nieuwe Oosterpark? 
Tekst en fotografie: Arie van Tol 

Fase 1 en 2 van de Verdubbeling van het Oosterpark verlopen volgens plan. 
Met wel de nodige en bij grote projecten gebruikelijke vertraging natuurlijk. 
En met wel de nodige en ook niet ongebruikelijke afwijkingen van het 
oorspronkelijke plan. Over de ernst daarvan verschillen uiteraard de 
meningen. Hoe dan ook, op zaterdag 26 september is de officiële opening 
van het nieuwe park.

vergunning, gekapt. Naast de 
ruim 300 die tegen onze zin, 
maar met een vergunning zijn 
gekapt. En de 140 die op par-
ticuliere terreinen nog gekapt 
gaan worden. De inspraak is 
een farce.’
Ernst Sonneveldt: ‘Een recente 
plantekening verraadt de 
komst van een terras aan de 
westzijde van het NH-hotel, in-
clusief een verbreed pad daar-
naar toe vanaf KIT en vanaf de 
muziekkoepel. Verrassend en 
onacceptabel!’ ‘Omsingeling’ 
heeft ook formele klachten 
over vervuilde grond en over 
de grote onduidelijkheid wat 
betreft de kosten van project 
‘Verdubbeling Oosterpark’.
Het stadsdeel erkent dat de 
werkzaamheden vertraging 

hebben opgelopen. Trots is er 
om de gevonden oplossingen: 
‘Waar de speelslinger komt 
kunnen kinderen deze zomer 
alvast terecht in de grootste 
zandbak van Amsterdam. 
Er is een tijdelijke plek voor 
bomenopslag (van jonge, vol-
gens plan en op tijd geleverde 
bomen) en meerdere bomen 
zijn gespaard door paden om 
te leiden, met ook een mooier, 
meer slingerend middenpad 
tot gevolg.’

Visie
Van landschapsarchitect L.A. 
Springer (1855-1940) is het 
ontwerp van het Oosterpark. 
Sant & Co voeren het pro-
gramma voor de Verdubbeling 
uit in de lijn van de visie van 

Springer. Dat is in ieder geval 
de opvatting van het stads-
deel.
‘Omsingeling’ vindt juist dat 
aan die visie van Springer ge-
weld wordt gedaan. ‘De open 
zichtlijnen naar de gebouwen 
aan de noordzijde, daar zou 
Springer van gruwen,’ denkt 
Ernst Sonneveldt. ‘Een groene 
oase zonder lastig gevallen te 
worden met het grijs van de 
stad, dát wilde Springer in een 
park bewerkstelligen.’
Frank Köhler en Ivar Manuel 
vinden het minder opportuun 
wat nu precies ‘des Springers’ 
is. De eerste vindt hoe dan 
ook dat er te veel bomen zijn 
gekapt en dat de zichtlijnen 
naar de gebouwen een te pro-
minente rol hebben gespeeld. 

‘En bedenk dat alleen door de 
Vrienden, door het verzet van 
veel betrokken omwonenden, 
ruim 100 bomen gespaard 
zijn gebleven.’ De tweede 
benadrukt dat het park open, 
mooi en stijlvol wordt, en dat 
evengoed recht is gedaan aan 
het groen.

Gebouwen
De Verdubbeling is vooral 
bedoeld om gebouwen aan 
de noordzijde te betrekken 
bij het park. Niet per definitie 
zouden dat grotendeels hotels 
worden. Dat is wel de realiteit. 
Hotel Arena en het Amster-
dam Tropen Hotel (voorheen 
NH Tropen Hotel) waren er al. 
Een vestiging van de Gene-
ratorhostels en één van de 

Apollo Group gaan voor veel 
extra bedden zorgen. De vier 
krijgen vermoedelijk alle een 
terras. In het park staat daar-
naast nog een terras met laag-
drempelige horeca gepland. 
De mogelijke overkill aan 
toeristen in het Oosterpark en 
omgeving zal in de toekomst 
ongetwijfeld een heikel onder-
werp gaan worden.
Bij het stadsdeel overheerst 
vooralsnog enthousiasme over 
de vroegere Nooteboomschool 
(openluchtschool voor astma-
tische kinderen): ‘Jarenlang 
was het moeilijk gebruikers 

te vinden, en als die er waren 
hadden die niet direct een link 
met kinderen en/of park. Nu 
zit Kinderdagverblijf Kinder-
rijk er. Een prima zaak.’
De beoogde verdubbeling van 
de Metis Montessorischool is 
op zijn minst merkwaardig te 
noemen, vindt ‘Omsingeling’. 
‘Dat er überhaupt een stenen 
/ aluminium uitbreiding van 
12.000m3 komt, niet passend 
in het groen van het park is in 
strijd met de verdubbelingsge-
dachte. Maar bovendien is het 
vreemd nieuwbouw op deze 
locatie toe te staan, terwijl er 
op veel andere plekken in Oost 
(en Amsterdam) schoolgebou-
wen en gebouwen geschikt 
voor een schoolfunctie leeg 
staan.’

‘De Vrienden’ maken zich 
vooral druk om de expansie-
drift van Hotel Arena: ‘Zij wil-
len een groot stuk groen, juist 
een groen stuk uitbreiding van 
het park, bebouwen. Vreemd 
genoeg maken bestuurscom-
missieleden zich daar naar het 
schijnt niet erg druk om.’

Festivals
Ivar Manuel heeft ‘De Vrien-
den’ vorig jaar een belofte 
gedaan: hij zal zich in de Be-
stuurscommissie hardmaken 
voor het standpunt dat in het 
Oosterpark beslist geen groot 
evenement met afsluiting 
meer plaatsvindt. ‘Ik zal ook 
voorstellen de grote festivals 
te spreiden over de verschil-
lende geschikte locaties in 
Oost.’
Daar waar het stadsdeel voor-
zichtig lijkt weg te bewegen 
van het Oosterpark als favo-
riete festivallocatie, ‘De Vrien-
den’ willen dat het blijft bij 
jaarlijks één groot evenement 
(maar zonder afsluiting), daar 
wil ‘Omsingeling’ nog steeds 
helemaal niet weten van welk 
groot festival dan ook. Hans 
Olykan: ‘Ook Keti Koti moet 
niet terug in het Oosterpark, 
behalve dan misschien op 
dezelfde manier als dit jaar: 
gedenken bij het slavernijmo-
nument in het park, feesten op 
het Museumplein.’
Het stedelijke evenemen-
tenbeleid gaat in het najaar 
vastgesteld worden in de 
gemeenteraad. Daar worden 
dan waarschijnlijk ruime 
kaders meegegeven aan de 
stadsdelen. Het bestuur, het 
dagelijks dan wel het alge-
meen bestuur, kan dan over 
de invulling van die kaders 
beslissen. Ivar Manuel zou het 
het best vinden als het laatste 
woord is aan het algemeen 
bestuur: de Bestuurscommis-
sie. ’Natuurlijk moet daarbij 
inspraak van omwonenden en 
andere betrokkenen georgani-
seerd worden.’ Hans Olykan 
verwacht een vervolg op de 
clash met bewoners en belan-
gengroepen.

Tot slot
Dat het programma van de 
Verdubbeling vooral bedoeld 
is om het Oosterpark meer ge-
schikt te maken voor festivals, 
is een in voorgaande jaren 
vaak gehoord statement van 
tegenstanders van het plan. Of 
het enige grond heeft dat dat 
wantrouwige geluid enigszins 
is verstomd zal de toekomst 
leren. Het evenementenbeleid 
in het najaar zal een begin 
van uitsluitsel geven. En zal 
daarmee ook antwoord geven 
op de vraag of het geruchten 
zijn of dat het al zo ongeveer 
politieke werkelijkheid is dat 
hiphopfestival Appelsap na 
dit jaar in het Flevopark zal 
blijven.

En of het park er mooier en/of 
groener op wordt of is gewor-
den is een kwestie van smaak. 
Ga vooral zelf een kijkje 
nemen. #

Natuurlijk is de muziekkoepel in ere gehouden

Bij hotel Arena is nog veel werk 
te doen (of te laten)
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Inloophuis

Een week later blik ik met 
directeur Tanja Vermeer en 
gastvrouw Teja Kaarsemaker 
terug op de drukbezochte 
bijeenkomst van 12 mei. Het 
initiatief voor De Kraanvogel 
kwam van Veronique van 
Rossum die in juni vorig jaar 
aan kanker overleed, enkele 
maanden voordat het inloop-
huis zijn deuren opende. De 
Kraanvogel vond voorlopig 
onderdak in het fraaie club-
huis van hockeyclub AthenA 
aan het Voorlandpad in de 
Watergraafsmeer.
Het inloophuis wil een luiste-
rend oor bieden en lotgeno-
tencontact mogelijk maken. 
‘Mensen die weinig over hun 
ziekte praten, doen in feite 
een veel groter beroep op 
hun partner dan mensen die 
er openhartiger over zijn,’ 
constateerde burgemeester 
Eberhard van der Laan in 
zijn openingswoord. Lan-
delijk zijn er al ruim tachtig 

inloophuizen voor mensen 
met kanker of hun naasten. 
De medische behandeling 
van kanker is sterk voor-
uitgegaan, waardoor meer 
aandacht nodig is voor de 
kwaliteit van leven.

Van rol wisselen 
Op een poster van De Kraan-
vogel staan trefwoorden 
als ontmoeten, verwennen, 
ontspannen. Tanja Vermeer: 
‘De beleving van de ziekte 
krijgt wel aandacht in het 
medische traject, maar er is 
vaak meer nodig op het vlak 
van verwerking. Dat begint 
bij de erkenning bij jezelf dat 
je deze ernstige ziekte hebt en 
wat dat doet met jezelf en de 
mensen in jouw buurt. Maar 
in dit inloophuis hoeft het 
niet de hele tijd over de ziekte 
te gaan. We zouden ook wil-
len dat mensen zich afvragen: 
waar krijg ik energie van en 
wat geeft mij energie? Een 
bezoekster is nu voor het 
eerst van haar leven aan het 
schilderen geslagen. Zo kun je 
onvermoede krachten aanbo-
ren in jezelf. Je komt hier in 
wezen binnen als kankerpa-
tiënt of als naaste, maar je rol 
ligt niet vast, je mag hier ook 
iets anders doen dan bezig 
zijn met je ziekte.  
Je kunt gaan zingen in het 
koor, gaan wandelen of gaan 
acteren bij Spelen voor je 
Leven. Door lotgenoten kun 
je je begrepen voelen, ook al 

gaat het er op dat moment 
niet over.’

Vermoeidheid 
Gasten kunnen soms ook 
vrijwilliger worden, zoals 
voor Teja Kaarsemaker geldt. 
Hoewel ze in Amsterdam 
woont, ging ze eerst naar 
het inloophuis in Santpoort-
Noord omdat er destijds in 
Amsterdam nog niets was. Ze 
begon in het koor. ‘Ik dacht 
altijd dat lotgenotencontact 
niets voor mij was, maar het 
voelde meteen heel goed. Na 
de diagnose komen er veel 
reacties op je af van vrienden 
en familie. Het is nog niet 
eens makkelijk om daarmee 
om te gaan. Je hebt er zelf 
niet zoveel aan om het ver-
haal twintig keer te vertellen. 
Bij lotgenoten hoef je minder 
uit te leggen.’
Ook kun je leren van elkaars 
ervaringen, zegt Kaarsema-
ker. ‘Vermoeidheid na kanker 
is bijvoorbeeld een bekend 
probleem dat medisch vaak 
niet precies te duiden is: komt 
het door de behandeling, 
is het eerder de psychische 
nawerking? Bij mij kwam het 
pas na een jaar. Het is prettig 
daarover ervaringen uit te 
wisselen.’
Kanker is nog altijd een ziekte 
‘waar iets zwaars omheen 
hangt,’ vult Vermeer aan. 
‘Daardoor kun je het als 
patiënt niet heel makkelijk 
in je omgeving ter sprake 

brengen. Mensen vallen vaak 
stil of reageren juist te sterk.’ 
Het medeleven van anderen 
kan ertoe leiden dat iemands 
zwakte de nadruk krijgt, of 
het kan zich uiten in gefor-
ceerde aanmoedigingen om 
te ‘vechten’ tegen de ziekte. 
Onder lotgenoten is het mak-
kelijker bij het eigen verhaal 
te blijven, aldus Vermeer en 
Kaarsemaker.
Is het niet weleens zwaar om 
gastvrouw te zijn? Kaarse-
maker: ‘Nee, als gastvrouw 
ontvang ik ook veel, het is 
vaak een wederkerig proces. 
Bovendien, de sfeer onder 
de vrijwilligers is heel goed, 
we zijn een hechte groep. En 
voor je aan de slag gaat, krijg 
je een training.’

Open inloop 
Inloophuis De Kraanvogel is 
twee dagen per week open: 
op dinsdag en vrijdag van 
10 tot 14 uur. Iedereen kan 

zonder afspraak komen 
binnenlopen. Gastheren en 
gastvrouwen bieden een 
luisterend oor. Verder kun-
nen bezoekers deelnemen 
aan activiteiten: werken met 
verf of krijt onder creatieve 
begeleiding, Qi Gong, een ma-
nicure ondergaan, zingen in 
het koor of meelopen met de 
wandelgroep. In de toekomst 
worden meer activiteiten 
gestart zodra daar behoefte 
aan is.
Donaties zijn erg welkom! 
Men kan zich ook opgeven als 
Vriend van het inloophuis of 
vrijwilliger worden. #

Inloophuis De Kraanvogel, 
Voorlandpad 13 in Amster-
dam, www.dekraanvogel.
org, tel. 06-48362873, info@
dekraanvogel.org

Lotgenotenkoor Zingen voor je Leven tijdens de opening van De Kraanvogel.

Het lotgenotenkoor Zingen voor je Leven moet alles uit de kast halen om de 
wind op het pleintje de baas te blijven. Uit volle borst zingen tegen kanker: 
een ontroerend slot van de opening van De Kraanvogel, het eerste inloophuis 
in Amsterdam voor mensen met kanker en hun naasten. Burgemeester Van 
der Laan betuigt zijn warme steun: ‘Mocht er in de toekomst nog hulp nodig 
zijn, reken dan ook op mij.’

Tekst: Hansje Galesloot | Fotografie: Hans Heitgeert 

Lotgenotencontact in  
Kraanvogel biedt troost 

Voorlezen bij het 
graf van Nescio 
Tekst: Hansje Galesloot | Foto: Jos Baars  

We zitten onder een prach-
tig bloeiende kastanje-
boom. Vanuit het gebla-
derte verzorgt een tjiftjaf 
de ritmische begeleiding bij 
het gebeuren op de grond. 
Dichter Jos van Hest staat 
naast  het graf van Nescio 
en vertelt over zijn leven. 
Hij leest weemoedig getoon-
zette passages voor uit diens 
werk. Als Van Hest aan het 
woord is, kijkt hij geregeld 
welhaast liefkozend naar 
de grafsteen, alsof hier toch 
een soort van dialoog moge-
lijk is.

Niet voor niets heet deze serie 
bijeenkomsten ‘Dode schrij-
vers, levende woorden’. Het 
vreemde is dat je juist in de se-
rene rust van de begraafplaats 
voelt dat Nescio’s woorden 
springlevend zijn, dat ze de 
luisteraar nog steeds kunnen 
raken. ‘Zijn taalgebruik is heel 
modern,’ legt Van Hest uit. ‘Zo 
schreef hij i in plaats van hij. 
Destijds werd het vreemd ge-
vonden, maar daardoor is hij 
nu nog heel goed leesbaar.’
Nescio, pseudoniem van Frits 

Grönloh (1882-1961), woonde 
een groot deel van zijn leven 
in Amsterdam-Oost. ‘Heel zijn 
werk is van een melancholie-
ke schoonheid,’ zegt Van Hest. 
‘Nescio debuteerde in 1911 
met De uitvreter. Hij werkte 
toen op het kantoor van de 
Holland-Bombay Trading 
Company. Hoewel hij pas 28 
was toen hij dit schreef, is ook 
dit verhaal al doordrenkt van 
verlangen naar een zorgeloze, 
antiburgerlijke periode in zijn 
leven. Dat was zo rond zijn 
twintigste, toen hij met een 
groep vrienden ouwehoerde 
op een bankje in het Ooster-
park of lange wandelingen 
maakte. Al zijn verhalen heb-
ben die van weemoed vervul-
de terugblik, dat is precies wat 
zijn werk zo bijzonder maakt.’

Jos van Hest heeft nu allerlei 
schrijvers besproken in deze 
reeks. De Nieuwe Ooster ont-
ving veel positieve reacties op 
de bijeenkomsten en denkt na 
over een vervolg.  
Houd de agenda van de 
begraafplaats in de gaten op 
www.denieuweooster.nl. #

Burgemeester Van der Laan en 
bestuurslid Sharona Ceha van  
De Kraanvogel. Jos van Hest naast Nescio’s graf op De Nieuwe Ooster
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Madonna

De werkplek van stichting 
Klean (Klagen Loont Echt 
Absoluut Niet) in de Eer-
ste Oosterparkstraat 122 
is tijdelijk. Een locatie die 
buurtbewoners en bezoekers 
niet zomaar voorbijlopen. 
De etalageruit, versierd met 
honderden plastic flesjes, is 
spectaculair en zegt alles over 
de activiteiten van de milieu-
organisatie.
Voor Marieke Grosjean en 
haar collega’s is het onderko-
men voorlopig een uitkomst. 
Grosjean (56) geeft een 
rondleiding door de verschil-
lende ruimtes waar vrijwil-
ligers achter computers niet 
meer opkijken van bezoek. 
‘We hebben dit winkelpand 
te danken aan woningcorpo-
ratie Stadgenoot. De huizen 
met de nummering 88-126 
worden afgebroken en er 
komt nieuwbouw voor in de 
plaats. Het was een hele klus 
om de ruimtes toonbaar te 
maken.’ Ze wijst trots naar 
de grijze vloerbedekking: 
‘Die was spotgoedkoop, daar 
boften we mee. En de meu-
bels kregen we in bruikleen 
van de kringloopwinkel.’ Voor 
Grosjean die in Oost woont 

is de werkplek ideaal. ‘We 
weten niet waar we hierna te-
rechtkomen. Wat mij betreft 
wordt het weer een pand in 
dit stadsdeel.’

Plastic soep
De tuin van het slooppand 
is net als de winkelruit een 
bezienswaardigheid met een 
enorme berg plastic flesjes 
voor de kleine Plastic Ma-
donna: het beeld dat op 8 juni 
feestelijk in de Tolhuistuin in 
Noord is onthuld. Dit is een 
prototype van het grote beeld 
van twaalf meter lengte. De 
liggende vrouw die haar kind 
de borst geeft zal met een 
3D-printer worden geprint 
uit het materiaal van 100.000 
ingezamelde petflessen. Het 
beeld verbeeldt de aarde en 
de mens die door de aarde 
gevoed wordt. Het plastic af-
val dreigt deze voedselketen 
binnen te dringen.
De essentie van het project is 
dat men wil bereiken dat zo’n 
100.000 Nederlanders elk één 
petflesje van straat oprapen 
en in een Plastic Madonna-
verzamelbak gooien. Im-
mers, iedereen denkt dat zo’n 
kleine handeling niet helpt. 

Dit project wil bewijzen dat 
het wel zoden aan de dijk zet. 
Het oprapen van één flesje 
kan dan uitmonden in de 
vaste gewoonte om elke dag 
een stuk zwerfvuil van straat 
te halen.

Het nieuwe asbest
Grosjean die logopedie stu-
deerde, werkte vijf dagen bij 
de gemeente Amsterdam als 
functioneel beheerder. Als 
ambtenaar leverde zij twee 
dagen in om zich voor Klean 
te kunnen inzetten. Haar be-
vlogenheid is groot. ‘Ik vind 
het fijn om van overbodige 
spullen iets moois te maken, 
dat is voor mij een soort 
droom. Toen ik een rondreis 
door Australië maakte, zag 
ik heel veel blikjes en plastic 
flesjes langs de weg liggen. 
Een weg van vierduizend 
kilometer lang, midden door 
prachtige natuur. Terug in 
Nederland droomde ik ervan 
om daar met een heleboel 
mensen in een soort expe-
ditie die rommel te gaan 
opruimen. Het is er nooit van 
gekomen tot ik over het pro-
ject van Klean-oprichter en 
kunstenaar Peter Smith las.’
De in Amsterdam-Noord 
wonende Smith wil zoveel 
mogelijk mensen ertoe verlei-
den om elke dag minstens één 
stuk zwerfvuil, een zoge-
naamde zwerfie, op te rui-
men. Enkele jaren terug heeft 
hij al een enorme wereldbol 
gemaakt van plastic afval. Hij 
geeft overal in het land lezin-
gen over de gevolgen van de 
plastic soep in de oceaan. ‘De 
groei daarvan moet stoppen,’ 
zegt Grosjean. ‘Plastic bestaat 
pas zestig jaar, maar is nu in 
no-time het milieu aan het 
vervuilen. Dieren stikken erin 
en het valt uiteen in kleine 
deeltjes die giftig zijn en in de 
voedselketen terechtkomen. 
Een wereld zonder plastic 
is ondenkbaar, maar het 
mag niet rondslingeren in 
de natuur. Plastic wordt het 
nieuwe asbest.’

Zichtbaar opruimen 
Grosjean benadrukt in het 
gesprek dat genoeg mensen 
overal in de wereld en na-
tuurlijk ook in Oost graag een 
mooie en schonere wereld 
willen. ‘Van minstens één 
keer per dag iets op straat 
oprapen word je gelukkiger, 
is mijn persoonlijke ervaring. 
Dagelijks belanden er vier 

miljoen stuks zwerfafval in 
Nederland op straat. We zijn 
met 16,7 miljoen mensen. Als 
dus een kwart van de Neder-
landse bevolking elke dag één 
ding opraapt, is het probleem 
opgelost. Ook voor onze wijk 
zou dat geweldig zijn. Ik zie 
veel afval liggen op moeilijk 
bereikbare plekken waar de 
schoonmakers niet komen.’
Voor Klean is het een uitda-
ging om de mensen zover te 
krijgen dat het gewoon wordt 
om rommel op straat op te 
ruimen. ‘Vandaar ons ad-
vies om het vooral zichtbaar 
voor andere voorbijgangers 
te doen, want dan wordt 
zwerfvuil wegwerken iets 
normaals. En nog beter is het 
natuurlijk als mensen niks 
meer achteloos laten vallen 
en geen sigarettenpeuken 
meer op straat gooien.’

Petflessen voor de Madonna
Wat kunnen bewoners nog 
meer doen? Grosjean: ‘Als 
tussen het zwerfvuil dat je op-
raapt een petflesje zit, doneer 
dat dan voor de Madonna. Je 
kan het brengen naar de ver-
zamelbakken die van 1 juni 
tot 1 september staan voor de 
bibliotheken in de Linnaeus-
straat en op het Javaplein.’ 
In deze bakken mogen alleen 
petflessen belanden, omdat 
3D-printers slechts kunnen 
draaien op plastic van één 
soort.
‘Daarnaast kun je één euro 
voor het project doneren 
via onze website. We vra-
gen expres kleine bijdragen, 

want Klean wil bereiken dat 
veel mensen iets kleins doen 
zodat daaruit de kracht van 
de individuele mens blijkt. 
Wij kunnen met z’n allen op 
een simpele manier proble-
men aanpakken en van een 
probleem iets moois maken. 
Als dit je aanspreekt en als 
je meer wil doen, dan kun je 
een verzamelbak neerzetten 
(dat kan overal in Nederland) 
of vrijwilligerswerk bij ons op 
kantoor doen. Ik garandeer 
dat het je leven verrijkt!’ #

Informatie: www.plasticma-
donna.nl

‘Ik erger me niet aan zwerfvuil, ik ruim het op.’ Met deze leuze vraagt  
stichting Klean bewoners om deze zomer plastic flesjes naar twee  
verzamelbakken van Plastic Madonna in Oost te brengen. Uit dit plastic 
wordt een enorm beeld geprint dat tijdens de Olympische Spelen van 2016 
op het strand van Rio de Janeiro te zien is. Marieke Grosjean uit Oost is een 
van de vrijwilligers die zich inzetten voor Klean.

Interview: Wil Merkies | Illustraties: Dineke Rizzoli (foto) en Ruud Meijer (cartoon) 

Marieke Grosjean voor de etalage van Klean.

‘Van elke dag zwerfvuil oprapen 
word je gelukkiger’ 

Vier adviezen
Bij het afscheid geeft Ma-
rieke Grosjean een kaart 
mee met vier adviezen 
voor een schonere wereld:
1 Gooi geen (plastic) afval 
op straat, neem het mee 
naar huis of doe het in een 
prullenbak.
2 Koop geen in plastic 
verpakt water: je werkt 
dan niet mee aan het 
verspillen van onze olie-
voorraad. Drink kraan-
water, het is gezonder, 
1000x goedkoper en het 
hoeft niet door op fossiele 
brandstof rijdende auto’s 
vervoerd te worden. 
Gebruik bijvoorbeeld een 
Dopper, de duurzame fles 
voor kraanwater.
3 Neem je eigen tas mee 
en weiger de gratis plastic 
tasjes.
§ Pak 1x per dag een stuk 
zwerfvuil op: als een 
kwart van de Nederlan-
ders dit doet, hebben we 
een nieuw ‘probleem’ – er 
ligt geen zwerfvuil meer.
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Onze buurt wordt gesloopt!
Dhr. en Mw. Kuijpers wonen al 52 jaar in het-
zelfde huis aan de Platanenweg in Amsterdam-
Oost. Daar hebben ze met veel plezier gewoond, 
hun drie zonen grootgebracht en nu moeten ze 
verhuizen. De woningen aan de Platanenweg zijn 
in 1954 gebouwd in opdracht van de Nederlandse 
Handelsmaatschappij, de voorloper van de ABN, 
uitsluitend voor de bankmedewerkers; na 10 jaar 
gingen de huizen over in andere handen - het 
laatst woningbouwvereniging Het Oosten - en 
konden andere gegadigden ook huren.

Dat de buurt de laatste jaren nogal veranderd en achteruit is 
gegaan, vinden ze allebei jammer, maar dat is niet de reden voor 
de verhuisplannen. Een herontwikkelingsplan voor de buurt was 
het startsein om op zoek te gaan naar geschikte woonruimte. De 
voormalige Parooltoren en de daar achterliggende Platanenweg 
moeten namelijk plaatsmaken voor het prestigieuze Parooldrie-
hoekproject.

Inmiddels is hun keuze gevallen op een aanleunwoning nabij het 
gezellige woon- en zorgcentrum Torendael in de Rivierenbuurt. Ze 
zijn geheel onafhankelijk van het huis, maar als het nodig is kun-
nen ze gebruik maken van alle faciliteiten die het huis te bieden 
heeft. Een bijkomend voordeel is de ligging van Torendael, vlakbij 
hun favoriete wandelpad langs de Amstel.

De plannen voor de Parooldriehoek zijn al jaren in de maak en 
stuiten op tegenstand in de buurt. Begin 2009 gaan de huizen 
tegen de vlakte en de heiwerkzaamheden kunnen dan van start 
gaan. Het Parool en de Volkskrant hebben elders geschikte locaties 
gevonden en keren tot verbazing van stadsdeel Oost-Watergraafs-
meer niet terug in de vernieuwde driehoek. Het stadsdeelkan-
toor blijft in gesprek met geïnteresseerde buurtbewoners om zo 
mogelijk tot overeenstemming te komen. In de tussentijd worden 
alleen nieuwe bewoners die akkoord gaan met alle voorwaarden 
van een tijdelijke huurcontract toegelaten. Als de sloopwerkzaam-
heden daadwerkelijk gaan beginnen, moeten ze elders hun heil 
zoeken.

 Lees meer op www.geheugenvanoost.nl/12173

Tekst: Geheugen van Oost / Mevr. Kuijpers | Fotografie: Geheugen van Oost / Beeldbank Amsterdam

De ringslang

Op een mooie dag in het voor-
jaar tijdens een fietstocht in het 
Gooi ving ik in een slootje een 
ringslang. Ik was een enthou-
siaste amateur-bioloog en vond 
de slang te interessant om deze 
terug te zetten.

www.geheugenvanoost.nl/9559

Werken bij de krant

Van 1970 tot 2003 was de Perscombinatie 
waartoe Het Parool behoorde gehuisvest in 
een aantal gebouwen in de Wibautstraat, de 
zogenaamde Parooldriehoek. 

In 1975 zocht ik een part-
time baantje en vond dat 
bij de Perscombinatie in 
de z.g. Parooldriehoek in 
de Wibautstraat, waar o.a. 
Het Parool, Trouw, Gooi- 
en Eemlander en nog een 
aantal kranten bij hoorden. 
Ik kwam in dienst als telety-
piste. Op de cursusafdeling 
van de Rijkstelegraaf (de 
telegrammenafdeling van 
de P.T.T.) waar ik van 1955 
tot 1958 had gewerkt had 

Tekst: Jo Haen | Fotografie: Beeldbank Amsterdam

ik heel goed snel en blind 
typen geleerd. Telegrafisten 
waren daarom zeer gewild 
bij kranten. Vooral door dat 
snelle typen.

Eerst kreeg ik een korte 
cursus waar ik hoorde 
praten over ‘platte tekst’ en 
andere uitdrukkingen uit 
de krantenwereld.

Lees verder op www.ge-
heugenvanoost.nl/101010

a.v.v. O.V.V.O.
Doelpalen zelf meenemen. Geen 
kicksen maar soldatenkistjes. 
Verkleden in de sigarenwinkel 
of thuis je voetbaltenue al 
aandoen. 
Na de wedstrijd thuis wassen. 
Zo ging dat voetballen in de tijd 
dat bakker Duivenbode in de 
Lampongstraat zijn winkel en 
karrenloods had en beschikbaar 
stelde voor jongens uit zijn 
buurtje.

www.geheugenvanoost.nl/89285

Brug 335 heet nu de
Jaap Kruizingabrug

Sinds woensdag 27 mei 2015, 
heet brug 335 over de 
Molenwetering op het Galileï-
plantsoen, voor het schoolge-
bouw, de Jaap Kruizingabrug.

Voor degenen die niet weten wie 
Jaap Kruizinga (1913-1996) was: 
Een Amsterdamse onderwijzer, 
die veel boeken heeft geschre-
ven over Amsterdam, maar 
vooral bekend is geworden door 
zijn liefde voor de Watergraafs-
meer.

www.geheugenvanoost.nl/100872

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

de website met verhalen van  
buurtbewoners.

Nummer 1806

Parooldriehoek
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Tekst en fotografie: Arie van Tol

Bij de Wibautstraat denk je aan autoverkeer en vuile lucht. Inmiddels zijn er 
vooral veel studenten te vinden. De Hogeschool van Amsterdam creëerde de 
Amstelcampus. Spannende vernieuwingen zijn er in de Parooldriehoek: het 
gedeelte rondom de oude kantoortorens van de drie vertrokken dagbladen.

Waarschijnlijk heeft vooral de 
crisis de driehoek tussen de 
spoorlijn naar Utrecht, de Vro-
likstraat en de Wibautstraat 
behoed voor een zeer ingrij-
pende aanpak. Maar vooruit, 
laten we de kritische bewo-
ners en de voortschrijdende 
inzichten van bestuurders niet 
onderschatten.
Hogere torens, dicht op elkaar 
gebouwde wooneenheden, 
heel veel kantoorruimte en het 

Op kamers gaan langs de Wibautstraat  

Nummer 180

verdwijnen van het plantsoen: 
het is er niet van gekomen. De 
talloze ambitieuze plannen 
– met bijvoorbeeld een futuris-
tische kantoortoren van Rem 
Koolhaas – zijn afgeblazen. Er 
is inmiddels een opgeknapt 
Wibautplantsoen waarmee es-
sentieel groen in de buurt is ge-
spaard. De flatgebouwen aan 
de Platanenweg worden niet 
gesloopt, maar gerenoveerd. 
En de oude onderkomens van 

Parool en Trouw gaan niet 
tegen de vlakte, maar worden 
via een ingrijpende renovatie 
verbouwd tot studentenhotel.
De Wibautstraat heeft het 
imago van een straat waar-
aan vooral kantoorgebouwen 
staan. Maar er wordt ook veel 
gewoond aan deze verkeers-
ader. En niet alleen in al dan 
niet karakteristieke oudbouw, 
maar vooral ook in nieuwe 
woonblokken die de laatste 

tien jaar zijn gerealiseerd aan 
de westzijde ten zuiden van 
het Volkshotel.

The Student Hotel
In de Parooltoren en het 
Trouwgebouw komt The Stu-
dent Hotel. De sloop van deze 
twee gebouwen gold lang als 
onvermijdelijk, maar kennelijk 
is dit nieuwe concept lucratief 
genoeg om de gebouwen te 
redden. Ontwikkelaar Boe-
lens de Gruyter, ook van het 
Volkshotel, heeft aannemer 
Heijmans aan het werk gezet: 
in september moeten de 573 
kamers gereed zijn.
De compleet ingerichte ka-
mers, naast een bed voorzien 
van een eigen badkamer, 
bureau en bergruimte voor 
studieboeken, zijn te huur 
voor internationale, lokale of 
uitwisselingsstudenten. Er kan 
per nacht worden gehuurd, 
voor twee weken, maar ook 
voor een jaar. Over prijzen 
zijn de sites op internet niet al 
te duidelijk, zoals ook niet is 
te achterhalen welke ‘studen-
tenkortingen’ de ontwikkelaar 
krijgt van de gemeente. Vooral 
onduidelijk is welke student 
ermee geholpen is. Restaurant 
Baut en Club Trouw lijken 
overigens in de toekomst ook 
een plekje te krijgen rond en in 
het complex.

Andere gebouwen
In ‘Het Schip’ was een am-
bachtsschool gevestigd, maar 
enkele jaren terug is het ge-
bouw grondig gerenoveerd en 
nam het Cygnus Gymnasium 
hier zijn intrek. Met de renova-
tie van het rijksmonument zijn 

prijzen gewonnen.
Aan de overkant van de Wi-
bautstraat en meer naar het 
centrum staat een kantoren-
complex al een tijd te wachten 
op een opknapbeurt. Inmid-
dels is de nieuwe gebruiker be-
kend: de Scientology Church. 
Dat de ruime aanwezigheid 
van de doelgroepen studenten 
en hotelgasten aan de Wibaut-
straat een rol heeft gespeeld in 
deze keuze, lijkt best waar-
schijnlijk.
In de schaduw van de oude 
krantengebouwen staat een 
rijtje jarenvijftig-flats. Omdat 
ze op de nominatie stonden 
voor sloop, deed woningcor-
poratie Stadgenoot alleen 
nog aan tijdelijke verhuur. 
Bewoners hebben rechtszaken 
in hoger beroep gewonnen: 
de tijdelijke verhuur is in 
zekere zin onrechtmatig als 
sloop niet meer aan de orde is. 
Evengoed behoeven de vaak 
slecht onderhouden woningen 
renovatie.
De opknapbeurt voor het Wi-
bautplantsoen is alweer enige 
tijd geleden afgerond. Omwo-
nenden hebben eer van hun 
groene verzet: het plantsoen is 
behouden gebleven en is ope-
ner en toegankelijker gewor-
den. Maar al te veel optimisme 
over verdere vergroening van 
de Wibaustraat lijkt misplaatst. 
Bewoners mogen dan jaarlijks 
een Groene Boulevard organi-
seren, ondertussen jakkeren de 
auto’s gewoon door. #

Tekst: Jan Molenaar  | Fotografie: Mark Groeneveld 

Het vroegere Volkskrant-gebouw aan de Wibaut-
straat biedt nu onderdak aan het Volkshotel. Dat 
wil niet alleen toeristen trekken, maar ook buurt-
bewoners. Het dakterras met weergaloos uitzicht 
is alvast een goede reden om hier iets te gaan 
drinken of eten.

Hotel voor volk van allerlei slag 

Van communicatiemanager 
Janneke Heijer krijg ik een 
rondleiding. Het valt me op dat 
men de geschiedenis van de 
Volkskrant hier koestert. Ik zie 
een wand met oude krantenfo-
to’s en ook staan er verspreid 
door het gebouw oude typema-
chines en andere attributen uit 
de tijd van het dagblad.
Vorig jaar opende het Volksho-
tel zijn deuren. Er hangt geen 
klassieke hotelsfeer. ‘Iedereen 
kan komen binnenlopen,’ zegt 
Heijer. ‘Reizigers kunnen hier 
overnachten voor een betaal-
bare prijs, maar we willen ook 
veel Amsterdammers over de 
vloer krijgen om te eten, drin-
ken, werken of dansen.’

Toen de Volkskrant in 2007 
vertrok en het pand in deplo-
rabele staat achterbleef, koos 
de stichting Urban Resort dit 
uit als haar eerste project. 
Deze stichting wil leegstaand 
vastgoed transformeren tot 
levendige panden, met een pu-
blieke functie en een culturele 
uitstraling. Nog steeds zijn er 
studio’s in het gebouw geves-
tigd voor beeldende kunste-
naars, architecten, vormgevers 
en fotografen.

Club Canvas
‘Buurtbewoners willen we 
trekken met allerlei activitei-
ten,’ vertelt Heijer. ‘Ze kunnen 
binnenlopen voor een bezoek 

aan de kapper, masseuse of 
voor een yogales of volks-
sport (een soort bootcamp). In 
de minispa op het dakterras 
organiseren we deze zomer 
maandelijkse Badplaats Ses-
sions. Iedereen is dan welkom 
voor live muziek, een drankje 
en het gebruik van hot tubs en 
sauna.’ Het Volkshotel wil niet 
alleen omwonenden binnen-
lokken, maar doet ook het om-

gekeerde: het wijst de weg in 
Oost aan de eigen hotelgasten. 
Iedere gast krijgt een kaart van 
Oost met daarop de belangrijk-
ste bezienswaardigheden en 
horeca.
En dan is er het café/restaurant 
met het prachtige dakterras. 
Deze ruimte verandert in het 
weekend in Club Canvas waar 
je kan dansen. Om 4 uur sluit 
Canvas, maar daarna is nog 

een cocktailbar open tot 7 uur 
’s ochtends.
Op zaterdag 27 juni – als som-
migen deze Dwars al in de bus 
hebben – viert het Volkshotel 
zijn eerste verjaardag met een 
dag, avond én nacht vol feest 
(zie www.volkshotel.nl). Alles 
is gratis toegankelijk. Overdag 
laten lokale makers hun werk 
zien, is er live muziek en de 
mogelijkheid tot een brunch in 
Canvas. Aan het begin van de 
avond breidt het programma 
zich uit door het hele pand, 
met theater in hotelkamers, 
live muziek in de lobby en 
liefdesadvies door Maxim 
Hartman. ’s Nachts gaat het 
feest door in Canvas met een 
Zuid-Afrikaanse brassband en 
lokale dj’s.
Het moge duidelijk zijn: het 
Volkshotel is een verrijking 
voor Amsterdam. In de 
drukke, weinig sfeervolle Wi-
bautstraat is in een pand met 
een rijke historie een levendige 
en gezellige ontmoetingsplaats 
ontstaan die bolstaat van mu-
ziek, sport en cultuur. Ga eens 
kijken! #

Het vroegere Volkskrantgebouw is nu een buurtgericht hotel

Het studentenhotel in aanbouw gezien vanaf het terras van het Volkshotel

Parooldriehoek
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‘Ja, ik ben al jaren betrokken 
bij de Tugelatuin. Het is een 
tuin waar kinderen kun-
nen spelen en  tuinieren, en 

volwassenen natuurlijk ook. 
Buurtbewoners krijgen hier 
stukjes grond om groente te 
verbouwen. Er zijn er acht op 

een rijtje hier, met voor ieder 
een stukje zon en een stukje 
schaduw. Anderen hebben 
daar ieder hun eigen houten of 
stenen bak. Je betaalt hier € 10 
per jaar om mee te tuinieren. 
Er is een bijenhotel, en er is 
ook een kruidentuin, die was 
eerst groter, dat hebben we 
veranderd. Mensen kunnen 
zich aanmelden op het kantoor 
in het Tugelahuis.’

‘We hebben dit jaar zaken an-
ders aangepakt. Het hout van 
de bakken langs de weg was 
verrot. De bakken stortten in 
elkaar. Dat is nu gerepareerd. 
We hadden daar eerst groen-
ten in, nu staan er bloemen. Er 
zijn een paar mensen die zich 
inspannen, die onkruid wieden 
en zo. Je kan niet verwachten 
dat iedereen zich beschikbaar 
stelt. Maar ik zeg maar: ‘als 
ik tijd heb, heb ik tijd’. Ik loop 
altijd belangeloos alles te doen. 

De organisaties, die halen de 
potten leeg. Een deel van het 
onderhoud is teruggegeven 
aan de mensen van het Tuge-
lahuis, Zone 3. Die helpen nu 
met grof werk, daar hebben 
we veel hulp aan.’

De kindertuin is zo schat-
tig. Soms zie ik ouders met 
kinderen ‘s ochtends vroeg 
al in de tuin zitten. Dat is een 
paradijsje. In tegenstelling tot 
andere buurttuinen heb je hier 
meer loopgelegenheid. De kin-
deren mogen ook door de tuin 
rennen, dat geeft niet. Het is 
een kijktuin en een speeltuin.  
Daarom ben ik er trots op.
Vorige week hadden we 16 
kinderen, gingen we plantjes 
zaaien en planten. Die kleintjes 
worden daar onrustig van, ze 
zouden het liefst alles meteen 
willen zien opgroeien. Zelf 
help ik mee, ik organiseer 
niet zelf, Eva doet dat. Vorige 
week hebben ze allemaal een 
tuinboon-plantje gekregen. Ie-
der kind heeft een eigen stukje 
tuin in de kindertuin.

Ik woon hier al 45 jaar, toen ik 
kwam was het een Nederland-
se wijk. Door de renovatie ging 
iedereen weg, naar Purme-
rend, Lelystad. En de nieuwe 
mensen waren vooral buiten-
landers. Ik ben hier nog een 
van de weinige Nederlanders, 
maar ik zou nergens anders 
willen wonen.

Dit zijn blokken van Ymere. 
Achter de coulissen wordt be-
paald wat er gaat gebeuren. Ik 
heb in allerlei raden gezeten, ik 
weet hoe het werkt. ‘Allemaal 
plat’, zeiden ze. Maar je kan 
zo’n buurt toch niet zomaar 
wegvagen. Als ik aan de beurt 
ben om te verhuizen door de 
renovatie, dan ga ik het ge-
vecht aan. Dit is mijn  buurt. Ik 
wil terugkomen in mijn eigen 
woning. Maar liever nog zit ik 
in de oudbouw. Hou de buurt 
toch zoveel mogelijk intact!
‘s Nachts gooien mensen afval 
neer in de tuin. Dan komen 
ze hier zitten eten, van wat ze 
halen van de snackbar. Dat 
zijn niet alleen jongeren, ook 
ouderen laten hun afval dan 
hier achter. Je moet ze zeggen: 
‘prima dat je hier komt zitten, 
maar niks laten liggen, hè’. Wel 
vriendelijk zijn, dan lukt het. 
Als je gaat schelden, dan haal 
je het niet.
In mijn eigen bak staan nu 
rijen rode bietjes en worteltjes, 
die moeten straks worden 
uitgedund. Wat ik over heb 
geef ik weg. Er wordt hier 
onderling veel weggegeven. Ja, 
tuinieren is een ziekte. Als je 
ermee begonnen bent, moet je 
wel doorgaan. Het laat je niet 
meer los.’ #

Reacties: tonquichot@gmail.
com

Ik ontmoet Wil Wiese-Schutz in haar gezellige oudbouw-woning aan de  
Tugelaweg. Bijna recht ertegenover, aan de spoordijk, staat sinds een paar 
jaar het Tugelahuis met direct daaraan grenzend de Tugelatuin. 

Tekst en fotografie: Ton Hendrix 

De Tugelatuin 
Moestuin

Moestuinieren in oost

Bizarre bouwsels in Park Frankendael 
Tekst: Anna ten Bruggencate | Fotografie: Dineke Rizzoli 

‘De kindertuin is zo schattig . Dat is een paradijsje.’

Een folly (Engels voor dwaasheid) is een bouwwerk dat met 
opzet nutteloos of bizar is en geen ander doel heeft dan deco-
ratie. In de 19de eeuw raakte de folly in de mode: bij de aanleg 
van een park werden ruïnes, namaakkapellen en Griekse tem-
pelresten gebouwd om zo de romantische sfeer te versterken.

De Frankendael Foundation organiseert:
Een dwaze zomer op Frankendael 
t/m 8 november 2015
dagelijks vrij te bezichtigen

‘Dog folly’ van Chikako Watanabe, een kruising tussen een 
speeltoestel voor honden en een traditioneel Japans theehuis.

Parkkunst

De 21ste-eeuwse betekenis van 
‘memento mori’ kan voor de moderne 
mens een bron van rust zijn en een 
stimulans tot nadenken.

Park Frankendael heeft haar eigen 
folly: de ruïne op het eilandje uit het 
begin van de 19de eeuw.

‘Memento mori’ (gedenk te sterven), is de 
oorspronkelijke betekenis van het 19de-
eeuwse verschijnsel ‘folly’.

Zeven kunstenaars laten hun eigen 
interpretatie van de folly zien, waarbij 
ook plaats is voor humor en spot.



Ontmoeting
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Het zijn vocale salto’s, mu-
zikale flikflaks waar een 
weldenkend mens (ik) gek van 
wordt. Het is niet niks hoor, 
een zingende vibrator in je 
achtertuintje. Ik ben toch al zo 
zenuwachtig aangelegd, moet 
dat nou?
Hou nou op met zingen 
jongen, denk je getergd, een 
zinloze gedachte natuurlijk. 
Hoe breng je hem aan zijn ver-
standje dat zingen geen enkel 
effect heeft? Het vrouwtje 
waar hij indruk op wil maken 
kan niet vliegen. Ze zit in het 
kooitje verderop. Die zo vurig 
gewenste paring zal gega-
randeerd nooit plaatsvinden, 
jongen.
Af en toe hoor ik ‘piet?’ 
gevolgd door nog een ‘piet?’ – 
het is nu een kwestie van tijd 
voor het pieten overgaat in, ja 

hoor, daar is het: een hemel-
tergend vibrato.
Ik ben stressgevoelig en die 
eigenschap gaat al snel een 
intense relatie aan met mijn 
vermogen om mij te ergeren. 
Aan de kleinste dingen. Een 
begripvolle kennis leefde 
onlangs met me mee: ‘Jij hebt 
last van bijgeluiden, net als ik.’ 
Maar zelfs hij kon niet horen 
wat ik opeens ging horen, in 

de stilte van 
mijn fijne huis: een geluid als 
een draaiende wasmachine, 
ergens in de verte. Ronkend, 
voor mij duidelijk hoorbaar, 

vooral ’s nachts. Ik hoor het 
sinds een maand of twee. En 
als je eenmaal iets hoort, is het 
vrijwel onmogelijk om het niet 
meer te horen. Ik vrees dat ik 
er aan zal moeten wennen. Ik 
besluit een wandelingetje te 
maken. Frisse lucht verzet de 
zinnen.
Toch?

Buiten ligt het straatvuil op 
me te wachten. Sinds die 
prullenbak van de overkant 
is verwijderd lijkt het er-
ger: petflessen, verwaaide 
reclamekrantjes, batterijen, 
aanstekers. Een jongetje trapt 
aan de overkant van de straat 
tegen een leeg blikje aan. Aan-

schoppen ja, oprapen nee. De 
straatschoonmakers schijnen 
iedere dag langs te komen, 
maar ik zie ze niet vaak. Ik 
word weer uit mijn gedachten 

opgeschrikt door Pietje, die 
zingt in de verte zijn liedje. Als 
ik de hoek omsla, kom ik oud-
collega K. tegen. Ik heb geen 
zin om met haar te praten 
maar een begroeting is onont-
koombaar. Ze kijkt me aan en 
vraagt bekommerd: ‘Gaat het 
goed met je? Je ziet er ontzet-
tend moe uit. Enorme wallen 
onder je ogen... nou, ik moet 
door hoor, nog even naar de 
bieb, ik ga een hele stapel Tess 
Gerritsen boeken halen voor 
de vakantie!’
Tess Gerritsen?! Begin tegen 
mij niet over Tess Gerritsen! 
En al helemaal niet over va-
kantie!!

Bij het Krugerplein is de straat 
opengebroken, er zijn wat 
bouwvakkers aan het werk. 
Aah, er wordt weer eens 

geherprofileerd... Ik loop de 
AH binnen, er klinkt, veel te 
hard, muziek. En vaak is die 
muziek je smaak niet. Zo ook 
nu. ‘I said darling, you look 
wonderful tonight...’ zingzeurt 
Eric Clapton, die ik altijd een 
enorme druiloor heb gevon-
den, met die baard en dat háár 
en die gitáár!

Op weg naar de Eerste Oos-
terparkstraat loop ik over het 
Beukenplein. Ik passeer de 
terrasjes. Omheinde enclaves 
zijn het inmiddels, meedogen-
loos gezellig op warme dagen. 
Bomen ontbreken, vogeltjes 
ook. Ik mis de bomen die er 
ooit stonden, met aan één en-
kele tak zo’n wapperend plas-
tic zakje. Ik mis dat zakje.#

Ergernissen

Ja hoor, daar is het: een 
hemeltergend vibrato

Klaas grijpt naar de tondeuse 
en scheert haar buik bloot, zo-
dat de opgezwollen melkklie-
ren goed zichtbaar worden.
‘Een belangrijk aandachtspunt 
voor de jury. Ook de uiers 
moeten barstensvol zitten, en 
daarom melken we ze morgen-
ochtend niet,’ zegt hij, en zet 

de tondeuse in op de rug. Een 
strakke ruglijn moet de koe 
haar sexappeal geven.
Daarna komt het meest spec-
taculaire deel van de schoon-
heidsbehandeling: het wassen 
van de koeien.
‘Hou jij haar met het touw 
goed vast.’ Een straal water 

sprietst uit de slang.
Ze geeft een flinke ruk aan 
het touw en met moeite houd 
ik haar in bedwang. Maar 
naarmate haar vacht natter 
aanvoelt, krijgt ze er schik in. 
Ze zwaait met haar staart en 
schudt haar lijf uit. Met borstel 
en zeep gaat Klaas in de weer. 
Van genot trappelt ze met haar 
poten en bij het afspuiten trilt 
ze als een juffershondje. Nooit 
zag ik zulke spierwitte vlekken. 
Alleen de staart is nog grauw-
wit, maar daar heeft Klaas een 
middeltje voor. De staart gaat 
in een plastic zak met water 
en Biotex, en zo bleken de vier 
koeienstaarten die middag in 
de wei.
Aan het begin van de avond 
gaan we met de dames oefe-
nen. Met enige moeite grijpen 
we ze in het open veld bij hun 
lurven. Ondanks hun halsters 
zijn ze niet makkelijk voor ons 
karretje te spannen. Klaas’ koe 
maakt het ’t bontst. Met een 
forse ruk maakt ze zich uit 
ons gezelschap los en sleurt 
Klaas mee tot aan de rand van 
de sloot. Daar hervindt hij de 
macht over zijn stuur. Daaren-
tegen is de koe van een van de 
zonen niet vooruit te branden. 
Ik betrap de zoon op onsportief 
gedrag. Met een spijker die hij 
in de palm van zijn hand ver-
borgen heeft, prikt hij in haar 
billen waardoor ze van schrik 
enkele stappen doet. Maar 
mijn koetje loopt uit de kunst. 

Als een trouw hondje hobbelt 
ze achter me aan. Daar heb ik 
geen omkijken aan. Als burger 
presteer ik als beste. Zou ze 
tochtig zijn?
Als Klaas met zijn opstandige 
dame weer in het gelid mee-
traint, vraag ik hem of mijn 
dame haar periode heeft?
‘Hoezo?’
‘Ze is zo tam als een lammetje. 
Moet je kijken hoe mooi ze 
achter me aansjokt.’
‘Volgens de planning hoort ze 
niet tochtig te zijn, maar mis-
schien zitten we ernaast. Ze is 

inderdaad echt een makkie. Je 
hebt mazzel.’
De volgende dag is het op het 
keuringsterrein een drukte 
van jewelste. Aan de randen 
van het veld staan koeien op 
stro opgesteld. Schitterend uit-
gedost. De meeste uiers staan 
op springen; melk sijpelt er 
spontaan uit. Boeren zijn druk 
in de weer en leggen de laatste 
hand aan hun opgesmukte 
dames. Voor het verkrijgen 
van een extra accent smeren 
ze de geschoren ruglijnen bo-
ven de billen met nagellak in. 

Het getut met de beesten doet 
me denken aan een katten- of 
hondenshow.
Even later gaat de keuring van 
start. Wij moeten als eerste in 
de arena aantreden. Vanuit de 
stalles betreden we de groene 
mat in de volgorde die we de 
avond daarvoor hebben geoe-
fend. De koe van Klaas loopt 
aardig in het gareel en ook de 
weerbarstige koe van zijn zoon 
loopt zonder aanmoediging 
van de spijker.
Na enkele rondjes langs de ju-
ryleden, komen twee van hen 
de koeien nader inspecteren. 
De uiers, billen, ruggen en po-
ten verdienen extra aandacht. 
Een van hen strijkt met zijn 
hand langs de uier en knijpt in 
de speen. Melk spuit eruit. Een 
enkel hoofdknikje van een van 
de in zwart pak gestoken man-
nen is voldoende als teken dat 
we de arena onder luid geklap 
kunnen verlaten.
Mijn koetje valt die ochtend 
met haar neus in de boter: de 
eerste prijs. Fier steekt Klaas 
de prijsbeker in de lucht. Zelf 
voel ik trots in me opborrelen. 
Volgens de filosofie van Klaas 
bestaat de wereld simpelweg 
uit twee groepen: boeren en 
burgers. En beide partijen 
staan, volgens hem, lijnrecht 
tegenover elkaar. Dit heb ik 
als burger en Amsterdammer 
uitstekend voor elkaar! #

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

Boeren en burgers 
Tekst en fotografie: Méland Langeveld 

Onalledaags

Tekst en fotografie: Hella de Groot

Ik zit net mijn wallen weg te werken met een 
camouflagestift als ik het opeens weer hoor: het 
gekwinkeleer van een gekooid vogeltje. Als de 
zon schijnt gaat zijn snaveltje wagenwijd open en 
klinkt een lied. En hoe!

Bij het Krugerplein is de straat opengebroken.

Als burger help ik mee met het dresseren, het 
scheren, het wassen en het stileren van de vier 
potentiële kanshebbers van de familie. Het is een 
enerverende ervaring voor een burger die voor 
het eerst in aanraking komt met een onbekend 
stuk boerenleven.

Voor het eerst in aanraking met een onbekend stuk boerenleven.

Als burger 
presteer ik 
als beste
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Poppentheater Koos Kneus
Elke zondag en woensdag
Poppenkast op het Iepenplein, 
reserveren en meer informatie 
www.kooskneus.nl. Vrolijke voor-
stellingen met schminken en ver-
kleedkleren, drankje en koek, ook 
voor verjaardagsfeestjes. Entree: € 
8,- p.p., met stadspas  € 6,- p.p.
NB je mag soms 2 verschillende 
voorstellingen blijven zitten voor 
de prijs van 1
Programma op de zondagen in 
juni en 23 en 30 augustus:
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 juni, 1 juli en 26 augustus:
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: professi-
onele schminkles voor ouders en 
kinderen!

Oostblok
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. 
Locatie: Sajetplein 39
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

do 2 juli 18.30 (film starts 20.30): 
Bullshit Night Cinema – Another 
Bullshit Night From Cleveland   
Language No Problem
Monthly. For our inaugural edi-
tion, we will be having Chad Bilyeu 
presenting George Lucas’ worst 
film... Howard the Duck.
Locatie: Sajetplein 39
In de zomer zijn wij gesloten. In 
september beginnen we weer met 
het Fringe Festival en Theaterfes-
tival Jong!
Kijk verder op www.oostblok.nl. 

Badhuistheater
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.
zo 19 juli 19.30: Musical Work-
shop Presentation (The InPlayers)
Een nog onbekende show zal wor-
den opgevoerd. The InPlayers is 
een Engelssprekend theatergezel-
schap uit Amsterdam en bestaat 
nu al meer dan 60 jaar! In die tijd 
hebben ze een breed repertoire 
met innovatief werk neergezet.
ma 20 juli 20.99: Ricciotti Ensem-
ble
Een nieuwe tour die in het teken 
staat van Bosnië. De traditonele 
cultuur en de traditionele Sevdah 
(nationale muziek) staat centraal. 
Van 19 t/m 26 juli in Nederland. 
Op 20 juli dus op het terras van 
Mike’s Badhuistheater! Gratis 
entree!
do 20 aug 20.15: As You Like It 
(Shakespeare Karaoke)
Een beproefde formule van Shake-
speare kenner William Sutton. 
Iedere maand exclusief in Mike’s 
Badhuistheater en ondertussen 
verworden tot een cult event. De 
Shakespeare karaoke format is 
intiem en hilarisch. 
do 27 en vr 28 aug 20.15: Musical 
Workshop Presentation (The 
InPlayers)
Een nog onbekende show zal wor-
den opgevoerd. The InPlayers is 
een Engelssprekend theatergezel-
schap uit Amsterdam en bestaat 

nu al meer dan 60 jaar! In die tijd 
hebben ze een breed repertoire 
met innovatief werk neergezet.
za 29 aug 20.00: Prova – Klup 
Dans-Happening
Avontuurlijk Dansfeest met 
zomermuziek: latin, blues, rock & 
roll, Afrikaans en veel meer... Voor 
onder en boven de 40! Ooster-
park-orkest en Mysterie-band als 
live acts.
Zie verder www.badhuistheater.nl. 

Tropenmuseum
---VOOR KINDEREN---
zo 28 juni van 12.00-16.00: 
Creatieve kinderactiviteit: maak je 
eigen ocarina fluit (4 t/m 18 jaar)
elke di, do en zo in juli 12.00 – 
16.00: Creatieve kinderactiviteit: 
slingers brengen geluk (4 t/m 18 
jaar)
elke di, do en zo in augustus 
12.00 – 16.00: Creatieve kinderac-
tiviteit: ontwerp je eigen Amazigh-
tatoeage (4 t/m 18 jaar)
elke dag: Doeboeken
Verken het museum met één van 
de doeboeken: Buiten westen 
(8-12 jaar) of De Wereldboom (4-8 
jaar). En ga er thuis verder mee 
aan de slag.
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).
---ACTIVITEITEN TROPENMUSEUM---
elke zo in juni, juli en augus-
tus 14.00-15.00: Rondleidingen 
(gratis) door de tentoonstelling 
Body Art

Kom meer te weten over li-
chaamsversieringen tijdens een 
rondleiding door de tentoonstel-
ling Body Art. Lichaamsversierin-
gen zijn dagelijks te zien in ons 
straatbeeld. Maar waarom passen 
mensen hun lichaam aan?

Etalagegalerie Inkijk
elke dag van 07.00 – 24.00: een 
keramieken installatie van Marja 
Kennis
In Inkijk, metrostation Weesper-
plein.
elke dag van 07.00 – 24.00: een 
ruimtelijke tekening van John Prop
In Inkijk, metrostation Wibauts-
traat.
Meer info: 020-6925733 of www.
polderlicht.com.

OBA Javaplein
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.
za 4 juli 13.00: architectuurwan-
deling door de Indische Buurt
vr 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 
aug 15.00: Zomerbios 6+
Natuurlijk draaien we vooral films 
die naar een boek zijn gemaakt.
[vet]wo 15 juli 15.00:[vet] Pop-
pentheater Mahna Mahna speelt: 
Maak je niet dik! (4-8 jaar)
Kleine beer Dorus krijgt van zijn 
papa beer een mooie rooie muts. 
De nieuwe muts gaat kapot en 
Dorus vraagt aan zijn vriendjes 
wat hij moet doen. Zou papa beer 
boos zijn of...
woe 12 aug 15.00:Ton Meijer 
speelt: Aadje Piraatje in gevaar 
(4-8 jaar)
Gebaseerd op het tweede boek 
over Aadje Piraatje, het prenten-
boek van Marjet Huiberts en Sieb 
Posthuma.
---EXPOSITIES---
van 1 juli t/m 31 aug: Imagine IC 
presenteert: Let’s Party
Een ontdekkingstocht naar feesten 
anno nu. Een ‘interactief archief’ 
waarin je kunt zoeken op termen 
als ‘swag’, ‘spacen’, ‘urban’ of 
‘eclectic’. Het leven van jongeren 
in de grote stad.
van 1 juli t/m 31 aug: Abdel Ame-
tiane: Schilderijen
Een groot thema in het werk van 
Abdel is het positieve en het posi-
tieve uit het negatieve te halen.
van 1 juli t/m 31 aug: Hilde 
Streefkerk: tekeningen van au-
teurs
Tekeningen o.a. van Cees Noot-
eboom, A.F.Th.van der Heijden, 
W.F.Hermans en Gerrit Komrij.

van 1 juli t/m 31 aug: Fridda 
Badoux: Bookart
Objecten die bestaan uit oude 
gevouwen boekwerkjes.

OBA Linnaeus
elke woe 15.00-15.30: voorlezen 
voor kinderen van 4 t/m 7 jaar
za 27 juni 15.00: Boekpresentatie 
Henna Goudzand Nahar
Henna wordt over haar nieuwe 
roman ‘Over het zoute water’ 
geïnterviewd door Flos Rustveld.
vr 10 juli: Ton Meijer speelt: De 
draad van Alexander (vanaf 5 jaar)
Vertelvoorstelling n.a.v. het gelijk-
namige prentenboek van Calder
vr 17 juli: Ik voel een voet! Voor-
leesprogramma voor peuters en 
kleuters

Vijf dieren slapen ’s nachts in een 
hangmat. Het is pikdonker...
woe 15, 22 en 29 juli en 5 en 12 
aug 15.00: Zomerbios 6+
Natuurlijk draaien we vooral films 
die naar een boek zijn gemaakt.
wo 12 aug 10.30: Boer Boris gaat 
naar zee: Voorleesprogramma 
voor peuters en kleuters
Boer Boris heeft vakantie. Boer 
Boris gaat naar zee. Dat wordt een 
supervakantie!

Zomervakantie? Laat je verras-
sen met een OBA vakantietas.
Straks zes weken zomervakantie 
en je weet nog niet wat je gaat 
doen? Ga dan voor 29 juni naar de 
bibliotheek Javaplein of Linnaeus 
en bestel een OBA-vakantietas 
met boeken. In de bibliotheek vul 
je (alleen of samen met een van 
je ouders) de verlanglijst in en je 
geeft ook aan wanneer je je va-
kantietas komt halen. Bibliotheek-
medewerkers vullen jouw tas met 
verrassende titels. Lekker een hele 
zomer lang lezen.

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

Mol en Muis

CircusPeople i.s.m. CWBoost

De vakantietas

IOOTCP 
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Elma ten Boekel en Marianne 
Kuijper vormen de spil van 
het in de Watergraafsmeer 
gevestigde theatergezelschap 
blondeBIZON. Zij tekenen 
voor de ideeën, teksten en 
het spel. Vijftien jaar geleden 
studeerden ze af aan de Am-
sterdamse Hogeschool voor 
de Kunsten. Theater maken 
was hun droom. Maar een 
theaterzaal avond aan avond 
volkrijgen is geen sinecure, 
daarom bedachten zij een 
andere toneelvorm: bij de 

mensen thuis, gewoon in de 
huiskamer.

Veel gelach
Dit vergde wel de nodige aan-
passingen, vertellen ze. ‘In het 
begin kwamen we al vroeg op 
de speellocatie aan en oefen-
den we het hele stuk een keer 
om te wennen aan de ruimte, 
we lieten nog niets aan het 
toeval over. Inmiddels zijn we 
vele jaren en vele huiskamer-
voorstellingen verder. We zijn 
nu voorbereid op onverwach-

te dingen die kunnen gebeu-
ren wanneer je bij iemand 
thuis optreedt: de kat die door 
de scène heen wandelt, de 
telefoon die gaat, een lamp 
die omvalt.’ Zulke afleidingen 
horen er nu allemaal bij in de 
voorstelling, waar het publiek 
én de locatie deel uitmaken 
van het verhaal.
Er wordt veel gelachen in de 
huiskamers waar blondeBI-
ZON speelt, maar serieuze on-
derwerpen worden niet uit de 

weg gegaan. Rein zorgt voor 
muzikale begeleiding en zingt 
tussendoor met Elma en Mari-
anne prachtige nummers. De 
twee voorstellingen die ze op 
dit moment opvoeren, Zus Me 
en Ik begin bij jou (of wat doet 
die kangoeroe in mijn kamer?), 
zijn geïnspireerd op mytholo-
gische verhalen (Elektra en de 
mythe van Demeter en Persep-
hone) met thema’s die univer-
seel en van alle tijden zijn. De 
verhaallijnen van de mythen 
zijn op grappige wijze naar de 
21ste eeuw verplaatst.

Tour door Oost
BlondeBIZON houdt kantoor 
in de Linnaeushof. ‘Binnen-
kort gaan we weer een tour 
doen door Amsterdam-Oost. 
We willen twaalf voorstellin-
gen spelen op woensdag- en 

vrijdagavonden. En daarvoor 
zoeken we huiskamers! Zowel 
grote als kleine, door het hele 
stadsdeel. We garanderen de 
mensen die hun huiskamer 
openstellen, dat ze een bijzon-
dere ervaring in huis halen. 
Wij vragen hen alleen om zelf 
minimaal vijftien mensen uit 
te nodigen: vrienden, familie 
en natuurlijk de buren. Bij 
ons kunnen dan anderen een 
plaats reserveren voor een 
voorstelling bij iemand thuis. 
Op die manier ontmoeten 
bekenden en onbekenden 
elkaar.’ De entree bedraagt 10 
euro per persoon.
Met blondeBIZON haal je een 
feestje je huiskamer binnen, 
een feestje met soms wel hele 
onverwachte wendingen. #

Huiskamers gezocht!
Theatercollectief blonde-
BIZON speelt van oktober 
t/m december 2015 voorstel-
lingen bij mensen thuis in 
Amsterdam-Oost. Daarvoor 
zoeken zij nog huiskamers, 
groot én klein! Lijkt het je 
leuk om je huiskamer open 
te stellen voor een bizonde-
re voorstelling en te helpen 
met werven van publiek 
(buurtgenoten, vrienden, 
familie, collega’s)?  
Mail dan naar: info@blonde-
bizon.nl, bel 06-23964315 of 
kijk op www.blondebizon.nl.

De huiskamer stroomt langzaam vol mensen. 
Hier geen rode pluchen stoeltjes. Het publiek  
gaat zitten op eetkamerstoelen, klapstoeltjes, de  
pianokruk en op kussens op de grond. Een paar 
mensen willen een plek zo ver mogelijk  
achteraan, op veilige afstand van waar er zo  
gespeeld wordt. De sfeer is ongedwongen en  
verwachtingsvol. Het geklets en gelach sterven 
weg. Rein Hildebrand zit klaar met zijn gitaar.  
BlondeBIZON gaat beginnen met de voorstelling. 

BlondeBIZON: een 
feestje in je huiskamer 
Tekst: Melissa Plomp | Fotografie: Johan Zwaan 

BlondeBIZON speelt in de huiskamer bij mensen thuis

Ook matrozen van andere 
nationaliteiten zullen tijdens 
SAIL Amsterdam 2015 voet 
aan wal zetten met de komst 
van maar liefst vijftig tall 
ships in totaal. Dat is een 
recordaantal in de geschiede-
nis van SAIL sinds de start 
in 1975, toen Amsterdam bij 
de viering van het 700-jarig 
bestaan het voortouw nam  
om het reilen en zeilen van 
drie- en viermasters bij het 
grote publiek onder de aan-
dacht te brengen. Sindsdien 
vindt het evenement elke vijf 
jaar plaats.

Franse scheepstaal 
Deze keer belooft de aftrap 
met de SAIL-In Parade vanuit 
IJmuiden naar de IJhaven/
Oranjehaven met 12 km aan 
tall ships dus extra spectacu-
lair te worden (19 augustus, 
10-14 uur). De aankomst levert 
wederom leuke kiekjes op met 
de bemanning in de masten. 
De Amerigo Vespucci wist daar 
altijd de kroon mee te span-

nen, maar dit jaar bleef het 
Italiaanse schip in de thuis-
haven vanwege restauratie. 
Tall ships uit Latijns-Amerika, 
Australië, India en enkele  
Europese landen zullen voor 
het eerst in de historie van 
SAIL aanmeren.
De Nederlandse inbreng is 
overweldigend: acht tall ships 
varen mee! De Fransen evena-
ren dat bijna met hun zeven 
schepen. Wat deze beman-
ningsleden verder gemeen 
hebben met de Nederlanders, 
is dat de Franse scheepstaal 
alles weg heeft van het Neder-
landse jargon: babord is bak-
boord, le mât staat voor mast, 
het werkwoord aanmeren is 
amarrer, averij wordt vertaald 
met avarie... De oorsprong 
valt vast te herleiden naar de 
oppermachtige Hollandsche 
vloot vrachtvaarders die werd 
gebouwd vanaf de 16de eeuw. 
Met de opkomst van stoom-
schepen moesten de tall ships 
echter alle zeilen bijzetten om 
nog dienst te kunnen doen. 

Tegenwoordig worden de 
windjammers nog gebruikt 
als opleidingsschepen bij de 
marine of bij zeevaartscholen.

Werkervaring opdoen 
Op initiatief van SAIL Am-
sterdam is SAIL Academy 
opgericht. Zij heeft samen met 
stadsdeel Amsterdam-Oost 
gewerkt aan een plan waar-
mee werkloze jongeren en 
studenten in de aanloop naar 
en tijdens SAIL werkervaring 

kunnen opdoen. Jongeren zon-
der werk die graag aan de slag 
willen, alsmede ondernemers 
die kansen willen creëren 
voor deze jongeren, kunnen 
contact opnemen met  
Margit Bosch van SAIL  
Academy (margit@sail.nl,  
06-41370431). Er is continu 
nieuw vraag en aanbod!

Wat SAIL 2015 eveneens 
bijzonder maakt, is dat de 
stad Amsterdam er meer bij 

betrokken wordt. In de stad 
zelf en aan het water worden 
allerlei activiteiten georga-
niseerd die een link hebben 
met de scheepvaart. Om het 
overzichtelijk te houden heeft 
elk gebied een eigen kleur.
Laat de Russen dus maar ko-
men. Met hun civiele schepen 
met namen als de Mir (vrede) 
en de Nadezhda (hoop) heb-
ben we toch immers niks te 
vrezen? #
Informatie: www.sail.nl  
en facebook.com/sail.nl.  
Kijk voor vacatures  
en stageplaatsen op  
www.sail.nl/2015/over-ons/
werken-bij-sail. 

Tekst: Annemarije Pronk | Fotografie: Wim Haze 

De Russen komen – van woensdag 19 tot en met 
zondag 23 augustus welteverstaan. Niet per  
vliegtuig, niet per trein, maar met de boot.  
En wat voor een boot: vier Russische tall ships 
zullen het IJ opvaren waaronder de Sedov, het 
grootste traditionele zeilschip ter wereld met een 
lengte van 117 meter.

De Russen komen! SAIL 2015

Sail in volle glorie.
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Fotografie : Dineke Rizzoli
  Arie van Tol
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Het BankjesCollectief 
...moedigt bewoners aan hun straat te zien als een gedeelde 
woonkamer waar zij mensen uit de buurt kunnen ontmoeten. 
Zowel bewoners als ondernemers met een bankje voor hun huis 
kunnen deelnemen aan het openluchtcafé. Elk bankje heeft een thema. Kijk op www.bankjescollectief.nl om te zien waar je in Oost 

terecht kunt op de eerste zondag van juli, augustus, september 
en oktober.
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Via ViiA in Artis
Tekst: Hella de Groot | Fotografie: Anton van der Meulen

ViiA is al meer dan tien jaar hét uitzendbureau 
voor vrijwilligers in Amsterdam Oost. De stich-
ting trakteerde haar vrijwilligers onlangs op haar 
jaarlijkse uitje, deze keer naar Artis voor een 
rondleiding en een lunch. Een mooie gelegenheid 
om nader kennis te maken met andere 
vrijwilligers. En met enkele dieren... 

De vrijwilligers zijn opge-
splitst in groepjes. Onze 
groepsgids is Bob, een vrien-
delijke pensionado die sinds 
negen jaar als vrijwilliger in 
Artis werkt. In het kielzog van 
Bob passeren we de lepelaars 
en de zwartgehalsde zwanen 
en raken we met elkaar in 
gesprek. 
Zo vertelt Judith (43), fulltime 
juriste bij de gemeente, over 
haar bijzondere vrijwilligers-
werk: ze spreekt eens per 
week luisterboeken in voor 
een buurvrouw met MS. ‘Ik 
heb echt een klik met haar en 
ik lees boeken die ik anders 
nooit zou lezen,’ zegt ze en-
thousiast. 
Judith leest de tekst bij de 
buurvrouw voor, in een mi-
crofoon. De opnamen worden 
later op cd gebrand.

Lappendekentjes
Bob houdt halt bij de wilde 
honden uit Zuid-Afrika, een 
van de minder bekende 
bewoners van Artis. We zien 
ze als lappendekentjes op 
hun terrein liggen. Doodstil. 
Dit lijkt in tegenspraak met 
wat Bob ons vertelt, namelijk 
dat ze ‘hyperactief’ zijn. Dan 
zien we opeens iets bewegen 
onder een kleine rotsformatie, 
een roedeltje wilde honden 
ontwaakt, waardoor de lap-
pendekentjes verderop ook tot 
leven komen. Bob had gelijk! 
De wilde honden zijn niet de 
meest bekende bewoners van 
Artis, erkent hij. Ze ogen niet 
zo aaibaar als huishonden, en 
zijn niet zo spectaculair als 
bijvoorbeeld olifanten. Ook de 
informatie dat deze honden 
hun aas ‘levend opeten’ draagt 
niet bij aan hun bekoorlijk-
heid. De geboorte van een 
wilde hondenpup brengt geen 
extra mensen op de been, zegt 
Bob, ‘maar komt er een jong 
olifantje, dan staat het rijen-
dik buiten!’

De lekkere trek
De olifanten mogen zich op 
Bobs uitgebreide uitleg en 
onze aandacht verheugen, 
zeker als de stier een vrouwtje 
(koe) probeert te dekken. Er 
klinkt angstaanjagend gebrul. 
‘O my god!’ roepen we, alsof 
we getuigen zijn van een na- Viia-medewerkster Samira in gesprek met vrijwilligster Ria

tuurramp. De koe maakt zich 
los van de stier. Ze is te ge-
spannen en haar nee is heilig, 
legt de olifantenverzorgster 
later uit. Van geweld is geen 
sprake. 

Olifanten eten graag appels en 
brood, vertelt Bob. Probleem 
is dat dit zo verorberd is en 
de verveling toe kan slaan. 
Daarom krijgen olifanten 
ook wilgentakken, eten is 
dan meer werk. Voor we zelf 
gaan lunchen bezoeken we 
de leeuwinnen en hun leeuw. 
Ze liggen loom in de zon, de 
leeuw gaapt. Zou hij zich 
vervelen? Vergis je niet, zegt 

Bob, hun instinct blijft. Een 
achteloze reiger werd onlangs 
zó opgeslokt.

We besluiten met een (vegeta-
rische) lunch in de Tijgerzaal. 
Aan tafel maak ik kennis met 
een pensionada die in Amstel-
dorp de tuintjes van senioren 
opknapt. En tafelgenote Jean-
nette (45) is receptioniste bij 
een welzijnsorganisatie. Zo 
blijft ze in het ritme voor een 
betaalde baan. #

Wil je je oriënteren op  
vacatures en je inschrijven 
bij ViiA? Ga dan naar viia.nl

De Viia-vrijwilligers volgen 
groepsgids Bob door Artis
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Van de ene Lokatie naar de andere Lokatie 
Tekst: Ellen Groeneweg | Fotografie: Hans Heitgeert

Bij binnenkomst zie je links 
tegen de wanden, grote lange 
open kasten helemaal gevuld 
met boeken en achterin in 
het midden een grote ronde 
zonovergoten glazenarcade, 
met mooi uitzicht op een 
binnentuin, helemaal voor-
zien van kleding op rekken. 
Monumentale grijze pilaren 
ondersteunen de plafonds en 
de door grijze vlakken groeps-
gewijs ingerichte vloeren, met 
klein meubilair. De inrichting 
oogt helder, ruim en plezierig. 
De meubels worden in een in-
spirerende opstelling getoond. 
Ik heb afgesproken met de be-
drijfsleider Menno Hoekstra 
in hun nieuwe winkel. We 
zitten in zijn nieuwe hagelwit 
geverfde kantoor.

U gebruikt de grijze kleuren 
voor de vloer en de wanden 
die ook in het Rijksmuseum 
zijn gebruikt, deze zijn toch 
geheim…?
‘Dat is niet het geval, want 
de kleuren donker- en licht-
grijs zijn in het assortiment 
van Sikkens opgenomen en 
voor een ieder toegankelijk. 
Voor de juiste afweging van 
de grijze kleurschakeringen 
op de vloer, muren en pila-
ren hebben we ons door het 
ontwerpbureau ‘Meester 
Ontwerpers’ laten adviseren, 
schakeringen die verkoopbe-
vorderend werken. 
Op de vloer zijn grijze vlak-
ken aangebracht en gekaderd. 

De Lokatie

Uit de buurt

Door een ander concept 
maken we composities van 
zitjes op deze vlakken van 
stoelen, banken, lampen en 
bijzettafels. Zodat het  winke-
len avontuurlijker wordt. In 
de andere winkel hadden we 
te veel door elkaar staan, deze 
winkel is veel en veel groter 
en heeft daardoor ook meer 
mogelijkheden. We kopen 
namelijk geen artikelen in en 
we moeten het hebben van de 
verkoop ervan. We bestaan 
zonder subsidie,  inkomsten 
komen voor 90% uit verkoop 
en nog een klein deel uit 
dagbestedingsvergoedingen. 
Zowel voor de klant als onze 
medewerkers is de verkoop 
nu overzichtelijker en aan-
trekkelijker geworden.’

Er is veel behoefte aan arti-
kelen en producten met een 
verhaal erachter, probeert 
u daarop te anticiperen?
‘Nee, niet direct. Maar de 
verhalen zijn er natuurlijk 
wel. We hebben als voorbeeld 
een piano verkocht waarvan 
de oorspronkelijke eigena-
ren menig traantje moesten 
wegpinken toen ze er afstand 
van moesten doen. En vinta-
gespullen zoals twee originele 
tomadorekjes uit de jaren 
zestig, die nu in de vitrine 
staan, hebben sowieso al een 
verhaal. De transportdienst 
heeft eens ergens een grote 
vaas opgehaald waarvan ze 
dachten dat die niets waard 

samen met hulpverlenende 
instanties, we kijken naar  
de mogelijkheden om de 
maximale capaciteiten van 
iemand eruit te halen. We 
moeten er wel rekening mee 
houden dat de medewerker 
zijn of haar dag soms niet 
heeft en eens een keer niet 
komt opdagen. Daarom weten 
we vaak niet of er voor een 
werkzaamheid voldoende 
mensen aanwezig zijn. Maar 
dat calculeren we in. En last 
but notleast, jongeren die na 
verloop van tijd gelukkig weer 
goed functioneren blijven 
in principe niet. Kortom, we 
proberen eruit te halen wat 
erin zit.’ 

Wat is uw doelstelling?
‘Ons bedrijf is oorspronkelijk 
opgericht met de volgende 
doelstellingen welke nog 
steeds actueel zijn maar waar-
bij de nadruk in de laatste 
jaren meer is gaan liggen op 
mensontwikkeling in plaats 
van het product ‘Kringloop’:
• de exploitatie van een eco-
nomisch rendabel kringloop-
bedrijf;
• het stimuleren van herge-
bruik van grondstoffen en 
producten van huishoudelijke 
aard;
• het scheppen van structu-
rele arbeidsplaatsen voor 
met name personen met een 
psychiatrisch verleden;
• de scholing en vorming van 
deze personen gericht op het 

Menno Hoekstra

Kringloopwinkel

zo goed mogelijk functioneren 
in het bedrijfsleven;
• het stimuleren van een  
milieubewuste mentaliteit 
van de bewoners van de 
        stadsdelen Amsterdam-
           Oost/Watergraafsmeer,   
            Zeeburg, Noord en de 
            gemeenten Ouder-
            Amstel en Diemen.

          U begint dus steeds
         weer met andere 
    mensen….?
‘We beginnen inderdaad 
steeds weer met andere 
werknemers. We bieden 
onder andere ook werk/leer-
trajecten, dagbesteding en 
vrijwilligersplekken. Alleen de 
leidinggevenden en de Jobcoa-
ches die de begeleiding op de 
werkvloer en trajecten doen, 
hebben een vaste arbeidsover-
eenkomst. Jobcoaches staan 
klaar om de medewerkers 
door motiverende begeleiding 
te ondersteunen bij het laden, 
lossen, sorteren, repareren, 
prijzen, etaleren en verkopen 
van tweedehands goederen.
We hebben nu ook 5 stagiai-
res (logistiek en detailhandel) 
rondlopen van verschillende 
ROC’s, onder andere ROC op 
maat. Tevens hebben we sta-
giaires die een MBO opleiding 
- Persoonlijk begeleider bij-
zondere doelgroepen - volgen. 
Zij volgen hun stage via de 
Jobcoach organisatie. Ze gaan 
mee op de transportafdeling, 
receptie, magazijn of volgen 
opdrachten via hun opleiding.’

U bent blij dat u nu hier zit?
‘Nou en of. De Camperstraat 
was 9 jaar lang een te klein 
en onopvallend onderkomen 
voor ons, we zijn daarom ook 
heel blij dat we nu in de 1e 
Oosterparkstraat 236 zitten. 
Met een betere winkelstraat 
en verkeer – en wandelroute. 
Behalve zondag zijn we iedere 
dag open en we houden van-
wege vakantietijd de officiële 
opening van de nieuwe Loka-
tie na de zomer.’

Zie voor meer informatie op 
de website. www.delokatie.
org.#

Stichting Kringloopbedrijf De Lokatie is een sociale firma waar mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt de meest uiteenlopende werkzaamheden 
kunnen verrichten. De Lokatie is opgericht in 1995 door samenwerkende  
instellingen voor de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), en bestaat nu  
20 jaar. Onderdak voor de eerste winkel werd gevonden in een 
parkeerkelder aan de Fizeaustraat. In 1998 verhuisde De Lokatie naar de 
Oostergasfabrieken in wat toen het Polderweggebied heette. Om daar in 
2006 vanwege sanering en de ambitieuze Oostpoortplannen weer te moeten 
vertrekken. En dan nu van de Camperstraat naar de 1e Oosterparkstraat in 
het voormalig gebouw van de OBA. 

was. Deze hadden ze los 
in de bus vervoerd. 
Dat bleek later dus een 
Copier vaas te zijn en 
heeft uiteindelijk 
€ 3.500,-- opgebracht.
Of een ander voorbeeld: een 
man en vrouw die spullen 
hadden ingeleverd, gaan ver-
volgens nog even winkelen, 
willen afrekenen en komen 
erachter dat één artikel dat ze 
willen kopen ze juist ook net 
hadden ingeleverd!’

Uw bedrijf recycled 550 ton 
aan huisraad per jaar, hoe 
berekent u dat. Hoe kan ik 
mij dat voorstellen?
‘We maken gebruik van een 
standaard gewichtenlijst en 
noteren het postcodegebied. 
Bijvoorbeeld wanneer we 
twee grote standaardzakken 
met kleding ophalen dan 
weegt dat 7 kilo, een kleine 
zak 3 kilo en een tweezits-
bank is 25 kilo. De opslag en 
distributie verlopen in onze 
magazijnwinkel in Amster-
dam Noord. En 550 ton aan 
gerecycled huisraad levert een 
besparing op van 550 Kg aan 
CO2 uitstoot. Dat staat gelijk 
aan het verwarmen van 165 
huizen gedurende 1 jaar! Dit 
is in 2008 door TNO onder-
zocht.’

Op uw website staan voor-
beelden van mensen die 
door psychische of andere 
problemen opnieuw moeten 
integreren op de arbeid-
markt en die nu met veel 
plezier voor uw of een ander 
bedrijf werken. Begeleidt 
u ook moeilijk plaatsbare 
jongeren?
‘Ja, bijvoorbeeld op de trans-
portafdeling. We werken 
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Handen 
Tekst en fotografie: Méland Langeveld

In de serie Sculpturen van Oost ‘Handen’ van beeldhouwer Willem Reijers. 
De ‘Handen’ zijn in brons gegoten, en hangen aan de voorgevel van het 
Cygnus Gymnasium aan de Wibautstraat.

Het zijn handen in allerlei standen die – hoog-
gelegen – als het ware uit de betonnen muur van 
het schoolgebouw schieten. Het ontwerp van 
‘Handen’ is uit 1956, en de sculptuur is gegoten 
voor de toenmalige Eerste Christelijke Technische 
School Patrimonium school aan de Wibautstraat. 
Maar in 1958 overlijdt Reijers, en tot grote erger-
nis van zijn erfgenamen is er met zijn ‘Handen’ 
na zijn dood nogal wat afgesjouwd. Zo hangt het 
geruime tijd aan de gevel van een andere school 
in West. Na een hoop gesoebat spannen de erven 
van Reijers een rechtszaak aan. In 1972 beslist 
de rechter dat er een wanprestatie tegenover de 
beeldhouwer en zijn artistieke bedoelingen is 
geleverd. ‘Handen’ moet alsnog de school aan de 
Wibautstraat sieren. Maar het duurt nog tot 1978 
voordat het daar aan de voorgevel hangt.

Het schoolgebouw is uit de tijd van het Nieuwe 
Bouwen. Er zijn opvallende overeenkomsten 
met een wooncomplex van de befaamde Franse 
architect Le Corbusier in Marseille. Het gebouw 
is als rijksmonument aangewezen, en het staat 

op de lijst van topmonumenten uit de wederop-
bouwperiode. Om zijn vorm staat het ook bekend 
onder de naam ‘Het Schip’.

Vernieuwer
Willem Reijers (1910-1958) volgt onderwijs aan 
de Grosvenor School of Modern Art in Londen 
(1931-1934) en gaat daarna naar Parijs, waar 
hij in de leer is bij de schilder Fernand Léger. In 
1939 werkt hij tot het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog in het atelier van de beeldhouwer 
Ossip Zadkine. Naast beeldhouwer is hij kunst-
schilder en illustrator. Reijers wordt beschouwd 
als een van de vernieuwende beeldhouwers van 
vlak na de oorlog. Maar hij is slechts tien jaar als 
beeldhouwer actief.
Ooit heeft hij de stelling geponeerd: ‘Een beeld-
houwer maakt zijn beste werk wanneer hij de 
vijftig is gepasseerd.’ Hij is slechts 48 jaar gewor-
den. In de tien jaar als beeldhouwer heeft hij een 
klein oeuvre van experimenteel werk nagelaten.
In 2004 verschijnt er een monografie over hem:
‘ (…) dat een beeld geeft van het werk van deze 
vernieuwer van de Nederlandse beeldhouwkunst 
in de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw. 
Ondanks de lessen die hij in de jaren dertig in 
Parijs volgde bij de schilder Fernand Léger en bij 
beeldhouwer Ossip Zadkine, is Reijers als autodi-
dact te beschouwen. 
Zijn eclectische half-abstracte plastieken reflec-
teren met hun vitaliteit en originaliteit Reijers’ 
persoonlijkheid. De kunstenaar maakte naam 
met onconventionele, soms bijna speelse beelden 
als Verkeerswezen op de Groninger Emmabrug, 
Monument voor een fusillade in Zijpersluis en 
zijn ontwerpen voor het Koopvaardijmonument 
in Rotterdam. Tot zijn vroege dood in 1958 bleef 
hij verrassen.’

Reijers was bevriend met de dichter Lucebert, die over 
zijn overleden vriend het volgende gedicht schreef:

In memoriam Willem Reijers

er is geen beeld van de dood er is alleen
het levendige beeld van de opgeheven hand
die een glas bier omvat of een rug van klei
of de hamer die korte metten moet maken
met de overtollige ruimte. er is
binnen mijn warm vel de wereld fel 
waarin het altijd goed was stevig te staan 
snel te gaan over de snelweg 
stevig te staan tussen voortrazende vluchtige vormen 
snel te grijpen naar een stevig lichaam dat zowel 
in je geest als in je handen thuishoort 
in elk nieuw geschapen beeld 
standbeeld of denkbeeld 
moest zijn de thuiskomst met mij 
om al de overgangen en bochten met levensgevaar genomen 
en die dan zei met mij: – hier ben ik 
er is geen ander beeld van de dood 
dan een levend beeld –

Colofon

Dwars door de buurt is een 
onafhankelijke lokale krant die in 
2015 zeven keer zal verschijnen. 
De krant wordt huis aan huis 
verspreid in de buurten van Oud-
Oost (Oosterpark-, Transvaal- en 
Dapperbuurt) en Watergraaf-
smeer in Amsterdam-Oost. 
Op meerdere openbare plekken 
in Oost liggen exemplaren om 
gratis mee te nemen. 
De oplage is 25.000.

Dwars 181 verschijnt vrijdag 
11 september 2015, de deadline 
voor uw bijdrage is donderdag 
20 augustus 2015.

Adresgegevens:
Wijttenbachstraat 36 hs
1093 JC  Amsterdam
Tel. nr.: 06-42807805
E-mail: dwarskrant@gmail.com

Kernredactie:
Arie van Tol, Ellen Groeneweg, 
Hansje Galesloot en Melissa 
Plomp.
Wij overleggen elke maandag 
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, Hans 
Heitgeert, Hella de Groot, 
Jaap Boots, Jan Molenaar, 
John Prop (voorpagina), 
Judith Lammers, Méland 
Langeveld, Mirry Dijkstra, 
Ron Hey, Ruud Meijer, Sjaak 
Brokx, Stan Polman, Ton 
Hendrix, Veronica van Roon en 
Wil Merkies.
Bestuursleden Stichting Dwars 
door Oost: Arie van Tol, Mike de 
Kreek en Tim Stok.

Redactionele bijdragen:
Dynamo, HJS, OAR en WSW.

Druk: 
Rodi Rotatiedruk

Club Info: 
drugs en 
verslaving

De afgelopen 
maanden ston-
den bij Club Info 
in het teken van 
het thema Drugs 
en Verslaving. 
Verschillende 
klassen van 

het Wibautcollege hebben 
voorlichting gehad, die in 
samenwerking met Cannabis 
Intelligence Amsterdam (CIA) 
heeft plaatsgevonden. Deze 
voorlichting werd gegeven 
door jongeren die zelf gebrui-
ker zijn geweest en zodoende 
over hun eigen ervaringen 
kunnen vertellen. Daarnaast 
hebben we samen met CIA 
een evenement georganiseerd 
in Talentencentrum JACO, 
waarbij er op een speelse, 
verantwoorde manier voor-
lichting werd gegeven over 
het gebruik en de gevolgen 
van een cannabisverslaving. 
De aanwezige jongeren waren 
actief betrokken en zorgden 
er zodoende voor dat het een 
geslaagd evenement was. 

Tijdens de zomervakantie 
periode werkt Club Info  met 
aangepaste openingstijden, 
maar je kan uiteraard gewoon 
bij ons  terecht met vragen 
over de dingen die jou bezig-
houden. Mail, app, sms en bel 
ons of kom langs in Post Oost, 
Wijttenbachstraat 36hs en 
vraag naar Club Info, want: 
Vragen staat vrij!

Mail: clubinfo@dynamo-am-
sterdam.nl
Facebook: Club Info Dynamo
Twitter: @ClubInfoDynamo
Website: www.dynamojon-
geren.nl

Sculpturen

‘Door Shakespeare zit ik in deze ellende’
Tekst: Hansje Galesloot | Fotografie: Hans Heitgeert

Op het Steve Bikoplein staat twee weken lang een decor van 
houten Veronese huizen. Hier spelen buurtbewoners zes 
keer de klassieker Romeo en Julia van Shakespeare. Een volle 
tribune zit verwachtingsvol klaar. Regen dreigt, maar komt 
gelukkig niet.

Een afgezaagde klassieker? 
Niet zoals het stuk nu wordt 
gebracht. Shakespeares tekst 
heeft allerlei bewerkingen 
gekend, zoals de musical West-
side Story. Daarin zijn de ri-
valiserende adellijke families 
uit het middeleeuwse Verona 
vervangen door straatbendes.
Net zo heeft deze voorstel-
ling op het Steve Bikoplein 
eigentijdse accenten gekregen, 
waarbij de spelers geregeld 
op Shakespeare mopperen 
die hen ‘in deze ellende heeft 
gebracht’. Het gaat over de 
liefde die je ‘klein moet zien te 
krijgen’, maar meer nog over 
steeds weer oplaaiende ruzies 
tussen mensen en families 
waar niemand grip op lijkt te 
hebben. Tussendoor leveren 
journalisten, gespeeld door 
kinderen, eigentijds commen-
taar. Zo is de voorstelling ook 
genietbaar voor jongeren die 
met afgrijzen terugdenken 
aan de op school behandelde 
klassiekers.
De acteurs wonen allemaal in 

de Transvaalbuurt of omge-
ving. Het kunstenaarscollec-
tief HEIM van de Tugelaweg 
doet dit nu voor het vijfde 
jaar. Het idee is met deze 
vorm van openluchttheater 
talenten van buurtbewoners 
te ontwikkelen en de buurt-
samenhang te versterken. 
Tijdens de voorstelling voet-
ballen Marokkaanse jongetjes 
op het resterende deel van 
het plein, landt een stelletje 
duiven onverstoorbaar mid-

den in het decor en kruipt een 
kindje het toneel op. Het is 
ontzettend gezellig, iedereen 
heeft een goed humeur en de 
voorstelling is humoristisch 
en ontroerend. Ga kijken! #

HEIM Romeo|Julia speelt nog 
op het Steve Bikoplein op 
vrijdag 26 juni (19 uur), 
zaterdag 27 en zondag 28 juni 
(beide 16 uur). 
De voorstelling duurt ruim 
twee uur. Kaarten kosten 5 
euro en zijn te bestellen via 
heimintransvaal.nl/romeojulia 
of aan de kassa vanaf een uur 
voor aanvang. Herberg De Zon 
serveert hapjes en drankjes 
voor en na de voorstelling.
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Tekst: Daan van Pagée | Fotografie: Hans van den Bosch

Nu de zorg in handen is van commerciële zorg-
verzekeraars winnen vrijwilligersorganisaties, 
zoals de Stichting Mentorschap Amsterdam en 
De Regenboog Groep, steeds meer terrein in het 
zorglandschap. Informele zorg is belangrijker 
geworden, maar de familie kan die niet altijd 
bieden. ‘Daarom is er veel behoefte aan nieuwe 
mentoren,’ zegt Rob Gerretsen, mentor en vrijwil-
liger bij de Stichting Mentorschap Amsterdam.

Waarom ben je vrijwilliger 
geworden bij Mentorschap 
Amsterdam?
Rob: ‘Ik deed al vrijwilligers-
werk voor De Regenboog 
Groep bij het maatjesproject 
Vonk. Daar help ik mensen 
met problematische schulden 
weer op weg naar een over-
zichtelijk huishoudboekje. Ik 
stimuleer ze om het voordeel 
te zien van constructief en 
gedisciplineerd omgaan met 
geld en zo uit de schuldproble-
matiek te komen én te blijven. 
In het verlengde van mijn vrij-
willigerswerk voor De Regen-
boog Groep kwam het werk 
van Mentorschap Amsterdam 
op mijn pad.’

Kun je iets vertellen over 
Mentorschap Amsterdam?
‘Begin 2000 kwam er in Neder-
land van verschillende kanten 
het signaal dat er behoefte 
was aan ondersteuning van 
mensen die onvoldoende in 
staat zijn voor zichzelf belang-
rijke beslissingen te nemen en 
die daarvoor ook niet kunnen 
terugvallen op familieleden, 
vrienden of kennissen. Daar-
om is de Stichting Mentor-
schap Nederland opgericht en 
een paar jaar later Stichting 
Mentorschap Amsterdam.’

Wat is de missie van Stich-
ting Mentorschap Amster-
dam?
‘Onze missie is om mentor-
schap mogelijk te maken 
voor iedere persoon die door 
zijn ziekte of beperking niet 
(meer) goed voor zichzelf kan 
opkomen. Als mentor ben ik 
de wettelijke vertegenwoor-
diger van een cliënt. Ik ben 
verantwoordelijk om beslis-
singen te nemen over de 
verzorging en begeleiding van 
mijn cliënt.’

Wat voor mensen doen een 
beroep op een mentor van 
de Stichting? 
‘Door de huidige veranderin-
gen in het nieuwe zorgstelsel 
wordt het voor mensen met 
een beperking, zoals demen-
terende of mensen met een 
psychische aandoening, steeds 

In Café de Ponteneur, links Daan van Pagée rechts Rob Gerretsen 

moeilijker om door een oer-
woud van randvoorwaarden, 
polissen en belangen de juiste 
zorg in te kopen. Zelf ben ik 
als mentor gekoppeld aan 
een vrouw, waar de familie 
niet naast de deur woont, die 
dementerende is. In de begin-
periode werk je eerst aan een 
vertrouwensband en daarna 
verkennen we samen wat de 
juiste begeleiding en verzor-
ging is. Uiteindelijk besluiten 
we met haar familie en de 
huisarts welke behandeling 
er wordt gekozen. Zo heb ik 
ervoor gezorgd dat ze nu drie 
dagen per week deelneemt 
aan activiteiten in een dagcen-
trum voor dementerenden. 
Het geeft mij veel voldoening 
om te zien dat zij ondanks 
haar dementie nu goed ver-
zorgd wordt en plezier ervaart 
in haar leven.’

Als mentor ben je wettelijk 
verantwoordelijk over je 
cliënt, hoe zit dat precies? 
‘Wanneer je besluit om je 
als mentor aan te melden 
bij Stichting Mentorschap 
Amsterdam word je eerst 
uitgenodigd voor een ken-
nismakingsgesprek. Aan de 
hand daarvan wordt er een 
besluit genomen of de rol van 

mentor bij je past. Voordat je 
daadwerkelijk als mentor aan 
het werk gaat volg je eerst de 
cursus mentorschap en loop 
je mee met ervaren mentoren. 
Wanneer je alle onderdelen 
met goed gevolg hebt doorlo-
pen ontvang je daarvoor een 
certificaat van Mentorschap 
Nederland en wordt er een 
aanvraag van het mentor-
schap ingediend bij de recht-
bank. Een mentor wordt door 
de rechtbank benoemd zodat 
hij of zij de bevoegdheid heeft 

om de persoonlijke belangen 
van de betreffende cliënt te 
vertegenwoordigen.’

Is er veel behoefte aan 
nieuwe mentoren in Amster-
dam?
‘Ja, er is veel behoefte aan 
nieuwe mentoren in Am-
sterdam, mede door de 
veranderingen in het nieuwe 
zorgstelsel, waarin de burger 
wordt gevraagd om zelf meer 
initiatief te nemen en de juiste 
zorg te realiseren. Het aantal 
ouderen groeit die in het grote 
aanbod van zorgaanbieders 
niet goed kunnen onderschei-
den welke zorg voor hen de 
juiste is. Door deze verande-
ringen in de zorg ontstaan 
er ook nieuwe kansen om 
zelfredzaamheid en participa-
tie te realiseren zonder alleen 
afhankelijk te zijn van geld of 
van de formele zorgverleners. 
Als vrijwilliger ervaar ik dat 
er veel voordeel te behalen is 
in het verlenen van zorg op in-
formele basis. Er zijn cursus-
sen en themabijeenkomsten 
bij de Vrijwilligers Academie 
die mij scherp en betrokken 
houden naast de periodieke 
intervisiebijeenkomsten met 
collega’s. Als mentor bezoek ik 
mijn cliënt nu twee keer per 
maand. In het begin besteedde 
ik er meer tijd aan. Maar nu 
heb ik ook écht haar vertrou-
wen gewonnen en krijgt zij de 
zorg waar ze recht op heeft.’ #

Meer informatie: www.
mentorschapamsterdam.nl,  
Herengracht 218, 
Tel. 085-4874085.

De Nieuwe Stek en 
Cliff gaan er voor 
Tekst: Sjaak Brokx | Fotografie: Ron Hey 

Ere wie ere toekomt. De drie vorige eigenaren 
hebben grote indruk achtergelaten op de buurt-
bewoners en vrienden. Werkelijk imponerend 
waren ze. Deskundig was hun sociale advies dat 
ze de medemens die dat nodig had meegaven. 
Maar ook Cliff is een prachtige man die zeer goed 
bij deze zaak past. 

Het is jammer dat hij de tijd 
niet mee heeft. Alles doet hij 
er aan om het iedere bezoeker 
naar de zin te maken. Hij blijft 
optimistisch ondanks de crisis. 
Cliff is erg goed in het organi-
seren van activiteiten: klaver-
jassen, muziek, karaoke, bingo 
en bustochtje naar Meppel.
Hij weigert zich neer te leg-
gen bij alle tegenwerking. Hij 
blijft vindingrijk en weigert 
te capituleren. Maar feit is 
dat het cafébezoek heel veel 
minder is geworden. Er zijn 
veel oorzaken te noemen: de 
vele wijnwinkels, de reclame-
spots over eten en drinken, 
de supermarkten, de crisis, de 
afhaalwinkels en natuurlijk 

het rookverbod. Biljarttafels 
en kaartspelers zie je nauwe-
lijks meer. Artiesten zijn uit de 
cafés verdwenen. 
De klandizie in de ouder-
wetse horeca is sterk terug-
gelopen. Mensen zoeken de 
gezelligheid liever thuis. Dat 
was in de jaren ’50 – ’60 wel 
anders. Elk café had zijn eigen 
muziek. En waar zijn in onze 
tijd de draaiorgels gebleven? 
En de biljartverenigingen, de 
klaverjasverenigingen? Het 
begint in Amsterdam te saai 
en te zakelijk te worden.

Maar de actieve Cliff gaat daar 
verandering in brengen. Met 
zijn doorzettingsvermogen en 
vindingrijkheid gaat hij zeker 
slagen. En dan heeft hij ook 
nog de steun van de mooie 
dames! Het interieur is net 
het Rijksmuseum! Het ter-
ras is mooi. Er worden goeie 
moppen getapt. Er zijn goeie 
gesprekken. Goedheid is troef 
en er is nooit ruzie.
Ook de voetballiefhebbers 
komen aan hun trekken. Cliff 
heeft de zaak ingericht met 
een stukje Ajax-geschiedenis: 
met sjaals, shirts en foto’s. 
Van pas komen zijn ervaring 
als voetbalbestuurder en zijn 
ervaring met het café: de zaak 
wordt steeds beter. #

Mentorschap

Mentoren helpen cliënten in het oerwoud 
van de zorg 

‘Nu heb ik écht haar 
vertrouwen gewonnen’

#DWARS
Op de hoogte blijven van verschijningsdata, openbare 
vindplaatsen en nieuws rond #DWARS en oost-online?
Meldt u aan voor de nieuwsbrief: 
 nieuwsbriefdwarskrant@gmail.com
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Ik herinner me nog mijn oude oma, die sterke oude oma.
De oma die mij als baby trots in haar armen droeg.
Die oma die met tuinstokjes achter ons aanrende als we vervelend 
deden.
Die oma die karnemelk schudde in de woonkamer voor ons.
Die oma die de allerbekendste soep maakte.
Die oma die mijn haar vlocht als ik bij haar mocht logeren.
Tijden die ik nooit vergeet. Tijden die een mooie herinnering voor 
mij zijn, diep in mijn hart.

Mijn lieve oma die van ijsjes houdt
Mijn lieve oma die van bloemetjes houdt
Mijn lieve oma die van wandelen houdt
Mijn lieve oma die van haar kinderen houdt
Mijn lieve oma die van haar kleinkinderen houdt
Mijn lieve oma die van Marokko houdt.

Zo’n goed mens. Ook in deze moeilijke periode een goed mens.
Mijn oma waardoor ik besta. Waardoor ik een lieve vader heb. Een 
vader die ook het beste wil voor iedereen. Daarnaast heb ik ook 
een stel lieve tantes, die er altijd voor je zijn wanneer je ze nodig 
hebt. Uitstapjes samen, een familie. De dagjes bij jou thuis die mijn 
tantes, jouw dochters organiseerden. Altijd gezellig en lachen.
Ik krijg spontaan een glimlach als ik aan die tijden denk maar ja... 
achter elke glimlach schuilt een traan van verdriet en verlies.

Moge Allah Subhanna Wa Ta 3 alaah jou genezen in shaa Allah
Laa ba esa Thea hoeeroen in shaa Allah. #

Amine,
kleindochter Youssra Khottoul

Voor mijn oma die mijn 
haar vlocht als ik bij haar 
logeerde

J E U G D V E R H A L E N

Minecraft is een game dat ik graag speel. Ik ga je uitleggen hoe 
het werkt. Het is een game met twee mogelijkheden. De eerste is 
survival, dan moet je overleven. Of je kan kiezen voor de creatieve 
weg. Dan heb je alles al en ga je daarmee verder. De game heeft een 
monster dat je kunt instellen op vier levels: vredig (geen monsters), 
makkelijk, normaal en moeilijk.
In minecraft is alles vierkant, rond heb je niet in minecraft. Je kunt 
het samen en alleen spelen. Het is een updatende game, maar het is 
geen alpha en ook geen beta.
Om minecraft te krijgen moet je wel twintig euro betalen. Dat is 
jammer!
Je kunt dit spel spelen op de pc, de tablet en op de Xbox. Je kunt er 
steeds beter in worden. Ook heb je gereedschap zoals een zwaard, 
een hakbijl en een houweel van verschillende materialen: hout, 
steen, iron, gold, diamant. En je hebt kleding. Armor noemen ze dat. 
En dat kan van leather, iron, gold en diamant zijn. Zo leer je met 
deze game ook wat Engelse woorden. Ik kan er nog veel meer over 
vertellen. Maar ga eerst maar beginnen. Je gaat zien, je vergeet alles 
om je heen. Het is een soort vakantie! #

Badr Boubric, 11jaar

Minecraft ‘Muziek is mijn lievelingssport’ 

‘Een film maar dan real life’ 

Coördinatie: Veronica van Roon

Yassir en Ethes hebben 
muziekles bij oom Armand

‘Wij noemen hem oom Ar-
mand, maar hij is eigenlijk 
onze meester,’ legt Yassir uit. 
‘Hij geeft ons muzieklessen, 
nu zijn we gek van muziek!’
Ethes: ‘Muziek is mijn lieve-
ling...’
Yassir: ‘Muziek is mijn lie-
velingssport. Je moet er wel 
hard voor werken. Ik zit nu 
op keyboard, fluit en hobo 
bij Armand. Elk instrument 
heeft verschillende dingen 
die je moet oefenen. Je krijgt 
technieklessen: hoe je met je 
vingers en met je mond het 
instrument moet bespelen. Je 
hebt heel veel verschillende 
piano’s en instrumenten en 
verschillende hobo’s.’
Hoe klinkt een hobo? 
‘Een hobo lijkt een beetje 
op een klarinet, maar een 
klarinet speelt harder en heeft 
een voorkant als een blokfluit. 
Bij een hobo heb je een riet 
waar je door moet blazen. Dat 
kun je kopen of zelf maken. 
Mijn leraar maakt zelf rieten 
van uitgestoken rietjes. Hij 
gaat geen riet plukken. Dat 
groeit hier ook niet zoveel in 
de buurt! Ik speel ook samen, 
met Co, die speelt cello, met de 
bijlesjuf, die speelt dwarsfluit 
en met mijn leraar, die speelt 
hobo.’

Ik viel binnen na een repetitie 
en sprak met hen.
Rafaël kon meteen zeggen wat 
theater is: ‘Dat je iets doet voor 
mensen die het leuk vinden om 
fantasie te zien.’ Badr ver-
woordt het weer op een andere 
manier: ‘Theater is een film, 
maar dan real life!’ Hij legt uit: 
‘Ik bedoel daarmee: het wordt 
echt gespeeld, je ziet het niet 
zomaar op een tv-scherm.’
Ze vertellen dat ze meestal 
beginnen met een warming 
up, wat spelletjes, even kletsen 
en dan komen er steeds meer 
ideeën. Die gaan ze dan samen 
spelen en uitwerken.
‘In het begin was het wel eng, 
maar nu je elkaar goed kent, is 
het heel gezellig.’
Ursel zegt het zo: ‘Je mag 
iemand zijn die je meestal 
niet bent, bijvoorbeeld een 
journalist. Zo kun je nieuwe 
dingen ontdekken.’ Shiva 
vindt het heerlijk om theater 
te spelen: ‘Je kunt je inleven in 

Ethes: ‘Muziek, daar vermaak 
ik me heel erg mee. Muziek is 
niet zomaar blazen of spelen 
op de piano, want je moet 
goed de techniek ervan leren. 
Vroeger heb ik weleens opge-
treden met piano op school. 
Het mooiste instrument vind 
ik denk ik piano. Als je zo op 
een toets speelt kun je hard 
en zacht spelen, je hebt veel 
toetsen en je kunt heel veel 
noten spelen en het klinkt echt 
heel mooi.”
Yassir: ‘Ik vind ouderwetse 
piano’s mooier dan keyboard.’
Ethes: ‘Mijn lievelingscompo-
nist is Bach.’
Yassir: ‘De mijne Mozart!’
Ethes en Yassir genieten van 
de muziekles bij oom Armand. 
Ze vinden het niet erg om veel 
te oefenen, want het klinkt 
wel steeds mooier.

Hobo in Marokko
Familie van de westerse hobo 
met metalen kleppen, die Yas-
sir nu leert spelen, is de raita. 
Veel kinderen in Marokko 
beginnen met de gitaar of de 
raita als ze aan muziek doen. 
Ook de neef van Yassir speelt 
raita. De raita is familie van 
de hobo net als de schalmei uit 
de middeleeuwen. Deze hobo 
familie behoort tot de oudste 
instrumenten ter wereld. Je 
kunt de raita bijna wekelijks 
in de buurt horen,. Samen 
met trommels en zang wordt 
er gevierd dat iemand gaat 
trouwen. De raita heeft, net 
als de hobo, een scherpe toon, 
een geluid dat ver draagt. Zo 
kunnen ook mensen die iets 
verder weg wonen horen dat 
er iemand in de buurt gaat 
trouwen. #

iemand anders en lekker gek 
doen. Normaal doe ik dat niet 
zomaar. Nu kun je huilen en 
lachen. Het is theater.’
Valentina vertelt dat ze vroeger 
niet zoveel naar buiten ging en 
nu wel. Net als de andere kin-
deren zet ze er alles voor opzij. 
Er wordt ook hard gewerkt. 
Tenslotte wordt de voorstel-

ling aan het eind voor publiek 
gespeeld. Op het podium moet 
je serieus kunnen zijn. ‘En 
achter de schermen hebben we 
superveel lol!’ #

Regisseur Mariken Bijlen. 
Dit theaterproject is onderdeel 
van MAP Moving Arts Project, 
HEIM.

Kinderen uit Transvaal maken theater. Elke donderdag repeteren kinde-
ren uit de Transvaalbuurt in Tugela 85. Na het door hen zelf gemaakte stuk 
‘Tegenpolen’, bereiden ze zich nu voor op hun rol als journalist in het open-
luchttheater ‘Romeo en Julia’ van HEIM dat in juni zal worden opgevoerd 
op het Steve Bikoplein.
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Het Programma Ouderenhuisvesting 2015 - 2018 

Ouderen dragen bij aan de 
cohesie in buurten en wijken. 
Ouderen doen vrijwilligers-
werk. Ouderen zijn bereid 
hun grotere woning te ruilen 
voor een kleinere, hiermee 
ruimte biedend voor gezin-
nen. Kortom: ouderen heb-
ben speciale rollen in onze  
samenleving. Zij doen ertoe. 
Ook was er kritiek op het 
ontbreken van aandacht voor 
migranten-ouderen. Er werd 
wel steun toegezegd aan groe-
pen ouderen die vormen van 
woongroepen voorstaan, maar 
de woonwensen van oudere 
migranten hadden wat ons 
betreft ook in dit programma 
thuis gehoord.

Het programma
Er zijn zeven programmapun-
ten die de gemeente samen 
met de corporaties en met de 
gemeentebesturen  in de regio 
Amsterdam gaat proberen uit 
te voeren. En er zijn ook plan-
nen die de gemeente zelf wil of 
kan uitvoeren. Die punten zijn 
hieronder kort samengevat.

Extra woningen voor 
ouderen 
De gemeente gaat er op toe-
zien, dat in de sociale sector 
90% van de gewone woningen 
‘aanpasbaar gebouwd’ wordt. 
Dat betekent, dat er in die 
woningen zonder al te veel 
breekwerk mensen kunnen 
wonen, die een lichamelijke 
handicap hebben. En voorts 
gaat de gemeente bij verbouw 
van leegstaande kantoren, 
scholen en verzorgingshuizen 
er voor zorgen dat daarin bij 

In mei was er is in de gemeenteraad een voor ouderen belangrijke discussie 
over ouderenhuisvesting. Wethouder Ivens verdedigde daar zijn ‘Programma 
Ouderenhuisvesting’. Er was de laatste maanden al veel overleg met hem 
geweest en het resultaat was, dat het Overleg Ouderenorganisaties 
Amsterdam (OOA), aan de gemeenteraad een waarderende brief schreef 
over dit programma. In deze bijdrage in Dwars geven wij een overzicht van 
dit programma, maar eerst melden wij wat kritiekpunten. Zo missen wij wat 
tekst over het belang van ouderen voor de stedelijke samenleving. 

voorrang ouderenhuisvesting 
komt. Er komen per jaar 500 
nieuwbouw sociale sector wo-
ningen, die in eerste instantie 
voor ouderen zijn bestemd.

Huurders kunnen, indien 
nodig, woningaanpassin-
gen krijgen of als daar geen 
ruimte voor is, een verhuis-
indicatie aanvragen 
Deze regels zijn ons in ziens 
redelijk, mits soepel toegepast.

Binnen de woonruimte-
verdeling wordt de voor-
rangsregeling voor ouderen 
gehandhaafd 
De voor ouderen geschikte 
woningen worden gelabeld. 
Daar waar het tekort aan voor 
ouderen geschikte woningen 
ernstig is, krijgen de verhuur-
ders en de bestuurscommis-
sies de taak daarop toe te zien. 
Het OOA stelde voor om de 
Ouderen Advies Raden daarbij 
in te schakelen. Die suggestie 
‘nam de wethouder mee’.

Betaalbaarheid 
Goed nieuws voor de ouderen 
die zijn aangewezen op de 
sociale sector: bij de huur-
vaststelling gaat een passend-
heidsnorm gelden. Met de 
woningcorporaties worden 
daarover duidelijke afspraken 
gemaakt.

Er komen twee regelingen 
voor aangepaste woningen: 
Van hoog naar laag en Van 
groot naar beter 
Wie daar gebruik van maakt 
kan de oude huur meenemen. 
Zo wordt er de ‘huursprong’ 

vermeden. Alle corporaties 
gaan daaraan meewerken 
en de bemiddeling van de 
wooncoaches blijft voorlopig 
bestaan. In Oost zit er in Post 
Oost een wooncoach. Wij, de 
ouderenorganisaties, hopen 
op een goede samenwerking 
met de wooncoaches. Ook de 
steun die toegezegd wordt aan 
het opzetten van woongroe-
pen e.d. kan er toe bijdragen, 
dat er meer woningen in de 
sociale huurwoningen voor 
ouderen beschikbaar komen.

Vrijkomend zorgvastgoed 
Er ontstond in de gemeente-
raad een discussie. Het OOA 
stelde: ‘Het is opmerkelijk, dat 
van de druk die hotelketens 
uitoefenen op Zorgvastgoed 
geen melding wordt gemaakt.’ 
Wij ouderen hebben ervaring 
op dit terrein opgedaan. Toen 
het gebouw Ceintuurbaan/Am-
steldijk te koop stond, dron-
gen wij er bij het voormalige 
stadsdeelbestuur van Zuid op 
aan dat er geen bestemmings-
planwijziging zou komen. 
Het pand heeft nu de bestem-
ming sociale woningen voor 
ouderen die zorg behoeven. 
De strijd om ‘de Wittenberg’, 
een ander leegstaand  ‘zorg-
gebouw’, is nog in volle 
gang. Daar streven wij naar 
een gemengde bestemming: 
sociale huurwoningen voor 
ouderen en woningen voor 
huishoudens met een modaal 
inkomen of hoger.  Dit is extra 
nodig, omdat op de plaats van 
‘Sint Jacob’ woningen komen 
die voor 90% in de duurdere 
sectoren gepland zijn. De 

gemeenteraad is het onderling 
niet eens over de toekomstige 
functie van de Wittenberg. 
Wij ouderen in Oost hebben 
belang bij een mooi aanbod in 
de Wittenberg. Wij houden u 
op de hoogte.

Er komt een programma-
team ouderenhuisvesting in 
Amsterdam 
De wethouder zegde toe, dat 
hij met de ouderen ieder half 
jaar een gesprek wil hebben 
over de voortgang van de 
plannen. De werkgroep van de 
OAR Oost is daar zeker bij.

Tenslotte
Het Programma vermeldt als 
mogelijke bijdrage aan het 
vermeerderen van ouderen-
huisvesting een herleving van 

het liftenprogramma. Nog niet 
zo lang geleden heeft de werk-
groep ‘wonen’ van de OAR 
Centrum de lift- mogelijkhe-
den in dat stadsdeel verkend. 
Er kwam een bescheiden 
resultaat uit. In het NOAR leeft 
de gedachte, dat een liften-
programma, gecombineerd 
met op complexen een of twee 
extra woonlagen plaatsen, uit-
voerbaar is. Een liftkoker aan 
een buitengevel ‘plakken’ en 
verbinden met de te bouwen 
etages is o.i. financieel haal-
baar en technisch mogelijk 
aan of op complexen die in de 
vorige eeuw gebouwd zijn in 
Oost, West, Zuid en Centrum. 
Wij gaan in ons stadsdeel 
inventariseren waar deze 
plannen uitvoerbaar zijn. #

Wij zijn bereikbaar via e-mail: 
secretarisOARoost@gmail.com of 
telefonisch via 020-665 10 63 of 06-51196725, 
en onze nieuwe website: www.oar-oost.nl

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 stadsdeelhuis, Oranje 
Vrijstaatplein 2, 1093 NG  Amsterdam. Dus 2 juli 
en 3 september, (in augustus is er geen vergade-
ring).

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 onze email of telefonisch, ook in de vakan-
tieperiode!

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 email.
Meer informatie over de o.a. de WMO vindt u op 
de website: www.hoeverandertmijnzorg.nl 

Redactie: Ouderen Adviesraad Oost 

Woonduur vervalt per 1 juli 2015! 

Alleen uw inschrijfduur bij 
WoningNet telt straks nog 
mee als wachttijd voor een 
sociale huurwoning. Vergeet 
u dus niet voor 1 juli as in 
te schrijven bij WoningNet! 
Meer informatie over dit 
onderwerp staat op: www.
woningnetregioamsterdam.nl.

De OAR-Oost heeft over deze 
nieuwe regels een brief ge-
stuurd aan de directeur van 
de Amsterdamse Federatie 
van Woningbouwcorporaties 
en dringend gevraagd om de 
inschrijftermijn bij Woningnet 
te verlengen tot december van 
dit jaar en het inschrijfgeld te 
verlagen tot 25,00 euro. Een 
antwoord is nog niet bij ons 

binnen, wel heeft het dagelijks 
bestuur van Stadsdeel Oost 
dit probleem bij ouderen en 
kwetsbare groepen ook gesig-
naleerd en bij de verantwoor-
delijke wethouder voor een 
oplossing aangedrongen. 
Zodra hierover meer bekend 
is, leest u dit in de volgende 
‘Dwars’ of op onze website! #

Tot 1 juli kunt u er voor zorgen dat de door u 
opgebouwde woonduur wordt omgezet in inschrij-
vingsjaren bij Woningnet. Deze inschrijving 
verplicht u niet om nu een andere woning te huren, 
maar bepaalt als u later moet verhuizen wel de 
voorrang die u heeft opgebouwd.
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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
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
19.30-22.00 uur (gratis)

8 september
Wat is dementie? Nienke Scheltens, 
arts en onderzoeker Alzheimer-
centrum VUmc
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

Voor jongeren: ondersteuning bij schuld

Azzeddine el Haddar (24) is 
naast jongerenschuldhulp-
verlener bij Dynamo ook 
moneycoach. De moneycoach 
heeft een brugfunctie tus-
sen jongerenwerkers – die 
niet zijn gespecialiseerd in 
financiële administratie – en 
jongerenschulpverlening. Als 
moneycoach is Azzeddine 
ambulant en gaat naar de 
jongeren toe. Hij schuift aan 
bij Dynamo’s sportactiviteiten 
voor jongeren in Oost, zoals 
zaalvoetbal en kickboksen. 
De sport is de hoofdattractie. 
Azzeddine neemt rustig plaats 
en raakt in gesprek met de 
jongeren. Soms – als een vaste 
speler ontbreekt – vragen ze 
hem zelfs of hij mee wil doen. 
Lachend: ‘Dat is prima omdat 
ik voetbalervaring heb, en 
minder prima omdat ik een 
slechte conditie heb.’ 
Door de vertrouwensband die 
hij met de jongeren opbouwt 
kan Azzeddine mogelijke  
financiële moeilijkheden 
of persoonlijke problemen 
signaleren en ondersteunend 
adviseren. Tact is bij eergevoe-
lige jongeren onontbeerlijk: 
‘Ik kan niet binnenkomen met 
de vraag: hé man, mooie pass, 
heb jij nog betaalachterstan-
den, zal ik daar bij helpen?’ 

Schuldeiser nummer één: 
de zorgverzekeraar
De zorgverzekeraar is schuld-
eiser nummer 1 bij jongeren, 
weet Azzeddine uit ervaring. 
Vaak zijn jongeren niet op 
de hoogte van het feit dat ze 
vanaf hun 18e zelf financieel 

‘Samenspelen thuis’ is een gra-
tis spel- en leeractiviteit voor 
ouders met kinderen vanaf 
14 maanden tot 2,5  jaar die 
een indicatie van het consul-
tatiebureau hebben gekregen. 
Ouders krijgen handige tips 
om spelenderwijs de taal-, 
denk-, lichamelijke en sociaal-
emotionele ontwikkeling van 
hun kind te stimuleren. 
‘Samenspelen thuis’ bestaat 
uit huisbezoeken en/of de spe-
linloop. Voor de huisbezoeken 
komt een medewerker van 
Dynamo één keer per week 
aan huis, voor maximaal een 
uur. Aan de hand van spel-
materiaal en/of leesboekjes 
legt zij uit wat een kind leert 
van spelletjes en hoe ouders 
hiermee om kunnen gaan. 
Daarnaast zijn de ouders met 
kinderen altijd welkom in de 
spelinloop. Onder begeleiding 

De nieuwste smartphone, die peperdure jas van Canadian Goose... sommige 
jongeren steken zich er voor in de schulden. Maar hoe betalen ze dan die 
zorgverzekering? Jongerenschuldhulpverlener en moneycoach Azzeddine 
el Haddar (24) leert jongeren met (dreigende) financiële problemen hoe ze 
hun leven op orde kunnen krijgen.

verantwoordelijk zijn – en hun 
ouders zijn het zich ook niet 
voldoende bewust. De jonge-
ren zijn er niet van doordron-
gen dat ze zorgpremie moeten 
betalen. ‘Waarom dan? Ik hoef 
nooit naar de dokter,’ hoort 
Azzeddine ze vaak zeggen. Die 
dure aanvullende verzekering 
die ze automatisch ‘krijgen’ als 
ze 18 worden hebben ze niet 
nodig; hij wijst ze erop dat een 
basisverzekering volstaat en 
adviseert ze een basale tand-
artsverzekering. En hebben ze 
al zorgtoeslag aangevraagd bij 
de belastingdienst? Daar heb-
ben ze recht op. In een of twee 
gesprekken kunnen de meest 
evidente problemen worden 
aangepakt en kan erger wor-
den voorkomen. 
Helaas ligt het vaak ingewik-
kelder. Dan is het preventie-
stadium voorbij en zit een 
jongere al (diep) in de schul-
den. Hij of zij kan dan ook 
bij Azzeddine of een collega 
terecht in zijn hoedanigheid 
van schuldhulpverlener. 

Audi: nee, OV oké!
Jongeren met schulden wor-
den meestal aangemeld door 
instellingen als de Volksbond 
of MEE. Als de jongere bij 
Azzeddine komt voor een 
intensief begeleidingstraject 
brengt hij samen met de 
cliënt de schuldenproblema-
tiek in kaart. Er kan sprake 
zijn van psychische proble-
men, moeilijkheden in het 
(ouderlijk) gezin, en/of van 
gok- of softdrugsverslaving. 
Bij verslaving verwijst Azzed-

dine de jongere door naar de 
Jellinek. Het financiële beheer 
wordt dan overgenomen door 
Budgetbeheer. 

Strak budgetbeheer is de lei-
draad bij het schuldhulpverle-
ningstraject dat Azzeddine met 
de jongere aangaat. De jongere 
aanspreken op zijn eigen ver-
antwoordelijkheid is even be-
langrijk als de ondersteuning 
die hij/zij daarbij krijgt.
Naast de zorgverzekeraar is 
DUO - dat de studiefinancie-
ring regelt – een belangrijke 
schuldeiser. Azzeddine vertelt 
over een jongen die niet meer 
studeerde maar zijn OV-kaart 
niet had opgezegd, in de ver-
onderstelling dat DUO dit zelf 
zou stopzetten. Mooi niet... 
en DUO rekent voor iedere 
maand dat de kaart niet is 
opgezegd 194 euro. Aan een 

Samenspelen thuis 

worden dan verschillende 
activiteiten gedaan, zoals 
knutselen, dansen, eten en 
drinken. 
De spelinloop vindt plaats in:
Ouder- en Kind Centrum 
(OKC), Pontanusstraat 278, 
vrijdag 9.00-11.30 uur,
De Dapper, Pieter Nieuwland-
straat 3, woensdag 9.00-11.30 
uur.

Contact: Najat Benayad, 
coördinator ‘Samenspelen 
thuis’, nbenayad@dynamo-
amsterdam.nl, 06 49 35 63 58

Tekst: Hella de Groot | Fotografie: Ienske Meindertsma 

Moneycoach Azzeddine el Haddar

BUUV wil  
een klusje doen  

 
 

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.  
 

 

Huisbezoeken
Dynamo voor Ouderen zoekt 
enthousiaste vrijwilligers voor 
huisbezoeken bij 75+ers. Het is 
leuk en inspirerend werk, voor 
begeleiding wordt gezorgd, je 
werkt in een team. Info: Eva van 
Hoegee, tel. 020 - 462 03 71 of 
06 -170 051 26
 

andere student adviseerde 
Azzeddine om zijn auto in te 
leveren en gebruik te maken 
van de OV-kaart. De student 
moest even slikken – het was 
zo’n mooie tweedehands Audi! 
– maar deed het omdat hij zijn 
schuld aan de zorgverzekering 
anders niet kon afbetalen.
Pas in laatste instantie wordt 
schuldsanering aangevraagd 
bij de Gemeentelijke Krediet-
bank. De jongere van 18 tot 
26 jaar die graag groots en 
meeslepend zou leven, moet 
dan gedurende drie jaar weke-
lijks rondkomen van hooguit 
50 euro. Azzeddine moedigt 
zijn jonge cliënt dan ook vaak 
aan om een opleiding (toch) af 
te maken of dat bijbaantje te 
nemen. En na drie jaar is de 
jongere schuldenvrij. Azzed-
dine: ‘Door ons schuldhulpver-
leningsprogramma bieden we 
stabiliteit. Je merkt soms ook 
hoe opgelucht ze zijn: geen 
betalingsherinneringen meer, 
geen deurwaarders meer, 
wat een rust! En dan blijken 
ze dankzij Budgetbeheer ook 
nog wat te hebben gespaard. 
Daarna moeten ze het meeste 
zelf gaan doen, al kunnen ze 
ons altijd inseinen voor mo-
rele ondersteuning.’   
Dynamo heeft een aantal 
filmpjes over jongerenschuld-
verlening gemaakt, je kunt ze 
bekijken op: Youtube: Dynamo 
beweegt tot meedoen. #

Contact: Azzeddine el Haddar 
(moneycoach van Dynamo), 
ahaddar@dynamo-amster-
dam.nl, 06 33 67 78 13 

Voor ouders met kinderen 
vanaf 14 mnd tot 2,5 jaar 
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Let op uw woonlasten! 

De woonlasten slokken een flink deel van het inko-
men op. Reden genoeg om ze kritisch te bekijken. 
Veel huizen zijn slecht geïsoleerd. Met eenvoudige 
ingrepen is vaak al het nodige te bereiken, zowel in 
huur- als in koopwoningen. Verder is het voor huur-
ders heel belangrijk de huurverhoging te controle-
ren die eind april in de bus valt. De gevraagde huur 
is niet altijd terecht. Het is het derde jaar waarin 
de huren veel harder stijgen dan de inflatie, dus 
elke mogelijke besparing telt. Ook wie verhuist of 
zoekt naar een nieuwe woning kan beter goed op de 
hoogte zijn van de regels, want een nieuwe woning 
is duur genoeg. 

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 actualitei-
ten die met het recht te maken hebben. Ook wordt een specifieke juridische kwestie uit de wijk besproken. 
Ditmaal gaat het over het verschil tussen schriftelijke en mondelinge overeenkomsten. 

Is er voor een overeen-
komst altijd een schriftelijk 
contract nodig? Het is een 
vraag die vaak met ‘ja’ wordt 
beantwoord, maar de werke-
lijkheid is anders. Overeen-
komsten kunnen namelijk 
zowel mondeling als schrif-
telijk tot stand komen. In het 
Burgerlijk Wetboek (BW) kan 
men lezen hoe en wanneer 
een overeenkomst tot stand 
komt.

Hoe: ‘Een overeenkomst komt 
tot stand door een aanbod en de 
aanvaarding daarvan.’
Wanneer: ‘Een overeenkomst 
komt tot stand op het tijdstip 
waarop de aanvaarding wordt 
ontvangen.’

Mondelinge overeenkomsten 
hebben voordelen, bijvoor-
beeld dat op die manier 
overeenkomsten tot stand 
komen zonder een wirwar aan 

papierwerk. Maar mondelinge 
overeenkomsten kennen zeker 
ook nadelen en problemen die 
in dit artikel worden bespro-
ken. 

Bewijslast
Het grote probleem bij mon-
delinge overeenkomsten is dat 
het bij een conflict moeilijk 
is om te bewijzen wat er is 
afgesproken. Dat is wel moge-
lijk als er getuigen aanwezig 
waren toen de overeenkomst 
werd gesloten. Zij kunnen dan 
verklaren wat er daadwer-
kelijk is afgesproken door de 
partijen. Er zullen helaas in 
veel gevallen geen getuigen 
aanwezig zijn geweest. Als ze 
er wel waren, is het maar de 
vraag wat zij nog weten van 
de gemaakte afspraken en of 
zij bereid zijn om als getuige 
een verklaring af te leggen. Dit 
kan erg vervelend zijn, omdat 
in het burgerlijk (proces)recht 

de regel geldt: ‘wie eist bewijst’. 
Het zou dus kunnen dat er 
sprake is van een mondelinge 
overeenkomst, waarbij een 
van de partijen zijn plicht 
niet is nagekomen. Indien je 
geen bewijs kan leveren kan 
men daar in juridisch opzicht 
verder niets aan doen. In het 
burgerlijk procesrecht komt 
het vaak niet neer op wie gelijk 
heeft, maar wie zijn gelijk kan 
bewijzen!
Aan de hand van twee voor-
beelden uit de HJS-praktijk 
laten wij zien hoe belangrijk 
het is om gemaakte afspraken 
schriftelijk vast te leggen.

Mondelinge huuropzegging
Onlangs kwam een cliënt die 
de huur van zijn winkelpand 
mondeling had opgezegd naar 
HJS. De verhuurder ontkende 
dit. De huurder leefde echter 
in de veronderstelling dat hij 
door zijn mondelinge opzeg-

ging geen huur meer hoefde 
te betalen. Dat bleek niet zo 
te zijn, waardoor er een grote 
huurschuld was ontstaan. Nu 
de huurder de opzegging niet 
kon bewijzen liep het huurcon-
tract gewoon door. Gevolg: de 
huurder diende de huurover-
eenkomst alsnog op te zeggen 
en de achterstallige huur te 
betalen. 

Mondelinge afspraak met 
advocaat
In een andere zaak had een 
advocaat volgens een cliënt 
van HJS met hem een ‘no cure 
no pay afspraak’ gemaakt. Dit 
houdt in dat er geen bedrag 
hoeft te worden betaald als 
er geen resultaat voor de 
cliënt zou worden gehaald. 
De advocaat ontkende deze 
afspraak en er stond ook niets 
van op papier. De cliënt kon 
de volgens hem overeenge-
komen mondelinge afspraak 
niet bewijzen, waardoor hij de 

rekening van de advocaat wel 
moest betalen. 

Deze voorbeelden ondersteu-
nen de kop van dit artikel: 
Waarom het beter is een schrif-
telijke afspraak te maken dan 
een mondelinge afspraak. #

Gegevens BOOT-Oost 
en HJS-spreekuurtijden
Batjanstraat 1b 
1094 RC Amsterdam 
Inloopspreekuren: dinsdag 
t/m donderdag van 13:00 tot 
17:00 uur (telefoonnummer 
020-665 8015)
Algemeen telefoonnummer 
HJS: 06-211 588 82
Website HJS: www.hva.nl/hjs

NB. HJS is nog geopend t/m 
23 juni 2015 ivm de zomer-
vakantie van de HvA (10 juli 
tot 30 augustus 2015). Vanaf 
1 september 2015 staan de 
HJS-medewerkers weer voor 
u klaar.

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 in-
teractieve rondleiding. Indivi-
duele bewoners kunnen ook op 
de woensdagochtend van 10.00 
tot 12.00 uur het spreekuur in 
Villa Bewust bezoeken.

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

Voor alle huurders en kopers: Woonduur vervalt. Voor 1 juli inschrijven bij Woningnet!
Iedereen die in de toekomst in 
aanmerking wil komen voor 
een sociale huurwoning moet 
zich voor 1 juli inschrijven bij 
Woningnet. Dan vervalt name-
lijk de woonduur en telt alleen 
de inschrijfduur. Wie zich 
nu niet inschrijft staat straks 

achteraan in de rij. Het is niet 
leuk als je dat pas ontdekt als 
het zo ver is.
Wie nu in een koopwoning 
zit, denkt misschien helemaal 
niet aan huren in de toekomst. 
Verhuizen is ook niks voor 
mensen die lekker op hun ge-

mak in hun huurwoning zitten. 
Dus waarom inschrijven, als 
je dat e 50 kost plus een tientje 
per jaar? Maar over vijf of tien 
jaar ligt dat misschien allemaal 
anders. Minder goed ter been, 
een lager inkomen, scheiding, 
andere wensen, noem maar 

op. Wie zich nu inschrijft bij 
de Woningnet kan nog 15 jaar 
lang gebruik maken van de 
opgebouwde woonduur, die 
wordt omgezet naar inschrijf-
duur. Dat kan veel uitma-
ken als je straks een sociale 
huurwoning zoekt. Wie zich 

niet inschrijft begint op nul en 
maakt straks veel minder kans 
op een woning. Dus schijf je in 
en spreek er over met buren, 
vrienden en bekenden. #

Waarom het beter is een schriftelijke afspraak 
te maken dan een mondelinge 

Weet u zeker dat u niet te veel betaalt aan wo-
nen? In veel huizen kan het energieverbruik 
omlaag. Huur of koop, voor iedereen interes-
sant. En die huurverhoging die huurders eind 
april in de bus kregen, is die wel terecht? Wat 
mag die woning eigenlijk maximaal kosten? 
Hoe zit het eigenlijk met het onderhoud, hoe 
krijg je die gebreken nou verholpen? Wilt u 
verhuizen en niet gelijk veel meer betalen? 
Check de huur van de nieuwe woning. En mis-
schien is woningruil een betere manier om de 
huur betaalbaar te houden. 

De regels m.b.t. de huurverhoging vindt u op 
onderstaande website. Als u vragen heeft of er niet 
uitkomt helpen de medewerkers van het wijksteun-
punten wonen u graag verder. Zij zijn onafhan-
kelijk en worden betaald door de gemeente.  Het 
wijksteunpunten wonen is deskundig en helpt u 
graag, goed en gratis. Kom naar ons spreekuur op 
maandag tussen 19 en 20 uur of op woensdag tussen 
9 en 12 uur, of neem contact op via de mail (oost@
wswonen.nl) of per telefoon (020-4620330). #

Doe de huurverhogingscheck op 
www.huurverhoging.nl 
• Stookkosten te hoog? • Onderhoud slecht?
• Nieuwe woning: check de huurprijs! 
• Huurhoging echt nodig?

Maximale huurverhoging in 2015
1% als de huur op het maximum ligt volgens 
de punten (inflatie)
2,5% voor de meeste huurders
3% bij bruto inkomen* boven e 34.229
5% bij bruto inkomen* boven e 43.786
* verzamelinkomens van alle bewoners

Kom langs in Villa Bewust! 
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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: 
06-49356350 of 06-44310702.

Taalbureau 
Taalbureau ‘Het Gezegde’ geeft taal-
cursussen Nederlands op maat. Voor 
iedereen, voor alle doeleinden. Drs. Mirry 
Dijkstra, Neerlandica en gecertificeerd do-
cent NT2. E-mail: mirry.dijkstra@hotmail.
com. Tel: 06-41508646.

AMWAHT
Alle Mantelzorgers Werken Aan Hun Toe-
komst: dit is de naam van de gratis oplei-
ding die in september 2015 start voor de 
Indische Buurt & Oostelijk Havengebied. 
Plaats: de Meevaart, Balistraat 48 A. 
Certificaten: AMWAHT theorie en praktijk. 
Een leuke, speelse en serieuze opleiding: 
menselijkheid boven bureaucratie. Meer 
info bij Gerda Spruit, tel. 020 - 4 18 00 28.

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. 020-6928810. 
Mail: info@persmuseum.nl. Info: www.
persmuseum.nl. 

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 inventarise-
ren. U kunt telefonisch afspreken voor 
maandag of vrijdag tussen 19 en 21 uur: 
06-22023120.
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Voor 6 personen:
 
Ingrediënten
•	1	kg	kruimige	aardappelen,	
 geschild en in stukjes gesne-
 den
•	4	eieren,	dooiers	en	wit	
 gescheiden
•	100	g	echte	boter
•	bloem
•	broodkruim	of	paneermeel
•	zout,	peper	en	eventueel	
 kruiden naar smaak (noot-
 muskaatrasp, mosterdpoeder
 of vers gesneden bieslook)
•	zonnebloemolie	
•	peterselie	
 
Bereiding
Kook de aardappels bijna gaar 
in weinig water, giet ze af en 
zet terug op laag vuur om te 
drogen met de boter, ruim 

zout en witte peper en krui-
den. (Hoe droger de aardap-
pelen, hoe beter het resultaat. 
Als er te veel vocht in zit zul-
len de kroketjes openbarsten 
bij het frituren.)

Zet het vuur uit en pureer het 
mengsel als deze enigszins is 
afgekoeld met de eidooiers. 
Gebruik hiervoor een stam-
per of knijper maar nooit een 
staafmixer of machine omdat 
de massa dan te kleverig 
wordt. Laat opstijven in de 
koelkast (1 uur). 

Vorm uit het mengsel kro-
ketjes en rol ze licht door de 
bloem, daarna door het eiwit 
en vervolgens door de droge 
broodkruim (hiervoor enige 
witte, ontkorste boterhammen 

laten drogen in een niet te 
hete oven en daarna heel fijn 
verkruimelen, bijvoorbeeld 
met de deegroller tussen een 
theedoek; kant en klare pa-
neermeel kan ook maar geeft 
een minder resultaat). Frituur 
de kroketjes in de olie. op 150 
graden. Erbij blijven tot de 
kroketjes bruin zijn. Serveer 
direct. Ter garnering een 
handje peterselie kort frituren 
en eroverheen strooien.
 
Je kunt de kroketjes ook voor-
uit maken en na het paneren 
enige tijd in de koelkast bewa-
ren zodat je je kunt concentre-
ren op andere elementen van 
de feestmaaltijd. Eet smake-
lijk. #

Dit recept werd eerder gepu-
bliceerd in het boekje ‘Samen 
smullen’. Uit eten in je eigen 
buurt over de buurtrestau-
rants van Dynamo.

Aardappelkroketjes #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.

Maatjes
De Amsterdamse Vriendendiensten kun-
nen altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken 
voor hun maatjesproject. Eens in de twee 
weken of één keer in de week een dag-
deel doorbrengen met een vereenzaamde 
stadgenoot met een psychiatrische ach-
tergrond. Ook bij andere projecten van de 
Regenboog Groep zijn nieuwe vrijwilligers 
welkom. Bel 06-14934334. Of mail naar 
informelezorg@deregenboog.org. 

De Kat
O.a. Nederlandse lessen voor immigranten-
vrouwen. Beginners en gevorderden krijgen 
er les in een gezellige, ontspannen sfeer en 
de kosten zijn laag. De Kat kan overigens 
nog nieuwe docenten en bestuursleden 
gebruiken. Zie ook www.vrouwenruimtede-
kat.nl, bel 020-6947214, of kom eens langs 
aan de Wagenaarstraat 184.

Prikpunt
Van 15 t/m 19 juni was het ‘de week van 
de acupunctuur’. Maar ook buiten deze 
week kunt u terecht bij Annelieke Druijff, 
Prikpunt Acupunctuur, Borneostraat 38, 
www.prikpunt.nl, voor behandeling en 
informatie.

De Dwarse keuken

Recept: Adrienne Cramer | Tekst en fotografie: Hella de Groot

 

 

Op zoek gaan naar werk kan een lang en moeizaam proces 
zijn: want waar begin ik? Is mijn CV wel in orde en kleed ik me 
wel gepast voor een sollicitatiegesprek? Bij het 
sollicitatieproces komen veel dingen kijken. Gelukkig hoef je er 
niet alleen voor te staan.  
 
Sollicitatiewerkplaats 
Het sollicitatieproces begint met het in orde maken van je CV en 
sollicitatiebrief. Man-Ri van den Ham, vrijwilliger bij de 
sollicitatiewerkplaats van Post Oost, doet dit met alle plezier.  
‘Vaak weten de bezoekers niet waar ze moeten beginnen, wij helpen 
ze dan een begin te maken met hun CV en motivatiebrief, de 
bedoeling is dat ze alles zo zelfstandig mogelijk doen.’  
De sollicitatiewerkplaats vindt elke donderdag plaats  
van 13.00  tot 15.00 uur.  
 
 

 
Post Oost biedt een opstap naar werk 

Sollicitatietraining 
Voor sollicitanten die wat verder in het proces zijn is er de 
sollicitatietraining, één van de populairste trainingen bij Post Oost. Er 
zijn al verscheidene mensen geholpen bij het sollicitatieproces door de 
praktische aanpak en het kritisch karakter van de training. De groep 
bestaat uit 10 à 15 deelnemers, waardoor er ruimte is voor individuele 
aandacht voor elke deelnemer. Iedereen is anders, dus iedereen heeft 
een andere aanpak nodig. Na de training, die bestaat uit vier 
wekelijkse bijeenkomsten, heeft elke deelnemer een persoonlijk 
werkplan opgezet. Dit is een stappenplan waarin is uitgelicht wat de 
deelnemer stap voor stap gaat doen, om zo uiteindelijk werk te 
vinden. Je zult je snel thuis voelen tijdens de training, mede dankzij 
de toegankelijkheid en expertise van onze medewerkers. 
Voor de training in het najaar kun je je nu aanmelden! 
 
Persoonlijk advies 
Heb je behoefte aan tips en persoonlijk advies of heb je vragen zoals 
‘waar kan ik het beste solliciteren’, neem dan contact op met de Post 
Oost adviseurs. Zij helpen je bij het zoeken naar werk en kunnen je  
tips geven over solliciteren.   
Elke werkdag op Post Oost van 10.00 tot 15.00 uur. 
Aanmelden voor één of meerdere activiteiten?  
Bel, mail naar info@postoost.nl, of kom langs! 

Hulp nodig bij solliciteren? 

Post Oost kan je hierbij helpen.  
Kijk op onze website 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, tekst Groooot door Ron de Zeeuw

Twee derde van de aarde 
bestaat uit water, dat zijn de 
zeeën en oceanen. Niemand 
weet eigenlijk hoeveel soor-
ten dieren er in al dat water 
leven. De onderwaterwereld 
is soms heel luidruchtig. 
De blauwe vinvis staat, even-
als de bultrug, bekend om 

zijn gezang. Het gezang is het 
hardste geluid uit de dieren-
wereld en kan een sterkte 
tot 188 decibel bereiken. Ter 
vergelijking: een vliegtuig-
motor produceert tot 120 
decibel. Het luidste landdier 
is de brulaap, die tot onge-
veer 100 decibel komt. 

De wonderwaterwereld 
hieronder is getekend met 
vetkrijt. Daarna is het over 
geschilderd met ecoline. De 
bolle vissen zijn gemaakt van 
ballonnen en papier maché. 
Wil je weten hoe? 
Kijk dan op 
www.conniedekker.nl/4kids

Een zee vol kabaal >(((*>

Veel mensen denken dat de 
uitgestorven dinosaurussen 
de grootste dieren waren. 
Dat is niet zo. 
De allergrootste dinosaurus 
was de brachiosaurus en 
woog ongeveer zestig ton. 
Dat is ongeveer vijf keer zo 
zwaar als een stadsbus. 
Het allergrootste dier leeft 
echter nog steeds. Het is de 
blauwe vinvis. Een volwas-
sen mannetje kan 30 meter 
lang worden. Zo lang als drie 
stadsbussen. De zwaarste 
die ooit werd gewogen woog 
190 ton. Dat is drie keer zo 
zwaar als de grootste dino en 
19 keer zo zwaar als een bus. 
Alleen al de tong van een 
blauwe vinvis weegt twee 
ton, twee keer zo zwaar als 
een auto. De vinvis was bijna 
uitgestorven geweest. Vijftig 
jaar geleden waren er nog 
maar erg weinig. Een paar 
honderd. Sinds 1966 zijn ze 
beschermd. Niet alleen de 
jacht is verboden maar ook 
de handel in vlees, vet en 
traan en andere walvispro-
ducten. Als die bescherming 
er niet was zouden ze nu 
waarschijnlijk even dood zijn 
als de dodo en de dino.
Maar zelfs de blauwe vinvis 
heeft nog een andere vijand 

dan de mens. Het is bekend 
dat orca’s soms in groepen 
jagen en soms zelfs achter 
een blauwe vinvis aan gaan. 
Meestal zijn dat kleinere 
exemplaren, baby’s die nog 
niet zo groot zijn en minder 
snel zwemmen. De orca ken 
je vast wel van plaatjes. Ze 
zijn zwartwit en hebben een 
erg grote mond vol tanden. 
Orca’s zijn een soort dolfij-
nen en even groot als som-
mige walvissen.
Er zijn bij elkaar 82 verschil-
lende soorten walvissen. 
Die zijn van buiten en van 
binnen erg verschillend. Het 
grootste verschil is dat tus-
sen de tandwalvissen en de 
baleinwalvissen. 
De tandwalvissen hebben 
tanden (het woord zegt het 
al). De bekendste is de potvis. 
Hij gebruikt zijn tanden 
bij het vangen van vissen, 
meestal inktvissen. 
Baleinen zijn een soort grote 
veren waarmee kleine gar-
naaltjes en kreeftjes uit het 
water worden gezeefd. Per 
hap water blijft er soms wel 
duizend kilo garnaaltjes in de 
mond van een walvis achter.
O ja, dit moet er even bij, ei-
genlijk is de walvis helemaal 
geen vis, het is een zoogdier.

Grooooot     )<(((0>

!Walvis weken! 
Yeeej! Wil  jij deze zomer 
ook walviswetenschapper 
worden? Kom dan naar de 
!Walvis Weken! Het scheep-
vaartmuseum en het Wereld 
Natuur Fonds hebben een 

walvis tentoonstelling en 
allerlei walvis doe dingen be-
dacht. En er is een primeur! 
Je kunt plastic vissen in het 
water rondom het museum 
met de plastic whale sloep.
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We kennen allemaal wel 
het verhaal van Jonas die 
opgesloten zat in de buik 
van een walvis. Het verhaal 
staat in de bijbel, de Koran 
en de Thora. 
Jonas zat wel drie dagen en 
nachten lang in de walvis. 
Hij was ongehoorzaam aan 
God geweest. Toen Jonas na 
drie dagen vergeving vroeg, 
heeft de walvis Jonas weer 
uitgespuugd. Ook Gepetto 
en Pinocchio zijn opgeslokt 
door een walvis. Hoe zijn 
zij uit de buik van de walvis 
gekomen? Samen hadden 

ze een idee. Ze stookten een 
vuurtje en daardoor moest 
de walvis zo hard niezen dat 
Gepetto en Pinokkio weer 
buiten stonden. 
Hoe ziet het er in de buik 
van een walvis uit? Daar 
ben ik zóóó nieuwsgierig 
naar. Misschien kun je er 
een huisje in bouwen met 
alles wat een walvis naar 
binnen slobbert. 
In Spanje is een walvis 
gevonden met wel 17 kilo 
plastic in zijn buik. Ze 
vonden meer dan 10 meter 
plastic touw, 30 vierkante 

meter plastic zeil dat wordt 
gebruikt voor kassen, en 
zelfs twee bloempotten!
De kunstenaar Anish Kapoor 
heeft een gigantische walvis 
gemaakt waar je echt in kon. 
Het leuke was dat je door 
zijn vel heen kon kijken. Je 
zag de hele gietijzeren con-
structie van het gebouw om 
hem heen. Het leek net of 
je in de buik van een walvis 
zat die zelf ook weer in de 
buik van het gebouw opge-
sloten zat. Het werk heet 
Leviathan, Leviathan is een 
woord voor een zeemonster. 

voor de jeugd

><(......)‘> In de buik van een walvis

Walvis ahoi! De Dapperbuurt vist mee naar plastic afval!
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