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Door: Arie van Tol

Zoals voor zoveel jochies 
was mijn eerste kennisma-
king met Amsterdam-Oost 
een wedstrijd van Ajax. Wel-
ke weet ik niet meer, maar 
het zal tegen Telstar geweest 
zijn. Uit IJmuiden, waar ik 
vandaan kom. Daarna langs 
op meer bekend terrein 
bij mijn oom en tante in de 
Jordaan, die een slagerij 
hadden. Ome Tinus en tante 
Hannie, ooit betere slagers-
namen gehoord?

Als we de auto op de Midden-
weg parkeerden, dan dacht 
ik altijd: ‘Als ik hier toch later 
zou kunnen wonen in zo’n 
huis met ’n erkertje!’ En dat 
is gelukt. Eerst kwamen we 
in één van de Middenmeer 
hofjes terecht. Het was wel 
even wennen vanuit de Pijp. 
Het was ook zo plotseling. 
We woonden met onze eerste 
dochter in een huis waarvan 
het balkon op een gegeven 
moment zelfs was ingestort. 
Maar we moesten het daar 
nog een jaartje volhouden.  
Ik zat in het diplomatenklasje 
en we zouden vertrekken. 
Dat ging niet door en daar 
zaten we opeens aan de rand 
van de stad in plaats van in 
Dar-es-Salaam. Na een paar 
jaar verhuisden we naar de 
Middenweg en we hopen er 
na 25 jaar nooit meer weg te 
gaan. Ook onze dochters zijn 

Tekst: Erwin van de Pol | Fotografie: Arie van Tol

Veel historie in deze Dwars. Niet 
alleen op pagina 6 waar door het 
Geheugen van Oost een verhaal 
over de Annahoeve is opgediept. 
Nee, ook de oude muurrecla-
mes (pagina 4) herinneren aan 
bijna vergeten tijden. En wat te 
denken van het Grafisch Werk-
centrum (pagina 17) dat o.a. 
schooljeugd kennis laat maken 
met oude druktechnieken? Op 
pagina 15 zijn de Sixties in Oost 
het onderwerp.
‘De Schreeuw’ (pagina 15) 
verwijst weliswaar naar een gru-
welijke moord in het verleden, 
maar is actueel, universeel en 
tijdloos. Graffiti, al lang niet 
meer weg te denken uit het 
straatbeeld, is terug te vinden in 
een interview op pagina 5 en de 
foto’s op de middenpagina’s.
Nog veel meer valt er te lezen. 
En dat kan ook de komende 
jaren nog. Want met de geringe 
korting op de huidige subsidie 
kunnen wij hoogstwaarschijn-
lijk ook in de toekomst 7 mooie 
nummers per jaar maken.
Zin om daaraan mee te werken? 
Bel 06 - 428 078 05. #

beiden na omzwervingen in 
Zuid-Amerika in Oost blijven 
wonen.

Voetbal en de Middenweg 
kwamen in juni weer even 
samen. Ik heb een Middenweg 
Hard Gras avond georgani-
seerd in de Linnaeus Boek-
handel. Dat was omdat in het 
juninummer twee auteurs 
stonden die op de Middenweg 
wonen (de tweede is Auke 
Kok). Het gedicht dat ik voor 
die avond heb geschreven, 
staat op de site van oost-online. 
Mijn blogs voor Hard Gras 
gaan overigens regelmatig 
over één van de beroemdste 
zonen van de wijk.

Ik voel me zeer verbonden 
met de Watergraafsmeer. 
Dat is wellicht gek, want er 
zijn perioden dat Amsterdam 
voor mij een slaapstad is of 
zelfs dat niet, hoe raar dat ook 
klinkt. Ik leid een nomadisch 
bestaan als adviseur en reis 
al dertig jaar het hele land 
door. Dat is enorm verrijkend. 
Werken in Limburg of Fries-
land is echt anders. En hoewel 
Nederland prachtige steden 
kent, is het altijd weer heerlijk 
om in deze fantastische stad 
terug te keren. Over de Mid-
denweg, de enige echte Allee 
van Amsterdam, de straat die 
Napoleon en Ajax uitkozen 
voor hun triomftochten.

Vanuit mijn werk voor ge-
meenten en nutsbedrijven 
ben ik gevraagd voor, jaja, de 
Raad voor Inspiratie WATER-
graafsmeer. Dat was een 
tijdelijk duurzaamheidspro-
gramma van het waterschap, 
het stadsdeel en Waternet. Het 
ging vooral over water, maar 
ook over stedelijke verdich-
ting, klimaatverandering en 
sociale verhoudingen. Het 
was een enthousiaste groep 
wetenschappers, bestuurders, 
ambtenaren, adviseurs en 
ondernemers uit de buurt. 
De Wooncoöperatie Jeruzalem 
is één van de zaken die eruit 
is voortgekomen. Een woon-
coöperatie is geen woning-

Column Door: JaBo    

Ik was met de fiets op weg naar de bakker. 
Het was vroeg. 
Nouja, voor meneer de columnist was het vroeg. Voor andere  
mensen was het al uren dag. Ze belden, toeterden en riepen wat 
af, terwijl zij hun schreeuwende en huilende kroost naar de  
scholen in de buurt brachten. Net toen ik dacht dat ik het ergste 
had gehad werd ik ingehaald door een rijzige blonde man in wie  
ik de zoon van een bekende schrijver van zeer korte verhalen  
herkende. Hij bestuurde een hippe bakfiets. 
De zoon van de bekende schrijver was overduidelijk klaarwakker. 
Met stentorstem sprak hij me toe, en zijn olijke grijns kreeg ik er 
gratis bij.
‘Zo! Boze arbeider! Aan het neerkijken op de elite?’
Ik keek de zoon van de BSVZKV enigszins bevreemd aan.
‘Zo met die pet op en dat leren jack aan heb je alles van een boze 
arbeider,’ vervolgde hij, terwijl we naast elkaar de Linnaeusparkweg 
indraaiden. Hij begon aan een lang verhaal vol petten, arbeiders, 
schrijvers en hockeyclubs. In de schitterende volzinnen waarmee 
hij sprak herkende ik de stijl van zijn vader en ik dacht terug aan 
een literair programma dat ik ooit voor de radio mocht presente-
ren. De bekende schrijver  kwam er ook vaak. Ik mocht hem van-
wege zijn verfijnde humor en zijn schitterende zeer korte verhalen, 
die hij mooi voordroeg. Maar de ZKV-schrijver wantrouwde mij 
omdat hij me aanvankelijk voor ‘een domme dj’ hield, een indruk 
waar hij op terug moest komen, en dat na een paar maanden – 
heel beleefd – ook deed. 
Zo gaat dat vaak met eerste indrukken.

En nu schilderde zijn zoon mij met enkele snelle penseelstreken af 
als ‘boze arbeider’. Allemaal gekkigheid natuurlijk, maar toch dacht 
ik – nadat deze ‘bakfietspapa’ rechtsaf was geslagen en ik links –
wat een rare gewoonte dat eigenlijk was, om iedereen meteen 
maar – zelfs voor de lol – onmiddellijk in een hok te stoppen en  
er een vet stempel op te zetten: BOZE ARBEIDER. BEKENDE  
SCHRIJVER. BAKFIETSPAPA. 

Even later, bij mijn favoriete bakker op de Middenweg, wipte -net 
voor mij- een hippe zwarte jongen op sneakers de zaak binnen. 
Door mijn hoofd schoot heel snel even een eerste indruk: ZWARTE 
OVERVALLER VRAAGTEKEN. Die liet ik maar even rustig wegzakken 
naar mijn witte onderbuik. De jongen bestelde beleefd een jus 
d’orange en een croissant. Toen hij na het afrekenen naar buiten 
liep zag ik wat er op zijn t-shirt stond: GANGSTA-RAP MADE ME  
DO IT. 
Gewend aan jarenlang eerste indrukken was hij maar vast het 
ironische t-shirt gaan dragen. 
Misschien moest ik ook op zoek gaan naar een t-shirt met  
begeleidend schrijven om eerste indrukken te pareren. OLD BUT 
NOT GRUMPY of NOT AWAKE YET of PAS OP: BUURTCOLUMNIST 
AAN HET WERK ofzo. Maar ik kon natuurlijk ook een andere pet 
opzetten. Of een hoed. Of niks. 

Allemaal heel wat makkelijker dan van huidskleur wisselen. 

Eerste indrukken 

bouwvereniging, maar een 
nieuwe manier om bewoners 
te organiseren. Dat is sinds juli 
wettelijk mogelijk. Doel is om 
bepaalde woningen in de wijk 
Jeruzalem te renoveren en in 
eigen beheer te exploiteren. 
Bewoners zijn jaren aan het 
lijntje gehouden en proberen 
nu zelf iets te ontwikkelen. 
Veel opgestoken in de Raad. 
De zandzakken hoeven niet 
direct voor de deur, maar we 
wonen wel op een tamelijk 
kwetsbare plek. Er zijn men-
sen die bomen belangrijker 
vinden dan sterke dijken.

Het meest geleerd over de 
wijk heb ik van mijn buur-
man Otto Monsees. Vooral 
over de oorlog natuurlijk, die 
heeft zijn generatie getekend. 
Hij heeft zijn hele leven in 
Oost gewoond. Wat me als 
historicus fascineerde in zijn 
verhalen was niet alleen zijn 
manier van vertellen, Otto 
was een ras Amsterdammer, 
maar ook dat de alledaagsheid 
als je goed luistert vaak zoveel 
meer vertelt dan de ‘Grote 
Geschiedenis’. Hij is in maart 
overleden, maar zijn beteke-
nisvolle verhalen zijn geluk-
kig bewaard gebleven in Het 
Geheugen van Oost. #

Hard Gras aan de Middenweg

De Middenweg: de Allee van Amsterdam

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

Meer lezen? Zie voor links 
www.oost-online.nl

Gastredactie
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Robert Kochplantsoen 19 
biedt een tijdelijk onder-
komen aan een dertigtal 
asielzoekers die vooralsnog 
zijn afgewezen voor een ver-
blijfsstatus. De buurt schrok 
eerst van hun komst. Inmid-
dels is de scepsis omgeslagen 
in een hartelijke acceptatie.

Het nieuws wordt beheerst 
Het nieuws wordt beheerst 
door de vluchtelingenproble-
matiek. In Amsterdam-Oost 
bood de Wethouder Verheijhal 
korte tijd onderdak aan vluch-
telingen. Inmiddels zijn elders 
in de stad opvanglocaties 
gecreëerd. De voorziening van 
het Leger des Heils aan het 
Robert Kochplantsoen heeft ei-
genlijk niets te maken met die 
actualiteit. Maar de associaties 
zijn snel gemaakt als het om 
vreemden uit Afrika en het 

Tekst en fotografie: Arie van Tol 

Midden-Oosten gaat.
‘Aan het Robert Kochplantsoen 
zijn individuele buitenlanders 
ondergebracht. Ongedocu-
menteerden is misschien de 
beste term om ze mee aan te 
duiden,’ vertelt Ynse de Vries, 
hoofd van deze voorziening 
in dienst van het Leger des 
Heils. ‘De mensen die hier 
24-uursbegeleiding krijgen 
zijn zeer kwetsbaar. Ze kun-
nen niet zelfstandig functio-
neren. Het is een deel van de 
groep die bekendheid heeft 
gekregen door onderkomens 
als de Vluchtkerk.’ Tot half 
december blijft de groep in de 
Watergraafsmeer. Dan zal een 
definitievere plek worden be-
trokken: Daalwijk in Zuidoost.

Inspraakavond
De Vries vertelt over de in-
spraakavond: ‘Veel mensen in 

de buurt vonden het te gortig 
worden: er was al een vesti-
ging van het Leger des Heils 
in de buurt, een tieneropvang 
van Spirit en sinds enige tijd 
ook een voorziening voor 
daklozen. De slechte com-
municatie was misschien een 
nog wel groter obstakel. De 
buurt mocht meepraten over 
wat er in de toekomst met het 
vroegere Mentrumgebouw 
zou gebeuren. En plotseling 
was daar de burgemeester 
die verordonneerde dat hier 
opvang voor deze asielzoekers 
zou komen. Dat buurtbewo-
ners dan even moeten slikken 
is begrijpelijk.’
Maar ook op de avond zelf 
waren er al veel positieve 
geluiden, vervolgt De Vries. 
‘En die zijn later alleen maar 
bevestigd. De doelgroep gaf 
helemaal geen overlast in de 
buurt. Er kwam een begelei-
dingsgroep die constructief 
meedacht over mogelijke 
problemen. De buurtbewo-
ners kwamen spullen bren-
gen, boden hulp aan en gingen 
vriendelijk om met de bewo-
ners.’
Is er nog behoefte aan extra 
spullen? ‘Deze mensen zijn 
hier al een tijdje, maar zijn 
evengoed arm, hebben weinig. 
Fietsen zijn altijd welkom, en 
kleren en toiletartikelen. Na-
tuurlijk, laat de mensen maar 
spullen brengen. Ze komen 
altijd ergens van pas.’ #

Geen moeite (meer) met de nieuwe buren

Herdenking Kristallnacht
Vanaf het Muiderpoort-
station zijn in de Tweede 
Wereldoorlog ruim elfdui-
zend joden afgevoerd naar 
Westerbork en vandaar 
naar de vernietigingskam-
pen. Een monument op het 
Oosterspoorplein houdt 
die herinnering levend. 
Op maandag 9 november 
wordt op die plek weer de 
jaarlijkse herdenking van de 
Kristallnacht gehouden, van 
16.30 tot 17.30 uur. 

De Kristallnacht op 9 novem-
ber 1938, genoemd naar de 
vele ruiten die sneuvelden, 
was een orgie van geweld 
tegen joodse bewoners en 

winkeliers in Duitsland. Het 
was een teken aan de wand 
welk lot de joden te wachten 
stond.

De herdenking is kleinschalig 
van karakter. Er zijn sprekers, 
er worden bloemen gelegd 
en kaarsjes gebrand. Na het 
gebed voor de doden is er 
een minuut stilte. U wordt 
uitgenodigd zelf ook een 
bloem of kaarsje mee naar 
de herdenking te nemen. Na 
afloop wordt met een drankje 
nagepraat in Post Oost, 
Wijttenbachstraat 34. Meer 
informatie bij Fie Zwakke 
(020-6657346) of Vera Kappers 
(vera.kappers@12move.nl). #

De Kristallnachtherdenking in 2014 (foto Hans Heitgeert)

Het tijdelijke onderkomen voor asielzoekers

Karel van der Weide (SP),  
Liesbeth Boesenkool (D66), 
Monique van Bijsterveld 
(VVD), Aisha Schol (Groen 
Links) en portefeuillehouder 
Nevin Özütok (Groen Links) 
namen de honneurs waar.  
Van de PvdA en Meerbelangen 
was niemand vertegenwoor-
digd. Oudgedienden uit de 
politiek, Jelle Prins en onderge-
tekende, spraken schande van 
zo veel onfatsoen en onver-
schilligheid.
Bovendien bevestigt de com-
missie zo wel erg opzichtig 
haar overbodigheid: de porte-

feuillehouder en haar ambte-
naren vullen de bezuinigingen 
wel in.

Kaasschaaf 
Inmiddels is duidelijk dat 
de kaasschaafmethode gaat 
worden toegepast. De meeste 
subsidieontvangers gaan in 
drie jaar tijd stapsgewijs 9,3% 
van hun subsidie verliezen. 
Bij sommige organisaties 
wordt misschien meer geld 
weggehaald: of omdat ze ook 
en meer door de centrale 
stad gesubsidieerd (kunnen) 
worden of omdat de urgentie 
van de taken die zij uitvoeren 
minder groot is geworden. Zie 
voor een tamelijk ambtelijke 
en moeilijke uiteenzetting de 
website: ga naar Amsterdam 
Oost, kies vergaderagenda’s en 
– stukken, kies dan de datum 
27 oktober bestuurscommissie 
deel 2 en daar dan de stukken 
bij agendapunt 4.

Namen 
Wij zetten hier de lokaal zo 
belangrijke organisaties die 
via hun vertegenwoordiger 
bezwaar maakten tegen (ver-
dere) korting op hun subsidie 
op een rijtje, met een korte 
omschrijving van wat zij doen. 
Of voor hen de 9,3% gaat gel-
den, of meer, of minder, valt 
niet zo maar te achterhalen.
Cybersoek: wegwijs worden 

op de computer, je kansen op 
werk vergroten, elkaar ont-
moeten in de Indische buurt.
Klassiek rondom de klas: na 
schooltijd klassieke muziekles 
in de Indische Buurt. Kinder-
opera ‘Doe Normaal Driss’  
10 november!
StreetsmArt: Een platform 
in de Indische buurt waarop 
buurtbewoners zichzelf 
kunnen ontwikkelen en hun 
talenten kunnen delen.
SHID (Stichting Hulppost  
Indische & Dapperbuurt): hulp 
aan probleemjongeren uit 
Amsterdam-Oost.
Rode Loper op School: cultuur-
educatie-aanbod voor scholen 
en hun leerlingen in Oost.
SKC (Stichting voor Kennis en 
sociale Cohesie): huiswerk-
begeleiding, mentorprojecten, 
school-buurtwerk, de week-
endstudent.
Nowhere: een productiehuis 
waar workshops en mas-
terclasses, talentontwikke-
lingstrajecten, optredens en 
festivals en bijzondere evene-
menten voor jonge Amster-
dammers worden georgani-
seerd.
Onbeperkt Oost: bundeling van 
kennis, ervaring en kracht van 
actieve mensen met een beper-
king uit stadsdeel Oost.
OAR (Ouderen Advies Raad): 
signaleren van en adviseren 
over ontwikkelingen op 

Tekst: Arie van Tol 

Inspreken over de bezuinigingen 

De bestuurscommissieleden 
in Oost afficheren zich graag 
als de ogen en oren van het 
stadsdeel. Zij pikken de 
signalen op uit de buurt om 
die door te spelen aan hun 
collega-politici in de gemeen-
teraad. De organisaties die 
hun zegje kwamen doen op 
de consultatieavond die was 
belegd door het stadsdeel 
in het kader van komende 
bezuinigingen hadden op  
de volle aandacht van de  
Bestuurscommissie gerekend. 
Juist omdat in dit geval niet 
hun collega’s, maar zijzelf 
gaan over die bezuinigingen. 
Er waren 5 van de 15 commis-
sieleden.

allerlei gebieden die ouderen 
aangaan.
Dynamo: de welzijnsstichting in 
Oost wil bewoners stimuleren en 
ondersteunen om actief deel te 
nemen aan de samenleving.
IJopener: buurtkrant voor en 
door bewoners van de Indische 
buurt, het Oostelijk havengebied 
en IJburg.
MBVO (Meer Bewegen Voor 
Ouderen): organiseert diverse 
activiteiten voor mensen van 
55-100 jaar en voor mensen met 
chronische aandoeningen.
Regenboog Groep: biedt vele vor-
men van informele zorg waar-
onder maatjesprojecten (waar-
onder Vriendendiensten), sociale 
activering en inloophuizen.
Buurthulp: onder de namen 
Buurthulp Amsterdam Oost, 
Doortje en KIWOS (KInderWerk 
Op Straat) worden buurtbewo-
ners ondersteund door buurt-
bewoners.
ABC (Amsterdams Buurvrouwen 
Contact): taalles aan anders-
talige vrouwen in Amsterdam 
middels lessen aan huis.
K & K atelier: kunst & koken is 
een buurtinitiatief dat kansrijke 
en kansarme bewoners in de 
Indische buurt bij elkaar brengt.
Theatraal IJburg: jeugdtheater-
school op IJburg.
Badhuistheater: buurttheater 
waar culturele, kunstzinnige  
en educatieve projecten worden 
georganiseerd en uitgevoerd.
Bredewegfestival: opera en  
feest op Koningsdag in de  
Watergraafsmeer.

Oostblok: hèt podium van Oost 
dat (jeugd)theater, dans, muziek, 
debat, film en literatuur biedt.
Rode Loper: festival waar kunst 
en de buurt samenkomen, afge-
lopen juni op IJburg, komende 
keer in Betondorp.
Cultuurcommissie: deze com-
missie adviseert het bestuur op 
het gebied van subsidieverle-
ning en beleid.

Voor u, Dwarslezer, zijn veel van 
die namen bekend. Zij hebben 
in artikelen aandacht gekregen 
voor hun lokale activiteiten of 
zij hebben een nog intensie-
vere vorm van samenwerking 
(bv Dynamo en OAR) met de 
Dwars. Natuurlijk hopen wij dat 
gevolgen voor deze organisaties 
beperkt blijven. #

Het lijkt er op dat Dwars een 
al te grote nieuwe bezuiniging 
bespaard blijft. Helemaal 
duidelijk wordt dat niet uit de 
stukken van de bestuurs-
commissie. Maar navraag bij 
ambtenaren stelt ons voorals-
nog gerust. 

Het meest waarschijnlijke 
scenario is dat we zowel in 2016, 
in 2017 als in 2018 telkens zo’n 
e 700,- minder aan subsidie 
zullen krijgen. Dat valt bij niet al 
te grote externe wijzigingen (bv. 
wegvallen te verkopen pagina’s 
of hogere drukkosten) wel op te 
vangen.
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Geschilderde muurreclames 
werden vooral toegepast in 
de eerste helft van de vo-
rige eeuw. Grote merken als 
Heineken en Miss Blanche 
maakten hiervan gebruik, 
maar meestal waren gevelre-
clames een uiting van lokale 
winkels en bedrijfjes. Zo is 
aan het Beukenplein in 2013 
een aanprijzing voor ‘prima 
rund, kalfs en varkensvleesch’ 
in ere hersteld. De naam van 
de winkelier wordt niet ge-
noemd, maar in dit hoekpand 
heeft zo’n tachtig jaar lang een 
slagerij gezeten.
Op een winderige dag in 
augustus sta ik samen met 
Edward Schenk en Marc Ste-
geman te kijken naar de net 
onthulde reclames voor REO- 
en Minerva-Automobielen op 
de hoek van de Weesperzijde 
en de Blasiusstraat. Het is aan 
hun inspanningen te danken 
dat deze fraaie reclames zijn 
teruggekeerd. De eigenaar 
van het pand met de blinde 
zijgevel (Blasiusstraat 4) gaf 
een bescheiden bijdrage in de 
restauratiekosten, maar het 
grootste deel van het budget 
kwam van stadsdeel Oost en 
van de eigenaar van het buur-
pand Weesperzijde 41. De res-
tauratie is uitgevoerd op basis 
van een foto, want de teksten 
waren geheel weggesleten.

80 reclames in Oost
Schenk en Stegeman vormen 
samen met nog twee andere 
enthousiastelingen de Werk-
groep Historische Gevelrecla-
mes Amsterdam (WHGA), die 
er hard aan trekt om histori-
sche muurreclames te laten 
restaureren. De werkgroep 
heeft ruim tien jaar geleden 
een inventarisatie gemaakt 
van alle verbleekte reclames 
in heel Amsterdam die het 
oppoetsen waard waren. In 
Oost waren dat er zo’n tach-

tig. ‘Toen althans waren ze 
zichtbaar, maar nu niet altijd 
meer,’ zegt Schenk.
Oost loopt niet voorop als het 
gaat om het herstellen van 
reclames. In het Centrum zijn 
er zo’n 20 gerestaureerd, in 
Oud-West zelfs 30 à 35 dankzij 
een genereus stadsdeel dat het 
belang hiervan inzag. In 2012 
verscheen een fraai boekje 
met een wandelroute langs 
muurreclames en tegelta-
bleaus in Oud-West.
Zo ver is het in Oost nog lang 
niet. Hier is het aantal terug-
gekeerde muurreclames op de 
vingers van één hand te tellen. 
Een fraaie is nog de reclame 
voor kruidenier Van Deude-
kom op de hoek van de Van ’t 
Hofflaan en de Pasteurstraat. 
Daar heeft de WHGA overi-
gens geen bemoeienis mee ge-
had. De tekst zat lang verscho-
len onder een reclamebord 
en bleek nog in redelijk goede 
staat, toen de huidige exploi-
tant van het pand besloot het 
bord te verwijderen.

Auto’s voor de rijken
Het aardige van historische 
gevelreclames is dat vergeten 
bedrijfsgeschiedenissen weer 
in het vizier komen. De beide 
autoreclames op de muur 
aan de Blasiusstraat dateren 
uit 1927. Minerva was een 
in 1904 gestart Antwerps 
automerk van de Nederlandse 
motorenbouwer Sylvain de 
Jong. De auto was luxueus en 
relatief geluidsarm. Leden van 
koningshuizen, filmsterrren 
en ondernemers zoals Henry 
Ford (die zelf toen al Fordjes 
produceerde) lieten zich er 
graag in zien. De toptijd lag in 
de jaren 1920, Minerva had 
toen zesduizend werknemers. 
In 1934 ging de fabriek failliet, 
toen de vraag naar luxe auto’s 
door de economische crisis 
instortte. Datzelfde lot trof het 

Amerikaanse luxe automerk 
REO, dat vanaf 1905 geprodu-
ceerd werd. 
Waarom stonden deze 
buitenlandse automerken 
hier nu samen op de gevel? 
De verklaring schuilt in de 
Amsterdamsche Rijtuig Maat-
schappij, die ook in de gevel-
reclame voorkomt. Dit was 
een groot taxibedrijf, begon-
nen met paardentaxi’s, maar 
later overgeschakeld naar 
benzine-auto’s. Daarnaast 
was de ARM importeur van 
tal van buitenlandse automer-
ken, waaronder Minerva en 
REO. In de jaren twintig liep 
de verkoop van auto’s steeds 
beter. Op deze blinde muur, 
als reclamevlak verhuurd 
door Reclame Bureau Holland, 

had je niet alleen goed zicht 
vanaf de destijds druk bere-
den Weesperzijde, maar ook 

vanaf de brug over de Amstel. 
Een prima plek dus voor twee 
prestigieuze automerken.

Half elf Blookertijd
De WHGA heeft nu nog geld in 
voorraad voor één restauratie 
in Oost. Dat wordt wellicht het 
opverven van de verbleekte 
naam van Elektrogroothan-
del Max Goudeket aan de 
Weesperzijde (waarover meer 
in een volgende aflevering 
van deze serie). 
‘In heel Amsterdam doen we 
een paar projecten per jaar,’ 
vertelt Stegeman. ‘Meer is 
niet haalbaar, we hebben er 
nu al bijna een dagtaak aan. 
Per reclame is er veel werk te 
verzetten. Je moet de eigenaar 
aan je kant krijgen, je moet 
de zaak financieel rondbreien 
en dan zijn er allerlei histo-
rische details die nagezocht 
moeten worden, bijvoorbeeld 
welke kleuren oorspronkelijk 
gebruikt zijn. Het komt ook 
nogal eens voor dat meerdere 
lagen muurreclames te onder-
scheiden zijn uit verschillende 
periodes, dan moet je kiezen 
welke je gaat restaureren.’
Merkwaardigerwijs is er in 
heel Oost geen reclame voor 
Blooker Cacao meer te vinden, 
terwijl dit toch een beroemd 
bedrijf was op de Omval. Van 
het zogeheten Blookerhuisje is 
een replica teruggekeerd tus-
sen alle kantoortorens, waarin 
nu een café zit. Maar vreemd 
genoeg vergat men daarbij de 
karakteristieke muurreclame 
die altijd vanuit de trein te 
zien was: ‘Half elf Blookertijd’. 
Zou daar nog een mouw aan 
te passen zijn? #

Dit is het begin van een serie 
over muurreclames in Oost. 
Wie ideeën heeft voor te 
herstellen gevelreclames in 
Oost, kan contact opnemen 
met de WHGA via amster-
dam@gevelreclames.nl.

Recent herstelde autoreclames op de hoek van de Weesperzijde en de 
Blasiusstraat

‘Fresco’s van de middenstand’ worden ze wel genoemd. Op blinde muren 
zijn soms nog vage resten te onderscheiden van historische gevelreclames, 
met typerende oude lettersoorten of een wijzend handje. Je krijgt er een 
warm nostalgisch gevoel bij. In heel Amsterdam zijn er al tientallen  
gerestaureerd. In Oost werden recent twee prachtige autoreclames onthuld.  

Tekst: Hansje Galesloot | Fotografie: Jo Haen 

Historische Muurreclames hersteld 

Muurreclame aan het Beukenplein

Al 81 jaar oud is hij, Matteo Patti, de ijsverkoper die jarenlang met 
zijn ijskarretje de bezoekers van het Oosterpark van verkoeling 
voorzag. Geboren op het eiland Panteleria, nabij Lampedusa, maar 
al meer dan vijftig jaar woonachtig in Amsterdam. Hij verkocht 
zijn ijs al met zijn kar, toen Amsterdam nog niet overspoeld werd 
door ijssalons. Echte gelato, Italiaans ijs, zoals het oorspronkelijk 
bedoeld is. Op 4 oktober trok hij voor de allerlaatste keer met zijn 
ijskar naar het Oosterpark. #      foto: collectie Maria Patti)

Arrivederci 
ijscoman !



Interview    5#DWARSNummer 182  

Als graffitischrijver was 
Robin Vermeulen actief op 
het toen nog braakliggende 
Oostpoortterrein en ook op 
andere plekken in Oost. Dat 
hij de Van Menschprijs won 
met zijn onderzoek naar 
graffiti in Amsterdam, was 
voor hem een grote verras-
sing. ‘Ik vind het een leuke 
erkenning voor iets dat niet 
erkend wordt door de kunst-
wereld. Graffiti kreeg nooit 
veel aandacht en wordt vaak 
niet serieus genomen. Graffiti 
is een vorm van kunst, maar 
daar is weinig onderzoek 
naar gedaan.’
Vanwege zijn bekendheid met 
de scene was Robin Vermeu-
len de ideale onderzoeker. Hij 
beantwoordt overigens niet 
aan het beeld van de graf-
fitischrijver die in de nacht 
op pad gaat met een spuitbus. 
Met zijn korte moderne kap-
sel en smetteloos gespikkeld 
overhemd vertelt hij in Post 
Oost aan de Wijttenbach-
straat over zijn bekroonde 
onderzoek en zijn eigen 
graffiti-activiteiten.

Hoe kwam je in aanraking 
met graffiti?
‘Als 14-jarige maakte ik in 
mijn geboorteplaats Nijmegen 
mijn eerste graffiti. Het begon 
onschuldig in een schetsboek, 
maar al snel stond mijn werk 
met pseudoniem langs het 
spoor en onder andere via-
ducten. Als je eenmaal door 
het virus wordt gegrepen, 
raak je het nooit meer kwijt.’ 
Hij reageert verbaasd op de 

vraag van de fotograaf of hij 
in Oost op de foto wil bij een 
van zijn eigen werken. Be-
slist: ‘Dat wil ik niet en ik zeg 
ook niet waarmee ik onderte-
ken. Je koppelt je eigen naam 
niet aan je werk.’
Vermeulen werkt nu op de af-
deling Educatie van Imagine 
IC, een culturele instelling in 
Amsterdam-Zuidoost. Daar-
naast studeert hij Education 
in Arts aan het Piet Zwart 
Institute. ‘Met het praktise-
ren van graffiti wil ik niet 
doorgaan, dat podium bied ik 
liever aan anderen die écht 
goed zijn.’

Wat vind je van de expo-
sitie over graffiti die net 
van start is gegaan in het 
Amsterdam Museum? 
‘Daar ben ik heel blij mee. 
Het is de eerste keer dat in 
Nederland een uitgebreide 
tentoonstelling is gewijd aan 
New Yorkse en Amsterdamse 
graffiti uit de jaren zeventig 
en tachtig. De expositie laat 
zien hoe een jonge genera-
tie graffitikunstenaars het 
straatbeeld veranderde.’ En, 
met trots: ‘Graffiti begon in 
New York, maar in Amster-
dam ontstond rond dezelfde 
tijd punkgraffiti en dat is wel 
bijzonder.’
Vermeulen interviewde voor 
zijn onderzoek tien personen 
onder wie vijf graffitischrij-
vers uit de jaren zeventig 
tot heden. Graffitischrijfster 
Aileen Middel, die als gastcu-
rator de expositie in het Am-
sterdam Museum samenstel-

de, was er een van. Zij was in 
de beginjaren in Amsterdam 
de enige vrouw en een van 
de bekende graffitischrijvers 
die onder de naam Mickey 
werkte. Vermeulen: ‘Ik ken 
Aileen en ondersteun haar bij 
de graffitiworkshops die zij 
geeft.’

Hoe gevaarlijk zijn spuit-
bussen? 
Vermeulen kijkt bezorgd: ‘De 
spuitbussen waarmee wordt 
gewerkt zijn nog steeds giftig, 
maar wel minder gevaarlijk 
dan vroeger. Er zijn graf-
fitischrijvers die door het 
gebruik last hebben gekregen 
van hun zenuwstelsel, bij 
anderen zijn de longen ver-
slechterd.’ Vermeulen vertelt 
dat hij vroeger zelf ook in 
het donker op pad ging met 
de schadelijke materialen, 
‘maar wel met handschoenen 
en caps op de spuitbussen 
en soms gebruikte ik latex 
muurverf. Ik vind het heel 
jammer dat er nog steeds veel 
te weinig wordt gepraat over 
het gevaar van de schadelijke 
spuitbussen.’

Graffiti is een zeer vergan-
kelijke kunstvorm... 
‘Langs het spoor en onder 
bruggen en steegjes, dat zijn 
de plekken waar graffiti het 
beste bewaard blijft. De graf-
fiti aan de spoorkant bij het 
Muiderpoortstation en onder 
de Schellingwouderbrug vind 
ik interessant, die zou beslist 
behouden moeten blijven. 
In Oost zie ik verandering 

net als in andere wijken. 
Daardoor wordt veel graffiti 
verwijderd en dat is heel jam-
mer. Gelukkig delen steeds 
meer graffitischrijvers hun 
foto’s op internet, dan zien 
meer mensen hun werk.’
Vermeulen is geïnteresseerd 
als ik vertel dat een graf-
fitischrijver kortgeleden 
’s nachts aan het werk is 
geweest op de buitenmuur 
ter hoogte van mijn woonka-
mer. Dit tot ongenoegen van 
de overburen die vonden dat 
hun uitzicht was verpest door 
de Spaanse liefdesverklaring. 
De klacht werd serieus geno-
men door de woningbouwcor-
poratie en de graffiti werd op 
een vroege maandagochtend 
deskundig verwijderd.

Je schrijft in je afstudeeron-
derzoek over de mogelijk-
heden graffiti te behouden 
door het te zien als cultu-
reel erfgoed. 
‘Ja, maar de focus ligt daar-
bij op de rol van de graf-
fitischrijvers zelf bij het 
behoud van graffiti. Vanuit 
de graffitiscene heerst een 
afkeer tegen officiële instan-
ties die graffiti binnen hun 
eigen kaders willen plaatsen. 
Tegenwoordig wordt deze 
kunstvorm langzaamaan bre-
der erkend, er klinken zelfs 
pleidooien voor behoud van-
uit formele erfgoedinstellin-
gen. Maar ik vind dat graffiti 
behouden moet worden bui-
ten formele erfgoedkaders, 
door de graffitischrijvers zélf. 
Bijvoorbeeld in de vorm van 
een community archive. De 
meeste graffitischrijvers wil-
len op straat blijven omdat je 
volgens hen in een museum 
je naam verloochent. Jasper 
Krabbé werkte in de jaren 

tachtig als graffitikunstenaar, 
maar hij presenteert zich 
rond zijn huidige kunst niet 
als graffitikunstenaar. Dat is 
dus een ander verhaal.’

Wat vind jij goed in Oost? 
Vermeulen hoeft er niet over 
na te denken: ‘Ik woon nu 
in Nieuw-West maar zou 
hier graag willen wonen. Er 
leven hier zoveel verschil-
lende mensen en dat moet 
zo blijven. Het zou fout zijn 
als bewoners die hier allang 
wonen, moeten verdwijnen 
omdat hun huizen verkocht 
worden of te duur worden. 
De Dappermarkt vind ik een 
speciale plek die bij Oost 
hoort. Ik kwam er graag 
tijdens mijn studie en deed er 
vaak mijn boodschappen. Je 
kunt in Oost ook heel lekker 
eten: Surinaams, Turks en al 
die kleine toko’s.’
Hij vindt het heel jammer 
dat de Reinwardt Academie 
uit Oost is verdwenen naar 
de Plantagebuurt bij de 
Hortus. Maar gelukkig is het 
Museum Zonder Muren er 
nog in de Transvaalbuurt. 
‘Ik vind het een interessant 
concept, zo’n museum zonder 
gebouw. Toen het ontstond, 
was het uniek in Amsterdam. 
Het geeft cultureel Oost een 
plaats.’ #

De scriptie van Robin Vermeu-
len, ‘Graffiti in Amsterdam: 
de vergankelijkheid van een 
eigentijdse cultuur’, is te 
vinden op de site van de Rein-
wardt. Wie contact met hem 
wil: contact@robinvermeulen.
nl. De expositie in het Amster-
dam Museum is te zien t/m 24 
januari 2016.

‘Graffiti is een belangrijk fenomeen dat volgens veel graffitischrijvers en 
buitenstaanders behouden moet blijven.’ Dit schrijft Robin Vermeulen in zijn 
afstudeeronderzoek aan de Reinwardt Academie, waarmee hij de  
Van Menschprijs 2015 won. Vermeulen kent de graffitiscene door en door, 
want hij heeft ook de spuitbus gehanteerd.

Tekst: Wil Merkies | Fotografie: Dineke Rizzoli en Sam Schuman 

Een nu verdwenen graffiti-kunstwerk aan de Polderweg

Robin Vermeulen: ‘In Oost wordt
helaas veel graffiti verwijderd’

‘Als 14-jarige begon ik al met graffiti maken’
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Moordaanslag op
de Kruislaan

De familie Oostenrijk, die het 
slachtoffer van de aanslag vond, 
waren de laatste bewoners van 
de Annahoeve aan de Kruislaan. 

www.geheugenvanoost.nl/79495

De loodgieter weert en 
keert het water

Loodgieter Willms bedacht zelf de spreuk 
‘de loodgieter weert en keert het water, ter 
rechter plaatse’ en liet het in glas graveren 
boven een afbeelding van een ouderwetse 
loodgieter.
Loodgieter Willms senior 
begon op Kastanjeplein 7 in 
1958 een eigen bedrijf, hij 
woonde met zijn jonge ge-
zin bij zijn moeder in en de 
helft van de woning werd 
opgeofferd voor de winkel. 
Gelukkig kwam vrij snel de 
drogisterij op nummer 9 

Tekst: Hans Willms en Marella Karpe | Fotografie: Hans Willms

vrij en kon daar de winkel 
gevestigd worden. Tot spijt 
van de drogist en de lood-
gieter werd de Gaper aan 
de gevel gepikt voordat de 
verhuizing een feit was.

Lees verder op www.ge-
heugenvanoost.nl/26796

Gruwelijke 
moordaanslag
opgehelderd
De twee daders van de moord-
aanslag op de twintigjarige 
slagerszoon Gerrit Pfrommer 
uit Harderwijk, die nog steeds in 
levensgevaar verkeert, zijn 
gearresteerd.

www.geheugenvanoost.nl/79497

a.v.v. Animo
Op 19 mei 1920 werd bij de heer 
Seelt aan de Reinwardtstraat de 
Amsterdamse Voetbalvereeni-
ging Onze Zwaluwen, later Animo 
genoemd, opgericht. 
Met een groep van 5 jonge 
mannen, hartelijk en vast van 
karakter, op elkaar steunende, 
werd met noeste vlijt aan dit 
zware werk begonnen.

www.geheugenvanoost.nl/73058

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

de website met verhalen van  
buurtbewoners.

Nummer 1826

De Annahoeve, herinnering aan 
een tijd die voorbij is
Tekst: Geheugen van Oost / Ko Oostenrijk | Fotografie: Geheugen van Oost / Beeldbank Amsterdam

Al in 1816 stond hier een boerderij, Landlust ge-
heten. In 1850 erfde Anna van den Broeke, min-
derjarige dochter van wijlen Hendrick van den 
Broeke Uyt den Bogaard, de boerderij en kreeg 
deze de naam Annahoeve.

Geweldige jeugd
In 1901 werd de boerderij verbouwd. Tot 1941 was Cornelis Ver-
schuur de pachter, daarna trouwde zijn dochter Alida met Nico-
laas Cornelis Oostenrijk en namen zij de boerderij over. Hun 
3 zonen Ko, Kees en Nico groeiden op op de boerderij en hadden 
daar een geweldige jeugd. Er waren 32 melkkoeien, wat jongvee 
o.a. 10 pinken en 7 kalveren. De melk werd ’s morgens om 7 uur 
opgehaald. De melkrijder, die ook de melk bij de verderop gelegen 
boerderijen ophaalde, was kwaad als de bussen niet op tijd aan de 
weg stonden. Ook werden er varkens gehouden, maar omdat dat 
zo stonk en ratten aantrok stopte boer Oostenrijk daarmee en ging 
in plaats daarvan over tot het houden van schapen.

Brongas als brandstof 
Brongas uit de brongasketel zorgde voor brandstof bij het koken. 
Als het vlammetje te klein werd moest er gepompt worden om 
meer druk te krijgen. Het water onder de bron werd gebruikt als 
koelwater.

De 2e Wereldoorlog
Gedurende de gehele 2e Wereldoorlog, zo vertellen Ko en Kees, 
hadden hun ouders 2 onderduikers in huis. Onder de mestvaalt 
had men een schuilkelder gemaakt. Er kwamen veel mensen aan 
de deur om melk te kopen. Een van de onderduikers (!) stond bij 
het hek en bepaalde wat ze moesten betalen. Mensen met een 
stropdas moesten meer betalen dan de anderen. Aan hen werd 
minder makkelijk melk verkocht.

Er kwam ook regelmatig een NSB-er melk halen. Het was niet 
bekend, dat hij een NSB’er was. Hij was zeer vriendelijk, dat had 
waarschijnlijk met de melkleverantie te maken. Het was wel even 
schrikken, toen hij op de Middenweg door de ondergrondse werd 
doodgeschoten. Het kwam ook voor, tijdens de hongerwinter van 
1944, dat mensen, door de honger gedreven, ’s nachts een koe uit 
de wei stalen en die ter plekke slachtten. 
 Lees verder op www.geheugenvanoost.nl/88046
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Het is dé plek in Amsterdam waar wetenschap-
pers, studenten en ondernemers elkaar ontmoe-
ten. Hier wordt gebroed op innovaties van  
natuurkundige en technologische aard. Het  
gebied raakt voller, maar af is het nog lang niet. 
Science Park krijgt nog veel meer hoogwaardige 
kennis en hoogbouw.   

Misschien was u zaterdag 3 
oktober een van de vele be-
zoekers op de jaarlijkse Open 
Dag van het Science Park (een 
aanrader!). In het kader van 
het Weekend van de Weten-
schap stelden alle kennis-
centra hun deuren open. De 
rest van het jaar wordt in alle 
geheimzinnigheid innovatief 
onderzoek gedaan.
Op het Science Park zijn altijd 
bouwkranen te vinden. Op 

dit moment wordt de laatste 
hand gelegd aan twee torens. 
De ene krijgt een woonfunc-
tie. De andere, iets verder in 
oostelijke richting, wordt een 
datacenter. Nog een negental 
nieuwe hoogteaccenten van 
maximaal 72 meter zullen 
Science Park uiteindelijk 
transformeren tot wat in 
een gemeentelijke nota ‘een 
schaakspel van hoogbouw-
punten’ heet. Science Park 

Een Park met een skyline 
en veel kennis  
Tekst: Arie van Tol | Fotografie: Hans Heitgeert

Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de UvA

gaat een belangrijke bijdrage 
leveren aan het hoogteprofiel 
van de stad.

Dichtere bebouwing
Niet alleen de geplande hoog-
teaccenten zullen het karakter 
van Science Park definitief 
vorm geven, het wordt ook 
veel dichter bebouwd. Met 
name aan de oostkant van 
de verlengde Kruislaan, het 
gebied dat eigendom is van de 
Universiteit van Amsterdam 
(UvA), gaan behalve torens 
nog diverse bescheidener 
bouwvolumes gerealiseerd 
worden.
De Nederlandse Organisatie 
voor Wetenschappelijk Onder-
zoek (NWO) is eigenaar van de 
driehoek tussen de Carolina 
MacGillavrylaan, de verlengde 
Kruislaan en de Oosterring-
dijk. Ook daar gaat tussen 
de bestaande gebouwen nog 
verder gebouwd worden.
De gemeente Amsterdam 
heeft de zuidoosthoek in 
eigendom, waar water en 
moerasgebied domineren. 
Dit natuurkarakter blijft 
gehandhaafd. Het moeras-
gebied wordt momenteel 
heringericht om een optimaal 
leefgebied te creëren voor 
amfibieën en de ringslang. 
Het gebied is een onderdeel 
van de Ecologische Structuur, 
de belangrijkste migratieroute 
voor kwetsbare diersoorten in 
Amsterdam.

Kenniscentrum
In de jaren negentig zijn 

de eerste plannen voor het 
Science Park gemaakt, voort-
bordurend op de wetenschap-
pelijke activiteiten die er sinds 
1946 waren ontstaan. Toon-
aangevende onderzoeksinsti-
tuten hier zijn het Nationaal 
Instituut voor subatomaire 
fysica (Nikhef), het Instituut 
voor Atoom- en Moleculaire 
Fysica (AMOLF), het Centrum 
voor Wiskunde en Informa-
tica (CWI), SARA Reken- en 
Netwerkdiensten en het 
Advanced Research Center for 
NanoLithography (ARCNL). Zij 
doen vooral fundamenteel on-
derzoek waaruit innovatieve 
oplossingen voor maatschap-
pelijke problemen rollen, bij-
voorbeeld op het gebied van 
gezondheid en energie.
De bètastudies van de UvA 
worden ook allemaal onderge-
bracht in Science Park. De eer-
ste was de faculteit Biologie. 
Meer recent heeft de Faculteit 
der Natuurwetenschappen, 
Wiskunde en Informatica in 
een opvallend en nu nog goed 
zichtbaar gebouw onderdak 
gekregen. Eromheen zullen 
behalve de al gerealiseerde 
gebouwen (zoals het sportcen-
trum met Eetcafé Oerknal, zie 

hieronder) nog vele universi-
taire bouwwerken verrijzen, 
waaronder diverse torens. Vijf 
bedrijfsverzamelgebouwen 
van Matrix Innovation Center 
zijn gesitueerd in het noorde-
lijke deel van het UvA-terrein.

Woningen
Gewoond wordt er ook in 
Science Park, vooral door 
studenten: aan de Carolina 
MacGillevrylaan en in de 
gebouwen tussen die laan en 
het spoor. Richting Kruislaan 
zijn er studentenflats, richting 
Molukkenstraat woningen 
voor alle Amsterdammers. 
Ook in de hoogbouw langs het 
fietspad Oosterringdijk wordt 
gewoond.
Aan de spoorzijde van Science 
Park hebben zich inmiddels 
ook een winkel (Spar) en een 
horecagelegenheid geves-
tigd. In een tijdelijke loods 
zit al sinds jaren het bekende 
Polder. Dit café-restaurant zou 
ooit gehuisvest gaan worden 
in een ingrijpend gereno-
veerde Anna Hoeve. Die hoeve 
(zie de pagina hiernaast) is 
nog de enige herinnering aan 
pre-wetenschappelijke tijden 
in Science Park. #

Het loopt storm bij sportcafé Oerknal  
Tekst: Jan Molenaar | Fotografie: Pascal van Zwieten 

Vroeger struinde ik hier rond 
met vriendjes in de volks-
tuintjes en weilanden. Als ik 
er nu doorheen fiets, is het 

een enorme drukte. Er is een 
universitair/wetenschappelijk/
studentikoos dorp verrezen en 
op de plek van de weilanden 

Vooral gebruikers van het universitaire sport-
centrum in Science Park blazen uit in Eetcafé 
Oerknal. Maar ook buurtbewoners kunnen hier 
goedkoop eten of deelnemen aan evenementen. 

bevindt zich nu onder meer 
sportcentrum Universum 
en het bijbehorende Eetcafé 
Oerknal.
Bij binnenkomst valt op dat dit 
een ruime horecagelegenheid 
is en toch gezellig. Het heeft 
de ambiance van een echt 
sportcafé met een pooltafel en 
een tafelvoetbalspel. Oerknal 
is eigendom van Stichting USC 
(Universitair Sportcentrum). 
Daar sporten voornamelijk 
studenten en medewerkers 
van de Universiteit van Am-
sterdam en de Hogeschool van 
Amsterdam. De Oerknal heeft 
dus geen commerciële opzet 
zoals andere cafés.

Goedkope maaltijden
Bedrijfsleider Pascal van 
Zwieten vertelt dat hij geen 
horecaopleiding heeft, maar 
studeerde aan de HTS. ‘In 
mijn studietijd werkte ik veel 
in de horeca en was ik een 
enthousiaste zaalvoetballer. 
Toen ik afgestudeerd was, 
belandde ik als assistent-be-

drijfsleider bij Oerknal en 
werd later bedrijfsleider.’
In Oerknal komen met name 
sporters na hun wedstrijd iets 
drinken. ‘Vooral de dinsdag-, 
donderdag- en vrijdagavond 
zijn goede avonden met veel 
sporters en gezelligheid.’ In 
Oerknal werken voornamelijk 
studenten parttime naast hun 
studie. Sommigen staan in de 
keuken, ook al hebben ze geen 
horeca-ervaring. Het doet me 
denken aan mijn tennisvereni-
ging waar vrijwilligers koken 
voor grote groepen zonder 
een specifieke opleiding en 
waar ook sommigen hier zeer 
getalenteerd voor zijn. Op 
deze manier kunnen eenvou-
dige maaltijden voor een klein 
bedrag geserveerd worden.

Evenementen
Bij Oerknal vinden verschil-
lende evenementen plaats. Bij 
grote voetbaltoernooien wordt 
er massaal op grote schermen 
gekeken. In juni vonden de 
studentenkampioenschappen 

hier plaats. En aan het eind 
van het studiejaar organiseer-
de Van Zwieten een festival 
met bandjes, springkussens en 
ander vertier.
Niet alleen voor studenten en 
universitaire medewerkers 
zijn Universum en Oerknal 
interessant. Universum biedt 
voor buurtbewoners en hun 
kinderen diverse sport- en 
ontspanningsmogelijkheden. 
Zo organiseert Sport4kidz 
eenmaal per maand in samen-
werking met Universum een 
weekend lang de Instuif Apen-
kooi voor kinderen (klimmen, 
glijden en zwaaien zonder de 
vloer te raken).
In het eetcafé kunnen ook 
niet-sportende bezoekers 
neerstrijken voor een maal-
tijd of drankje tegen een zeer 
schappelijke prijs. Een kopje 
koffie of een lunch tijdens een 
fietstocht door het nabijge-
legen Flevopark of op door-
tocht naar IJburg is zeker een 
aanrader! #

Vooral sporters ontspannen zich in Oerknal
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Er hebben zich al 17 huis-
houdens opgegeven om mee 
te doen en ongeveer de helft 
hiervan zal deze middag even 
komen aanwaaien om hun  
emmertje op te halen. Tom en 
Lea zijn alvast enthousiast om 
mee te doen. Ze krijgen naast 
hun emmertje ook een munt-
plantje mee.
Laura vertelt dat dit maar één 
van de manieren is waarop 
vrijwilligers betrokken zijn 
bij de Bajestuin, de prachtige 
buurtmoestuin hier. Ook werd 
er tot voor kort elke zondag ge-
zamenlijk in de tuin gewerkt, 
tegenwoordig is dat op een 
wisselend tijdstip.

Twee buurtbewoners komen 

langs en willen graag meehel-
pen, maar zeggen eigenlijk 
weinig keukenafval te hebben. 
‘En als  ik uienschillen heb, 
gooi ik ze meteen weg. Ik kan 
niet tegen die lucht. Dus ik ga 
niks in huis bewaren, maar we 
brengen het wel hiernaartoe, 
voor in de grote compostbak.’ 
Laura legt uit dat er bij de 
Bajestuin twee composthopen 
zijn. ‘De ene moet rusten en af 
en toe omgeschept worden. Je 
moet nieuw gft-afval altijd op 
de andere hoop gooien, daar-
om zullen we er een duidelijke 
pijl bij zetten.’ Ze voegt eraan 
toe dat een goede compostbak 
niet stinkt. ‘En de emmertjes 
hebben een koolstoffilter tegen 
luchtjes.’

Het Buren Compost project 
wordt gesteund door subsidie 
van het Stadsdeel. Van dat 
geld zijn de inzamel-emmers 
gekocht en is de mooie, zelf 
vormgegeven folder gedrukt.
Het idee is dat per wijk, Am-
stelkwartier, Bajesdorp en de 
studentencontainers, er één 
centrale grote compostbak 
wordt geplaatst waar ieder zijn 
of haar emmertje met groente- 
fruit- en tuinafval in kan legen. 
En het Bajestuin-team haalt dat 
dan wekelijks op. Eigenlijk een 
beetje zoals de schillenboer 
langskwam in de jaren ‘50. 
Uiteindelijk komt het dan bij 
de compost van de Bajestuin. 
De tuiniers  kunnen het goed 
gebruiken en tegelijk produ-

ceren de deelnemers zo nog 
maar de helft van hun hoeveel-
heid huisafval. 

Intussen zijn er weer nieuwe 
deelnemers bij komen zitten. 
Herman en Bas wonen ook in 
Bajesdorp. ‘Niet zo lang gele-
den werd gft-afval nog apart 
opgehaald, dat was ik ook 
gewend toen ik nog bij mijn 
ouders woonde. Daarom wil-
len we hier ook graag meedoen 
met afvalscheiding.’
Er komt ook een deelnemer 
langs uit het nieuwe Amstel-
kwartier, Akke. Ze kende 
Bajesdorp eerst nog niet, al 
is het hemelsbreed vlakbij. 
‘Waar zou bij jou in de buurt 
het beste een centrale emmer 
kunnen worden neergezet?’, 
vraagt Guro. ‘Tja, waar open 
ruimte is, wordt die binnen 
de kortste keren weer volge-
bouwd.’ Akke vertelt dat een 
moestuinbakken-project daar 
in de buurt niet zo goed is aan-
geslagen. ‘Je moet best wel veel 
weten, over wanneer je moet 
planten en hoe je moet uitdun-
nen. Het was niet goed door-
dacht.’ Laura: ‘Als je er meer 
van wilt weten hoe je moet 
tuinieren, kun je ook altijd hier 
aankloppen.’

Hoeveel compost willen ze 
eigenlijk verzamelen met dit 
project? ‘We mikken op 40 

deelnemers, de helft heeft 
zich al aangemeld. We hopen 
onder andere via Dwars door 
de Buurt verder nog mensen te 
krijgen. Maar we kunnen na-
tuurlijk niet overal in de stad 
gft-afval gaan ophalen.’
Gelukkig wordt ook in sommi-
ge andere buurten al compost 
ingezameld, meestal via buurt-
initiatieven, zoals in de Pijp 
en bij Oost-Indisch Groen. Het 
zou mooi zijn als dit op grotere 
schaal zou gaan gebeuren. #

Meer info en aanmelden:
www.bajesdorp.nl/bajestuin
bajestuin@bajesdorp.nl

Reacties naar: tonquichot@
gmail.com [info]

Als ik aan kom fietsen bij de Bajestuin op deze nazomermiddag, zit aan de 
geïmproviseerde tafel al een groepje mensen geanimeerd te praten. Het zijn 
Guro en Laura, de initiatiefnemers van het Buren Compost Project en een 
paar studenten uit de containerwoningen aan de Wenckebachweg. Er ligt 
een uitgebreide folder over het wat en waarom van dit project op tafel.  
En er staat een stapel gft-emmertjes klaar voor de deelnemers. Ook is er  
zelfgebakken taart en koffie! 

Buren Compost Project 
Moestuin

Sinds enkele maanden is 
buurtservicecentrum Blije 
Buren op dit stukje grond 
neergestreken. Eerder had 
het buurtcentrum het leeg-
staande wachthuisje van het 
Gemeentelijk Vervoersbedrijf 
aan de overkant van de straat 
in gebruik, daar waar eerder 
het eindpunt van buslijn 22 

was. Maar dat wachthuisje 
werd in het voorjaar door het 
vervoersbedrijf weggehaald. 
Sinds 2 september heeft Stich-
ting Blije Buren twee andere 
portocabins bemachtigd, die 
binnenkort worden opge-
knapt.
Mensen met elkaar in contact 
brengen, dat is het doel van 

Blije Buren. En als je er wat 
langer bent, merk je dat dit 
heel goed lijkt te lukken. ‘Jij 
bent bijzonder en de moeite 
waard. Samen kunnen wij de 
eenzaamheid verdringen, de 
saamhorigheid vergroten’, 
zo staat te lezen in de Blije 
Buren-flyer. Franny Emma 
en Peter Gaulterus zijn de 
drijvende krachten achter 
het project, dat al op diverse 
plekken in Amsterdam in 
leegstaande gebouwtjes heeft 
gebivakkeerd.

Winkeliers helpen mee
‘We halen elke ochtend met 
ons busje onverkoopbare 
groenten en fruit op bij een 
paar winkels in de Javastraat,’ 
vertellen Franny en Peter. 
‘Brood van de vorige dag 
halen we bij Ekoplaza en een 
Marokkaanse bakker. Van 
een bakker in Zuid krijgen we 
aan het eind van de middag 
zelfs brood van dezelfde dag. 
Die ondernemers steunen ons 
initiatief. We sorteren alles en 
wat nog bruikbaar is, stallen 
we uit in onze kraam. Ieder-
een mag het gratis komen 
halen. Er is veel eenzaamheid 
in de buurt. Veel mensen lo-
pen daarom dagelijks binnen, 
om even aanspraak te hebben. 
Wij zijn er gewoon altijd, je 
hoeft met ons geen afspraak te 
maken. De voedselkraam blijft 
zelfs ’s nachts open, en dat 
gaat wonderwel goed.’
Een oude dame wordt met een 
buurtbusje voor de portocabin 

afgezet. Bewoners van het 
verzorgingshuis Flevohuis ko-
men langs, inwoners van Oost, 
maar ook mensen uit andere 
buurten. Dagelijks komen er 
zo’n 150 mensen aanwaaien. 
Sommigen komen omdat ze 
weinig geld hebben, anderen 
omdat ze het weggooien van 
voedsel willen tegengaan.

Steun van stadsdeel
Zondagmiddag 11 oktober wa-
ren omwonenden uitgenodigd 
een kijkje te komen nemen. 
Het was behoorlijk druk, 
overal stonden bloemen op 
tafels en gelukkig scheen ook 
de zon, zodat het aangenaam 
buiten zitten was. Sommige 
mensen hadden zelf iets lek-
kers gemaakt. Buurtbewoners 
konden vragen stellen en hun 
zorgen neerleggen bij de pro-
jectleiders. Zo zijn sommigen 
bang dat er ratten afkomen op 
de etenswaren, maar volgens 
Franny is dat niet nodig: ‘De 
kraam houden we constant 
op orde en het brood zit in 
afgesloten plastic kisten. Maar 
we vinden het heel belangrijk 

om zoveel mogelijk rekening 
te houden met de zorgen en 
wensen van de omwonenden.’
Helaas is de gemeentelijke 
vergunning nog niet rond. Zo-
doende is er nog geen aanslui-
ting op elektra en water. ‘Ik 
heb heel veel respect voor wat 
zij doen en bereikt hebben 
en het is echt de hoogste tijd 
dat zij weer een klimaatbe-
stendig dak boven hun hoofd 
krijgen’, schreef Ivar Manuel 
(voorzitter Stadsdeel Oost) op 
Facebook toen de stichting op 
27 juli haar vijfjarig bestaan 
vierde. Het is te hopen dat 
de papierwinkel snel in orde 
komt, nu de winter in aan-
tocht is. #

Voor meer info: www.blije-
buren.nl, stichtingblijebu-
ren@gmail.com. Je kunt Blije 
Buren ‘liken’ op Facebook 
en volgen op Twitter. Of je 
kunt bellen met Franny: 06 
233 93 437. Iedereen kan 
elke dag gratis groente, fruit 
en brood uitzoeken bij de 
kraam. Neem wel je eigen 
boodschappentas mee. 

Het voelt als een dorpsplein, dat braakliggende 
terreintje bij de rotonde Cruquiusweg en Th.K. 
van Lohuizenlaan in Amsterdam-Zeeburg. Een 
portocabin, een grote groenten-, fruit- en brood-
kraam onder een luifel, overal zitjes en planten, 
ernaast de volkstuintjes. Mensen komen langs, 
praten met elkaar en pakken van het gratis  
voedsel. 

Tekst en fotografie: Mariek Hilhorst

Dorpsplein Blije Buren 

Blije Buren voor gratis overgebleven voedsel uit de winkels

Tekst: Ton Hendrix 
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Het is aan het begin van de 
avond en de bel gaat. Ik open 
de voordeur en voor me staat 
een gedrongen vrouw met 
sluik haar. Met beide handen 
houdt ze een grote kooi van 
rood plastic vast. Haar bruine 
ogen kijken me vanachter een 
fors montuur verdwaasd aan.
Ik ken haar van gezicht, ze 

woont even verderop. Vaak 
zie ik haar in een ochtendjas 
en op pantoffels een kwijlende 
boxer uitlaten.
 ‘Ken ik effe in de tuin kijke, 
m’n poes is pleite!’ Ondertus-
sen staat ze al met haar kooi 
in de hal.
‘Maar natúúrlijk mevrouw.’
Ik loop met haar door het huis 

naar achteren en open de 
tuindeuren. Het is mistig.
‘Mientje, Mientje,’ roept ze 
met een schelle stem. ‘Die 
klojo van ’n zoon heb de deur 
ope late staan.’ Over haar 
bepoederde wangen rollen 
tranen omlaag. Ik weet niet 
goed raad met deze plotse-
linge gemoedsverandering. De 
potige tante die mijn woning 
met kooi en al kwam binnen-
stormen, is ineens een hulpe-
loos wezentje.
Ik troost haar, vraag haar hoe 
Mientje eruitziet en beloof 
naar haar poes uit te kijken. 
Zwijgend loopt ze de stoep op 
en met haar hoofd naar voren 
gebogen verdwijnt ze in de 
dichte mist.
Dit is zíj dus, bedenk ik me, de 
vrouw die haar huis vol met 
katten heeft staan. De meeste 
ervan weliswaar dood. Mijn 
naaste buurvrouw vertelde 
me dit eens, zij was bij haar 
binnen geweest. Ze heeft al 
haar overleden katten laten 
opzetten. De beesten zitten, 
liggen en staan in hun meest 

karakteristieke houdingen 
verspreid door het huis. Een 
rooie kater ligt uitgestrekt op 
de divan. De zwarte kat zit 
voor de gashaard eeuwig naar 
de vlammen te staren, en de 
witte zit voor het raam op de 
vensterbank naar buiten te 
turen.
Als pikant detail vertelde 
mijn buurvrouw me dat deze 
vrouw een onlangs overleden 
kat in de diepvries had liggen 
op het moment dat zij er op 
bezoek was. De preparateur 
had het even te druk, had de 
vrouw tussen neus en lippen 
door tegen mijn buurvrouw 
verteld. En volgens mijn 
buurvrouw was haar huis 
tot aan de nok toe opgevuld 
met vergaarde rotzooi van de 
straat en van de kringloop-
winkel. Het was niet mogelijk 
om je op een normale manier 
door het huis te begeven. Zo 
volledig dichtgetimmerd zat 
haar woning met allerhande 
huisraad en prullaria. 
‘Als we ooit nog eens overlast 
van ongedierte krijgen, dan 

komt het dus bij haar van-
daan,’ zei mijn roddelende 
buurvrouw, en haar gezicht 
vertrok daarbij in een grimas.

Enkele dagen later kom ik op 
straat de vrouw van verderop 
tegen, en ik vraag haar of 
Mientje al weer terecht is?
Ze knikt zeer tevreden met 
haar hoofd. ‘Ja meneer, ze zat 
opgeslote in ’n tuinhuisje effe 
verderop, en ze was helemaal 
zwart. Ze is normaal helemaal 
wit, weet u, maar ik ken d’r 
niet terug, zo vies was ze... Ik 
hed allemaal brieffies gehange 
met m’n witte poes pleite. Tja, 
niemand zag tuurlijk meer 
dat ze wit was. Die roetzwarte 
mop van me...’ Enthousiast 
zit ze me een heel verhaal te 
vertellen, ze is zo blij als een 
klein kind.
Ik neem afscheid van haar, en 
wens haar een fijne dag.
En ik ben blij dat Mientje 
weer terecht is. Dat Mientje 
zich nog frank en vrij door ’t 
volgepropte huis mag bewe-
gen. Gelukkig is ze nog niet 
aan haar ‘opgezette leventje’ 
begonnen. Dat is voor haar 
nog even uitgesteld...#

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

M’n poes is pleite 

Het hoge gras aan de water-
kant ruiste in een zomerbries. 
We strekten onze naakte 
lichamen er loom tussen uit. 
Achter ons, aan het zicht ont-
trokken, lagen het Flevopark 
en de scheefgezakte grafstenen 
van de Joodse begraafplaats 
te sidderen in de zon. Dirk 
draaide een joint. Hij nam een 
diepe haal en gaf hem aan 
mij. Genietend sloot ik mijn 
ogen en zwaaide mijn benen 
over de rand van de kade. Ik 
liet mijn voeten in het koele 
water bungelen. ‘Hé joh, dat 
moet je niet doen.’ Dirk keek 
me plagend aan. ‘Dat water is 
zwaar vervuild. Weet je dat 
ze hier laatst een vis met twee 
koppen hebben gevangen?’ ‘Ja 
vast,’ grapte ik, maar ik trok 
mijn voeten vlug omhoog en 
ging naast Dirk liggen.
‘Is het water echt zo vies?’ 
vroeg ik. ‘Ach, je hoort soms 
van die verhalen,’ schokschou-
derde Dirk, ‘Je weet toch, 
sommige mensen denken dat 
we met de onderzoeken van de 
universiteit het water hebben 
vervuild. Radioactief. Nou, 
alsof die gasfabriek verderop 
de boel niet vervuild heeft! 
Ga je trouwens mee naar die 
nieuwe film, Jesus Christ Super 
Star?’
Ik schaterde het uit. ‘Jezus, 
nee, alleen die naam al! Mijn 
ouders zijn woedend. Die 
vinden het heiligschennis van 
een stel hippie-tuig.’ Dirk rolde 
zich boven op me. ‘Laten ze 
dan maar niet zien, hoe zondig 

hun dochter is.’ We vreeën tus-
sen het gras. Het zweet drupte 
van zijn lijf op het mijne. Ik 
hijgde van opwinding en van 
de hitte en duwde hem van me 
af. In mijn tas zocht ik naar 
mijn veldfles met water. Dirk 
trok aan mijn hand. ‘Ga zitten, 
straks komt er iemand langs, 
sta jij daar poedelnaakt.’ Ik 
schopte naar hem. Dirk kwam 
overeind en probeerde me te 
pakken. Gillend dook ik weg.
Mijn voet slipte over de rand 
van de kade. Ik probeerde 
mijn evenwicht te houden, 
maar viel met een harde plons 
achterover het water in. Ik 
gilde van schrik en kreeg een 
sloot water binnen. Proestend 
kwam ik weer boven. Dirk 
keek me schaapachtig aan en 
stak zijn hand uit. ‘Sorry’, zei 
hij. Hij trok me op de kant. 
‘Hmm, dat was wel lekker, 
eigenlijk’, antwoordde ik. Ik 
droogde me af met het plaid 
waar we op gelegen hadden 
en begon me aan te kleden. 
Ik moest gaan, ik had bijna 
tentamens en had nog niet veel 
geleerd. Dirk stopte zijn spul-
len in zijn tas. ‘Wanneer zie ik 
je weer?’, vroeg hij verlangend. 
‘Ik zie wel’, zei ik.

Ik wist niet of ik me bang 
moest voelen, of blij, of mis-
schien wel allebei, toen ik het 
ontdekte. Ik stapte op mijn 
fiets en reed naar de Indi-
sche buurt. Dirk kwam naar 
beneden, ‘Lang niet gezien.’ 
Ik schraapte mijn keel. ‘Ik ben 

zwanger. Van jou.’ Dirk keek 
naar mijn buik.  ‘Kom maar 
even boven, naar mijn kamer.’
Op zijn kamer stak hij een joint 
op. Na een paar halen gaf hij 
hem aan mij. Ik schudde mijn 
hoofd. ‘Word ik misselijk van.’ 
Dirk wachtte tot hij wat rusti-
ger werd. ‘Jezus’, zei hij. ‘Ja’, 
antwoordde ik. Na een tijdje 
stond ik op en trok mijn jas 
weer aan. Bij de beneden deur 
haalde hij me in en draaide 

me om. Hij kuste me hard op 
mijn mond. Toen keek hij me 
aan. ‘Gaan we samen wonen? 
Wat zullen je ouders boos zijn. 
Mijne ook!’ ‘Ja,’ zei ik, ‘ja en ja.’

Niemand had beweerd dat 
bevallen gemakkelijk was, 
maar ik was zo opgelucht toen 
de verloskundige eindelijk 
zei: ‘Nu mag je heel hard gaan 
persen, meid’.  En dat deed ik. 
Alsof mijn leven er vanaf hing. 
Dat deed het misschien ook 
wel... Dirk kneep in mijn hand. 
‘Denk maar aan de dag dat we 
dit kleintje maakten,’ zei hij, 
‘Hoe we vreeën in het gras. 
En dat jij in het water viel.’ Ik 

glimlachte flauwtjes. ‘Radioac-
tief water,weet je nog?’
Na uren van martelende pijn 
voelde het als een bevrijding 
toen ik de baby eindelijk uit 
mij voelde glijden. Ik keek naar 
de verloskundige. ‘Wat is het?’ 
vroeg ik schor. De verloskun-
dige wikkelde het kind vlug in 
een deken. Ze leek in paniek. 
‘Zo erg kan het toch niet zijn?’ 
grapte ik tegen Dirk, ‘Het heeft 
vast geen twee hoofden.’ Dirk 
sloeg de deken opzij en staarde 
naar ons kind. ‘Oo... oo, Jezus!’ 
stamelde hij. #

Radioactief
Tekst: Melissa Plomp | Illustratie: Ruud Meijer

Méland Langeveld | Illustratie: Judith Lammers 

Onalledaags
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Poppentheater Koos 
Kneus
Elke zondag en woensdag
Poppenkast op het Iepenplein, 
reserveren en meer informatie www.
kooskneus.nl. Vrolijke voorstellingen 
met schminken en verkleedkleren, 
drankje en koek, ook voor verjaardags-
feestjes. 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 1, 8 en 
15 nov. en 6, 13, 20 en 27 dec.:
10.30: Waar is mijn die-da-doedelzak?   
2 – 4 jaar
12.00: Kale Opa gaat op reis, 2 – 4 jaar
14.00: De heks en de blauwe tovenaar, 
4 – 8 jaar
15.30: In de bananenschijn! 4 – 8 jaar

Programma op de woensdagen 4, 11 
en 18 nov. en 9, 16, 23 en 30 dec.:
14.00: Alle hens aan dek! - Piratenver-
haal, 4 – 8 jaar
15.30: Ukkepuk en de schildpad, 4 – 8 
jaar
Speciaal Sinterklaasprogramma op 
zondagen 22 en 29 nov.:
10.30 en 12.00: Sint en Piet in de speel-
goedwinkel, 2 - 4 jaar
14.00 en 15.30: Sinterklaas en de 
pepernootboot, 4- 8 jaar
Speciaal Sinterklaasprogramma op 
woensdagen 25 nov. en 2 dec.:
14.00: Sinterklaas en de pepernoot-
boot, 4- 8 jaar
15.30: Sint en Piet in de speelgoedwin-
kel, 4 – 8 jaar

Oostblok

zo 1 nov. 15.00 en 16.15:
Een klein geheim – Wonderland (1 – 5 
jaar)
Sajetplein 39
zo 1 nov. 20.30:
Solar Nights: performance
2e van Swindenstraat 26
di 3 (try-out), wo 4 (try-out), vr 6 
(première), za 7 en zo 8 nov. 20.30:
Jopie: De Zwarte Volksjongen Werd 
Premier – Frank Wijdenbosch, Sergio 
IJssel & Stuart Rahan
Sajetplein 39
do 5 nov. 20.30:
Cinema: Another Bullshit Night from 
Cleveland
Sajetplein 39
vr 6, za 7, vr 13, za 14, vr 27 en za 28 
nov. 20.30:
Life ain’t a picnic – DEGASTEN
6 keer op een bijzondere locatie in Oost

ma 9 nov. 20.30:
Boekpresentaties Cees van Ede en 
Frans Strijards, interview door theater-
criticus Loek Zonneveld
wo 11 nov. 10.30:
Wie heeft Monkie gezien?  – Bergpro-
ducties (2 – 5 jr) 
vr 13 en za 14 nov. 20.00:
Stof #13 Antigone Unplugged – Aluin
Sajetplein 39
zo 22 nov. 16.00:
Joris en de Draak – Ida van Dril en 
Michiel Schreuders (6 – 106 jaar)
Sajetplein 39
vr 27 en za 28 nov. 20.30:
Your body - My Landscape – Gyula 
Berger & Roos van Berkel
2e van Swindenstraat 26
zo 29 nov. 16.00:t
Door de bomen – De Theatertroep 
(4 – 104 jaar)
Sajetplein 39
do 3 dec. 20.30:
Cinema: Another Bullshit Night from 
Cleveland
Sajetplein 39
vr 4 dec. 20.00: 
Verse Vis #7: pril werk van jong talent
Sajetplein 39
zo 6 dec. 20.00:
Badcuyp’s Sunday Night Jazz
2e van Swindenstraat 26
zo 13 dec. 16.00: 
De Moraalridder – Er was eens in Oost 
(4 – 104 jaar)
Sajetplein 39
wo 16 dec. 10.30:
Het meisje met de zwavelstokjes – Het 
Kleine Theater (2 – 6 jaar)
Sajetplein 39
zo 20 dec. 20.00:
Badcuyp’s Sunday Night Jazz
2e van Swindenstraat 26
Kijk verder op www.oostblok.nl. 

Badhuistheater
zo 1 nov 20.15:
Allerheiligen – Campfire
do 5 nov 20.15:
Cymbeline – Shakespeare Karaoke
za 14 nov 20.00 – 01.00:
Alive and Kicking (swingend dansfeest)
vr 20 nov 20.00: 

OpSPraak (politiek café)
za 21 nov 16.30 en 20.30:
Mikulas (Tsjechisch kerstspektakel)
’s middags voor kinderen, ’s avonds 
voor volwassenen
zo 29 nov 20.15:
Beatniks – Campfire
do 10 dec 20.15:

Winter’s Tale – Shakespeare Karaoke
do 17, vr 18, za 19 en zo 20 dec 20.15:
Plough and the Stars – het huistheater-
gezelschap van Mike’s Badhuistheater
Zie verder www.badhuistheater.nl

Tropenmuseum
---ACTIVITEITEN---
elke zo in nov. 14.00 – 15.00:
The Sixties – Rondleiding met Jeopardy 
Quiz
za 7 nov.:
Museumnacht: HAPPY 60s PARTY
---VOOR KINDEREN---
za 31 okt. en zo 1 nov.:
The Sixties – Rondleiding en Jeopardy 
Quiz
elke za en zo in nov. 12.00 – 16.00: 
Creatieve kinderactiviteit: hippe kralen 
uit Oeganda (4 t/m 18 jaar)
elke za en zo in nov. en dec.: 
ZieZo Marokko – Reis mee met Esmaa, 
Fatima, Nasrdin en Yousef: doe-ten-
toonstelling
Voor actuele prijzen en tijden: www.
tropenmuseumjunior.nl. 
---TENTOONSTELLINGEN---
t/m 13 maart 2016:
The Sixties – A Worldwide Happening
t/m voorjaar 2018:
ZieZo Marokko – Reis mee met Esmaa, 
Fatima, Nasrdin en Youseft

Etalagegalerie Inkijk
elke dag van 07.00 – 24.00:
de lichtinstallatie GONE van Domeni-
que Himmelsbach de Vries in metro-
station Wibautstraat
elke dag van 07.00 – 24.00:
de ‘verlichtende’ installatie McJezus’ 
van Casper Braat in metrostation 
Weesperplein
elke dag van 07.00 – 24.00:
de lichtsculptuur CUBE van Paul Baart-
mans in metrostation Waterlooplein
Meer info: 020-6925733 of www.
polderlicht.com

OBA Javaplein
elke woe 14.00: 
Samen lezen voor kinderen van 8 t/m 
10 jaar
elke woe 15.00: 
Voorlezen voor kinderen van 4 t/m 7 
jaar, o.b.g. van een ouder
elke di 14.00 – 17.00: 
Leef en Leer! – oefenspreekuur (vrije 
inloop)
Zie ook www.leefenleer.nl. 
elke vr 10.00 – 12.00:
spreekuur Samenspraak, een buurtge-
richt taalcoach project
woe 4 nov. 14.30:
De Billenbijter: Roos Dansverhalen 
(2 – 4 jaar)
di 24 nov. 20.00:
Saskia Goldschmidt over De Vodden-
koningin
vr 27 nov. 10.30 - 12.00:
Tablet café (vrije inloop)

vr 11 dec. 10.30:
Mama is lief! (0 -2 jaar)
---EXPOSITIES---
2 nov. t/m 30 dec.:
Foto’s: fotografen van de vereniging 
NAFVA tonen hun werk
2 nov. t/m 30 dec.:
Caroline Kos: Textielboeken en wand-
kleden

OBA Linnaeus
elke woe 15.00-15.30:
Voorlezen voor kinderen van 4 t/m 7 
jaar
vr 6 nov. 10.30:
Boekstart: Mama is lief (0 -2 jaar)
vr 13 nov. 10.30 – 12.00:
English Spoken: Selected Poetry
Discussion presented by Ernst Pat-
tynama and Veronica van Roon.
za 21 nov. 14.00 – 16.30: 
Schrijfcafé: inspiratie en advies
De schrijvende zusjes Eva & Renee 
Kelder zorgen voor de professionele 
begeleiding.
za 28 nov. 13.00:
Architectuurwandeling door Oostpoort, 
Frankendael en Transvaalbuurt
vr 11 dec. 10.30 – 12.00:
Englisch Spoken: Charles Dickens and 
December
Discussion presented by Loes van der 

Zande and Anneke Hesp.

NedPhO
woe 11 nov. 15.00 – 16.00:
Koepelconcert voor Kids (5+): Brief aan 
jou
vr 13 nov. 12.00 – 13.00:
Openbare repetitie: Mahlers voorge-
voel
zo 29 nov. 15.00 – 16.00:
Koepelconcert op zondag: Bernstein 
360
woe 2 dec. 15.00 – 16.00:
Koepelconcert (4+): Muzikaal Sinter-
klaasfeest
zo 20 dec. 15.00 – 16.00:
Koepelconcert op zondag: Kerstconcert
Q-Factory
za 31`okt. 19.30:
Grote Prijs van Nederland kwartfinale 
Hiphop
za 31 okt. 22.30: Mad Ed’s 60’s 70’s 
Dance Party
zo 1 nov. 21.00:
Smif n Wessun – Sean Price Tribute
do 5 nov. 19.30:
3 voor 12: Borns (USA)
vr 6 nov. 22.30:
Copacabana XL
zo 8 nov. 16.00:
Rock Books met Jaap Boots
za 14 nov. 19.30:
Grote Prijs van Nederland kwartfinale 
Bands
vr 20 nov. 22.30:
Copacabana XL
za 21 nov. 20.30:

Dilated Peoples (USA)
ma 23 nov.:
Poptv #7
do 26 nov. 17.00:
Pique!: Anne Groen + Jordi Repkes
Zie verder www.q-factory-amsterdam.
nl (ook voor programma in dececmber)
Adres: Atlantisplein 1

Pompstation
elke do, vr, za en zo:
Livemuziek, op vr en za worden de 
bands gevolgd door een DJ.
De bands spelen rustig en als achter-
grond tijdens het diner.
Meer info: www.pompstation.nu

Mezrab
elke woe:
Sysmo Amsterdam: 2 uur dansen op 
100% geïmproviseerde live-perscussie 
muziek.
Meer info: www.mezrab.nl

Galerie oost-online
Nieuw in samenwerking met het Kunst-
hek, de expositieruimte aan het hek 
van het Oosterpark: expositie online op 
Oost-online. Het werk van kunstenaar 
Simon Oud vormt de eerste expositie 
tegelijkertijd online en offline

Voor actuele informatie zie: 
www.oost-online.nl

Adressen 

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

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

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

OBA Linnaeus
Linnaeusstraat 44
020-6940773

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

Etalagegalerie Inkijk
020-6925733 
www.polderlicht.com

Tropenmuseum
Linnaeusstraat 2  
www.tropenmuseum.nl  
020 5688200

NedPho-Koepel 
Batjanstraat 3,  
www.orkest.nl,  
020-5217502
Pompstation:
Zeeburgerdijk 52
020-6922888
www.pompstation.nu

Mezrab:
Wilhelmina Pakhuis
Veemkade 576
www.mezrab.nl

Muiderkerk
Linnaeusstraat 37
tel 020-668 22 02

Q-Factory
Atlantisplein 1
www.q-factory-amsterdam.nl

Kale opa en oma

Alive and kicking

Joris en de Draak

Shakespeare Karaoke in het Badhuistheater
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Niet alleen voor het CBK 
waren er bezuinigingen, ook 
andere culturele instellingen 
hadden ermee te maken. 
Daarentegen wordt in Oost-
poort nog flink gebouwd. Het 
laatste deel is in aanbouw met 
verschillende koopwoningen 
waarvan een aantal aan het 
water geïnspireerd zijn door 
de industriële bouwstijl uit be-
gin 1900 van het Kunstencen-
trum. Een nieuwe omgeving 

die stimulerend kan werken 
voor het kopen of huren van 
een mooi kunstwerk via de 
kunstuitleen van het CBK.

Nieuw elan
Sinds vier maanden is Ute 
Kohlmann de nieuwe, ge-
dreven coördinator van het 
CBK. Ze heeft Duitse wortels 
en studeerde in Parijs aan de 
Sorbonne. Daar behaalde ze 
masters in moderne heden-

daagse kunst en cultureel ma-
nagement. Daarnaast rondde 
ze de kunstacademie af met 
als richting fotografie/video. 
Kohlmann spreekt vloeiend 
vier talen en woont nu tien 
jaar in Nederland na haar 
verblijf in Parijs.
‘Ik werk al vijftien jaar in 
de culturele sector,’ vertelt 
Kohlmann. ‘Ik heb als project-
manager grote festivals een 
platform gegeven zoals New 
Now, georganiseerd door de 
European League of Institutes 
of the Arts. Dit festival presen-
teert dans, theater en expo-
sities van jonge kunstenaars. 
Het heeft in verschillende 
landen plaatsgevonden zoals 
Portugal, Frankrijk, Neder-
land, Engeland, Litouwen en 
Estland.’
In het CBK loopt de kunst-
uitleen als vanouds en is het 
beleid min of meer hetzelfde 
gebleven met wat andere 
accenten. Een mooie ten-
toonstelling met een selectie 
uit de vijfduizend werken 
van de kunstuitleen met als 
thema ‘rood’ is net achter 
de rug. De kleur rood liep 
als een leidraad door deze 
tentoonstelling en je zag hoe 
de veelzijdigheid van deze 
kleur composities en inhoud 
van een kunstwerk kan beïn-
vloeden. Bijzonder educatief 
voor het basis- of voortgezet 
onderwijs.

Museumnacht
‘Er komen in het CBK span-
nende nieuwe tentoonstellin-
gen aan,’ zegt Ute Kohlmann. 
‘In november hebben we 
een spectaculaire expositie 
Lichtbaden in samenwerking 
met Stichting Polderlicht. De 
opening is tijdens de Muse-
umnacht op 7 november. 
Deze tentoonstelling van 
zeven lichtkunstenaars loopt 
door tot in het nieuwe jaar. 
De lichtkunstwerken komen 
het meest tot hun recht in het 
donker. Het is niet mogelijk 
om het CBK te verduisteren, 
dus we hebben speciaal voor 
Lichtbaden de openingstijden 
verschoven. De kunstwerken 
kunnen tijdens de schemering 
en gedurende de avonduren 
worden bekeken, van 16 tot 
22 uur.’
De lichtkunstinstallaties 
worden allemaal gekenmerkt 
door beweging – prettige 
loomheid of juist met een 
hypnotiserende ritmiek, legt 
Kohlmann uit. ‘Loes Diephuis 
en John Prop van Stichting 
Polderlicht kozen zeven kunst-

werken uit, alle daterend van 
de laatste paar jaar. Ze zijn 
heel verschillend, van ouder-
wetse overheadprojecties tot 
state-of-the-art ledkunst en 
van minimal tot uitbundig. En 
werken die weliswaar dyna-
misch zijn, kleurrijk soms, 
maar die tegelijkertijd ook 
een bepaalde rust ademen. De 
toeschouwer kan plaatsnemen 
in een van de honderd aanwe-
zige strandstoelen en lekker 
languit liggen “te lichtbaden”. 
Even een moment van rust in 
een hectische wereld. Je zou 
kunnen zeggen dat deze licht-
tentoonstelling, dit volgens 
John Prop, geen interactieve 
maar interpassieve kunst laat 
zien.’ #

De tentoonstelling ‘Licht-
baden’ opent op 7 novem-
ber van 18 tot 20 uur, en is 
daarna te zien t/m 9 januari 
2016. Het CBK heeft dan aan-
gepaste openingstijden: wo 
t/m vr van 16 tot 22 uur, za 
van 13 tot 22 uur. De toe-
gang is gratis. Zie ook www.
cbkamsterdam.nl.

Het is wat stil geweest rond het Centrum  
Beeldende Kunst (CBK) Amsterdam aan de Oranje 
Vrijstaatkade, aan de achterkant van het  
stadsdeelkantoor. Maar spannende exposities 
blijken in aantocht.

Tentoonstelling 
lichtkunst in CBK
Tekst: Ellen Groeneweg / Fotografie: Stichting Polderlicht 

‘Breathing Cloud’ van Dorette Sturm

De kinderen worden begeleid 
door muziekdocenten van 
Klassiek rondom de Klas en 
door musici van het Neder-
lands Philharmonisch Orkest. 
De NedPhO-Koepel, Batjan-
straat 3 (de voormalige Majel-
lakerk), is de thuisbasis van 
dit orkest.
Doe normáál Driss vertelt het 
verhaal van Driss, een jongen 
die met zijn ouders, broer 
en zusjes woont in de Kroe-
poekstraat, een knipoog naar 
de Indische Buurt. De kin-
deropera werd voor het eerst 
opgevoerd in juni 2014 en 
was toen een groot succes: de 
belangstelling was groter dan 
de capaciteit. Daarom gaat de 
opera nu tweemaal in rep-
rise. Doe normáál Driss werd 
speciaal voor Klassiek rondom 
de Klas gecomponeerd door 
Kees Olthuis en staat onder 

leiding van dirigent Michael 
Hesselink.
Klassiek rondom de Klas 
is een burgerinitiatief dat 
gratis klassieke-muzieklessen 
organiseert als naschoolse 
activiteit voor kinderen uit de 
Indische Buurt. Het doel is om 
de kinderen het plezier van 
samen muziek maken te laten 
ontdekken. De organisatie, de 
muzieklessen en de ondersteu-
ning worden uitgevoerd door 
35 enthousiaste medewerkers, 
bijna allen vrijwilligers. Ook 
leerkrachten, buurtbewoners 
en ouders worden nauw 
betrokken bij Klassiek rondom 
de Klas. De muziekinstrumen-
ten komen van het Instrumen-
tendepot Leerorkest.  

Info en reserveren voor de 
opera: klassiekrondomde-
klas.nl. #

De kinderopera Doe nor-
máál Driss is op dinsdag 10 
november maar liefst twee-
maal te zien in de NedPhO-
Koepel in de Indische Buurt: 
om 17.00 en 19.00 uur. De 
opera wordt opgevoerd door 
bijna honderd kinderen 
afkomstig van basisscholen 
in de Indische Buurt. 

Kinderopera

‘Performing Light’ van Lola Bezemer & Juri Suzuki

Het Rode Loper Festival 
strijkt voor de tweede afle-
vering neer in Betondorp. 
In het weekend van 23 en 
24 april in 2016 bent u daar 
pas echt Smakelijk Welkom. 
Maar het voorproefje is al 
op zaterdag 31 oktober in 
het Brinkhuis. 

Wil je straks op het podium 
van de Rode Loper staan? Wil 
je mee-organiseren? Of heb je 
zelf een creatief plan? Kom op 
31 oktober naar het Brinkhuis 
(Landbouwstraat 63) tussen 
16.00 en 20.00 uur en ontmoet 
daar de organisatoren.Of 
geniet op die dag van enkele 

voorproefjes. Er zijn previews 
van fotografieproject Yarre 
Stooker, theaterprojecten 
Esmeralda Detmers en Csilla 
Lakatos, eetbare tapijten van 
Janneke van Zanden, theater-
workshop door ImproBattle 
en een voorproefje bierbrou-
wen voor beginners. Verder is 
er medewerking van DJ Collin, 
het Rabarber Imperium, the 
Smoothiegirls, de Taarttantes, 
Tamara’s Kidsclub en ande-
ren.
Op het programma staan ver-
der muziek, hapjes, drankjes, 
kinderactiviteiten, soep en een 
ouderwets gezellig gezamen-
lijk televisiekijk-moment. 

Info: www.rodeloper.org. #

Rode Loper in Betondorp 

Hoe ziet jouw straat er eigen-
lijk echt uit? De gevels, deuren 
en trappenhuizen, het plant-
soen, het openbaar vervoer, 
het straatmeubilair en de 
mensen die erdoorheen lopen? 
Welke activiteit is er in jouw 
straat te vinden? Bruist jouw 
straat van de burencontacten 
en wat doen die buren dan 
samen?
We gaan het beleven door 

middel van fotografie! Houd 
je van fotograferen, het samen 
ontdekken/kijken en ben je ook 
nieuwsgierig naar je buurt? 
Dan is deze foto-expeditie in 
Oost iets voor jou! Alle soorten 
camera’s zijn te gebruiken, van 
weggooi tot Ipad, smartphone 
en spiegelreflex. Je kunt je 
opgeven vóór 15 november 
bij Joke van Vlijmen: jvanvlij-
men@live.nl of 020-7894451.

De eerste bijeenkomst is op 
donderdagmiddag 19 novem-
ber van 14.30 tot 16.30 uur in 
de Flevopoort, Kramatplant-
soen 101, bij het Flevopark. Er 
kunnen maximaal 10 deelne-
mers meedoen. We houden 10 
bijeenkomsten, 1x per maand. 
Kosten zijn € 2 per keer, in-
clusief koffie/thee. Info: www.
jokevanvlijmen.nl. #

Op foto-expeditie in Oost 
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Fotografie: Corrie Groen
 Dineke Rizzoli
 Hans Heitgeert
 Leendert Boon
 Linda van Straaten
 Louisana
 Louise van Lil
 Martine Richel
 Romana Genot
 Rosa Frank
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‘Ze houden van prakken 
en Hollandse pot’ 
Tekst: Hansje Galesloot | Fotografie: Dineke Rizzoli 

ViiA is het uitzendbureau voor vrijwilligers in Oost. Enkele honderden 
vrijwilligers worden jaarlijks gekoppeld aan een organisatie die staat te 
springen om menskracht. Rano Daniel kookt wekelijks in het Brinkhuis in 
Betondorp. 

Hij zag een affiche op het 
raam hangen bij Post Oost in 
de Wijttenbachstraat: buurt-
huis zoekt kok, vertelt Rano 
Daniel (32). ‘Ik was niet eens 
echt op zoek naar vrijwil-
ligerswerk, maar die combi-

natie met eten koken trok me 
meteen over de streep. Want 
van beroep ben ik kok. Het is 
leuk om dit te kunnen doen. Ik 
wil iets voor de buurt beteke-
nen, vooral voor mensen die 
het niet zo breed hebben of 
voor eenzame ouderen.’

Aardappelen met jus
Rano gaat elke dinsdag na zijn 
werk meteen door naar het 
Brinkhuis om met het koken 
te beginnen. Hij werkt bij een 
grand café waar hij het ontbijt 
klaarmaakt. ‘Ik had altijd al 
iets met koken. Ik begon er al 
mee toen ik elf was, bij mijn 
moeder thuis. Eitje koken, dat 
soort dingen. Het klaarma-
ken van eten interesseert me 
gewoon.’
Elke dinsdag en donderdag 
wordt in het Brinkhuis een 
goedkope hap geserveerd. 
Voor vier euro kan men 
genieten van een tweegan-
genmaaltijd. Het zijn vooral 
ouderen die aanschuiven. Het 

is meestal bomvol, er komen 
enkele tientallen mensen per 
keer.
‘We koken Hollandse pot, 
want ze houden van prakken. 
Je probeert weleens iets met 
ananas ofzo, maar het moet 
niet te gek worden. Vroeger 
was er een kok die elke week 
pasta maakte en daar baalden 
ze van. Wij willen blije men-
sen, dus we maken gewoon 
aardappelen met jus, hutspot 
en dat soort gerechten.’

Gezellig
Rano doet dit vrijwilligers-
werk nu sinds zes of zeven 
weken en het bevalt goed. 
‘We koken met z’n tweeën. 
De andere vrijwilliger is 
de chefkok en die begint al 
eerder. We spreken samen het 
menu door. We hebben ook 
twee serveersters en dan zijn 
er nog afwassers. Soms ben 
ik behulpzaam met catering. 
Laatst was er een voorlich-
tingsbijeenkomst in het 
Brinkhuis over het financiële 
gedeelte van het leven en toen 
heb ik kleine hapjes gemaakt.’

Het is altijd ontzettend gezellig 
tijdens de maaltijden, vertelt 
Rano, het is voelbaar dat het 
voor mensen iets betekent dat 
ze hier tweemaal per week 
terecht kunnen voor een 
maaltijd samen met anderen. 
‘Als de eersten binnenko-

Rano: ‘Ik wil iets doen voor 
mensen die het niet zo breed 
hebben’

men zien die ons bezig in de 
keuken, ze zeggen ons vrolijk 
gedag. Ja, je merkt echt dat je 
werk gewaardeerd wordt.’
Zit het doen van vrijwilligers-
werk in de familie, had Rano 
een voorbeeld van huis uit? 
‘Nou nee, het is de eerste keer 
dat ik zoiets doe. Het kwam 

op mijn pad, maar het voelt 
goed!’ #

Wil je ook vrijwilligerswerk 
doen? Kijk voor actuele 
vacatures op viia.nl of kom 
langs in Post Oost, Wijtten-
bachstraat 36.

Jari Litmanen: 
van dobber naar topper   
Tekst: Sjaak Brokx 

Als één buitenlandse prof het in Nederland gemaakt heeft, dan is dat wel 
de Fin Jari Litmanen. Vanaf de eerste minuut speelde hij in Ajax 1 en ze-
ven jaar lang was hij een voorbeeld voor iedere Nederlandse voetballer.

En dan te bedenken dat hij er 
in de beginjaren volgens de 
scouts, trainers en clubs niets 
van kon. Hoofdscout Tonny 
Pronk van Ajax zag echter 
het talent in hem. Litmanen 
bouwde een naam op bij 
Ajax. Toen wilde heel Europa 
hem wel hebben.
Uniek waren de kwaliteiten 
van Jari. Hij kon aanvallen, 
maar ook verdedigen en 
vooral slim vrijlopen. Hij 
was topscorer in Finland, 
Nederland en Europa. Hij 
speelde 137 interlands voor 
Finland, behaalde met Ajax 
kampioenschappen. Tactisch 
en technisch was hij sterk, 

de wil om te winnen was er 
en hij was zeer sportief tegen 
zijn medespelers, maar ook 
tegen arbiters en tegenstan-
ders. Ook met supporters 
en personeel van Ajax ging 
hij aardig en sociaal om. 
Hij was en is zo populair 
dat kinderen en dieren 
naar hem zijn vernoemd. 
Jari Litmanen is bij Ajax de 
eregast aller tijden. Maar 
ook bij andere clubs. Komt 
er een uitnodiging van waar 
ook ter wereld: hij wordt met 
een ovatie begroet. En dat 
zonder bal.
Zelfs Louis van Gaal twijfelde 
aanvankelijk aan de mo-

gelijkheden van Jari. Maar 
hij liet zich al snel overtui-
gen dat Jari echt goed zou 
worden. Hij bedankte Tonny 
Pronk voor deze aanwinst. 
Jari was een complete speler, 
hij was op alle posities in te 
zetten, ontdekte Van Gaal. 
Hij was dan wel geen Messie, 
geen Ronaldo, geen Cruijff, 
maar hij was bijzonder nut-
tig en faalde nooit. Misschien 
heeft het huidige Ajax met 
name een nieuwe Jari Litma-
nen nodig, in voetbaltech-
nisch opzicht, maar vooral 
ook als voetbalmens.#
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Het decennium dat de wereld veranderde 
Tekst: Melissa Plomp | Fotografie: WikiCommons en IISG 

In de jaren zestig, ‘the sixties’, veranderde er veel. 
Jongens lieten onder invloed van popidolen hun 
haar groeien. Meisjes voerden strijd met hun 
ouders om een minirok te mogen dragen of een 
spijkerbroek mét gulp. De nieuwe generatie zette 
zich af tegen de denkbeelden van hun ouders. En 
niet alleen in het Westen, ook in Afrika en Azië, 
waar landen zich net aan het kolonialisme ont-
worsteld hadden.  

In het Tropenmuseum is tot 
13 maart 2016 de tentoonstel-
ling The Sixties – A Worldwide 
Happening te zien. Je ziet er 
hoe zich wereldwijd veran-
deringen inzetten die ons nog 
steeds beïnvloeden. Het was 
een decennium met mensen 
die iconisch werden op het 
gebied van muziek, mode, 
fotografie, architectuur en 
grafische vormgeving, en die 
tot op heden nog invloed heb-
ben. Iconen zoals The Beatles, 
kunstenaar Andy Warhol en 
Martin Luther King, voorvech-
ter van de rechten van zwarte 
mensen. Maar wat de tentoon-
stelling niet laat zien, is dat de 
sixties ook aan Amsterdam-
Oost niet onopgemerkt voorbij 
zijn gegaan.

Beatniks en rock-’n-roll
In een van de vitrines ligt 
een rode fluwelen broek die 
eruitziet alsof hij wel een was-
beurt kan gebruiken. Het is 
een broek van rockicoon Jimi 
Hendrix. Een Nederlandse fan 
ving het kledingstuk op, toen 
zij na een concert in Londen 
bij de achteruitgang stond te 
wachten en Jimi de broek uit 
het raam gooide.
Een andere vitrine vertelt 
het opvallende verhaal van 
een van de weinige meiden-
rockbands uit die tijd: Dara 
Puspita, een band met Indone-
sische meisjes die in minirok 
in eigen land en daarbuiten 
drukbezochte optredens 
gaven met Beatle-achtige 
muziek. En dat in een land dat 
het westerse juk net had afge-
worpen en westerse muziek 
afkeurde.
Amsterdam-Oost had The 
Outsiders, een band die in 
de jaren zestig de hitlijsten 
bestormde. Zanger Wally Tax 
richtte de band op in 1960, 
toen hij twaalf jaar oud was. 
Andere leden waren Ronny 
Splinter, Tom Krabbendam, 
Appie Rammers en Leendert 
Busch. The Outsiders begon-
nen als buurtbandje, maar 
groeiden uit tot een band die 
in maart 1966 zelfs in het 
voorprogramma stond van de 
Rolling Stones. Het tijdschrift 
Hitweek, ook wel ‘het vakblad 
voor langharig werkschuw 
tuig’, schreef dat The Out-
siders beter waren dan de 
Stones en veel fans waren het 
daarmee eens. 
De Outsiders braken vervol-
gens landelijk door. In 1967 
traden ze in Parijs op, samen 
met Chuck Berry. Aan het eind 

van de sixties ging de band uit 
elkaar.

Cor Jaring
De tentoonstelling hangt vol 
mooie foto’s: van een Indiër 
die de hippies in zijn land 
fotografeerde, tot foto’s van 
de uitbundige popcultuur in 
Afrika. Een van de meest ico-
nische fotoseries van de six-
ties is die van de Bed-Inn van 
John Lennon en Yoko Ono, in 
het Hiltonhotel. In maart 1969 
bleef het stel een week in bed 
voor de wereldvrede. Foto-
graaf Cor Jaring, uit Oost, was 
daarbij.

Deze havenarbeider werd 
in 1966 bekend als profes-
sioneel fotograaf met zijn 
foto’s van de rellen rond de 
bruiloft van prinses Beatrix 
en prins Claus. Zijn atelier in 
de Pieter Vlamingstraat werd 
drukbezocht door collega-fo-
tografen, kunstenaars zoals 
Jan Wolkers en Karel Appel, 
en dichters als Simon Vinken-
oog en Johnny ‘the selfkicker’ 
van Doorn. De provo’s waar 
Cor goed bevriend mee was, 
hielden happenings in het 
atelier. Zij maakten voor Cor 
een ‘magische pershelm’ met 
ingebouwde lamp en antenne, 
die Cor vaak tijdens zijn werk 
droeg. Hij was met zijn grote 
snor en helm een opvallende 
verschijning.
De globalisering van de jaren 
zestig had tot gevolg dat veel 
jongeren de rest van de we-
reld wilden verkennen. Alleen 

al vanuit Amsterdam reisden 
duizenden jongeren naar lan-
den als India en Afghanistan, 
de zogeheten ‘hippietrail’. Ook 
Cor Jaring begon te reizen. 
Hij bezocht Japan en India, 
waarover hij in zijn boeken 
schreef. In deze landen be-
leefde hij veel en soms nogal 
bizarre seksuele escapades 
met exotische vrouwen. Ja, het 
was óók het decennium van 
de seksuele revolutie. Onder-
hand zat de liefde van zijn le-
ven, zijn vrouw Willy, vrijwel 
altijd alleen met de kinderen 
thuis in Oost, eerst in de Java-
straat en later in hun huis aan 
de Middenweg. Om de huur 
te kunnen betalen werkte zij 
in de restauratie van de Jaap 
Edenbaan.

Woningburo De Kraker
De affiches in de tentoonstel-
ling laten zien dat er veel actie 
werd gevoerd in de sixties. 
Actie voor de eigen identiteit, 
protesten tegen de Koude 
Oorlog en de Vietnamoorlog, 
Ban de Bom, Black Power… 
Eind jaren zestig stond een 
heel nieuw type actievoerder 
op: de kraker. En de georgani-
seerde kraakbeweging begon 
als het ware in Oost.
In 1968 richtte provo Rob 
Stolk met Ruud Strietman het 
‘Coöperatief Woningburo de 
Kraker (doet het steeds vaker)’ 
op. In de voorgaande jaren 
waren er her en der in de stad 
weinig succesvolle kraak-
pogingen gedaan. De eerste 
kraak van De Kraker vond ’s 
avonds op 13 februari 1969 
plaats in een woning in de Von 
Zesenstraat. Maar de buren 
alarmeerden de politie, die 

de groep krakers arresteerde. 
Het blok huizen werd direct 
onbewoonbaar gemaakt door 
slopers. De Kraker verspreid-
de vervolgens een pamflet in 
de Dapperbuurt. Daarin werd 
de leegstand in tijden van 
woningnood gehekeld:  
‘Ondermijn dit systeem! 
Wees solidair met alle illegale 
woningbezettingen! Weiger 
huurverhogingen! En eis met 
ons radikale onteigening van 
grond- en huizenbezit!’
Twee weken later was De 
Kraker succesvoller. Op 28 
februari werd een sloop-
blok in de Wijttenbachstraat 
gekraakt. De gemeente gaf toe 
dat het onduidelijk was wat 

er voor de slooppanden in de 
plaats zou komen. De krakers 
mochten blijven. Veertien 
dagen later begonnen slopers 
via het dak plots met sloop-
werkzaamheden. Ze verwij-
derden de zoldervloer en het 
plafond van de onderliggende, 
bewoonde etage. De krakers 
deden aangifte van huisvrede-
breuk en schreven de officier 
van justitie dat het slopen 
onmiddellijk moest stoppen, 
maar die bepaalde dat het 
slopen door mocht gaan. De 
krakers hingen spandoeken 
op en kregen veel publiciteit. 
Tevergeefs, in oktober moes-
ten de laatste krakers dan toch 
echt de panden verlaten.

Hippiekleding
De sixties hebben Amsterdam-
Oost én de rest van de wereld 
veel gebracht. Meer dan je 
op één krantenpagina kunt 
noemen. In dit artikel zijn er 
drie thema’s uitgelicht, maar 
in de expositie in het Tropen-
museum is nog veel meer te 
zien. In de prachtige, gereno-
veerde hal zie je bijvoorbeeld 
kledingstukken van bekende 
modeontwerpers van over de 
hele wereld, maar ook kleding 
van ‘gewone’ Nederlandse 
mensen. Iedereen kon een 
vintage hippiekledingstuk 
doneren voor de tentoonstel-
ling. Er werden twaalf items 
uitgekozen, van Afghaanse jas 
tot India-jurk en minirok, met 
de herinnering van de drager 
erbij. Voor de jongere bezoe-
kers zal de tentoonstelling een 
ontdekkingsreis zijn, voor de 
oudere bezoekers een feest 
der herkenning. #

De tentoonstelling 
‘The Sixties – A Worldwide 
Happening’ is te zien in het 
Tropenmuseum t/m 
13 maart 2016. 
Er is een catalogus bij 
verkrijgbaar. Zie ook
www.tropenmuseum.nlFotograaf Cor Jaring was 

een opvallende verschijning 
met zijn magische pershelm 
(foto Jac. de Nijs)

Platenhoes van de Outsiders uit Amsterdam-Oost met 
Wally Tax

De Amsterdamse kraakbeweging begon in de Dapperbuurt
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‘De Schreeuw’   
Tekst en fotografie: Méland Langeveld 

In de serie Sculpturen van Oost ‘De Schreeuw’ – het monument dat ter nage-
dachtenis aan regisseur, televisiemaker, columnist en opiniemaker Theo van 
Gogh op 18 maart 2007 in het Oosterpark is onthuld. 

Het ontwerp van het monu-
ment is van beeldhouwer 
Jeroen Henneman. Het is 4,5 
meter hoog en het is gemaakt 
uit roestvast staal. Het beeld 
laat een gestileerd profiel van 
een gezicht zien dat aan de 
ene kant schreeuwt en aan 
de andere kant een gesloten 
mond heeft. In zes frames 
gaat een gesloten mond over 
in een stille schreeuw. Het 
verbeeldt de spanning tussen 

2 november, elk jaar bloemen 
en tekst

schreeuwen en zwijgen, de 
vrijheid van meningsuiting. 
Maar ‘De Schreeuw’ verbeeldt 
ook de moord zelf: Van Gogh 
schreeuwde niet vermoord te 
worden. Maar impliciet is er 
ook een link met het medium 
film. De zes gebogen delen, 
waar het beeld uit is opge-
bouwd, verwijzen naar een 
opeenvolging van filmbeel-
den.

Aanleiding
Het is alweer elf jaar geleden 
dat Theo van Gogh – op 2 no-
vember 2004 in de Linnaeus-
straat, in de buurt van het 
Oosterpark – door een extre-
mistische moslim op gruwe-
lijke wijze wordt vermoord. 
Van Gogh’s controversiële 
uitspraken, en vooral de film 
‘Submission’ die hij samen 
met Ayaan Hirsi Ali maakte, 
zijn voor Mohammed B. de 
aanleiding voor de moord.
Op de plaats van de moord 
komen in de dagen erna vele 
bloemen, brieven en andere 
rouwbetuigingen. Na twee 
weken gaat alles naar het 
kantoor van de productie-
maatschappij van Van Gogh. 
Het Amsterdams Historisch 

Museum en het Rijksmuseum 
maken daarna een keuze uit 
de meest aansprekende voor-
werpen om te bewaren, en het 
grootste deel van de brieven 
gaat naar het Gemeentear-
chief van Amsterdam.

Cactus
De opdracht voor het monu-
ment is een beeld te ontwer-
pen rond de cactus: het kunst-
werk diende te ‘prikkelen’. 
De cactus verwijst naar Een 
prettig gesprek, de jarenlange 
serie tv-interviews van Theo 
waar hij telkens bij afloop een 
cactus cadeau gaf aan zijn 
gast.
Henneman: ‘Met een cactus 
doe je Theo onvoldoende 
recht, dat prikkelen was maar 
een klein detail van hem.’ Het 
eerste beeld dat de beeldhou-
wer voor ogen krijgt, is een 
engel die Theo van Gogh de 
mond snoert. De vrijheid van 
meningsuiting moet centraal 
staan in het monument, vindt 
Henneman. Een ander idee 
dat hij uitwerkt is een ach-
terovervallende figuur die 
zich aan zijn fiets vastklampt. 
Daaruit ontstaat een achter-
overvallend figuur, weerge-

geven in strakke lijnen met 
zowel aan de onderkant als de 
bovenkant een gezicht. Voor 
een presentatie vergroot hij 
de voorstudie uit. ‘En toen zag 
ik het. Ik dacht: dit moet het 
worden: alleen een gezicht, 
dat in een aantal fasen van 
een schreeuw naar stilte ver-
loopt,’ aldus Henneman.

Jeroen Henneman is geboren 
in Haarlem (1942) en studeert 
van 1959 tot 1961 aan het 
Instituut voor Kunstnijver-
heid in Amsterdam. Hij woont 
en werkt in Amsterdam. 
‘De Schreeuw’ is zijn meest 
bekende werk. Een ander be-
kend werk is een portret van 
voormalig koningin Beatrix. #

Een show van verbeelding en verbinding 
Tekst: Annemarije Pronk | Fotografie: NedPhO 

Muziek kan verbroederen, want de taal van muziek verstaat iedereen. In 
multicultureel Oost werkt het Nederlands Philharmonisch Orkest daarom 
nauw samen met de buurt. Tijdens een Verbindingsconcert op 23 oktober 
namen zingende en sambadansende buurtbewoners bezit van het podium.  

Het Nederlands Philharmo-
nisch Orkest (NedPhO) heeft 
sinds enkele jaren de NedPhO-
Koepel aan het Obiplein als 
thuishonk. Het schitterende 
gebouw is begonnen als kerk 
(de Gerardus Majellakerk) en 
deed daarna dienst als biblio-
theek. Van binnen is het trans-
parant en beschikt het over 
een uitstekende akoestiek. 
Sinds het orkest daar zijn in-
trek heeft genomen, probeert 
men omwonenden in allerlei 
muziekprojecten te betrekken 
– in de hoop dat zo een nieuw 
publiek wordt ‘aangestoken’ 
met hun enthousiasme voor 
klassieke muziek.

Muzieksleutel
Een van die buurtgerichte 
projecten is stichting Muziek-
sleutel waarin wijkbewoners 
en NedPho-musici samen-
werken aan het ‘verbinden 
van mensen’. Bestuurslid en 
beroepsmusicus Nando Russo 
legt uit: ‘Er wonen heel veel 
verschillende culturen in deze 

buurt. Communiceren met 
gewone taal is daarom moei-
lijk. Maar de taal van muziek 
spreekt iedereen. Muzieksleu-
tel laat mensen door muziek 
communiceren en participe-
ren. Ze worden enthousiast en 
krijgen er misschien wel een 

leuke hobby bij. Muzieksleutel 
is de loper die op iedere deur 
past!’
Muzieksleutel geeft bijvoor-
beeld workshops. Russo en 
Kutz leren daar mensen die 
geen muziek spelen hoe ze dit 
moeten doen. Zo zijn er vijf 

workshops gehouden voor 
sleutelfiguren uit de buurt. 
‘Dat zijn vertegenwoordigers 
van de verschillende culturen, 
er zijn dus heel veel sleutelfi-
guren in deze multiculturele 
buurt,’ glimlacht Russo. Ook 
is Muzieksleutel bezig met het 
opzetten van workshops voor 
allerlei organisaties (zoals 
Eigen Haard en UWV). Voor 
kinderen en jongeren zijn er 
muziekeducatieprogramma’s. 
‘Het verschil met de work-
shops is dat daar meer profes-
sionals bij betrokken zijn. Dus 
bijvoorbeeld blazers, slag-
werkers, gitaristen, violisten, 
zangers, ga zo maar door.’

We are the World
Samen met buurthuis Archi-
pel heeft Muzieksleutel het 
Archipel-lied gemaakt. ‘Dat 
was erg leuk. Wij hebben de 
muziek gemaakt, maar de 
mensen van Archipel heb-
ben zelf de tekst geschreven,’ 
aldus Russo. Muzieksleutel 
gaat nog meer voor buurthuis 
Archipel doen.
Op 23 oktober mondden de 
vijf workshops met sleutelfi-
guren uit de buurt uit in een 
prachtig Concert van Verbin-
ding in de NedPhO-Koepel. 
Onder leiding van David Kutz 

op gitaar en Nando Russo op 
piano hebben de deelnemers 
intensief geoefend. Samba-
dansers luisterden het concert 
op, een Afrikaanse zong een 
lied in haar eigen taal en het 
koor van buurtbewoners zong 
vier liederen. Het koor, waar 
ik mezelf toe mocht reke-
nen, oefende maandenlang 
gezamenlijk om de piano heen 
en werkte ontspannen aan 
een aantal Nederlandstalige 
liederen. Het is leuk om met 
elkaar creatief een lied te 
componeren en het zorgt voor 
verbroedering. Het lijkt wel de 
setting van ‘We Are the World’ 
– de hit voor hulp aan Afrika 
in de jaren tachtig.
Initiatiefnemer en voorzitter 
van Muzieksleutel, Shazia 
Ishaq, is lovend over de sa-
menwerking met het NedPho. 
‘Ik waardeer het altijd erg 
wanneer drukbezette mensen 
zich inzetten voor de maat-
schappij. Naast hun intensieve 
baan als orkestlid doen Russo 
en Kutz veel voor de buurt. 
Zij verbinden mensen, zonder 
woorden te gebruiken maar 
met een taal die iedereen 
spreekt!’ #

Sculpturen

In de prachtige NedPhO-Koepel staan deze musici soms hun 
plaats af aan buurtbewoners
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Tijdloos ambacht: grafische technieken    
Tekst: Anna ten Bruggencate | Fotografie: Grafisch Werkcentrum 

Sommige interessante plekken in Amsterdam-Oost liggen zo verscholen, dat 
je ze ook als buurtbewoner niet meteen kunt vinden. Zo’n locatie is Moluk-
kenstraat 200-P1 waar het Grafisch Werkcentrum Amsterdam (GWA) is ge-
vestigd. Je kunt er een rijk aanbod aan cursussen en workshops volgen.

Als je bij het lage kantoor-
gebouw op Molukkenstraat 
200 (nabij de Praxis) door het 
hek gaat en om het gebouw 
heen loopt of rijdt, vind je 
helemaal in de hoek, naast de 
sportschool, een Alice-in-Won-
derland-achtige oranje deur. 
En net zoals in dat sprookje 
kom je als bezoeker in een 
wondere wereld: een wereld 
die te maken heeft met letters 
in alle vormen en maten, met 
inkt, met ambacht en met 
creativiteit.
Er staan machines met 
namen als Grote Willem, de 
Kniehevel Stanspers en de 
Heidelberg Degel Automaat. 
Ondanks de kleine ruimte 
oogt alles geordend; de ver-
schillende machines staan 
op een rij, er zijn lades met 
verschillende lettersoorten en 
-materialen en achter schuif-

deuren worden andere zaken 
bewaard die met druktechnie-
ken en boekbinden te maken 
hebben.

Grote traditie
Het Grafisch Werkcentrum is 
ontstaan uit liefde voor het 
vak. Het doel van de stichting 
is om het grafisch erfgoed te 
bewaren. Dat doet ze door de 
machines werkend te houden, 
maar ook door zoveel moge-
lijk mensen kennis te laten 
maken met een ambacht dat 
in Nederland een grote tradi-
tie kent.
De medewerkers van het GWA 
zijn vaak te vinden op festi-
vals en beurzen om te laten 
zien wat ze in hun werkplaats 
kunnen bieden. Maar vooral 
is het GWA actief in de over-
dracht van kennis aan zowel 
basisschoolleerlingen als 

aan mensen die vanuit hun 
beroep met druktechnieken 
bezig zijn, zoals kunstenaars, 
vakleerkrachten en studenten.

Kunsteducatie
Florence van Heuvelen, kun-
stenaar en docent beeldende 
kunst en vormgeving, is de 
coördinator van de kunst-
educatieve activiteiten voor 
kinderen. ‘Het GWA werkt 
veel samen met scholen in de 
buurt. Bijvoorbeeld op basis-
school De Meer starten de kin-
deren vanaf groep 3 met een 
doorlopende leerlijn waarbij 
ze kennismaken met verschil-
lende druktechnieken. Het 
eindresultaat wordt gemaakt 
in groep 8: het afscheidsboek. 
Het voorbereidende werk doet 
de leerkracht op school en 
daarna gaan de kinderen in 
onze werkplaats op de druk-
persen aan de slag.’
Als de kinderen niet naar de 
werkplaats kunnen komen, 
neemt Van Heuvelen een 
kleine tafelpers mee naar de 
school. ‘Vaak is er maar wei-
nig tijd in het rooster om beel-
dend met kinderen te werken. 
En dat geldt jammer genoeg 
ook voor het kunstonderwijs 
op de middelbare scholen. Het 
bijzondere van onze kunstpro-
jecten is dat we merken dat 
het voor kinderen goed werkt 
om zich te moeten concentre-
ren op het productieproces 
dat stap-voor-stap gaat. Ook 
leren ze hoe het drukken van 
een boek vroeger in zijn werk 
ging en zien ze het verschil 
met drukwerk van nu.’
Maar er zijn ook buiten-
schoolse activiteiten, zoals 
de Drukklup Junior, iedere 
eerste zaterdag van de maand. 

Met eeuwenoude grafische technieken worden moderne druksels gemaakt

Het Grafisch Werkcentrum werkt veel met schoolkinderen

Kinderen van 8 tot 12 jaar 
leren daar linosnijden, droge 
naaldtechniek, het werken 
met verschillende sjablonen, 
letters drukken en ze werken 
met elkaar in een project zoals 
het maken van een krant. 
Het GWA werkt regelmatig 
samen met buurtcentra, 
naschoolse opvang en andere 
(kunst)educatieve organisaties 
in de buurt zoals de Talen-
tentent, een buitenschools 
kinderprogramma van de 
stichting Dynamo, en De Rode 
Loper.

Cursussen volwassenen
De website van het GWA laat 
een groot aanbod aan cursus-
sen voor volwassenen zien, 
variërend van linoleumsnedes 
maken, via boekbinden, tot 
het drukken van een eigen 
prentenboek. ‘Omdat de 
verschillende machines zoveel 
verschillende druktechnieken 
mogelijk maken, is het aanbod 
aan cursussen ook divers en 
breed,’ vertelt Corine Elemans, 
die de publiciteit van het GWA 
verzorgt. ‘We hebben hier een 

werkplaats, geen drukkerij. 
Maar mensen kunnen bijvoor-
beeld wel een door henzelf 
vormgegeven geboortekaartje 
drukken.’
Kunstenaars en studenten 
van kunstopleidingen mogen 
zelf aan de slag als ze vol-
doende kennis hebben van 
de machines. Dat leidt soms 
tot onverwachte resultaten: 
‘Laatst kwam hier iemand 
die letters ontwerpt op de 
computer. Hij werd zo enthou-
siast van de mogelijkheden 
van de machines dat hij zijn 
computerontwerp omzette in 
tastbare letters en daarmee 
ging drukken.’ Zo komen oude 
en nieuwe media bij elkaar in 
één creatief proces. #

Kijk voor alle cursussen en 
workshops op www.gra-
fischwerkcentrumamster-
dam.nl
Elke zaterdag van 11.00 tot 
16.00 uur is de werkplaats 
open voor iedereen die 
nieuwsgierig is naar de 
activiteiten van het GWA. 

Workshop 13 december
Soms ontvangt het GWA speciale gasten uit het vakgebied in 
de werkplaats. Op zondag 13 december komt Jim Sherraden, 
oprichter van de fameuze letterpress-shop Hatch Show Print 
in Nashville, een workshop geven. Hij neemt de originele 
houtsnedes mee die stammen uit het begin van de vorige 
eeuw. 
Voor een indruk: zie het moois op Hatchshowprint.com.
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Zó staat het beschreven in een 
boekje uit 2012 ter ere van het 
dertigjarig bestaan van de Kat. 
Ik krijg het als ik binnenga bij 
Vrouwenruimte de Kat in de 
Wagenaarstraat in de Dapper-
buurt. Vrouwen van allerlei 
culturen lopen hier al jaren in 
en uit. Ze leren de Nederlandse 
taal of doen mee aan ontspan-
nende activiteiten.
Els de Geus (67) is vijf jaar 
werkzaam bij de Kat, als een 
van de tien vrijwilligers. Ze is 
taaldocente. Ze vertelt dat De 
Kat begonnen is als feministisch 
café voor Nederlandse inwoon-
sters van Amsterdam-Oost. 
Later kwamen migrantenvrou-
wen uit heel Amsterdam die 

een steuntje in de rug nodig 
hadden bij het integreren in de 
samenleving.

Minder afhankelijk
‘Aan onze taallessen kunnen 
alle vrouwen meedoen onge-
acht leeftijd of achtergrond,’ legt 
De Geus uit. ‘Ook ondersteunen 
we hen bij de inburgering. Door 
dit aanbod krijgen de vrouwen 
de kans om minder afhankelijk 
te zijn en beter te participeren 
in de maatschappij.’ Wat betreft 
de ontspannende activiteiten 
is er een kookgroep, onder-
neemt men samen excursies 
en worden er geregeld foto’s en 
schilderijen in de ruimte van De 
Kat geëxposeerd.

Waar komen de cursistes 
vandaan? ‘Ze komen uit allerlei 
windrichtingen: Zuid-Amerika, 
Europa, Afrika (met name Ma-
rokko), Midden-Oosten, Rusland 
en Azië (met name China). 
Momenteel zijn het vooral 
Marokkaanse en Aziatische 
vrouwen. Hun leeftijd loopt 
uiteen van dertig tot zeventig 
jaar. Ze komen naar ons toe 
vanwege de inburgeringsplicht, 
uit leergierigheid, of uit be-
hoefte aan gezelligheid en om 
uit hun isolement te komen. 
Verder mogen vooral Marok-
kaanse lesneemsters in verband 
met hun culturele en religieuze 
achtergrond niet met mannen 
in één ruimte zijn. Voor hen is 
onze uitsluitende gerichtheid op 
vrouwen een uitkomst.’

Allochtone vrouwen
Bij de start in 1982 was de 
benaming nog Vrouwencafé 
de Kat, maar al snel werd dit 
een feministische activiteiten-
ruimte voor vrouwen uit Oost. 
De instelling groeide, kwam op 
een andere locatie en werd een 
stichting. Instanties voorza-
gen in geld voor de huur. Een 
low-budget eetgroep werd 
opgezet, die nog altijd bestaat. 
Vrouwen die illegaal in Neder-
land verblijven, mochten gratis 
mee-eten. Nederlandse les, met 
een fonds voor het boekengeld, 
en ondersteuning bij inburge-
ring ontstonden voor allochtone 
vrouwen.

Hoe wisten deze vrouwen de 
Kat te vinden? De Geus: ‘In de 
Dapperbuurt ging dat vooral via 
mond-op-mondreclame. Verder 
wist men van ons bestaan via 
buurtkranten, de website en 
instanties als Cordaan. Tegen-
woordig gaan ook doorverwij-
zingen via Post Oost.’
In 2014 dreigden bezuinigin-
gen de Kat de das om te doen, 
maar men wist het tij te keren. 
Stadsdeel-ideeën brachten uit-
komst. De ruimte en daarmee 
de huur worden nu gedeeld met 
andere organisaties. De vrijwil-
ligsters hebben de Kat met 
moeite gered en konden weer 
ademhalen.

‘Het volgen van Nederlandse 
les is voor de cursistes óók niet 
het makkelijkste,’ zegt De Geus. 
‘Juist als je nooit naar school 
bent geweest of nooit eerder 
een groepsles hebt gevolgd.’ 
Maar velen blijven dapper de 
weg naar Vrouwenruimte de 
Kat vinden. Vroeger, nu en 
straks.

Info taalcursussen: www.
vrouwenruimtedekat.nl, 
Wagenaarstraat 184, tel. 020-
6947214, info@vrouwenruim-
tedekat.nl. De leskosten zijn 
vanaf € 22,50 (voor 2 uur per 
week gedurende een jaar).

Het gaat om een plan van 
Lloyd Hotel en NS. Zij heb-
ben een filosofie ontwikkeld 
om in heel Nederland zo’n 
veertig oude, vaak monumen-
tale stations en bijbehorende 
gebouwen deels te herbe-
stemmen tot hotels. Toeristen 
kunnen dan op een veilige 
manier van stad tot stad toe-

ren en direct na aankomst in 
een sfeervol hotel in of naast 
het oude station overnachten, 
een dagje blijven en daarna 
verder reizen.
Een aardig idee op het eerste 
gezicht, ware het niet dat juist 
het Muiderpoortstation door 
de plannenmakers tot ‘moe-
derschip’ is gebombardeerd. 

‘Waarom beginnen jullie die 
route niet vanuit bijvoorbeeld 
Lunteren als moederschip?’ 
betoogden Tuinwijckers op de 
informatieavond in Q-Factory. 
‘Onze buurt heeft jarenlang 
onder een enorme bouw-
put, Oostpoort, geleden. Die 
nieuwe wijk is nu bijna klaar 
en nu dit weer.’

Groene buurt
Een begrijpelijke reactie 
want de plannen zijn nogal 
kolossaal. Het hotel komt niet 
in het stationsgebouw zelf, 
maar vlakbij langs het spoor 
in waarschijnlijk vier tot zes 
lagen in het Linnaeusplant-
soen, een dichtbegroeide 
groenstrook met fietspad (zie 
kaartje). Een van de stations-
woningen en het langgerekte 
lage kantoorgebouw, waarin 
nu Streetcornerwork zit, wor-
den in het hotel geïntegreerd 
of gesloopt. Het seinhuis van 
het station is rijksmonument, 
het stationsgebouw, de beide 
stationswoningen en het 
kantoor zijn gemeentelijk 
monument. H. Schelling is 

de architect. Hij bouwde het 
station in 1939 samen met 
het Amstelstation, dat geheel 
rijksmonument is.
Tuinwijck-bewoners  
Jessica en Roos Eelman voe-
ren de actie aan. Zij vinden 
dat het groene karakter van 
Tuinwijck, waar ooit het 
eerste volkstuincomplex van 
Amsterdam zat, zwaar wordt 
aangetast. Het hotel wordt ge-
propt in wat een belangrijke 
groene long van de buurt is 
met hoog opgaand geboomte. 
Het bestemmingsplan spreekt 
van een groene buurt en is 
conserverend van karakter, 
ook al vanwege de spoormo-
numenten en de kleinscha-
lige, lage bebouwing met een 
echt dorpskarakter.
Erfgoedvereniging Heem-
schut gaat de plannen bin-
nenkort bespreken. Het is 
alert op eventuele sloop van 
een van de stationswoningen 
en het kantoorgebouwtje, en 
wil dat bij nieuwbouw res-
pectvol wordt omgegaan met 
de bestaande bebouwing en 
het vele groen.

Levendiger plein
Op de informatie-avond 
vertelden de plannenmakers 
dat zij het Oosterspoorplein 
weer levendig en veilig wil-
len maken, zodat het een 
verbindende schakel wordt 

tussen Oostpoort, Indische 
Buurt en Dapperbuurt. In 
het stationsgebouw komt een 
Foodlab met allerlei horeca-
vestigingen, waaronder Rijsel 
dat er een eigen snackbar wil 
beginnen.
Probleem is vooral dat veel 
buurtbewoners niet zitten 
te wachten op nog een groot 
hotel. Bij het Oosterpark zit-
ten of komen immers al vier 
nieuwe hotels, terwijl je daar 
ook al het Tropenhotel en 
Manor hebt. En is het Ooster-
spoorplein echt zo onveilig? 
Volgens de meeste bewoners 
valt dat erg mee. Hangjonge-
ren heb je altijd en overal. 
Die verjaag je echt niet door 
een hotel met veel horeca te 
bouwen. De buurt wil een 
gezellig pleintje. Horeca in 
het stationsgebouw zou best 
kunnen, maar het moet ook 
weer geen partycentrum 
worden op het plein. En het 
monument voor de via het 
station gedeporteerde joden 
in WO-II vraagt ook om een 
rustige, respectvolle sfeer.
De plannenmakers willen 
hun plan al in 2018 gereali-
seerd hebben, ook al hebben 
ze het nog over onderzoek 
doen. Ze zeggen eerst vol-
doende draagvlak te willen 
zoeken voor hun plannen en 
de buurt niet voor een vol-
dongen feit te willen stellen. 
Maar in elk geval Tuinwijck 
bekijkt de plannen met arg-
waan. #

Op Oost Online staat nog 
een andere mening over 
dit hotelplan: http://bit.
ly/1QzUNYo.

Tekst: Jaap Kamerling | Beeld: Oost Online en Jaap Kamerling

Hotelplan bij Muiderpoort 
overvalt de buurt 

Het Parool kopte onlangs ‘Nieuw elan Muiderpoort door hotel’. De bewoners 
van Tuinwijck, de buurt eromheen, geloven niet zo in dat nieuwe elan. Zij 
vrezen aantasting van het groene karakter van hun rustige buurtje.

Docente H. van der Lee maakt zich al gebarend verstaanbaar

‘Het vasthouden van een pen geeft je moed. Je 
eerste letter op papier geeft je hoop. Het schrijven 
van je naam geeft je herkenning. Het lezen van 
een boek geeft je een droom. En je eerste dag op 
school geeft je een nieuwe toekomst. Je moet al-
leen de eerste stap nemen om te dromen. In een 
vreemd land ligt die drempel erg hoog.’

Nederlandse les bij 
Vrouwenruimte  
de Kat 
Tekst: Carolien Parmentier | Fotografie: Dineke Rizzoli 
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De KinderWijkRaadsleden 
zijn nu gekozen en hebben 
elkaar ontmoet. Hoe kun je 
elkaar beter leren kennen 
dan door samen iets te doen? 
Als ik Tugela85 binnenkom, 
is de vloer een zee van witte 
T-shirts. 

De kinderen schilderen ver-
schillende logo’s die uitbeel-
den wat zij willen veranderen 
aan de buurt. De hot items zijn 
weergegeven in mooie drie-
kleurige logo’s op de T-shirts. 
Zo kan iedereen zien wat de 
speerpunten zijn van de Kin-
derWijkRaad!
Hajar vertelt dat het groene 

Logo’s schilderen op T-shirts 

J E U G D V E R H A L E N
Soms krijgen kinderen meer voor elkaar 

KinderWijkRaad presenteert zich 4 november 

Coördinatie: Veronica van Roon

In het wijkgebouw Tugela85 
maken Issam en Rachelle uit 
groep 8 van basisschool De 
Kaap in september kennis 
met de andere KinderWijk-
Raadsleden. Dat zijn Manal 
en Hajar (ook van De Kaap), 
Nehir, Ziad, Yasin en Ziya van 
de Nelson Mandelaschool 
(vroeger De Kraanvogel) en 
Gamze, Meva, Bilal, Ihssan en 
Soufian van De Kraal. Samen 
gaan zij nadenken hoe de wijk 
leefbaarder en veiliger kan 
worden. Kinderen die niet ge-
kozen zijn kunnen adviseren 
en ideeën aandragen. 
Rachelle weet heel goed 
waarom ze graag meedoet met 
de KinderWijkRaad: ‘Ik wil me 
veiliger voelen in de buurt, 
niet bang zijn als ik alleen 
naar huis moet lopen. Als ik 
hoor dat er gescholden wordt, 
wil ik dat iemand iets doet.’ 
Ze zijn allebei met een ruime 
meerderheid gekozen uit de 

Op een feestelijke bijeen-
komst op 4 november stelt de 
kersverse KinderWijkRaad 
zich voor aan de buurt en 
aan Nevin Özütok, wethou-
der van onderwijs. Vier 
onderwerpen met een dier 
als symbool worden gepre-
senteerd. 

Allereerst de aap: samen ver-
antwoordelijk voor een schone 
buurt. Dan de kraanvogel: res-
pect voor elkaar, te beginnen 
op het schoolplein. De slang: 
iedereen (leren) kennen en 
respecteren, niemand uitslui-
ten! En ten slotte de tijger: de 
groten pesten de kleintjes weg 

zes kandidaten. Een vriend 
van Issam had een grote 
poster voor hem gemaakt en 
ook had hij goede argumen-
ten. Een gouden tip van Issam: 
‘Heb respect voor anderen, 
dan krijg je respect terug!’

Luisterend oor
Rachelle is gekozen omdat ze 
er goed over had nagedacht. 
Ze had aan twee meisjes 
gevraagd om mee te denken. 
Die zeiden vooral dat je lief en 
aardig voor elkaar moest zijn, 
maar dat vond ze niet genoeg. 
Zelf heeft ze toen extra ideeën 
bedacht. Zo vindt zij het heel 
goed dat er een wijkagent is 
die je kunt inschakelen. Een 
KinderWijkRaad kan met hem 
gaan praten, of kan op straat 
mensen gaan interviewen 
over wat zij anders willen in 
de buurt.
Het kennismaken met de kin-
deren van de andere scholen 

was heel spannend en gezellig. 
Ook kregen ze handvatten hoe 
je straks als KinderWijkRaads-
lid naar buurtonderwerpen 
kunt kijken. Vier dieren – aap, 
slang, tijger en kraanvogel – 
zijn symbolen voor hoe je een 
probleem kunt benaderen. Je 
kunt er middenin gaan staan 
(de aap), het onderwerp van 
onderaf benaderen (de slang), 
van bovenaf kijken (als een 
helikopter of... een kraanvo-
gel) of een thema bespringen 
als een snelle beweeglijke 
tijger. De kinderen bedachten 
meteen allerlei onderwerpen 
bij deze dieren.
Hoe gaan ze nu verder? Van 
nu af aan worden ze overal 
een ‘luisterend oor’. Welke 
ideeën leven in de klas, op 
het schoolplein, in de buurt? 
Klasgenoten, leraren, de 
conciërge, maar bijvoorbeeld 
ook de ouders die pleinwacht 
doen, kunnen met ideeën 

en dat laten we niet gebeuren, 
de buurt moet voor iedereen 
veilig zijn!
Deze vier groepen presenteren 
zich met kleurrijke, zelfgeschil-
derde logo’s op hun T-shirts. 
Iedereen mag in een wissel van 
tien minuten bij de verschil-
lende groepjes langskomen 
om ideeën te spuien. Rachelle 
heeft al iets bedacht. Ze wil een 
speurtocht door een moestuin 
die de kinderen zelf aanleggen. 
De buurt wordt dan meteen 
groener. ‘We kunnen picknic-
ken met verse groenten en de 
prijs is verse kruiden uit de 
tuin!’ Alvast een heel goed idee!
Ook zijn er allerlei creatieve 

activiteiten voor de kinderen. 
Daarna gaan alle aanwezigen 
kijken naar de theatervoorstel-
ling Tegenpolen. Deze door 
kinderen zelf gemaakte en 
gespeelde voorstelling laat zien 
dat het juist zo te gek is dat we 
verschillend zijn, en dat die 
verschillen ons kunnen ver-
rijken in plaats van problemen 
bezorgen! De dag wordt feeste-
lijk afgesloten met een diner.
Je kunt al een voorproefje 
nemen op de Facebookpagina 
KinderWijkRaad Transvaal. De 
bijeenkomst is van 14.30 tot 
19.00 uur in de Sporthal van de 
Nelson Mandelaschool, Laing’s 
Nekstraat 44. #

Tekst: Veronica van Roon | Beeld: Noud Verhave

De Transvaalbuurt kent sinds kort een KinderWijkRaad. Drie scholen doen 
eraan mee: De Kaap, De Kraal en de Nelson Mandelaschool. Naast rekenen 
en taal krijgen de kinderen op deze scholen les over de vreedzame wijk. 
Op 4 november presenteert de KinderWijkRaad zich feestelijk aan de buurt. 
Een gesprek met twee leden, Rachelle en Issam. 

komen. Zelf gaan ze natuurlijk 
ook steeds door met kijken, 
denken en brainstormen.

Ruzies snel bijleggen
Ik vraag deze wijze kinderen 
om te ‘dromen’ hoe de buurt 
er straks voor hún kinde-
ren uitziet. Rachelle wil een 
veilige buurt waar je familie 
en bekenden om je heen hebt 
die direct iets doen als er een 
probleem is! Issam gaat voor 
veel groen. Als iedereen nu 
een zaadje plant, is de buurt 
al veel groener en is er meer 
zuurstof. En vooral geen bo-

men meer omkappen.
Soms krijgen kinderen meer 
voor elkaar dan volwassenen. 
Ik vraag of ze daar een voor-
beeld van kunnen geven. ‘Vol-
wassenen gaan veel te gauw 
schelden,’ krijg ik te horen. ‘En 
ook maken kinderen het bij 
ruzie sneller goed en blijven 
ze niet eindeloos mokken.’
Issam zegt: ‘Ik heb ruzie en de 
volgende dag maakt het me 
dan niks meer uit, alleen als 
het heel erg is!’ ‘Soms denk je 
dat iets expres is, maar dan 
is het per ongeluk,’ voegt Ra-
chelle er nog aan toe. #

Issam en Rachelle na de oprichting van de KinderWijkRaad

symbool op haar T-shirt voor 
vriendschap staat. Zelf zou ze 
het liefste willen dat de buurt 
schoner gehouden wordt en 
dat er geen poep meer zou lig-
gen op het Krugerplein! Issam 
en Rachelle spreek ik vandaag 
voor de tweede keer. Issam 
vertelt dat respect voor elkaar 
nog steeds hoog op de agenda 
staat en dat ze met elkaar be-
spreken wat respect inhoudt in 
het dagelijks leven in de buurt.
Rachelle geniet nog na van een 
speurtocht die ze pasgeleden 
rond Tugela85 hebben gehou-
den. Ze zou het liefst volgende 
week weer een speurtocht 
doen! #

Daniel Limes tekende hulp aan een beroofde hotelgast
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Kortingen op Hulp bij het Huishouden

De gemeente heeft een pro-
bleem. Het budget voor de 
HbH is door het rijk met 40% 
gekort. Wel heeft het rijk voor 
2015 en 2016 een extra bedrag 
toegezegd en bovendien 
heeft de gemeente in eerdere 
jaren een bescheiden reserve 
aangelegd. Maar toch heeft 
die korting nu al gevolgen. 
De nieuwe opzet die langza-
merhand wordt doorgevoerd, 
maakt dat sommige mensen 
geen of te weinig hulp krijgen, 
terwijl het alternatief: verhui-
zen naar een zorginstelling 
veelal niet mogelijk is.
Wij geven een aantal signa-
len door. De Huisartsenkring 
Amsterdam stelt dat ouderen 
in de knel komen, doordat al-
leen nog maar zeer kwetsbare 
ouderen in een verpleeg- of 
verzorgingshuis worden 
opgenomen. De politie meldde 
onlangs dat zij ’s nachts steeds 
meer dementerenden op 
straat aantreft, die dan op het 
politiebureau worden opge-
vangen terwijl zo’n bureau 
daar natuurlijk niet op inge-
steld is. De brandweer maakt 
zich ook al zorgen: kwetsbare 
ouderen veroorzaken steeds 
vaker huisbranden waardoor 
zijzelf en ook de buren gevaar 
lopen. En dan kwam uit de 

Sinds januari dit jaar is de Thuiszorg vervangen door twee nieuwe regelingen. 
Via de gemeente kunnen ouderen en gehandicapten Hulp bij het Huishouden 
(HbH) krijgen. Ze moeten een eigen bijdrage betalen die afhangt van het in-
komen. Daarnaast is er hulp mogelijk bij eenvoudige persoonlijke verzorging, 
dit is ondergebracht bij de wijkverpleging en is gratis. Over de Hulp bij het 
Huishouden gaat deze bijdrage.

Amsterdamse ziekenhuizen 
nog het bericht dat van de 
opgenomen ouderen 30% 
ondervoed was...

Schrijnende gevallen
De gemeenteraadsleden Nelly 
Duyndam (SP) en Femke Roosma 
(Groenlinks) stuurden een 
lijst naar de wethouder van 
kwetsbare mensen die gekort 
worden op de hulp. Hieruit 
lichten wij vijf gevallen:
1. Amstelring houdt zich soms 
 niet aan de afspraak dat  
 kortingen pas per 1 januari  
 2016 zouden mogen ingaan.
2. Bij Tzorg krijgen veel  
 ouderen minder uren, niet  
 vanwege een korting, maar 
 als gevolg van personeels- 
 tekorten.
3. Cordaan voert alleen  
 keukentafelgesprekken met 
 klanten met vijf of meer  
 uren hulp.
4. Bij een keukentafelgesprek  
 werd de klant herhaaldelijk  
 gevraagd om over te gaan  
 van het persoonsgebonden  
 budget naar ‘zorg in natura’ 
 waarbij een zorginstelling  
 de hulp verleent.
5. De indicatie is door de  
 gemeente uitbesteed aan  
 MO-zaak. Toen een oudere  
 mevrouw uitbreiding van  

 de hulp wilde bespreken bij  
 haar thuis, kreeg ze te  
 horen dat MO-zaak alles  
 telefonisch doet. Resultaat:  
 per 1 oktober krijgt zij  
 zonder een motivatie van  
 de beslissing juist minder in 
 plaats van meer hulp.

Wijzigingen
In Amsterdam wordt veel ge-
wijzigd als de wethouder zijn 
zin krijgt:
1. De indicatie wordt ver- 
 eenvoudigd naar wel of 
 geen HbH. Een aanvraag 
 wordt afgewezen als de  
 beoordeling is dat iemand 
 het zelf kan of een netwerk
 heeft dat hulp biedt (familie, 
 vrienden en buren). Tegen 
 deze beslissing kan men  
 bezwaar maken.
2. Het criterium tijd (uren)  
 verdwijnt. Het nieuwe  
 systeem steunt op de be- 
 grippen ‘schoon en leef- 
 baar’. Hoe die beoordeeld 
 worden is nog wat vaag, 
 maar belangrijk wordt  
 volgens de wethouder of de 
 betrokkene tevreden is. ‘Het 
 perspectief van de cliënt   
 staat hierbij centraal.’ De  
 vraag wordt: draagt de ge- 
 boden ondersteuning vol- 
 gens de cliënt bij aan ‘een  
 betere kwaliteit van leven’.  
 Met de grote zorgverleners 
 sloot de gemeente al  
 contracten voor 2016. HbH  
 wordt daarin omschreven  

 als schoonmaakwerk en het 
 doen van de was. 

Klachtenprocedure
Er is nog een andere wijzi-
ging bij de HbH. De gemeente 
besteedt het ‘keukentafelge-
sprek’ uit aan de zorgaan-
bieder. Dat gebeurt soms 
nu al. In dat  gesprek wordt 
afgesproken waaruit de hulp 
zal bestaan, dus wat ‘schoon 
en leefbaar’ inhoudt voor de 
client. Er wordt een verslag 
van dat gesprek gemaakt. Dit 
afsprakenoverzicht wordt 
ondertekend door de verte-
genwoordiger van de zorg-
aanbieder en door degene die 
hulp krijgt.
Is men het niet eens met het 
afsprakenoverzicht of met de 
uitvoering daarvan, of met de 
weigering van toekenning van 
HbH, dan kunt u een klacht 
indienen. Er is een geschil-
procedure en een klachtpro-
cedure. Onderaan het afspra-
kenoverzicht en onderaan de 
afwijzing van HbH hoort te 
staan waar u zich voor een 
klacht- of geschilprocedure 
kunt melden.

Zorgaanbieders te machtig
Het is duidelijk, dat de ge-
meente door de urennorm 
niet meer te hanteren aan 
de zorgaanbieders heel veel 
beslissingsbevoegdheden 
overdraagt. Zij voeren het 
in de wet voorgeschreven 
‘keukentafelgesprek’. Omdat 
de zorgaanbieder per klant 
en niet per uur wordt betaald, 
heeft deze er belang bij dat de 
klant weinig ondersteuning 
gaat ontvangen. Deze opzet 
kan daarom schadelijk zijn 
voor hen die vol vertrouwen 
met de zorgaanbieder een 
gesprek hebben. Wij gaan de 

gemeenteraad vragen om deze 
belangenverstrengeling niet 
toe te staan.
Ook vragen wij aandacht voor 
de wijze waarop  de toela-
ting tot HbH in Amsterdam 
geregeld wordt, namelijk per 
telefoon. Dat moet in veel 
gevallen anders, want een 
weigering heeft voor de be-
trokkene grote gevolgen.
Eind oktober gaat de gemeen-
teraad over de HbH discussie 
voeren. Wij, de ouderen uit de 
Ouderen Adviesraden, gaan 
daar inspreken. We staan 
sterk omdat de gemeente de 
wet (de WMO) niet uitvoert en 
een wethouder die de wet niet 
uitvoert krijgt het moeilijk.
Ten slotte wordt het ook hoog 
tijd om bij de regering aan 
te dringen op een versoepe-
ling van toelating tot zorg- en 
verpleeghuizen. Het verhui-
zen naar zo’n zorginstelling 
is, weten wij, geen prettig 
alternatief, maar onverzorgd 
alleen oud worden of ande-
ren tot last zijn, is soms nog 
minder aantrekkelijk. Laten 
we niet overdrijven, er zijn 
in Amsterdam redelijk goede 
zorgtehuizen. Een grote actie 
gesteund door huisartsen, po-
litie, brandweer en vakbewe-
ging moet toch effect kunnen 
hebben. #

Wij zijn bereikbaar via e-mail:  
secretarisOARoost@gmail.com of telefonisch 
via: 020 - 665 10 63 of 06 - 511 96 725.

• 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 weer op donderdag 5 november as en op 
donderdag 3 december a.s. om 14.00 uur
Aansluitend is er op 3 december as een netwerk-
bijeenkomst in Grand café ‘Genieten’.
Deze 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 Servicepunt Jeruzalem 
in de Van ’t Hofflaan 29A  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. 

• De vereniging OAR-Oost is op zoek naar nieuwe 
(aspirant) leden en een voorzitter. Heeft u belang-

stelling meldt u dan bij ons aan! Ook zijn wij op 
zoek naar actieve 50-plussers voor onze werkgroe-
pen Wonen, Zorg en Welzijn, Participatie en Mobi-
liteit inclusief (aanvullend) Openbaar Vervoer. Op 
onze website vindt u meer informatie.

 
• Heeft u via het WMO-loket problemen bij een 
woningaanpassing? Maar ook klachten over uit-
voering 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

 
• Sinds 1 oktober jl. rijdt voor bewoners in Oost 
de 75e BoodschappenPlusBus van Nederland 
van het project ‘Samen op stap’ dus samen leuke 
uitstapjes of samen boodschappen doen. Deel-
nemers worden indien nodig thuis opgehaald en 
na afloop weer naar huis gebracht. Meer info bij 
Dynamo 020-46 20 346 of 020-46 09 300 of op: 
www.dynano-amsterdam.nl

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

Tekst en fotografie: Ouderen Adviesraad Oost 

De Thuiszorg is vervangen door Hulp bij het Huishouden

Specialisten in mens- 
en milieuvriendelijke 

producten

Ekodis Natuurvoeding
Beukenplein 73, 1092 BB Amsterdam

020 6946327

 Zondag geopend van 11.00 - 18.00 uur
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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, 
donderdag 13.00-15.00 uur

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

Watergraafsmeer
Buurtpunt Het Brinkhuis 
Landbouwstraat 63, 
dinsdag 14.00-16.00 uur

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

Buurtpunt ’t Hoeckhuys 
Fizeaustraat 3, 
dinsdag 12.00-14.00 uur

Dag van de Mantelzorg
10 november
Verwendag voor mantelzorgers 
(lekker ontspannen en genieten)

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

Club Info
Post Oost, Wijttenbachstraat 36hs. 
Spreekuur zonder afspraak: 
di. en do. 14.00-17.00 uur en 
wo. van 16.00-19.00 uur.
e-mail: clubinfo@dynamo-
amsterdam.nl
facebook: Club Info Dynamo
twitter: @ClubInfoDynamo
www.dynamojongeren.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

Er wordt wat afgepraat
Dynamo organiseert jaarlijks 
buurtgesprekken met buurtbewo-
ners. Bij deze gesprekken spelen 
buurtbewoners de hoofdrol: zij 
bepalen de inhoud van de ge-
sprekken. Zo is er in voorgaande 
jaren gesproken over armoede en 
veiligheid. Dit jaar ging het over 
eenzaamheid: ‘In onze buurt telt 
iedereen mee’. Uit voorgaande ja-
ren kwamen diverse ideeën voort 
die door bewoners in praktijk zijn 
gebracht, zoals een wandelclub en 
buurtrestaurants. Van de gesprek-
ken zijn mooie boekjes gemaakt. 

Eenzaam en alleen
Er is over het onderwerp een-
zaamheid veel gesproken in de 
maand oktober. Op verschillende 
plekken in Oost en Zuid spraken 
bewoners van alle leeftijden met 
elkaar. Met de buurtgesprekken 
wil Dynamo buurtgenoten met 
elkaar in contact brengen, hen 
de mogelijkheid bieden om met 
elkaar van gedachten te wisselen 
en tot mogelijke oplossingen van 
knelpunten op het gebied van 
eenzaamheid te komen. 

Kom van die bank af, ik waar-
schuw niet meer... 
Bij kinderen gingen de gesprek-
ken veelal over pesten.  Dan willen 
andere kinderen bijvoorbeeld niet 
met je spelen. De volgende ideeën 
werden aangedragen om iets tegen 
eenzaamheid te doen: bij mensen 
langs gaan en een praatje maken, 
vrienden worden, oude mensen 
helpen, iemand een kadootje of 
eten geven. De kinderen vinden het 
leuk om kunst te maken samen met 
ouderen. Ze gaan zeker een keer 
naar een museum met ouderen. 

Nieuw: Jongeren financieel café 
Jongeren tussen de 18 en 27 jaar 
uit Amsterdam Oost kunnen naar 
het Jongeren financieel café van 
Dynamo. Ze kunnen hier terecht 
voor vragen over geld of  
voor hulp bij de administratie. 
Dynamomedewerkers geven 
informatie over geldzaken of bie-
den hulp bij: digitale regelzaken 
(DIGID, zorgtoeslag), administratie 
ordenen, lastige brieven van in-
stanties, bellen naar instanties. 

Zonder afspraak: 

donderdag 15.00-17.00 uur in 

Post Oost, Wijttenbachstraat 36  

Club Info
Jongeren uit Oost kunnen met 
vragen over alle onderwerpen 
terecht bij Club Info. 

Zonder afspraak: 

dinsdag en donderdag 14.00-17.00 

uur en woensdag 16.00-19.00 uur in 

Post Oost, Wijttenbachstraat 36hs.

clubinfo@dynamo-amsterdam.nl 

(dynamojongeren.nl)

Jongerenloket
Jongeren kunnen dagelijks  
terecht bij het Jongerenloket in 
Amsterdam Oost waar ook jonge-
renschuldhulpverleners van
Dynamo aanwezig zijn. 

Zonder afspraak: maandag t/m 
vrijdag, stadsdeelkantoor, 
Oranje-Vrijstaatplein 2

Moneysixpack (minisoap)
Dynamo volgt in Moneysixpack 
jongeren die in geldproblemen 
komen en wil hiermee een voor-
beeld zijn voor andere jongeren 
om niet in de schulden te komen.  
Denk aan: gokverslaving, studie-

Tieners geven aan dat ze zich 
soms eenzaam voelen wanneer ze 
alleen thuis zijn of als ze verdrie-
tig of bang zijn. Bijvoorbeeld een 
kind dat niet veel durft en dus veel 
alleen zit en dan gepest wordt.  
Of als je je anders of vreemd 
gedraagt, kan het zijn dat je wordt 
buitengesloten en dat je je dan 
alleen voelt. Een aantal ideeën van 
tieners: meer ruimtes in de buurt 
om elkaar te ontmoeten (speel-
pleinen en bankjes) of een straat-
feest organiseren. 
Volwassenen voelen zich een-
zaam als men alleen thuis is of als 
men alleen eet en niemand naast 
je hebt om mee te praten. Of je 
bent alleen in een druk theater 
en praat niet met andere mensen. 
Als je weinig geld hebt kan je aan 
veel leuke dingen niet meedoen, 
waardoor je je alleen voelt. 
Sommige bewoners geven de vol-
gende oplossingen: koffie drinken 
bij mijn buurvrouwen, positief 
denken, gewoon op iemand afstap-
pen, een doel voor de dag hebben, 
iets spontaan aanbieden aan de 
buren, samen paaseieren zoeken 
of met buren samenkomen. 
In buurtcentrum Oosterpark werd 
ter plekke een lied bedacht en 
gezongen ‘Kom van die bank af, 
ik waarschuw niet meer, neenee-
neeneeneenee, van die bank af, 
dat was de laatste keer!’.

Info: Jan Hangelbroek van Dynamo, 

jhangelbroek@dynamo-amsterdam.nl. 

Geïnteresseerden kunnen de 

buurtgesprekkenboekjes opvragen 

via e-mail naar communicatie@

dynamo-amsterdam.nl. 

schuld, shopverslaving, rekening 
niet betalen en pinpasfraude. 
Moneysixpack is een minisoap 
van 6 korte filmpjes met een aan-
tal jongeren met geldproblemen 
en schulden. De Moneysixpack 
is te zien op Youtube kanaal: 
Dynamo beweegt tot meedoen.

Jongerenschuldhulpverlening 
Club Info en jongerenschuldhulp-
verlening van Dynamo werken 
nauw samen door middel van ge-
zamenlijke spreekuren en doorver-
wijzing. Want bij een schuld zijn er 
vaak nog andere zaken die spelen 
zoals het vinden van een (bij)baan 
of andere belemmeringen. 

Telefoon 020 46 02 300,  

dienstencentrum Oosterpark,  

’s-Gravesandeplein 19

jongerenschuldhulpverlening@

dynamo-amsterdam.nl 

(dynamo-amsterdam.nl)

Geldworkshops voor jongeren
Wekelijks zijn er bijeenkomsten 
voor jongeren over geld. Tijdens 
de workshops leren jongeren om 
zelf hun geldzaken weer op orde 
te krijgen. Verschillende thema’s 
worden behandeld. 

Zonder afspraak:  

woensdag 15.00 -17.00 uur in 

dienstencentrum Oosterpark,  

’s-Gravesandeplein 19 

Jongerenvroegeropaf
Jongeren met een betalingsach-
terstand van bijvoorbeeld een 
ziektekostenverzekering worden 
ondersteund. Er wordt al in een 
heel vroeg stadium contact met 
hen gezocht. Samen met de  
moneycoach Azzeddine el Haddar  
worden de problemen tijdig 
opgelost om grotere financiële 
problemen te voorkomen. 

Telefoon 06 33 67 78 13,  
ahaddar@dynamo-amsterdam.nl 
’s-Gravesandeplein 19 (maandag 
t/m vrijdag 9.00-17.00 uur)

Budgetlessen
Dynamo geeft op verschillende 
ROC scholen in Amsterdam Oost 
budgetlessen. #

BUUV zoekt 
klussers voor  
kleine klusjes 

 
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.  
 

www.buuv.nu 
info@amsterdamoost.buuv.nu 

telefoon 020 46 28 460 
Twitter: BUUVAdamOost 

Facebook: BUUV-Amsterdam-Oost 

 

Jongeren en geld 

Buurtgesprekken ‘In onze 
buurt telt iedereen mee’ 

Servicepunt Jeruzalem is 
een multifunctionele plek in 
de Watergraafsmeer op een 
prachtige nieuwe locatie aan 
de Van ’t Hofflaan 29A. 

Zaterdag 31 oktober wordt 
het servicepunt Jeruzalem 
feestelijk geopend. Tussen 
11.00 en 13.00 organiseert 
Dynamo een Open Huis voor 
buurtbewoners aan de Van ’t 
Hofflaan 29A. Verschillende 
groepen die nu actief zijn 
laten zien wat zij doen. Mede-
werkers van Dynamo kunnen 
uw vragen beantwoorden en 
nieuwe ideeën inventariseren.
Servicepunt Jeruzalem is een 
multifunctionele plek voor en 

door de buurt waar buurt-
bewoners elkaar ontmoeten, 
meedoen aan activiteiten en 
informatie en advies krijgen. 

De activiteiten worden ge-
organiseerd door vrijwilligers 
die worden ondersteund door 
Dynamo. Denk aan: koffie-
inloop, spelletjes, gymnastiek, 
burenlunch, bibliotheek, com-
puterinloop, informatievoor-
zieningen, buurtrestaurant. # 

Info: Marike Soeterik 
telefoon 06 49 35 63 50 
e-mail: msoeterik@
dynamo-amsterdam.nl 
facebook: Dynamo 
Watergraafsmeer

31 oktober open huis
Servicepunt Jeruzalem
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Heeft u al voldoende pensioen voor later? 
Tekst: Latifa Himich en Rekha Mahmud 

Het Nederlandse pensioenstel-
sel bestaat uit drie onderdelen:
De Algemene Ouderdomswet 
(AOW):
Iedereen die in Nederland 
woont of werkt, bouwt auto-
matisch AOW op. Op grond 
van de AOW krijg je als je de 
pensioengerechtigde leeftijd 
hebt bereikt maandelijks een 
bedrag uitgekeerd.

Pensioenopbouw via 
de werkgever:
Als werknemer bouw je in de 
meeste gevallen bovenop de 
AOW-uitkering nog een extra 
bedrag aan pensioen op via 
de werkgever. Ongeveer 90% 
van de werkgevers heeft dit 
ook daadwerkelijk geregeld 

via pensioenfondsen. Meestal 
betalen werkgever en werk-
nemer ieder een deel van de 
premie.

Individuele (aanvullende) 
pensioenvoorzieningen:
In sommige gevallen dient u 
zelf uw pensioen, of een aan-
vulling hierop, te regelen. Door 
bijvoorbeeld een lijfrentever-
zekering, een levensverzeke-
ring of koopsom af te sluiten. 
Zo spaart u (veelal) op een 
fiscaal gunstige wijze voor uw 
(aanvullende) pensioen.

Vanaf 1 januari 2015 is de 
pensioenopbouw in Nederland 
veranderd. U bouwt minder 
pensioen op en de pensioen-

gerechtigde leeftijd stijgt 
geleidelijk van 65 naar 67 jaar 
(in 2021). Dit komt omdat de 
gemiddelde levensverwachting 
is gestegen en de pensioenkos-
ten zijn toegenomen. Kijk op de 
website van de rijksoverheid 
(rijksoverheid.nl) en de Sociale 
Verzekeringsbank (svb.nl) voor 
meer informatie over de veran-
deringen in het pensioenstelsel.

Hoeveel pensioen bouwt  
u op? 
Het is belangrijk om een dui-
delijk beeld te hebben van uw 
pensioenopbouw. Als u niet 
voldoende opbouwt, bent u nu 
nog op tijd om een individuele 
aanvullende pensioenvoorzie-
ning te regelen. Wacht daarom 
niet langer, maar onderneem 
in uw eigen belang actie!Bekijk 
of er in uw persoonlijke 
situatie sprake is van een 
pensioentekort, oftewel een 
pensioengat. U heeft dan te 
weinig pensioen opgebouwd. U 
kunt uw pensioengat opvullen 
met bedragen die uiteindelijk 
vrijkomen op grond van een 
afgesloten individuele pensi-
oenvoorziening.
Het is ook mogelijk om uw hui-
dige pensioenopbouw online te 
bekijken. Dat kan met behulp 
van uw DigiD door in te loggen 
op de website van uw pensi-
oenfonds (bijvoorbeeld van het 
Algemeen Burgerlijk Pensioen-

fonds, mijnABP.nl, als u bij de 
overheid werkt), of door in te 
loggen op mijnpensioenover-
zicht.nl.

Komt u er zelf niet uit of heeft 
u nog vragen? De medewer-
kers van HJS geven gratis juri-
disch advies en/of verwijzen u 
door naar een instantie die u 
verder kan helpen. Daarnaast 
beantwoorden zij uw vragen 
over andere rechtsgebieden, 
zoals het arbeidsrecht, belas-
tingrecht of bestuursrecht. Een 
geschil met een overheids- 

instantie, schuldeiser of deur-
waarder? U worstelt met het 
opstellen van een (klacht)brief, 
een bezwaar- of beroepschrift? 
Schakel ook dan HJS in! #

Contactgegevens HJS
adres: Batjanstraat 1b
1094 RC Amsterdam
telefoon: 020 - 665 80 15 of 
06 - 211 588 82 
e-mailadres: hjs@hva.nl
website: www.hva.nl/hjs
spreekuren: 
dinsdag en donderdag 
van 13:00-17:00 uur

Het Wijksteunpunt Wonen 
Oost biedt, naast ondersteu-
ning aan huurders, sinds een 
aantal jaar  ook advies aan 
eigenaar-bewoners . Deze kun-
nen terecht op onze wekelijkse 
spreekuren (ma. 19-20 u. en 
woe. 9-12 u.) voor alle vragen 

omtrent het reilen en zei-
len van hun VvE. Daarnaast 
worden  dit najaar ook een 
aantal voorlichtingsavonden 
gegeven.

Data voorlichtingen 
- 13 oktober: Activering VvE. 

Villa Bewust gaat 
verhuizen! 
Met ingang van 26 oktober 
is Villa Bewust op de huidige 
locatie aan de Zeeburgerdijk 
98-H gesloten. Eigen Haard 
gaat hier van start met het  
renovatieproject Indie1. We 
zijn momenteel bezig met het 
regelen van een nieuwe locatie. 
Zodra hier meer over bekend 
is kunt u dit lezen op de web-
site, www.villabewust.nl. 
Wij hopen u zo spoedig moge-
lijk op een nieuwe locatie in 
Amsterdam Oost te kunnen 
verwelkomen! #

Per 1-10-2015 heeft  er een 
belangrijke wijziging plaats-
gevonden in het WWS (wo-
ningwaarderingsstelsel, ook 
wel ‘puntenstelsel’ genoemd).  
De 25 schaarstepunten  (‘Don-
nerpunten’) zijn vervallen, 
evenals de punten voor 
woonomgeving , woonvorm en 
hinderlijke situaties. Daarvoor 
in de plaats is de  WOZ-waarde 
voor 25% mee gaan tellen. Of 
de maximaal redelijke huur 
(d.w.z. de prijs waartoe de 
huur in de loop der jaren door 
de jaarlijkse huurverhogin-
gen kan stijgen) hierdoor per 
saldo hoger of lager uitvalt 

WOZ-waarde speelt nu grote rol in puntenstelsel
is niet zo eenvoudig te zeg-
gen en verschilt per regio of 
stadswijk. Voor sommigen zal 
de maximaal redelijke huur 
lager uit vallen, maar in het 
algemeen geldt dat voorde 
meeste  Amsterdamse wijken  
binnen de ring de maximaal 
redelijke huren zullen stijgen. 
Voor zittende huurders zal er 
niet direct veel veranderen. Zij 
zullen alleen merken dat het 
langer duurt voor het plafond 
van de  jaarlijkse huurstijgin-
gen bereikt is. Voor nieuwe 
huurders kan het wel duurder 
uitvallen om een woning in 
Amsterdam te huren.

De berekening van het aantal 
punten dat de woning waard 
is wordt door de rol die de 
WOZ-waarde hierin  nu speelt 
aanmerkelijk ingewikkelder. 
Huurders worden belangheb-
bend bij de WOZ-waarde, 
wat ongetwijfeld zal leiden 
tot veel bezwaren tegen de 
WOZ –waarde en veel onze-
kerheid over wat de ‘echte’ 
WOZ-waarde is. De behande-
ling van deze bezwaren neemt 
n.l. veel tijd in beslag.  Ook 
de berekening zelf is ingewik-
keld. Deze wordt  voor 50% 
bepaald door de WOZ-waarde 
per m2 en voor 50% door de 

Voorlichtingsavonden 

Pensioen en alles wat daarmee te maken heeft 
lijkt misschien ver van uw bed, maar wacht niet 
tot uw zestigste om na te gaan of u voldoende 
pensioen hebt opgebouwd voor later. In dit artikel 
informeren we u over het Nederlandse pensioen-
stelsel en hoe u pensioen opbouwt. Ook leggen 
we uit hoe u erachter kan komen of u – als u de 
pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt – wel 
voldoende pensioen hebt opgebouwd. Vergeet 
niet dat u ook altijd terecht kan bij HJS voor gratis 
juridisch (pensioen)advies!

Dwars door het recht met HJS Het Juridisch Spreekuur (HJS) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) vertelt u 
in deze rubriek over actualiteiten die met het recht te maken hebben.

absolute WOZ-waarde. Ook 
de puntprijs verandert. Voor 
vragen hierover kunt u contact 
opnemen met het Wijksteun-
punt Wonen Oost. U kunt ook 
zelf uw nieuwe maximale huur 
berekenen via de link http://
bit.ly/1skTXRO. 
Wilt u uw WOZ-waarde 
opvragen? Dat kan bij de 
Dienst Belastingen Gemeente 
Amsterdam (bezwaar.dbga@
amsterdam.nl). Wilt u bezwaar 
maken tegen de beschikking 
en heeft u daar hulp bij nodig? 
Informeer dan bij het Wijk-
steunpunt Wonen wat zij voor 
u kunnen betekenen. #

Informatie en handvatten om 
uw VvE te activeren of beter te 
laten functioneren.
- 17 november: Groen MJOP. 
Hoe kun je de VvE  ‘vergroe-
nen’ en hoe regel je (externe) 
financiering voor energiebespa-
rende woningverbeteringen.

Alle voorlichtingen starten 
om 19.30 uur (inloop vanaf 
19.00 uur) op locatie Postoost,  
Wijttenbachstraat 36 hs.
Wilt u graag één of beide 
voorlichtingen bijwonen? 
Meldt u dan nu aan op oost@
wswonen.nl, onder vermel-

ding  van uw naam, adres en 
telefoonnummer en  met hoe-
veel personen u wilt komen. 
U kunt zich ook telefonisch  
aanmelden op 020-4620330. #

Het team van Het Juridisch Spreekuur helpt u uw recht te halen
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Volleybal & Smashbal
Keihard smashen is super leuk! Daarom 
is Albatros gestart met een speciale groep 
voor jongens van 11, 12 en 13 jaar die 
tijdens de training extra veel smashen! 
Ook voor kinderen van 8 t/m 12 jaar is 
nog volop ruimte om te volleyballen. Voor 
meer info: www.albatros-amsterdam.nl.

Conditietraining
Gezellig sportgroepje zoekt nieuwe 
deelnemers. Conditietraining voor 45+, 
elke donderdag 19.30 – 21.00 uur, laatste 
half uur volleybal. Kennismakingstrai-
ningen zijn vrijblijvend en gratis. Info bij 
A.Gouw, tel. 6680074, mail gouwalfred@
gmail.com.

EHBO
Binnenkort start in Oost een EHBO-CUR-
SUS. 18 lessen op woensdagavond voor 
195 euro. Inlichtingen en aanmelding: tel. 
06-53642848, e-mail: kees@cmstandaar-
ehbo.nl.

Aangeboden
1) honderden heldere plastic L-mapjes 
(100 stuks e 2,50), 2) stevige rotan kuip-
armleunstoel (e 25,-), 3) enkele mooie 
antieke radio’s (e 30,-), 4) 1 set SAAB 99 
4 wieldoppen (e 25,-), 5) rechtsdraaiende 
startmotor Lister 3 cyl. diesel; 
06-26134034 of minomo@xs4all.nl. 

Meer Bewegen Voor Ouderen
In servicepunt Jeruzalem, van ’t Hofflaan 
29a, start op woe 4 nov van 11.00–12.00 
uur een nieuwe reeks ‘Gymnastiek 65+’.  
U kunt altijd binnenlopen, hoeft zich  
niet aan te melden. Kosten per maand 
e 5,50. Meer info: 020-8861070 of  
www.mbvo-amsterdam.nl.

Te koop
Z.g.a.n. zeer stevige boodschappenkar,  
2x gebruikt, nieuw e 65,-, nu e 30,-. 
Tel.: 020-6682270.
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#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.

Nederlandse taalles
Wij zoeken een vrijwilliger die het leuk 
vindt les te geven aan anderstaligen. De 
lessen zijn op dinsdag- of donderdag-
avond van 19.30 – 21.30 uur. Je maakt 
deel uit van een enthousiast docenten-
team. Ervaring met NT2 is een pré, maar 
niet verplicht. De lessen worden gegeven 
in BC Oosterpark, 3e Oosterparkstraat 
159. Aanmelden: bwokke@dynamo-
amsterdam.nl of 06-19929143.

Leer beter slapen
Vermoeid, niet goed inslapen of door-
slapen of niet uitgerust wakker? Leer 
beter slapen bij Cesar Amsterdam. Mail 
naar sonja@cesaramsterdam.nl of bel 
020-6937105.

Zonnebloem
Wij zijn (in Oost) op zoek naar vrijwilligers 
die het bezoekwerk willen coördineren. 
Dit houdt in dat u nieuwe deelnemers en 
nieuwe vrijwilligers gaat bezoeken en in-
take gesprekken houdt. Daarna probeert 
u een goede match te vinden tussen gast 
en vrijwilliger. 
Meer info: Elly Woortmeijer via tel. 020-
6948298 of mail ewoortmeijer@upcmail.nl.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opstap naar werk met Post Oost!  

Post Oost helpt je aan een baan! 
Binnenkort organiseert Post Oost een interactieve werkmarkt met 
o.a. een ondernemersplein, een werkervaringsplein en een 
banenmarkt. Ook krijg je tips over hoe je jezelf presenteert tijdens 
een sollicitatiegesprek. Houd dus onze site in de gaten voor meer 
info! 
 
Je kunt kennismaken met Post Oost op de Participatiemarkt: kom op 
10 november vanaf 10.00 uur langs in de Hallen in Amsterdam West! 
 
Bij ons is er ook de mogelijkheid om gratis sollicitatietraining te 
volgen, meld je aan via info@postoost.nl.  
 
Wil je meedoen aan een cursus / activiteit in de buurt?  
 
Zoek je vrijwilligerswerk? 
 
Heb je een opstap naar werk nodig?  
 
Kom naar Post Oost! 
Post Oost is hét participatiecentrum in Oost en wordt in opdracht van 
gemeente Amsterdam Oost uitgevoerd door Civic, Dynamo en ViiA. 
Volg Post Oost op Twitter @Post Oost  

Blijf op de hoogte met Post Oost nieuwsbrief  

Blijf op de hoogte van Post Oost nieuws en ontvang 
4x per jaar de digitale nieuwsbrief via jouw mail. 
Meld je aan via Postoost.nl 
 
AANMELDEN 
Wil je de nieuwsbrief ontvangen? Vul dan het 
aanmeldformulier in om je aan te melden. 
  

Colofon
Dwars door de buurt is een onafhanke-
lijke 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 Watergraafsmeer in 
Amsterdam-Oost. 
Op meerdere openbare plekken in Oost 
liggen exemplaren om gratis mee te 
nemen. De oplage is 25.000.

Dwars 183 verschijnt vrijdag 18 dec. 
2015, de deadline voor uw bijdrage is 
donderdag 26 nov. 2015.

Adresgegevens:
Wijttenbachstraat 36 hs
1093 JC  Amsterdam
Tel. nr.: 06 - 428 078 05
E-mail: dwarskrant@gmail.com

Kernredactie:
Arie van Tol, Ellen Groeneweg, 
Hansje Galesloot en Melissa Plomp 

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

Medewerkers:
Anna ten Bruggencate, Anneke Hesp, 
Annemarije Pronk, Carolien Parmentier, 
Connie Dekker, Daan van Pagee, 
Dineke Rizzoli, Hans Heitgeert, Hella de 
Groot, Jaap Boots, Jan Molenaar, 
John Prop (voorpagina), Judith Lam-
mers, 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

Creatieve Dans
Vanaf di.av. 3 nov. Javastr. 126: Cursus 
Creatieve Dans over Natuur. Ontspan-
ning, Rust en Bevrijding ervaren. Voor 
iedereen die vrij op muziek wil dansen, 
zingen en tekenen. M.b.v. inspirerende 
opdrachten en algemene fysieke aanwij-
zingen. Info: bomardhams@gmail.com 
en 075-6708552.

Bar & kassa
Theater Oostblok zoekt collega-vrijwilli-
gers achter de bar & kassa! Je bent een 
liefhebber van kunst & theater; je hebt zin 
om nieuwe mensen te leren kennen; je 
wilt bar/horeca-ervaring opdoen; je wilt 
graag gratis naar theater- en dansvoor-
stellingen! Reageer dan als je minimaal 
twee voorstellingen per maand wilt/kunt 
werken: marijke@oostblok.nl.

Een filosofisch gesprek
Is er een kwestie die u intens bezig houdt 
en waarover u wilt doordenken? Samen 
met u en mijn kennis en ervaring nemen 
we uw vraag of kwestie onder de loep. 
Een eerste kennismaking duurt een 
half uur, is op afspraak en kost 2 euro. 
Mogelijke vervolggesprekken duren drie 
kwartier tot een uur. In buurtcentrum 
Transvaal, Danie Theronstraat 2, op ma, 
di en do. Afspreken met Anne De Smet via 
annedesm@gmail.com of 06-48820501.

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.

Gezondheidsmarkt 
Vanuit de Wijktafel Trans-
vaalbuurt (wijkzorgnetwerk) 
wordt op zaterdag 28 novem-
ber een Gezondheidsmarkt 
georganiseerd in wijkservice-
punt Kraaipan. Van 13.00 tot 
16.00 uur delen verschillende 
organisaties (zorg en welzijn) 
hun activiteiten met buurt-
bewoners. 

Sinds januari 2015 is het 
een en ander veranderd in 
het zorgsysteem. Tijdens de 
Gezondheidsmarkt kunnen 
buurtbewoners geïnformeerd 
worden over deze nieuwe 
opzet van zorg en welzijn en 
kunnen kennis maken met ac-
tieve organisaties in de buurt.  
Verder o.a.: informatie over 
voorzieningen binnenshuis, 
tips die de gezondheid bevor-
deren, hoe zorg thuis geregeld 
kan worden, waar kunt u 
terecht met geldproblemen, 
hoe wordt huishoudelijke hulp 
nu en in de toekomst geregeld, 
wat is er voor handen voor de 
oververmoeide mantelzorgers, 
wat kan een vrijwilliger voor 
u betekenen en waar vindt 
u die? Allemaal vragen die 
tijdens de Gezondheidsmarkt 
gesteld en besproken kunnen 
worden. # 

Meer info: Josee van Oostveen, 
06 - 819 373 33, 
josee@amstelringwijkzorg.nl
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Is kijken nou hetzelfde als 
zien? Volgens mij zit het 
ongeveer zo: zodra je ogen 
open zijn, neem je dingen 
waar. Dat heet zien. Zien doe 
je dus meteen, zonder er bij 
stil te staan. 
Als je aan het strand zit, zie 
je de zee als het ware om je 
heen. Je bent een deel van 
het landschap. Zien is iets 
wat je overkomt. Zien doe je 
dus altijd. 
Pas als je kijkt naar iets dan 
gebeurt er iets anders. Je 
kijkt naar iets om het dich-
terbij te halen en beter te 
bekijken. Je kijkt bv naar een 
bootje aan de horizon. Soms 
maak je er een spelletje van: 
Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet. 
Onze verre voorouders heb-
ben met kijken de hemel ont-
dekt. Met behulp van kijkers 
en vergrootglazen brachten 
ze sterren en planeten in 
beeld. 
Door te kijken verkennen we 
de wereld. Kijken is eigenlijk 
een aandachtige vorm van 
zien. 

Als je iets leert 
tekenen, zeggen 
mensen vaak, ‘kijk 
nou eens goed!’ 
Als je iets lang en 
goed bekijkt, zie je 
namelijk meer. En 
hoe meer je ziet, 
hoe beter je iets 
begrijpt.  
Zo kun je leren zien 
wat normaal ge-
sproken verborgen 
blijft. ‘Niet verder 
kijken dan je neus 
lang is’ hoor je wel 
eens zeggen over 
mensen die niet 
goed kijken. ’ 
Daarom is tekenen 
heel belangrijk. 
Door te tekenen, leer je 
anders te kijken en zo ga je 
de dingen anders zien. En zo 
ga je de dingen ook anders 
doen. Volg je het nog? 
En kijk, als je de dingen 
anders bekijkt, kun je ineens 
iets maken waar niemand 
nog nooit aan heeft gedacht. 
Arcimboldo, een italiaanse 

schilder, was zo iemand 
die met andere ogen keek. 
Hij maakte dit portret in 
1570. Zo ver kun je bijna 
niet terugkijken. Dankzij dit 
schilderij zie je wat hij zag in 
het hoofd van iemand. Het 
is samengesteld uit heel veel 
dieren. Ik zie, ik zie, wat jij 
niet ziet. Ik zie een... konijn!

Ik kijk dus ik zie

Wat zien dieren? Dat is een 
interessante en moeilijke 
vraag. Zien is niet alleen iets 
van de ogen maar ook van 
de hersenen achter de ogen. 
Ook wij zijn dieren.
Er is een beroemd geval 
van een Papoea die in het 
oerwoud leefde. Op een dag 
werd hij door een Amerikaan 
mee naar New York geno-
men. Na een dag wandelen 
vroeg de Amerikaan hem wat 
hem allemaal in de stad was 
opgevallen. 
De Papoea zei: ‘de mensen 
dragen hier enorme vrachten 
tomaten en bananen.’ Het 
bleek dat hem de handkar-
ren onder die tomaten en 
bananen niet waren opge-
vallen. Hij dacht dat de man 
achter de handkar al dat 
fruit in zijn armen droeg.
Dus wat zien dieren wel 
of niet? Misschien ziet een 
hond de fiets van zijn  baasje 
niet. Maar denkt hij dat zijn 
baasje tijdelijk wat is ge-
groeid en ineens veel harder 
kan lopen dan normaal. Wie 
zal het zeggen? 
Vogels zien over het alge-
meen beter dan wij. Ze zien 
verder en scherper. Een 

arend ziet van kilometers ver 
een konijntje in de wei zitten, 
terwijl jij en ik op die afstand 
niet eens zeker weten of 
het nu gras is dat we zien of 
graan. En niet alleen zien ze 
verder en scherper, ze zien 
ook vaak meer kleur dan wij. 
Het menselijk oog ziet niet 
alle kleuren. Het loopt bij ons 
van rood tot paars. Daarbui-
ten valt bijvoorbeeld infra-
rood (dat je alleen met een 
bepaalde nachtverrekijker 
kunt zien) en ultra-violet, dat 
je helemaal niet kunt zien. 
Het is gebleken dat veel 
vogels die extreme kleuren 
wel kunnen zien en dus 
een veel bonter gekleurde 
wereld waarnemen dan wij. 
De veren van vogels blijken 
kleuren te hebben die wij 
niet onderscheiden maar zij 
wel. En dat is juist wat ze 
leuk vinden van elkaar: ex-
treem gekleurde mannetjes 
zijn erg in trek bij de vrouw-
tjes. Het is ook gebleken dat 
bijvoorbeeld valken de urine 
van muizen in het gras als 
een soort neonreclame-geel 
zien, en dat komt ze goed van 
pas bij het zien en vangen 
van deze beestjes. 

Wat zien dieren?

Groetjes! V(OxO)V  
Jullie krijgen de groetjes van 
Tatí, ons sloothondje. Hij is 
een beetje gegroeid. Vorige 
maand vertelde hij aan jullie-
dat hij bang is in het donker. 
Hij durft ‘s nachts niet naar 
buiten. Dus ik neem ‘m mee 
en zet ‘m dan ergens neer. 

Ik denk dat hij niet veel ziet 
in het donker. De poezen 
zijn bang van Tatí. Overdag 
komen ze niet in zijn buurt. 
‘s Nachts blijven ze zitten 
waar ze zitten als Tatí voor-
bij loopt. Dus ik vraag me af, 
wat zien dieren eigenlijk? 

Kijken kan iedereen. Goed 
kijken is heel belangrijk. 
Voor dieren is het een kwes-
tie van overleven. Daarom 
kijken dieren vaak niet al-
leen met hun ogen maar ook 
met hun oren of neus. Alle 
zintuigen helpen een dier 
alert te zijn op lekkere hap-
jes in zijn omgeving. Kijken 
dieren wel eens voor hun 
plezier naar iets denk je? 
Bijvoorbeeld, kijken honden 
wel eens naar kunst? 
Honden denken natuurlijk 
niet als mensen. Wanneer 
ze iets zien zijn het voor 
hun hondenzaken en geen 
mensendingen. 
Neem nou eens een schilde-
rij. Als je een schilderij op de 
vloer zou zetten, is het voor 
een hond een raar ding. 
Hij denkt waarschijnlijk 
alleen: ‘Kan ik het eten?’ Hij 

zal even aan het schilderij 
ruiken. Misschien kan hij 
wel ruiken wie er allemaal 
met zijn vingers aangezeten 
heeft. Of hij probeert wat 
aan de randen te knagen 
om te ‘kijken’ of het lekker 
smaakt. Een hond denkt: 
alles wat je in je mond kunt 
steken, kun je eten. Een 
schilderij is natuurlijk te 
groot. Ik denk dat een  hond 
er omheen loopt, op weg 
naar zijn etensbakje. Als een 
hond iets niet kan eten, zo-
als dat schilderij, dan is hij 
eigenlijk al snel uitgekeken. 
Bij een test keek Tatí, ons 
sloothondje, helemaal niet.
Mensen denken weer niet 
vaak na over geuren. Ei-
genlijk zijn we vooral bezig 
met kijken. Stel je voor dat 
je eerst even aan de nieuwe 
iPhone van je vriendje ruikt 

als hij het trots laat zien. En 
dan je neus optrekt omdat 
het niet lekker ruikt.
Zoals een mens de wereld 
ziet, ruikt de hond diezelfde 
wereld. De wereld van de 
hond is één grote verza-
meling geuren. Een hond 
kan een miljoen keer beter 
ruiken dan de mens. Wij 
kunnen ruiken dat een kof-
fie een lepeltje suiker bevat. 
Een hond kan diezelfde do-
sis suiker ruiken, ook wan-
neer ze werd achtergelaten 
in 3,7 miljoen liter water.
Beeld je in dat je alles wat je 
ziet ook kan ruiken. Stel je 
voor dat je ineens gaat blaf-
fen tegen een lantarenpaal 
of een grote sneeuwpop. Je 
ruikt immers dat je grote 
vijand er net tegen aan heeft 
geplast. Dan pas zit je echt 
in de hondenwereld.

voor de jeugd

Kijkt een hond naar een schilderij?

Dit is wat wij zien in het donker en al breekt de maan een beetje door, het is niet veel, 
Kun je tekenen wat Stinks ziet in het donker? 

M
et

 d
an

k 
aa

n
 w

w
w

.f
u

tu
ri

ty
.c

om
   

M
ic

h
el

le
 B

ry
an

t-
U

. (
de

 o
ge

n
fo

to
) 

en
 w

w
w

.e
xp

re
ss

.b
e 

en
 w

w
w

/a
rt

as
m

ir
ro

r.
co

m
  e

n
 n

at
u

u
rl

ij
k 

de
 W

ik
ip

ed
ia

A
rc

im
bo

ld
o,

 s
ch

il
de

ri
j, 

ti
te

l:
 a

ar
de

, 1
57

0
Te

st
: Z

al
 T

at
í d

it
 s

ch
il

de
ri

j b
ek

ij
ke

n
 o

f n
ie

t?


