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Minder ego - meer eco
Tekst: Frans Woortmeijer | Fotografie: Hans Heitgeert

Onder het motto ‘Minder ego - meer eco’ wordt
op zes zondagen in de maanden februari en maart
aandacht besteed aan de in 2015 verschenen
‘groene’ pauselijke encycliek Laudato Si.
Plaats van handeling is natuurlijk de Hofkerk op
het Linnaeushof.
Het is een bijzondere encycliek, die wereldwijd breed
aandacht heeft getrokken. En
terecht! Voor het eerst richtte
de Paus zich in een zendbrief
niet alleen tot de eigen Rooms
Katholieke gemeenschap,
maar tot ‘ieder, die het goed
met onze aarde voorheeft’.
Het is ook de eerste keer dat
een encycliek volledig gewijd
is aan milieu en duurzaamheid.

Sprekers
Een aantal deskundigen zal in
een toespraak van ongeveer
15 minuten een aspect van
dat thema belichten tijdens de
zondagmorgenviering. U bent
van harte welkom naar de
sprekers te komen luisteren.
De diensten in de Hofkerk
(Linnaeushof 64) beginnen om
half elf. Na afloop is er gelegenheid kort met de spreker in
discussie te gaan .

Op het moment dat u dit leest
zijn twee sprekers al aan het
woord geweest, maar naar de
volgende sprekers kunt u nog
komen luisteren:
21 februari:
Matthijs Schouten
Matthijs Schouten (1944)
is ecoloog, godsdienstwetenschapper, hoogleraar
natuurbeheer, huisfilosoof
van Staatsbosbeheer, Ierlandkenner en boeddhist. ‘Onze
omgang met de natuur verandert niet als we het beeld van
onszelf niet onderzoeken.’
28 februari:
Marjolein Tiemens
Marjolein Tiemens-Hulscher,
lekenvoorganger in de
parochie Sint Maarten in
Driebergen, koos ervoor haar
betrokkenheid op de schep-

De Hofkerk is het decor van diensten en lezingen
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Gastredactie
ping zichtbaar te maken in het
geven van lezingen en cursussen over geloof en duurzaamheid en het schrijven van een
eigen commentaar op de Tien
Geboden voor het milieu.
Daarvoor gaf zij haar baan in
de plantenveredeling op. Nu
verbindt zij haar geloof met
groen-doen. Zij richt zich in
oecumenisch verband op alle
kerken en kerkgangers die
dromen van een duurzame
aarde.
6 maart:
Pater Frans Mulders SMA
Deze lezingencyclus valt
in de vastentijd. Ons parochieverband wil dit jaar een
ecoproject op scholen in
Ghana ondersteunen. Met dit
project worden jonge mensen
getraind in theorie en praktijk
om actief te reageren op de
roep om op duurzame manier te zorgen voor de natuur
om hen heen. Frans Mulders
(1937) was van 1963 tot 2004
missionaris in Ghana. Na
terugkomst in 2004 was hij tot
2012 pastor in de Graankorrel
(Bijlmermeer). Daar is hij nog
actief als vrijwilliger. Ook is
hij vrijwilliger bij inloophuis
Stap Verder.
13 maart:
Roos Kuipers
Roos Kuipers is op het Linnaeushof bekend van de
thee-met-gebak-zaterdagen in
de pastorietuin. Haar leven
draait om tuinen. Zij werkt in
Jeugdland, waar ze samen met

kinderen van zaai tot oogst
een stuk land bewerkt. Haar
ideaal is ooit een ‘hemelse
tuin’ te ontwerpen, een tuin
die mensen inspireert hun
omgeving in bloei te zetten.
Het is een groenconcept met
een lijntje naar boven, waarbij
de harmonie tussen mens en
natuur het uitgangspunt is.
Het zijn ideaaltuinen met een
grote biodiversiteit, die tot
doel hebben wijsheid te verspreiden door de natuur in al
haar pracht te laten bloeien.
In het kort bestek van dit
artikel is het niet mogelijk om
uitgebreid op de inhoud van
Laudato Si in te gaan.
De geïnteresseerde vindt een
uitgebreide samenvatting op
http://hofkerk.amsterdam/
samenvatting-laudato-si/.
Ook op www.oost-online.nl
zijn twee passages uit de
encycliek te lezen die duidelijk maken dat de Paus in zijn
brief geen blad voor de mond
neemt. #
NB Matthijs Schouten heeft
toegezegd op 21 februari van
12.30 tot 13.30 uur speciaal
voor mensen die wel in de
eco-aspecten geïnteresseerd
zijn, maar liever niet een
RK viering bezoeken een aanvullende lezing te houden.

#DWARS
Redactioneel
Door: Arie van Tol

Lezenswaardig voor elke bewoner van Amsterdam Oost, zo
hopen we elk nieuwe nummer
van Dwars te maken. De vraag
wat precies de kwaliteit van
de buurtkrant uitmaakt speelt
natuurlijk bij de redactie. Wat
maakt een artikel of een foto de
moeite waard?
De titel ‘Weet wat je eet’, de
voorpagina en pagina 15 zijn
er aan gewijd, heeft bij mij de
vraag opgeworpen of ik alles
wel wil weten, of ik alles wel
moet willen weten, en hoe alles
(willen) weten zich verhoudt
tot kwaliteit. Ik waag me in
dit redactioneel niet aan een
antwoord. Maar weet wel dat ik
niet goed weet wat ik eet.
‘Weet wat je schrijft’: het is
misschien een zo logisch credo
dat het geen ruimte geeft voor
vragen. Toch is juist ook bij
het schrijven en fotograferen
de rol van het intuïtieve en
onvoorspelbare zo groot. Of
nog sterker: onze medewerkers
halen hun woorden en beelden
uit de sferische omgeving van
Amsterdam Oost, uit de buurt.
Doe mee: 06 - 428 078 05!
Kom ons team versterken, zowel nieuwe schrijvers als
nieuwe fotografen zijn welkom.

Column

Door: JaBo

Tot ons genoegen
Het was een sombere zondagmiddag. Ik wandelde richting Edenbaan.
Te lang had ik achter mijn bureau gezeten, het was nu echt tijd voor een
ommetje. Even de benen strekken, ook al was het grijs, nat en kil. Het
sportcomplex naast de Edenbaan heeft vorig jaar een ‘make-over’ ondergaan. Nu heet het Meerpark. Langs het fietspad zijn fitnesswerktuigen
en lange picknicktafels geplaatst. ’s Zomers kan je er barbecueën terwijl
je kinderen zich aan een survivaltouw in een moddersloot laten plonzen.
Maar de zomer was -zo bleek- nog heel ver weg.
Boven het nare gekras van vale kraaien in kale populieren hoorde ik toen
ik naderbij kwam de onmiskenbare geluiden van een fanatiek gespeelde
amateurvoetbalwedstrijd. Ik besloot een kijkje te nemen. Aangekomen
bij de velden van T.O.G. (een afkorting die uiteraard staat voor Tot Ons
Genoegen) zag ik dat er sinds ik mijn kicksen in de wilgen had gehangen
niet veel was veranderd in het amateurvoetbal.
Er heerste een verhitte stemming op het koude veld, waarbij het feit dat
de bezoekende club vooral uit zwarte en het team van T.O.G. vooral uit
witte mannen bestond niet leek te helpen. Het was onmogelijk na te gaan
hoe de onvrede was ontstaan, en wie wie discrimineerde, maar op een
bepaald moment was er geen houden meer aan: ondanks een driftig op
zijn fluit blazende clubscheidsrechter vlogen diverse mannen elkaar aan.
Er werd naar strotten gegrepen, getrokken, geduwd en tenslotte zelfs
geslagen. Uiteindelijk beende het team van T.O.G. vrij eensgezind van het
kunstgrasveld, achtervolgd door enkele boze tegenstanders die hen van
‘onsportiviteit’ beschuldigden omdat ze niet verder wilden voetballen (of
vechten natuurlijk, dat kon ook).
In mijn eigen amateurvoetballoopbaan had ik gezien hoe het geweld zich
rond de jaren tachtig in de ooit zo nobele sport had genesteld. Voetbal

werd voor sommigen een wekelijks excuus om frustraties uit te leven
ten koste van anderen. Ik herinner me die keer dat ik een woesteling van
FC Kudelstaart op een van mijn medespelers zag afsnellen, met wie hij
kort daarvoor een ‘akkefietje’ had gehad. Je zag de haat in ‘s mans ogen.
Met gestrekt been ging hij in op onze rechtsback, een brave jongen die
bij een verzekeringsmaatschappij werkte. Ik arriveerde als een van de
eersten op de plaats delict. Op de plek waar ooit een knieschijf had gezeten gaapte nu een groot bloedend gat. Soms zie ik die oud-medespeler
nog wel eens in de buurt lopen (hij heeft de aanslag overleefd) en dan
denk altijd aan dat gat. En nu, op deze winterse kut-zondag, zag ik dat
voetbal nog steeds oorlog was.
Hoofdschuddend draaide ik me om en verliet -nog somberder dan ik al
was- het strijdtoneel. Toen viel mijn oog op een zuilvormige gedenksteen
op nog geen drie meter van het veld. ‘Ter nagedachtenis aan de T.O.G.
leden die ons in de bezettingstijd 1940/45 op brute wijze ontvielen,’
stond er, in kapitalen. Daarna volgden vier namen: A. Kroonenberg,
B. Kroonenberg, J. Van Dijk en A. Bakker. De broertjes Kroonenberg
waren joods en Van Dijk en Bakker hadden verzetsdaden gepleegd. Alle
vier bleken ze omgebracht in een concentratiekamp.
Ik dacht er over om naar de kleedkamers te lopen en de navloekende
voetballers hier iets over te vertellen. Ik zou een vlammende speech
houden over mannenbroederschap, sportiviteit en vrijheid. Dat zij hier
op de kunstgrasvelden van T.O.G. konden spelen omdat anderen ooit
een echte strijd waren aangegaan, die om meer ging dan macho eergevoel, kinderachtige frustraties en een paar lange tenen. Maar ik kon
de woorden niet vinden, en ik denk trouwens dat de heethoofden me
op dat moment niet begrepen zouden hebben .
Misschien nu.
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Ontknoping nadert over al jaren
leegstaande Christus Koningkerk
Tekst: Jaap Kamerling | Fotografie: Gerard Valentijn

De herbestemming van de Christus Koningkerk aan de James Wattstraat
komt dit jaar in een stroomversnelling. In augustus vorig jaar vroeg de
eigenaar een vergunning aan voor zijn bouwplannen en lichtte de buurt in.
Komend halfjaar volgt de besluitvorming. De plannen zijn spectaculair en
kunnen volgens sommigen de buurt een impuls geven, terwijl anderen
vooral denken aan geluids- en parkeeroverlast.

van je plannen, vindt buurtbewoonster Sabina Ramaekers.
Geluidsoverlast
Speeltuinvereniging Don
Bosco is op haar hoede. Nu
nog huurt zij ruimte in de kelder van de kerk voor activiteiten als judo, schaken en salsa
tegen betaalbare tarieven.
Balkissoon stelt dat hij de kerk

De kerk dateert uit 1959 en
is gebouwd door de bekende
architecten Van Balen en
Tholens, die veel bouwden in
naoorlogs katholiek Nederland. Het was een zogeheten
Votiefkerk: in 1944 deed katholiek Amsterdam de belofte
een kerk te bouwen wanneer
de stad gespaard zou blijven
voor ernstige verwoestingen.
Het grootste deel van het geld
voor de bouw na de oorlog
werd met speciale collectes en
acties bijeengebracht.
Hardnekkig verzet
In 1996 echter werd als gevolg
van dalend kerkbezoek de
parochie opgeheven. Stadsdeel en corporatie Ymere, niet
gehinderd door de religieuze
belofte, wilden de kerk slopen
in het kader van de herontwikkeling van de wijk Don
Bosco. Hardnekkig verzet
volgde, van buurtbewoners
die gehecht waren aan het
gebouw, en ook van Erfgoedvereniging Heemschut.
Het plan ging niet door. De appartementen konden ook wel
elders in de buurt komen. De
kerk had inmiddels de status
van gemeentelijk monument
en was mede door actie van
Heemschut op de top 100 van
wethouder Herrema terechtgekomen van monumenten van
na de oorlog die het beschermen waard zijn.
Ymere besloot de kerk te verkopen aan de voormalige danser en vastgoedontwikkelaar
Lenny Balkissoon (die eerder al
de Chassékerk in West kocht).
Die maakte het plan dat nu ter
tafel ligt, en de fantasierijke
combinatie omvat van multifunctionele theaterruimte,
boutiquehotel en grand café.
Boutiques en kloostertuin
Wat gaat er gebeuren? De
centrale kerkruimte wordt op
de gehele begane grond theaterruimte. Multifunctioneel:
voor toneelvoorstellingen,
exposities, buurtbijeenkomsten of evenementen. Boven
de begane grond komen op
halve verdiepingen hotelkamers. Van beneden af hou je
nog enig zicht op het dak om
de ruimtewerking in stand te
houden. Verder komt beneden
het grand café, met voor de
entree van de kerk een terras
onder een glazen serre.
Achter de kerk komen in de
lengterichting van de zijvleugel hotelkamers in een nieuwe
aanbouw. Die wordt nauwelijks hoger dan de zijvleugel
en zal ervan gescheiden zijn

De al jaren leegstaande Christus Koningkerk in de Don Boscobuurt

door wat Balkissoon heel mooi
een kloostertuin noemt. Haaks
op de aanbouw komt nog een
extra vleugel met hotelkamers. ‘Boutiques’ noemt Balkissoon ze: een populaire term
voor eigenzinnig ingerichte,
intieme hotelkamers. Hij
wijst erop dat de commerciële
hotelfunctie moet helpen het
totale plan te financieren.
De reacties vanuit de buurt
zijn wisselend. Op zich wil

Links de geplande aanbouwen

Kerk wordt multifunctioneel theater,
boutiquehotel en grand café
men graag herbestemming
van de kerk, maar velen
vragen zich af of de buurt nu
echt op nog meer hotelruimte
zit te wachten. Er zijn immers al zoveel nieuwe hotels
in Oost gepland. Vlakbij in
het voormalige Riagg-gebouw
bijvoorbeeld en in de nieuw
te bouwen Amsteltoren bij het
station, terwijl in De Vergulden
Eenhoorn aan de Ringdijk ook
al hotelkamers zijn gekomen.
Een aantal bewoners wil geen
aanbouw aan de kerk ten koste
van de openbare ruimte en het
dorpse karakter van de buurt.
Je koopt een gebouw om er iets
van te maken en niet om het
uit te breiden ter financiering

leeg heeft gekocht en dat het
niet zijn verantwoordelijkheid
is huisvesting voor de vereniging te bieden. Hij noemt de
kerk wel een ‘ontmoetingsplaats voor alle mensen’ en
ziet nog mogelijkheden voor
de vereniging in de theaterruimte. Don Bosco vreest
echter hogere huurprijzen.
De eigenaar ziet toekomst
voor een theaterfunctie, ook al
wezen de buurtbewoners hem
op het slechte functioneren
van de bestaande twee buurttheaters. Hij is in overleg met
die theaters. Voorts vrezen
bewoners geluids- en parkeeroverlast. Balkissoon zegt
daarop dat geluiden nu een-

Nieuws 3

maal bij de stad horen, maar
hij wil wel rekening houden
met de ligging van het café in
een woonbuurt. Balkissoon
wil gaan samenwerken met
Intratuin en Casa 400 voor
openstelling van hun parkeerterreinen ’s avonds. Daar
komt valet-parking: parkeren
onder volledige begeleiding.
Bedoeld om de buurt te ontzien. De buurt kijkt er intussen met argusogen naar.
Ook Henk Hakvoort en Betsie
Voetdijk, die direct op de kerk
uitkijken, volgen de ontwikkelingen kritisch. De tuin van
de pastorie waarin ook ‘boutiques’ komen, grenst direct
aan hun tuin. Met te verwachten geluidsoverlast als gevolg.
Er zijn al weinig passende
dakkapellen geplaatst in de
pastorie.
Blinde muur
Erfgoedvereniging Heemschut
staat in principe niet afwijzend tegenover het plan. Er
blijft veel van de kerk behouden en ook al zijn die halve
verdiepingen in de kerk zelf
niet ideaal, het zicht naar het
dak blijft enigszins behouden.
Zij is met de buurtbewoners
niet gelukkig met de nieuwe
blinde muur van de aanbouw.
De muur wordt massief,
weinig speels en kwetsbaar
voor graffiti. Misschien kan de
projectontwikkelaar hoge, verticale ramen aanbrengen met
gebrandschilderd glas, dat een
relatie legt met de buurt. Een
goedkoper alternatief is het
aanbrengen van klimgroen.
De originele schilderingen in
de vensters worden op last
van de bisschop van Haarlem verwijderd. Het Cuypers
Genootschap zet zich in voor
herbestemming. Van de overige kunst in de kerk is vrijwel
niets meer over en ook het altaar is door ‘Haarlem’ verwijderd. Gelukkig blijft de begane
grond van de kerk ruimtelijk
redelijk overeind.
Voordat het stadsdeel een
vergunning verleent, moet
Balkissoon wel een aantal
maatregelen genomen hebben. De gemeente zorgt voor
compensatie van de huidige
speelruimte achter de kerk,
die straks grotendeels wordt
volgebouwd. Nieuwe speelruimte komt bij de nieuwe
Lidwinaschool, rond de
Spectrumschool en tijdelijk
op het terrein van de huidige
Lidwinaschool tussen leegkomen en sloop van het gebouw.
De huidige speelstrook tussen
kerk en Spectrumschool komt
na de bouw terug in de plannen. Over de nieuwe inrichting van de openbare ruimte
zal het stadsdeel dit jaar in
samenspraak met bewoners
een uitgewerkt plan maken,
zo verzekert het stadsdeel. #
Het plan van Balkissoon wordt
zes weken ter visie gelegd.
Bewoners kunnen hun zienswijze indienen op de plannen.
Het stadsdeel zal de zienswijzen
uit de buurt meewegen bij zijn
definitieve besluit. Het besluit
over de vergunning wordt in
juni verwacht. Direct daarna
kunnen belangstellenden hun
bezwaren indienen.
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Insulinde herinnert aan
koloniale verleden
Tekst: Hansje Galesloot | Fotografie: Mariek Hilhorst en Marc Stegeman

Historische gevelreclames brengen je terug in vervlogen tijden. In deze
Dwars-serie over muurreclames in Oost gaan we dit keer naar het
Cruquiuseiland, waar een sterk vervallen huisje ooit het zenuwcentrum was
van een van de grootste multinationals van Nederland. En zoals wel vaker in
historisch Amsterdam, is de link met de koloniën niet ver weg.

Het Insulinde-huisje met tegeltableau wordt herbouwd

Het is bepaald geen straf het
Cruquiuseiland te bezoeken. Het heerlijk rommelige
oostelijke deel kent tal van
industriële overblijfselen, die
gelukkig deels zijn opgenomen
in de toekomstplannen voor
dit schiereiland. Ook het gele
huisje met tegeltableau ‘NV
Oliefabrieken Insulinde’ blijft
behouden, al wordt het wel
een stukje verplaatst. Achter
het huisje liggen het pompen-

gebouw en ketelhuis die ook
behoorden tot de oliefabriek.
Hierin gaat de projectontwikkelaar nieuwe functies
vestigen: winkelruimte en
horeca met een groot terras
aan het water. Het ‘robuuste’
karakter van het gebied, om in
makelaarstermen te blijven,
wordt gerespecteerd. Dus al te
gelikt moet het allemaal niet
worden.

Palmolie
De geschiedenis van Insulinde
is kort maar hevig. Het bedrijf
voor palmolie behoorde ruim
een decennium lang tot de
top-vijf van het Nederlandse
bedrijfsleven. Het onooglijke
huisje op het Cruquiuseiland
was het hoofdkantoor en
daarachter lagen de ruimtes
waar de uit Indonesië aangevoerde olie werd opgeslagen
en gedistribueerd.
Het eigenlijke werk gebeurde
in Nederlands-Indië en daar
had Insulinde maar liefst
negen fabrieken, verspreid
over Java. Hier werd olie uit
kokosnoten gewonnen door
inheems personeel onder
leiding van Nederlandse ingenieurs. Het resultaat, kokosolie of ‘klapperolie’, was een
grondstof voor margarine.
Oorlogswinsten
Insulinde startte in 1913 met
de overname van een oliefabriekje in het Oost-Javaanse
plaatsje Banyuwangi. Vlak
daarop brak de Eerste Wereldoorlog uit en zoals dat gold
voor veel Nederlandse bedrij-

Unieke bomenrijkdom op
Nieuwe Ooster
Tekst: Hansje Galesloot | Fotografie: Marcel van Daalen

In april start weer de jaarlijkse bomencursus op
De Nieuwe Ooster. Deze begraafplaats is niet
alleen schilderachtig vanwege de vele graven van
beroemdheden. Het is ook een arboretum: een
bomenpark van nationale allure met ruim 700
soorten, waarvan de een nog wonderlijker bloeit
dan de ander.
Sommige bomen op de begraafplaats zijn stokoud. Ze
worden met eerbied de ‘Springerbomen’ genoemd, hebben
vaak een enorme omvang
en zijn nog door architect
Leonard Springer zelf geplant
in 1892.
Over bomen valt meer te leren
dan je denkt. Toen ik deelnam
aan de cursus vorig jaar, werd
ik compleet meegesleept door
de stortvloed aan enthousiaste
verhalen van de docenten
Johan Mullenders en Roger
Bickerstaffe. Sindsdien kijk ik
anders naar elke boom die ik
zie.
Het ging over bomen als chemische fabrieken, als brengers
van het leven op aarde, als

wereldwijd exportartikel –
want de variatie aan bomen
op de diverse continenten is
enorm en op De Nieuwe Ooster zijn maar liefst 741 soorten
te bewonderen: inheemse
exemplaren, ingeburgerde
soorten, of exoten die alleen
in parken voorkomen. ‘Voor
mijn pensioen hoop ik de
duizend te halen,’ zegt Mullenders die boomverzorger is
op de begraafplaats en in 2007
het initiatief nam voor het
arboretum.
Zakdoekjesboom
Neem nu de ambtenarenboom. ‘Komt laat op gang,
laat zijn bladeren ook alweer
vroeg vallen en is op zijn best

tijdens de zomervakantie.
Vandaar deze bijnaam,’ legt
Mullenders grijnzend uit. Het
naambordje van de boom is
heel toepasselijk gedoneerd
door de personeelsafdeling
van Stadsdeel Oost. De boom
bloeit prachtig
en heeft daar
zijn echte naam
Trompetboom
aan te danken.
En dan de zakdoekjesboom,
tijdens de cursus
in bloei: hij heeft
lange vaalwitte
schutbladen aan
weerszijden van
de bloemen die
wuiven in de
wind en zo net
lijken op zakdoeken. ‘Een passende boom voor een begraafplaats, vonden wij. Zo hebben
we hier ook de treurwilg,
tranenden, doodsbeenderenboom, hemelboom en levensboom.’
Anne Frankbomen
Mooi is ook de cirkel met zes
Anne Frankbomen: nazaten
van de gestorven kastanje die

ven (ook bijvoorbeeld voor de
Amsterdamse scheepswerven
en rederijen): dat waren gouden tijden. Door de oorlogsomstandigheden was er een
tekort aan dierlijke vetten.
De vraag naar plantaardige
margarine steeg sterk. Insulinde voerde de productie van
kokosolie in sneltreinvaart op
en nam zelfs een eigen vloot
in gebruik. Behalve Europese
landen waren ook de Verenigde Staten een belangrijk
afzetgebied. Insulinde werd
de grootste industriële onderneming in Nederlands-Indië.
Verlies van 57 miljoen
Grote inspirator was eigenaar
Boudewijn Streefland. Hij
nam alle beslissingen zelf en
dat zou al snel ook de ondergang van het bedrijf worden.
Na zijn plotselinge dood door
de Spaanse griep was Insulinde stuurloos. Na acht jaar
van ongebreidelde expansie
werd alles in een of twee jaar
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tenietgedaan door overmoedige beslissingen. Ondanks
tientallen miljoenen guldens
die de Nederlandsch-Indische
Handelsbank, een voorloper
van ABN-AMRO, erin stak in
een vergeefse reddingsoperatie. In 1922 kwam het faillissement.
Het betekende een kapitaalvernietiging van 57 miljoen
gulden: 17 miljoen van de
Nederlandse overheid (dus
de belastingbetaler) en 40
miljoen van de aandeelhouders. Astronomisch bedragen
voor die tijd. Daarna deden
de gebouwen dienst voor
olieopslag en allerlei andere
meer of minder schimmige
functies. Het gele gebouwtje
met de rode dakpannen werd
zo nu en dan bewoond, maar
had geen echte functie meer
en verviel. Nu herinnert het
tegeltableau aan de Amsterdamse welvaart van rond
1910-1920 en waar die zoal
aan te danken was. #

Een (stiekem) kijkje in de vervallen fabrieksgebouwen

zij kon zien vanuit het
Achterhuis. Overigens kunnen
particulieren ook een herdenkingsboom op De Nieuwe
Ooster planten voor een naaste via de stichting Remember
in Green (zie internet). De as
van de overledene wordt dan,
vermengd met aarde, gebruikt om de boom op te laten
groeien. En uiteraard kiest
Mullenders dan een nieuwe
boomsoort uit.

Een ‘boommonument’ is ook
de tulpenboom die door zijn
weduwe Karina voor Jan Wolkers is aangeplant. Maar in
dat geval is de as uitgestrooid
onder de tulpenboom die bij
zijn huis in Texel staat; want
die boom was dan weer een
stekje uit de Leidse hortus
van een ooit door Boerhaave
geplante boom. Het mag duidelijk zijn: de ketting van het

leven wordt door bomen in
stand gehouden.
Bomen als troost
Aanvankelijk voelde het
vreemd om met een groep
cursisten over de begraafplaats te dwalen op zoek naar
bijzondere bomen. Ik had de
neiging grafschriften te gaan
lezen, lopen we er anders niet
te onnadenkend aan voorbij?
Maar ontwerper Springer gaf
er welbewust het karakter van
een landschapspark aan. In de
lieflijkheid van de natuur kon
de rouw zich dan ontwikkelen
tot een melancholiek herdenken. Bomen als bron van
troost en als beschermers van
de begravenen.
Eigenlijk heel logisch dus dat
De Nieuwe Ooster het karakter van een arboretum heeft.
En een goed idee dat hier elk
voorjaar de bomencursus
wordt gegeven. Een aanrader
is ook de excursie die elke
eerste zondag van de maand
wordt gegeven (om 13 uur,
kosten 3 euro, opgave niet
nodig). #
Bomencursus: in 2016 zijn
de data 19 en 26 april, 3 en
10 mei, steeds van 19.00 tot
21.30 uur. Kosten € 65. Wees
er snel bij. Opgave via www.
denieuweoosterbomenpark.
nl (onder Activiteiten).
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‘Behoefte gehoord te worden is bij
jongeren groter dan ooit’
Tekst: Wil Merkies | Fotografie: Dineke Rizzoli en DKJL

Door de aanslagen van 9/11 en de moord op Theo van Gogh kwam basisschooldocent Chantal Deken op het idee om de stichting Discussiëren Kun Je
Leren op te richten. Met deze stichting bereikte zij al honderden scholen en
tienduizenden leerlingen. Voor haar bijzondere werk kreeg ze onlangs een
van de Alumnusprijzen van de Universiteit van Amsterdam. Deken woont en
werkt in de Dapperbuurt.
jaar is de vraag naar DKJL
groter dan ooit. DKJL heeft
een landelijk bereik en doet
grote projecten in Hoorn,
Zaandam, Purmerend, Groningen en in het zuiden van
het land.
Deken: ‘Op een goeie manier zeggen wat je denkt is
belangrijk en kan iedereen
leren. Ik heb het mezelf ook
geleerd. De waardering in de
vorm van de Alumnusprijs
kwam voor mij en het team
op een goed moment. Communicatie speelt een grote
rol in onze snel veranderende maatschappij. Daarom is
het belangrijk om met elkaar
in gesprek te gaan.’

Chantal Deken in haar kantoor aan de Eerste van Swindenstraat

Stichting DKJL zit op een
verrassende plek boven de
ING-bank in de Eerste van
Swindenstraat. Een ruim
en modern ingericht onderkomen, waar directeur en
onderwijskundige Chantal
Deken en haar twintig freelancers zich duidelijk thuis
voelen.
De 38-jarige zelfverzekerde
Deken, blond, slank in
zwartleren rok, beschrijft
in haar werkkamer haar
ervaringen op de basisschool
na de aanslagen van 9/11 en
de moord op Theo van Gogh.
Op de Elisabeth Paulusschool
in de Spaarndammerbuurt
waar ze tien jaar werkte,
gaf ze les aan een groep 7
met 15 nationaliteiten op 22
leerlingen. ‘Meningsverschillen draaiden algauw uit op
conflicten en er was weinig
échte communicatie tussen
de leerlingen. Dat moest
anders, vond ik. Want discussiëren kun je leren. En dat
lukte. Leerlingen gingen op
een gelijkwaardige manier
met elkaar in gesprek en elk
onderwerp werd bespreekbaar. Om lastige thema’s als
Wilders en de islam ook te
kunnen meenemen heb ik
de ouders om toestemming
gevraagd en hen op school
uitgenodigd om verder te
praten. Zo werden ook zij

betrokken bij het gesprek.’
Dat de directeur van de
school haar de vrijheid en
het vertrouwen gaf om met
Discussiëren Kun Je Leren te
experimenteren, waardeert
ze nog steeds. ‘Verschillende collega’s maakten zich
zorgen of ik nog wel aan de
gewone lesstof toekwam,
maar ze zagen ook wat DKJL
deed met de leerlingen. De
sfeer in de groep werd beter
en er ontstond begrip voor
verschillen.’
Alumnusprijs
Kreeg Deken het discussiëren van thuis mee? ‘Nee,
ik kom uit Grootebroek in
West-Friesland. Het is een
streek waar de mensen hard
werken, daar is niet zo’n
praatcultuur. Ik hou van de
multiculturele samenleving.
Amsterdam is uniek met 180
nationaliteiten en ook in
Oost woon en werk ik tussen
veel verschillende culturen.
Ik woon al elf jaar in de Dapperbuurt en voel mij hier
thuis. Ik wil hier niet meer
weg!’
Afgelopen november kreeg
Chantal Deken een van
de AUV-Alumnusprijzen,
waarmee de Universiteit van
Amsterdam haar talentvolle
afgestudeerden een stimulans wil geven. Sinds twee

Flevoparkschool
Discussiëren Kun Je Leren is
na acht jaar niet meer weg te
denken. In Amsterdam-Oost
heeft de stichting ervaringen
met projecten op verschillende scholen zoals de Flevoparkschool in de Indische
Buurt, die al een aantal jaren
deelneemt aan de Amsterdamse Debatbattle. Deken:
‘Leerlingen vinden het heerlijk om hun mening te geven.
Je mening is nooit fout.’
DKJL richt zich op leerlingen
en docenten in de groepen 3
tot en met 8 in het basisonderwijs en op alle niveaus
in het voortgezet onderwijs.

Battle van ’t Vrije Woord met vmbo-leerlingen

Deken weet door haar ervaringen als leerkracht dat
actualiteiten die spelen de
klas binnenkomen. ‘De behoefte om gehoord te worden
is bij jongeren groter dan
ooit. En dat terwijl volwassenen sommige thema’s nog
steeds mijden.’ Deken merkt
dat leerlingen meer nadenken over de invloed van de
media. ‘Leerlingen vinden
dat kranten en journalisten
niet objectief zijn en dat je
verschillende nieuwsbronnen moet gebruiken.’
Battle Vrije Woord
Tijdens de Battle van ’t
Vrije Woord die DKJL op 23
november 2015 in de Amsterdamse Stadsschouwburg
presenteerde, konden jongeren van de Amsterdamse
vmbo-scholen hun stem laten
horen. Voor zevenhonderd
leerlingen van dertig Amsterdamse basisscholen deed
DKJL hetzelfde in Muziekgebouw aan ’t IJ. Deken zegt
dat zij met haar freelance-

docenten graag een nog bredere doelgroep wil bereiken.
‘Om die reden maken wij
ook filmpjes van onze lessen
en debat-battles die op ons
YouTube-kanaal staan.’
Bij de deur krijg ik als herinnering een kaart mee met
tips van DKJL: 1 luister naar
elkaar, 2 laat elkaar uitpraten, 3 iedereen is gelijk, 4
probeer iedereen te begrijpen, 5 pas op voor vriendjespolitiek, 6 blijf bij het onderwerp, 7 wees eerlijk over de
feiten, 8 wees kritisch, 9 zeg
ik vind... omdat..., 10 geef
voorbeelden, 11 denk aan je
lichaamstaal, 12 denk aan je
stemgebruik. #
DKJL wil de mondelinge
taal versterken, moeilijke
onderwerpen bespreekbaar
maken en kinderen en jongeren een podium bieden
om hun stem te laten horen. Discussie is zowel doel
als middel.
Zie: www.dkjl.nl en www.
facebook.com/st.dkjl

Graffiti van onder de brug
In Post Oost aan de
Wijttenbachstraat werd
op 18 januari tijdens
de nieuwjaarsreceptie
een graffiti-werkstuk
onthuld door Mariska
van der Linden, projectleider van Post Oost
bij Dynamo. Het werk
werd door deelnemers
van de fotoverhalenclub
en de schrijfworkshops
van het Geheugen van
Oost gemaakt onder de
Amsterdamsebrug waar
veel graffiti is te zien. Dit
gebeurde onder leiding
van graffitischrijver en
docent Robin Vermeulen
die elke deelnemer een
letter van Post Oost liet
beschrijven. (Foto Dineke
Rizzoli)
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Don Boscoschool

Eind 2004 is de Don Boscoschool
aan Polderweg 102 gesloopt,
de eerste Rooms Katholieke
technische school van Amsterdam. Louis van Gaal heeft er elf
jaar les gegeven en Joop van den
Ende heeft er leren timmeren.
Het is gebouwd in 1935 door
architect K.T. Nolens.

www.geheugenvanoost.nl/2416

Sportfondsenbad
in Oost
Wel eerst douchen onder het
strenge toezicht van een badmeester die je luidkeels opriep
om te gaan douchen met:
DOUOUCHCHEEENNNN! Heerlijk
galmend in de catacomben.

Korfbalclub Victoria en haar speelvelden
Tekst: Geheugen van Oost / Wim Verschut | Fotografie: Geheugen van Oost / Beeldbank Amsterdam

www.geheugenvanoost.nl/74041

Synagogebezoek
Op 6 september 1928 werd de
synagoge aan de Linnaeusstraat ingewijd. Een comité
van buurtbewoners had geld
bijeengebracht voor de fraaie
gebrandschilderde ramen, naar
ontwerp van Leo Pinkhof. Omdat
veel joden in die periode uit de
binnenstad wegtrokken naar de
nieuwe wijken, was daar grote
behoefte aan synagoges. Aan het
Jacob Obrechtplein was in datzelfde jaar ook al een synagoge
ingewijd.

De meeste Amsterdamse korfbalclubs zijn
ontstaan uit school- en speeltuinverenigingen.
Victoria niet, zij werd in 1919 opgericht door een
aantal enthousiaste mensen dat aan sport wilde
doen. Via het schoolkorfbalgebeuren kwamen
er wel steeds nieuwe leden bij. Zo ging ook ik in
1954 korfballen bij Victoria. Al mijn broers en
zusters volgden en mijn vader was een trouwe
supporter.

In elk nummer van Dwars staat
een pagina die gevuld is door
het Geheugen van Oost,
de website met verhalen van
buurtbewoners.

Tekst en fotografie: Jaap Kamerling

Het eerste veld waarop ik speelde was een grindveld helemaal
achteraan het Polderweggebied voorbij het dierenasiel. Het veld
werd gedeeld met S.V.K., een goede stimulans. Victoria speelde 3e
en S.V.K. 1e klas.
Doordat de bestemming van deze plek veranderde, moest er verhuisd worden naar een nieuw terrein aan de Polderweg met de
ingang aan de v.d.Vijverstraat. Op gravel konden 2 velden uitgelegd worden. Deze moesten gedeeld worden met K.V.D.
Dit was in het pré-zaalkorfbaltijdperk (er was af en toe een
MICROwedstrijd in de oude RAI). Er werd nog in 3 vakken en
indien mogelijk, de hele winter doorgespeeld.
Een kantine was er niet, daarom is Wim van Beek van grote
waarde geweest voor Victoria. Hij korfbalde nog tot dik na zijn 60e
verjaardag. Hij had een dansschool in de Sarphatistraat waarin
alle clubfeestjes werden gevierd. Hier kregen we ook tegen een
gereduceerde prijs dansles en wat ook niet onbelangrijk was, ik
ontmoette hier mijn vrouw Loes die dansassistente was.
Zondags werden tijdens het aanmoedigen bij de andere wedstrijden, op de strook tussen de velden, de pas geleerde danspassen
nog eens doorgenomen.
Ook dit veld moest Victoria verlaten. De nieuwe bestemming werd
een veld aan de Oranje Vrijstaatkade op de plek waar een aantal
gashouders was gesloopt. Gelukkig kon hierbij een eigen kantine
in gebruik worden genomen. Hier bleef Victoria spelen totdat
het opging in een fusieclub. (In 1999 fusie met DKV (Diemen). De
naam is nu DKV Victoria en er wordt gespeeld in Diemen).
Victoria heeft dus alle hoeken van het Polderweggebied gezien .

www.geheugenvanoost.nl/13791

Dierenbegraafplaatsje
Polderweg



Lees meer op www.geheugenvanoost.nl/43224

‘Hier ligt onze dierbare vriend Moos. Hij
bracht vreugde in ons leven’. En ‘Rust zacht
lieve meiden, Tanja 13 jaar en Monique, 17’.
Zomaar twee teksten op
grafzerkjes in het voormalige dierenbegraafplaatsje
naast het oude Dierenasielgebouw aan de Polderweg.
Tachtig jaar lang vonden
hier huisdieren en bewoners van het dierenasiel
hun laatste rustplaats. Nu
het Dierenasiel is verhuisd
naar de Ookmeerweg en
een aantal barakken is gesloopt voor de nieuwbouw

in het Polderweggebied
moest ook het dodenakkertje verdwijnen. De grond
eronder is vervuild en moet
schoongemaakt worden en
het romantische groen kon
niet terug komen omdat de
wortels teveel met elkaar
zijn verstrengeld.
Lees meer op
www.geheugenvanoost.
nl/21142
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Wonen in Oostpoort trekt meer dan winkelen
Tekst: Arie van Tol | Fotografie: Hans Heitgeert en Luuk Kramer

In het oostelijk deel van Oostpoort zijn de laatste maanden veel nieuwe
woningen betrokken. Via de brug over de Ringvaart bij de Archimedesweg
is het gebied te verkennen. Eerst zie je dan het vervallen dierenasiel, een
lelijke maar vertekenende entree. Alleen al de glas-in-loodramen van Stefan
Glerum maken Oostpoort-Oost de moeite van het bezichtigen waard.

Nieuwbouw aan de Ringvaart met uitzicht op de Watergraafsmeer

Alarmerende en relativerende
berichten wisselen elkaar af
over het bezoek aan de winkels en horeca van Oostpoort.
De vele ketenzaken zitten
ook elders in zwaar weer.
Het lijkt erop dat de loop er
wat meer in komt, maar de
recente kerstmarkt bleek dan
weer een genante overschatting van de huidige aantrekkingskracht. Het wonen in
Oostpoort mag tot een groter
succes gerekend worden op
dit moment dan het winkelen.
Zowel de buiten- als de binnenkanten van de wooncomplexen hebben enige allure en
kwaliteit.
Vervuilde grond
Het Polderweggebied is lang
gedomineerd door de imposante gebouwen van de Oostergasfabriek. In 2004 kwam
de overheid met ambitieuze
plannen om er een woon- en
winkelgebied van te maken.
Daarvoor moest eerst de sterk
vervuilde grond worden aangepakt.
Het westelijke deel van Oostpoort kwam in 2014 zo goed
als af. Behalve woningen verrezen hier het stadsdeelhuis,
de Wethouder Verhey-sporthal, een nieuw onderkomen
voor basisschool De Kraal en
muziekmakersgebouw MuzyQ
(inmiddels Q-Factory). Het
Sportfondsenbad – daterend
uit 1929, het eerste Sportfondsenbad van Nederland
– bleef in het oude industriële
gebouw, hoewel zeer aan het
oog onttrokken. Ook fitnessen
gebeurt nog in een gespaard
gebleven overblijfsel van de
gasfabriek.

Oostelijk deel
Het werk aan het oostelijk
deel lag een tijdlang stil, maar
voorjaar 2013 resulteerden
langdurige onderhandelingen
tussen ontwikkelaar OCP en
het stadsdeel in een aangepast plan. De ambitie werd
flink teruggeschroefd: 142 in
plaats van 296 woningen in de
marktsector, een halvering.
Het aantal sociale huurappartementen bleef 84. Omwonenden stelden tevreden vast
dat de crisis hen in dit geval
goedgezind was: de dichtheid
en de hoogtes in OostpoortOost werden acceptabeler.
In het allernieuwste stuk
Oostpoort is gezocht naar een
specifieke architectuur en
naar afwisseling. Langs het
spoor is een zes lagen hoog
flatgebouw verrezen met 72
sociale huurwoningen – en
met prachtige glas-in-loodramen voor de trappenhuizen
(zie kader).
Langs de Ringvaart zijn de
eerste 12 (van de 34) ‘kadewoningen’ betrokken. Het zijn

zeer ruime koopwoningen in
het dure segment. Ze hebben
drie lagen en geven over het
water uitzicht op de Watergraafsmeer. Op korte termijn
worden nog weer tien kadewoningen, in een robuustere
en iets hogere variant dan de
eerste lichting, opgeleverd.
Hierachter zijn laagbouwwoningen gekomen (‘laanwoningen’ heeft men ze gedoopt):
een modern rijtjescomplex
met ruime koopwoningen in
twee woonlagen, achter de
fronten aan de Polderweg en
de Oranje-Vrijstaatkade. Hiervan zijn er nu 11 bewoond,
terwijl er 18 op het punt van
oplevering staan (ook die zijn
groter en hoger dan de eerste
lichting). De nieuwe bewoners
lijken het voorlopig met tijdelijke openbare toegangswegen
en -paden te moeten doen.
Seniorenwoningen
In een andere hoek van Oostpoort-Oost nadert Ouderenzorgcomplex Polderweg zijn
voltooiing. Twee gebouwen

Zo komt Oostpoort er uiteindelijk uit te zien

met zes woonlagen liggen in
een U-vorm rond een binnentuin. Het ene gebouw, gelegen aan Polderweg en Dulci
Septemberpad, heeft 56 vrije
sector huurwoningen voor
55-plussers. In het andere
gebouw aan het Paradijsplein
komen 18 ruime vrije sector
huurappartementen. Verder
zijn 60 zorgwoningen, tezamen behorend tot Amstelring
Oostpoort, bestemd voor mensen met een zorgindicatie.
In de oudbouw van het CMAgebouw is zaalverhuur voor
feesten en recepties al jaren
de voornaamste business (de
letters staan voor Continental
Music Association, de uitbater
van het pand). Op het Paradijsplein raakt dit voormalige
gasdistributiestation uit 1887
langzaam ingesloten door
nieuwbouw. In plannen wordt
een functie beoogd die meer
naar buiten is gericht: bijvoorbeeld een grand café met terras. Voorlopig is continuering
van het huidige gebruik het
waarschijnlijkst. Investeringen zijn hoe dan ook noodzakelijk, en punt van onderhandeling tussen eigenaar en
stadsdeel.
Oude dierenasiel
Het oude dierenasiel staat er
inmiddels belabberd bij. Toen
de krakers van De Valreep in
juni 2014 dit pand moesten
verlaten, voerden stadsdeel
en ontwikkelaar als argument
aan dat het gebouw snel zou
worden opgeknapt. Zomer
2015 werd zelfs genoemd als
opleveringsdatum van een te
starten horecagelegenheid. De
suggestie werd gewekt dat er
al een partij bereid was gevonden te investeren in het zwaar
verwaarloosde gebouw.
Nu voert het stadsdeel als
belangrijkste reden van de
vertraging bij de renovatie
aan dat het de ontwikkelaar
tijd kostte om een nieuwe
eigenaar en exploitant te
vinden die de enorme investering wilde doen. Het maakt
nieuwsgierig naar waarmee
men deze investeerder zo ver
heeft gekregen. Of na de dure
verbouwing exploitatie denkbaar is van een voor gewone
mensen toegankelijke horecagelegenheid, is de vraag.
Terugkeer van een sociaal
buurtfenomeen enigszins in
de lijn van De Valreep zal wel
helemaal ondenkbaar zijn.

Hoe dan ook, de verbouwing
van het asiel schijnt nu toch
echt aanstaande te zijn. Ook
de heropening van het tunneltje naar de Indische Buurt
laat niet lang meer op zich
wachten. Het stadsdeel wil
Oostpoort snel beter bereikbaar maken, in elk geval
voor fietsers en voetgangers.
Maar ook nu al is een verkenningsrondje beslist de moeite
waard. #

Geschiedenis
in glas-in-lood

Glas-in-loodramen van Stefan Glerum in het flatgebouw
aan het spoor

Stefan Glerum ontwierp
de opvallende gebrandschilderde ramen in het
flatgebouw langs het
spoor, aan voorzijde en
achterzijde, elk achttien
meter hoog. Hierin is de
rijke geschiedenis van het
gebied verwerkt zoals:
de Don Bosco-ambachtsschool, de oude melkfabriek, het Sportfondsenbad, de synagoge, het
laboratorium van Ernst
Laqueur die oestrogeen
ontdekte, de korfbalclub,
de volkstuinen enz.
Buurtgenoot Jo Haen vindt
de ramen prachtig, ‘maar
het Polderweggebied was
ook de plek waar onze
joodse Amsterdammers
zich in WO-II moesten
verzamelen voordat zij op
de trein naar Westerbork
werden gezet.’ Die geschiedenis is helaas niet in de
ramen verwerkt. ‘Daarom
vind ik de straatnamen
ook een gotspe,’ zegt
Haen. ‘Nirwana, Land van
Gascogne, Paradijsplein...
Waarom niet een straat of
plein genoemd ter herinnering aan dit vreselijke
gebeuren?’

8 Ondernemers
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Het geheim van de Domselaerstraat
Tekst: Anneke Hesp | Fotografie: Elfi Boink en OCM

Het Bedrijvencentrum Voor Vrouwen aan de Domselaerstraat kreeg dit jaar
een nieuwe naam: Ondernemerscentrum Muiderpoort. De zijvleugel van het
oude Burgerziekenhuis werd dertig jaar lang geclaimd door vrouwen. Is alles
nu anders dan?

Huursters en huurders van het ‘nieuwe’ Ondernemerscentrum Muiderpoort. Geheel links Zahra Khodacc, geheel
rechts Deborah Korper.

Roxanna Kapsalon. Wie kent
het uithangbord niet aan de
schaduwkant van de Domselaerstraat? Het hangt er al
meer dan twintig jaar. Anderhalf jaar geleden nam Zahra
Khodacc de zaak over van haar
voorgangster: ‘Ze kwam ook
uit Iran en ik was blij dat ik
kon doorgaan in deze geweldige multiculturele buurt waar
ik me thuis voel. Ik ben begonnen met de klanten die al
jaren hier komen, maar steeds
meer jonge vrouwen hebben
belangstelling voor een van de
specialiteiten die ik aanbied.
Ze googelen op “epileren met
draad in Oost” en komen dan
al snel bij mij terecht.’
Man in onderhuur
De kap- en schoonheidssalon is
een van de duidelijk zichtbare
ondernemingen van Ondernemerscentrum Muiderpoort,
tezamen met een cesartherapeut, kinderopvang Alle
Kleuren, zwangerschapsbegeleiding en Modern Dental Care.
Maar er zijn nog zo’n dertigtal
ondernemers te vinden achter
de voordeuren van de oost- en
westingang.
De eis dat verhuur alleen aan
vrouwen was toegestaan werd
twee jaar geleden officieel losgelaten, maar daarvoor was al
sprake van officieuze verhuur,
samenwerkingsverbanden
en mannelijk personeel. Het
nieuwe beleid deed meer recht
aan de feitelijke situatie. Maar
die eis van positieve discrimatie voor vrouwen heeft sterke
wortels in de geschiedenis van
de buurt.
Sloop of opbouw?
Het Geheugen van Oost maakt
duidelijk hoe het Bedrijvencentrum Voor Vrouwen oorspron-

kelijk tot stand is gekomen.
In 1985 werd bekend dat het
Burgerziekenhuis zou gaan
verhuizen naar Almere. Het
gebouw dreigde te worden
gesloopt maar een actiegroep uit de Dapperbuurt, De
Sterke Arm, kwam hiertegen
in opstand en wist de sloop te
voorkomen. In september van
dat jaar werd de buurt door
de gemeente uitgenodigd mee
te denken over een nieuwe
bestemming.

zakelijke deel niet makkelijk,
we hebben moeten leren om
economisch te denken. Het
opzetten van het centrum
was vooral vrijwilligerswerk.
Precies zoals het Burgerziekenhuis trouwens honderd jaar
hiervoor er ook is gekomen,
vanuit een vereniging die zich
ervoor inzette. We vonden een
vrouwelijke architect, Luzia
Hartsuyker, om mee samen
te werken. De gemeente bleef
eigenaar.’

‘De helft van de bevolking bestaat
uit vrouwen, dus wij willen de
helft van de gebouwen!’
Op een inspraakavond verklaarde buurtbewoonster
Anna Lont dat ze graag een
woon- en werkproject voor
en door vrouwen wilde, en
dat ze al acht gegadigden had
opgetrommeld op die avond.
‘De helft van de bevolking
bestaat uit vrouwen, dus wij
willen de helft van de gebouwen en het terrein!’ Men nam
haar serieus en een aantal
vrouwen ging aan de slag om
een plan te ontwikkelen. Ineke
van Westrienen en Ans van der
Scheur sloten zich aan.
Wegloophuis
Ans van der Scheur woont nog
steeds in een van de woongroepen die er op de Woltera
van Reesstraat zijn gekomen:
‘Met het Bedrijvencentrum
Voor Vrouwen wilden we een
voorbeeld stellen. De meesten
van ons kwamen uit sectoren
waar op dat moment vooral
vrouwen werkten: onderwijs
en welzijn. Voor ons was het

Die gemeente vond ook dat
de vrouwen met dit initiatief
een voortrekkersrol vervulden
en beschouwde het als haar
feministisch paradepaardje.
En kwamen naast het bedrijvencentrum woningen voor
vrouwen en er is ook tijdelijk
een wegloophuis voor meiden
in gevestigd geweest. Dergelijke verblijf- en schuilmogelijkheden kunnen altijd alleen op
tijdelijke basis functioneren.
Want een buurvrouw kan niet
eindeloos ontkennen op de
vraag of hier ergens een weggelopen meisje woont, terwijl
aan de achterkant jongemannen posten om te kijken of ze
een glimp op kunnen vangen
van de bewoonsters.
20% allochtonen
De Stichting BVV werd huurder
en zou de risico’s van eventuele leegstand dragen. De
kosten zouden worden gedekt
door de huuropbrengsten van
de bedrijfsruimtes. Het service-

bureau zou een loonvormend
bedrijf worden dat diensten
en apparatuur aanbood aan
gebruiksters, huursters en
klanten. In 1992 werd het Bedrijvencentrum Voor Vrouwen
opgeleverd en werd expliciet
een vijfde van de ruimtes
bestemd voor allochtone vrouwen. En zo kwam kapsalon
Roxanna in het pand aan de
Domselaerstraat.
Twintig jaar later waren er wat
veranderingen in het bestuur.
Men besloot samen te werken
met het bestuur van twee andere ondernemerscentra waar
Deborah Korper voor werkt.
Korper: ‘Ik ben opgegroeid
in de buurt en in de jaren
tachtig zag ik de verbandstoffenfabriek Utermöhlen uit de
Molukkenstraat bij de spoorlijn
vertrekken. De kantoren en fabrieken kwamen leeg te staan.
Ik vond dat er een ondernemerscentrum moest komen
in het kantoorgebouw en het
kwam tot een samenwerking
tussen de eigenaar, Kroonenberg, het stadsdeel en Praxis.’
Korper stapte in de rol van
initiatiefnemer en ging aan
de slag om het oude kantoorgebouw geschikt te maken als
bedrijfsverzamelgebouw.
Toen de vorige beheerder van
de BVV aan de Domselaerstraat
ziek werd, terwijl een renovatie eraan zat te komen, vroeg
het nieuwe bestuur Deborah
Korper het beheerderswerk
over te nemen. Korper: ‘Ik
heb mijn netwerk, ik hoef bij
problemen het wiel niet opnieuw uit te vinden. Er ligt een
draaiboek. Want als er een lekkage is, moet er meer gebeuren
dan een paar plafondplaten
vervangen. Je moet het dak
op, deskundigen inschakelen,
praten met alle partijen, het
onderhoud daarboven inspecteren, en ja, uiteindelijk
ook die plafondplaten laten
vervangen.’
Creatieve mensen
Maar het allerbelangrijkste
vindt Korper de mensen in een
ondernemerscentrum. ‘Toen
ik 28 jaar geleden op het idee
kwam van een ondernemerscentrum, was ik docent aan
de pedagogische academie
geweest. Het was een moeilijke
tijd met terugloop van banen,

niemand kwam aan de bak.
Onder mijn eerste ondernemers zaten creatieve mensen,
modeontwerpers. Er werden
dwarsverbanden tussen de
huurders gelegd, er ontstonden
samenwerkingen. Ik wil hetzelfde betekenen in de Domselaerstraat. Ook hier zit een
leuke mengeling aan potentieel
en dan moet je voorwaarden
scheppen voor een vertrouwensband en open communicatie tussen de bedrijven.’
Nog helder staat haar voor
ogen hoe ze voor het eerst het
pand binnenkwam. Het viel
haar toen op dat geloop op de
trappen erg hoorbaar was. En
de deurbellen waren oorverscheurend. Korper: ‘Er zitten
hier veel therapeuten. Dan heb
je midden in de behandeling
geen behoefte aan zo’n schel
apparaat of geklos op de trap.’
De traptreden zijn inmiddels
geïsoleerd en de deurbellen
laten een beschaafd ding-dong
horen. Maar ook de buitenkant
moest anders. ‘Ik vond het zo
gesloten. Er is heel veel capaciteit achter deze dikke muren.
Ik vind dat je dat meer naar
buiten moet brengen, ook op je
website, het kan meer uitnodigend zijn.’
Het bestuur had al bedacht dat
een verandering van naam
inhoudelijk op zijn plaats was.
De huursters en huurders
brachten hun stem uit over
een aantal alternatieven. Zij
vonden dat het voor de zakelijke contacten, ook van buiten
de buurt, direct helder moet
zijn waar het ondernemerscentrum zich bevindt. En zo kwam
de benaming Ondernemerscentrum Muiderpoort naar
voren. Station Muiderpoort is
een begrip dat onmiddellijk de
locatie typeert en iets zegt over
de bereikbaarheid. Vandaar de
nieuwe naamborden.
Ans van der Scheur vindt het
een waarschijnlijk onvermijdelijke ontwikkeling: ‘In die tijd
was het een stap die maakte
dat mensen gingen nadenken
over emancipatie. In deze tijd
is het aan de huidige huursters
en huurders om vorm te geven
aan dat proces.’ #
Meer informatie over bijvoorbeeld het huren van een
ruimte: www.stichtingbvv.nl

Anna Lont, architect Luzia Hartsuyker, Ineke van Westrienen en
Ans van der Scheur vieren de komst van het Bedrijvencentrum Voor
Vrouwen in 1992. Op de achtergrond de ambtenaar die de stukken mede
ondertekende.
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‘Beest stinkt’

Onalledaags

Tekst en fotografie: Méland Langeveld

Er staat een frisse oosterwind,
maar hier op een bankje in
het Oosterpark zit ik uit de
wind en in de zon. Roos, mijn
hond, ligt geduldig uitgestrekt
voor mijn voeten.
Plotsklaps landt er in de boom
vlak naast ons een papegaai.
Zijn verendek is felgekleurd
rood, geel en blauw, en hij
heeft een kromme, bijna witte
snavel. Voorzichtig haal ik m’n
telefoon tevoorschijn om hem
op de gevoelige plaat vast te
leggen. Een papegaai heb ik
hier niet eerder gezien, maar
ik sta nergens meer van te kijken. Door de jaren heen heeft
het park een rijke menagerie
aan fauna voortgebracht.
Wat de mens hier niet al de
vrijheid geeft: het schattige
waterschildpadje dat in het
aquarium blijft doorgroeien
en ten slotte in de vijver
belandt, of de vogel die een
open raam ziet en daarbij een
eigenaar heeft die de kooi vergat af te sluiten. Of het konijn
dat net voor de kerstmaaltijd
weet te ontsnappen en hier
vrolijk met de wijfies aan de
haal gaat.
Ondertussen komt er een paar
op leeftijd aangelopen. Met
trotse blik duwt grootmoeder
een kinderwagen voort. Het

kind dat erin zit, is wat groot
uitgevallen. Zijn mond, wangen en handen zitten onder de
rode kleurstof van een lolly.
Ze stoppen vlak voor me en
het stel wijst naar de felgekleurde verenpracht.
‘Sandertje, kijk eens wat een
mooie vogel.’
‘Beest stinkt,’ komt het plompverloren uit zijn mond rollen.
‘Zeg kuttekop,’ klinkt het ad
rem vanuit de boom.
De fiere blik is van grootmoeders gezicht verdwenen, en
met rood aangelopen wangen
maakt het paar zich snel uit de
voeten.
Roos staat de papegaai dom
aan te kijken. Ze houdt haar
kop scheef en kijkt de papegaai recht in de ogen aan. Een
pratende vogel? Uit onzekerheid slaat ze aan.
‘Hou je snavel,’ krijst de papegaai.
Ik schiet in de lach. Dit heeft
deze papegaai van zijn eigenaar vast vaak te horen gekregen. Repeterende papegaaien
zijn uitermate irritant. Vooral
als ze overal commentaar op
leveren. Deze papegaai heeft
ongetwijfeld vaak zijn snavel
moeten houden, en wellicht is
dat de reden dat hij voor zijn
vrijheid heeft gekozen.

Gekapt

Oost-thriller

Tekst: Melissa Plomp | Illustratie: Ruud Meijer

‘Vuile kapitalisten! Blijf van
onze bomen af!’ Joost trok
Machiel, zijn zoontje, vlug
voorbij de groep demonstranten voor het park. ‘Weg met de
graaiende politici! Het Oosterpark wordt geen festivalterrein!’
Plots maakte één van de
demonstranten zich los uit
de groep. Het was zijn buurman Teun. ‘Daar heb je zo’n
yup van de gemeente!’ riep
Teun en de demonstranten
dromden om Joost en Machiel
heen. Teun trok Joost aan
zijn mouw. Machiel klemde
zich angstig vast aan zijn
andere arm. ‘Hé Joost, als jij
niet zorgt dat ze stoppen met
kappen, kan ik wel eens heel
vervelend gaan worden.’ Joost
trok zich los. ‘Ik zou niet gaan
dreigen als ik jullie was. Anders is deze demonstratie heel
vlug afgelopen.’ Hij grabbelde
naar de sleutels in zijn zak en
opende vlug de voordeur.
Binnen stond zijn vriendin
hen op te wachten. Zwijgend
trok ze Machiel zijn jas uit
en duwde hem richting de
keuken. ‘Stomme bomenknuffelaars’, mopperde Joost, die
achter hen aan kwam. Hij
zette een espresso voor zichzelf. ‘Misschien is het beter
als we Machiel voorlopig niet
buiten laten spelen,’ zei zijn
vriendin, ‘tot alles weer een
beetje overgewaaid is.’ Joost

voelde de espresso branden
in zijn slokdarm. ‘Onzin,’ zei
hij, ‘zo’n stelletje hippies, die
blaffen wel hard, maar bijten
niet.’ En tegen zijn zoon: ‘Jij
laat je toch niet bang maken,
hè Machiel?’
‘Papa, mag ik met Sem in het
park gaan kijken? Ze zijn aan
het zagen en er is ook een
bulldozer.’ Machiel en zijn
vriendje keken hem hoopvol
aan. ‘Natuurlijk, als jullie
maar wel op afstand blijven.
Sem, jouw moeder komt je om
half zes halen. Dus op tijd terug zijn. Machiel, vraag maar
aan een volwassene om te helpen met oversteken. Je hebt je
mobiel bij je? Als er iets is, bel
je maar. Ik ben gewoon thuis
aan het werk.’
Joost keek uit het raam hoe
Machiel bij het zebrapad
een man aanklampte. De
man knikte en drukte op de
knop van het stoplicht. Zijn
vriendin vond dit vast geen
goed plan, maar Machiel was
al bijna negen. Tijd om hem
een beetje los te laten. Toen
draaide de man zich om naar
het raam waar Joost stond en
grijnsde. Verdomme! Dat het
nu net die Teun moest zijn!
De jongens en Teun staken
over en wandelden pratend
het park in. Joost weerstond
de neiging om hen achterna
te gaan. Hij ging achter zijn

Maar Roos weet niet van wijken, blaft vrolijk door.
De papegaai gelooft het verder
wel. Hij fladdert op en vliegt
een beetje klunzig weg, duidelijk niet gewend te vliegen.
Ik sta op en we lopen door.
Het Oosterpark is een papegaai rijker.

Verhalen 9

bij het park, en dan krijgt Kaf
van mij wat tartaar. Daar is-ie
dol op. Maar nu heeft-ie me
hier in het park zien lopen, en
gaat-ie niet meer weg, zonder
een stukkie vlees... Gek beest.’
‘Misschien gaat-ie wel met u
mee naar de slager?’
‘Tja, Kaf is er gek genoeg voor.
Nou ik ga maar ’ns wat tartaar
voor ’m halen. Meneer wordt
nu wel erg ongeduldig.’

We nemen afscheid, en zij
schuifelt met haar rollator met
Kaf als bestuurder voorop. Het
zou me niets verbazen als die
maffe vogel gewoon meegaat
naar de slager.#

in het park.’ Hij holde de weg
al over, terwijl hij Machiels
mobieltje belde. Voicemail...
‘Machiel! Machiel, waar zit
je?!’ Hijgend holde Joost door
het park. Hij was al twee keer
rond geweest. Plots stuitte hij
op een groepje demonstranten, dat net een bijeenkomst
opbrak. ‘Ha die Joost! Je bent
toch niet je zoontje kwijt?’
Teun. Hij stond grijnzend voor
hem. Joost greep hem bij zijn
kraag en tilde hem een stukje
op. ‘Waar is ‘ie? Wat heb je
met Machiel gedaan?’ Eén van
de demonstranten schudde
aan zijn schouder. ‘Hé, chill
man! Niet zo agressief!’ Joost
duwde Teun van zich af, waardoor die achterover op de

grond viel. ‘Rustig,’ zei Teun,
‘ik heb die jongens een tijdje
geleden achter de muziektent
bij de vijver zien spelen.’
Joost vloog het park door.
Achter de muziektent baande
hij zich een weg door de
bosjes. Zijn suède schoenen
zakten weg in de modder. Hij
strompelde langs de waterkant. Plots liet hij zich op zijn
knieën in de modder zakken.
‘O nee! Machiel!’ Hij staarde
naar het gele rubberlaarsje
dat een meter uit de kant in
het water lag. Schreeuwend
zat hij daar. ‘Pap? Wat doe je
daar?’ Achter hem stond zijn
zoon, met één blote voet en
een lange tak in zijn hand. #

Meer ‘Onalledaags’ en aanverwante verhalen lezen:
www.melandlangeveld.com

Even later kom ik een vrouw
met een rollator tegen. Op het
mandje voorop zit een kraai.
Hij tikt voortdurend met zijn
snavel tegen een linnen tas.
‘Kaf, hou toch ’ns op, ik heb nu
niks bij me. Ik moet nog naar
de slager,’ zegt de vrouw.
De kraai kijkt haar met z’n
zwarte kraaloogjes niet-begrijpend aan. Opnieuw gaat hij
met z’n snavel tekeer.
‘Kijk toch uit Kaf, verdorie, je
maakt m’n hele tas stuk...’
‘Hij heeft vreselijke honger
mevrouw.’
Kaf wordt steeds ongeduldiger, en Roos slaat weer aan,
maar Kaf is hier totaal niet
van onder de indruk: als
Woody Woodpecker gaat hij
vrolijk door.
‘Het is wel echt uw vriendje,
hij weet écht niet van wijken.’
‘Het is echte liefde, meneer...
Hij komt iedere dag bij me
op het balkon, ik woon vlak

bureau zitten en zette zijn
laptop aan.
Hij schrok toen er werd
aangebeld. Kwart over vijf
alweer! Het begon al te
schemeren. Dat waren de
jongens natuurlijk. Hij trok de
deur open. Sem stond huilend
op de stoep. ‘Waar is Machiel?’
Joost tuurde links en rechts de
straat in. ‘Weet ik niet. Ik heb
overal gezocht én geroepen,’
snotterde Sem.
Natuurlijk kwam zijn vriendin
precies nu thuis. ‘Hoi Sem,
wat is er? Waar is Machiel?’
Joost duwde hen naar binnen. ‘Wachten jullie maar
hier. Sems moeder kan elk
moment komen. Ik zoek wel

10 Uit in oost
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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 verjaardagsfeestjes. Entree: €
8,- p.p., met stadspas € 6,- p.p.
NB je mag soms 2 verschillende
voorstellingen blijven zitten voor
de prijs van 1
Programma op de zondagen 21
en 28 februari, 6, 13, 20, 28 (=ma
2e paasdag) maart:
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
[foto: In de bananenschijn]
Programma op de woensdagen

In de bananenschijn!

wo 9 maart 10.30:
Boek uit je hoofd – Koeterwaals
(2 – 5 jr)
do 10 maart 20.30:
Five questions you always wanted
to ask a terrorist – Raphael Rodan
en Soufiane Moussouli (LNP /
Engelstalige voorstelling)
zo 20 maart 10.30 en 15.00:
Aangewaaid – Compagnie Squeezz
(2 – 8 jr)
vr 25 maart 20.00:
Verse Vis #10: pril werk van jong
talent
zo 3 april 15.00:
Lelijk 1dje – Theater Sonnevanck
(6 – 12 jr)

Oostblok
Alle voorstellingen: Sajetplein 39
vr 19 feb. 20.30:
Appeltje Eitje – Maarten Ebbers
zo 21 feb. 15.00 en 16.15:
Rollende dromen – Wonderland
(1 – 6 jr) (Language No Problem)
do 25, vr 26, za 27 en zo 28 feb.
20.30:
Broertje dood – Groenteman &
Vrouw
NB locatie: café Roosenburgh,
Kruislaan 126 (bij Museum Tot
Zover / De Nieuwe Ooster)
wo 2 maart 10.30 en 15.00:
Fantastische Meneer Vos – Meneer Monster (4 – 100 jr)

Secret Love – Seksuele diversiteit
in China
t/m voorjaar 2018:
ZieZo Marokko – Reis mee met
Esmaa, Fatima, Nasrdin en Yousef

Etalagegalerie Inkijk
elke dag van 07.00 – 24.00:
Afrikaanse beelden en maskers uit
de verzameling van antropoloog
en voormalig ANC-activist Klaas
de Jonge

Badhuistheater
za 20 feb. 20.00:
Alive and Kicking (swingend
dansfeest)
za 27 feb. 19.00:
Filmpremière van ‘Prach a Broky’
(Tjechische bandietenfilm met
Engelse ondertiteling)
do 10 maart 20.15:
Campfire: Jack Kerouac - Open
podium voor acteurs, dichters en
folk muzikanten
do 17 maart 20.15:
The Tempest - Shakespeare
Karaoke
za 19 maart 20.15:
Alive and Kicking (swingend
dansfeest)
Zie verder www.badhuistheater.nl

Tropenmuseum
24 februari, 2, 9, 16, 23 en 30
maart:
14.00: Alle hens aan dek! - Piratenverhaal, 4 – 8 jaar
15.30: Ukkepuk en de schildpad,
4 – 8 jaar

DWARS DOOR DE BUURT

---ACTIVITEITEN--elke zo 14.00 – 15.00:
The Sixties – Rondleiding met
Jeopardy Quiz
---VOOR KINDEREN--elk weekend en dagelijks tijdens schoolvakanties:
ZieZo Marokko – Reis mee met
Esmaa, Fatima, Nasrdin en Yousef:
doe-tentoonstelling
Dagelijks tijdens de voorjaarsvakantie (20 feb – 6 maart):
ZieZo Marokko – Reis mee met
Esmaa, Fatima, Nasrdin en Yousef:
doe-tentoonstelling
Dagelijks in vakantie 12.00 –
16.00:
Creatieve kinderactiviteit: Hippie
bandje maken (4 t/m 18 jaar)
Dagelijks in vakantie 10.00 –
17.00:
Doeboeken: Buiten Westen (8-12)
en De Wereldboom (4-8)
Dagelijks in vakantie 10.00 –
17.00:
Dierenspeurtocht: Machtige
dieren
Elke zo 14.00 – 15.00:
The Sixties – Rondleiding en
Jeopardy Quiz

Meneer Monster

Verzameling Klaas de Jonge
in metrostation Wibautstraat
elke dag van 07.00 – 24.00:
Een ruimtelijke assemblage /
installatie van Roy Ruepert
in metrostation Weesperplein
elke dag t/m 8 jan. van 07.00 –
24.00:
‘Herdenking III’, een sculptuur van
Mathieu Klomp
in metrostation Waterlooplein
Meer info: 020-6925733 of www.
polderlicht.com

OBA Javaplein
elke di 14.00 – 17.00:
Leef en Leer! – oefenspreekuur
(vrije inloop)
Zie ook www.leefenleer.nl
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 vr 10.00 – 12.00:]
spreekuur Samenspraak, een
buurtgericht taalcoach project
Meer info: www.oba.nl

Voor actuele prijzen en tijden:
www.tropenmuseumjunior.nl.
---TENTOONSTELLINGEN--t/m 13 maart 2016:
The Sixties – A Worldwide Happening
t/m 8 mei 2016:

Tugela85
elke vr in 2016:
Een Woord, Muziek, Film of Verhaal programma in het kader van
Bord op schoot

Het Danspaleis
zo 21 feb. 15.00 – 17.00:
Het Danspaleis voor 65 plussers,
met een roze randje!
In het Lloydhotel

elke woe 15.00-15.30:
Voorlezen voor kinderen van 4
t/m 7 jaar
Meer info: www.oba.nl

za 20 feb. 19.30:
Rammstein & Red Hot Chili Peppers (door Tribute bands)
ma 22 feb.:
Cva Poptv (gratis)
di 23 feb.:
Blue Note Club Nights #1: Benjamin Herman + Anton Goudsmit
do 25 feb.:
Q-café live: Mark Lotterman
(gratis)

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
Q-Factory
Atlantisplein 1
www.q-factory-amsterdam.nl
Tugela 85
Tugelaweg 85
www.tugela85.nl
Lloydhotel
Oostelijke Handelskade 34
De Meevaart
Balistraat 48a

over gebroken migrantengezinnen
(gratis)

NedPhO
In de NedPhO-Koepel
woe 24 feb. 15.00 – 16.00:
Koepelconcert voor Kids (4+):
Aadje Piraatje viert feest
vr 11 maart 12.00 – 13.00:
Openbare repetitie:
Dansende klarinet
Brahms door Ned. Kamerorkest
wo 16 maart 15.00 – 16.00:
Koepelconcert voor Kids (2+): In
de Maneschijn!
zo 27 maart:
Koepelconcert op zondag:
Toptalenten in concert

Adressen

Krugerkamer:
Krugerplein 17
www.krugerkamer.nl
020 22 12 817

OBA Linnaeus

Q-Factory
vr 4 en za 5 maart 20.00:
Stof #15 Stripverhaal – De Gemeenschap
zo 6 maart 15.00:
Hoeveel zou de wereld wegen? –
Theatergroep Fien (6 – 12 jr)
di 8 maart 20.30:
Vleesverlangen – een film van
Marijn Frank
NB vooraf 19.00 uur: aanvang
diner

vr 26 feb.:
Mad Ed’s 60’s 70’s & 80’s Dance
Party
za 27 feb. 19.30:
The Skull (USA) + Stepfather Fred
zo 28 feb:
The Doppelgangaz (USA) + Woodie
Smalls (be)
wo 2 maart:
De [PIAS] Nites: Bloc Party, Oscar,
Rina Mushonga
do 3 maart:
De Hardrockkaraoke (live)
za 5 maart:
Wanted: Talent Show
za 5 maart
Reaktor x Blocaus
do 10 maart:
Dany Lademacher’s Wild Romance
‘Out Of Heaven’ release
vr 11 maart:
Blood Rush
za 12 maart:
Wanted: Talent Show
za 12 maart 19.30:
Pink Floyd Project
do 17 maart:
De Smartlappenkaraoke (live)
do 17 maart:
Q-café Live: Yorick van Norden
(gratis)
za 19 maart:
Wanted: Talent Show
wo 23 maart 19.30:
Go Go Berlin (DK)
do 24 maart:
Q-café Live: Tim Knol (gratis)
di 29 maart:
Blue Note Club Nights #2: BRUUT!
do 31 maart:
Madchild ft Demrick (USA)
vr 1 april:
Rectum Raiders | Cheap Thrills |
Rene SG Fucking Hell
Zie verder www.q-factory-amsterdam.nl
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Pompstation

Moving Arts Project en
Stadgenoot presenteren ‘De
Schalk Burger Ramen’, kunstwerk
in Majubastraat, Krugerplein,
Schalk Burgerstraat en
Transvaalstraat. Eerdere werken:
‘De Majuba Boom’ en ‘De Majuba
Ramen’. Alles is elke dag te
bezichtigen.

Museum Perron Oost
tot 11 maart:
Tentoonstelling ‘Rechouwous gaat
op reis in Amsterdam Oost’
In de Meevaart

Krugerkamer
zo 13 maart 15.00 – 17.00:
Lezing Cigdem Yüksel over Niet
Meer Zonder Jou, een fotoproject

elke do, vr, za en zo:
Livemuziek: De bands spelen
rustig en als achtergrond tijdens
het diner (aanvang: 19.30, zondag
19.00).
vr 19 feb. 19.30:
Maria Christina kwartet
za 20 feb. 19.30:
Mateusz Pulawski Lunar Quartet
zo 21 feb. 19.00:
Tessa Belinfante
do 25 feb. 19.30:
Gijs Idema trio
vr 26 feb. 19.30:
Hammond trio WILD
za 27 feb. 19.30:
Fazzz
Meer info: www.pompstation.nu

Meer info:
Oost-online.amsterdam
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Genieten van
verrassende muziek
Tekst: Annemarije Pronk | Fotografie: Hans Heitgeert

In Grand Café Genieten – naast / in het stadsdeelhuis – zijn elke 2e zondag van de maand muzikale
optredens. Sinds oktober 2014 organiseert Theo
van ‘t Hert op persoonlijke titel dit Café Chantant.
Muziek ligt hem na aan het hart. Behalve
organisator is hij zelf muzikant en hij is muziekleraar aan het Montessori College Oost.
De muziek die ten gehore
wordt gebracht op die 2e zondagmiddag van de maand is
zeer divers, maar onderscheidt
zich nogal van wat op de radio
is te horen. Ik vraag Theo hoe
hij telkens het programma
voorbereidt voor het evenement ‘Café Chantant Genieten’,
hoe hij de muzikanten vindt.
Theo legt uit: ‘Ik kom met
Google al een heel eind wat betreft bands uit Amsterdam en
omgeving. Verder lees ik zeer
nauwgezet de UIT-krant door.
En desnoods ga ik de straat
op en kom straatmuzikanten
tegen die geweldig spelen.’
Met een filmpje op zijn
smartphone laat hij zien hoe
een straatmuzikant zittend op
een harp speelt. ‘Dat heeft me
ontroerd.’ En die emotie maakt
muziek ook los bij het publiek

dat vanaf 15 uur toestroomt
naar Grand Café Genieten. De
toegang is gratis. De zaal met
een capaciteit van 100 man is
meestal goed gevuld.
Muziekkeuze
Voor deze muzikale gelegenheid heeft het café een podium. Op het podium staat
een vleugel en ligt een rood
pluche kleed. Theo zorgt voor
de techniek en doet bovendien
de aan- en afkondiging van elk
optreden. Dat alles doet hij op
een zeer persoonlijke wijze.
Theo laat er geen misverstand
over bestaan: ‘Ik maak de keus
wie wordt benaderd voor een
optreden. Het moet gaan om
authentieke, originele muziek.
Muziek die (de zintuigen van)
de luisteraars streelt.’ Ik vraag
hem om wat voorbeelden.

‘De muziekstukken zijn heel
gevarieerd: het kan gaan om
chansons. Zo heeft de zangeres Nadja Filtzer een eigen
interpretatie laten horen van
nummers van Edith Piaf. Er is
regelmatig een band die folk
speelt. En zo is er ook jazzy
muziek. Laatst speelde het
vintage jazz gezelschap Whoshedo: muziek uit de jaren ’30
van de vorige eeuw. Je begrijpt:
een lang niet volledige greep
uit het repertoire.’
Gratis
Het publiek is evenzeer rijk geschakeerd. Over het algemeen
zijn het mensen van 30+, uit
de buurt, maar ook van verder
weg. Het initiatief voor Café
Chantant mag dan van Theo
zijn gekomen, hij hoeft het beslist niet alleen te doen. Rijna
Veerkamp, Teo Haverkort en
Theo’s vrouw Stefanie staan
hem ter zijde. Stefanie is manager van Grand Café Genieten
en aan haar is het te danken
dat Theo op deze locatie aan de
slag kon!
Er is een kleine financiële bijdrage van de Stichting Cultuur
Podium Amsterdam, maar
Theo moet bij het organiseren
van de muzikale serie eerder

WhoSheDo met aan de knoppen Theo himself

geld toeleggen dan dat hij er
iets aan over houdt.
‘Musici treden op zonder
er een vergoeding voor te
krijgen. De optredens duren
van minimaal 15 tot maximaal
45 minuten. Het gaat om de
muziek zelf, het prestigieuze
podium dat is voorzien van
goede geluidsapparatuur, de
volle aandacht van het publiek
(met of zonder familie) en tot
slot is het een kwestie van eer.’
Theo voelt zich geroepen de
keuze voor gratis verder toe te
lichten: ‘Professionals vragen
€ 300,- voor een optreden van
een half uur. Dan hebben ze
het ergens achteraf in een café
of op een braderie echter niet
in de hand of er aandachtig
wordt geluisterd. Ik bied artiesten in ruil voor een kosteloos optreden aan ze als solist
of band onder de aandacht te
brengen van het bedrijfsleven.

Daar zouden ze eventueel, wel
betaald, kunnen optreden op
personeelsfeesten.’
Theo zelf speelt viool en doet
dat soms tijdens een optreden om een andere draai te
geven aan het geheel. Dat valt
meestal goed.
Schuif aan
Nieuwsgierig geworden, luistergierig? Kom op een volgende 2e zondag van de maand
naar Café Chantant Genieten,
van 15.00 – 17.30 uur. Je kunt
ook een gedeelte bijwonen, dus
binnenvallen of weggaan wanneer je wilt. Zondag 13 maart
is de eerstvolgende aflevering.
Wellicht kun je dan op de
nieuwe website vooraf het programma vinden en achteraf de
muziek nog eens beluisteren.
Da capo al fine...

Rock & Roll dichterbij gebracht

Kunst van de straat

Tekst: Arie van Tol

De expositie ‘Oostpoort temporarily graffiti workplace’
is in februari te zien op het
Kunsthek aan het Oosterpark in de Linnaeusstraat
én in Galerie oost-online. De
fotograaf van het werk, Sam
Schuman (1966), woont en
werkt in Oost.

Voor Dwars schrijft Jaap Boots columns, terug te
vinden op pagina 2. Voor Q-Factory presenteert
hij het programma RockBooks. Inmiddels is de
tweede serie al gaande: elke tweede zondag van
de maand in het Q-Café.
Op een steenworp afstand van
Genieten, waar op hetzelfde
uur Café Chantant wordt gehouden, – aan resp. het Oranje
Vrijstaatplein en het Atlantisplein in Oostpoort – ontvangt
Jaap Boots een rockschrijver
en een muzikant. De twee
programma’s bijten elkaar
niet: de (muzikale) tonen zijn
zo verschillend dat slechts
een zeer breed geïnteresseerd
muziekliefhebber aan het
twijfelen wordt gebracht.
Opzet
Jaap ondervraagt zijn rockschrijvende gast over een
recent boek, dat over een
bepaalde muzikant, maar ook
over een muziekstroming kan
gaan. Op het moment dat het
persoonlijke verhaal van de
schrijver of de popgeschiedenisles saai dreigt te worden is
er de muziek. Live of van één
van de rijkelijk aanwezige lp’s.
In de intieme ambiance van
het Q-Café zijn het vorig
najaar al diverse namen langs
gekomen. Telkens in de namiddag van een vaak grauwe

zondag. Dit jaar is er elke
tweede zondag van de maand
om half 5 een RockBooks.
Interactie met het publiek is
zeker niet uitgesloten. Ook
wordt er gesigneerd na afloop.
En geborreld en bijgepraat.
Geweest (o.a.)
Dat Marc Stakenburg in augustus de eerste gast was van
Jaap is niet vreemd gezien de
titel van zijn boek: de Big Bang
van de Popmuziek. Verrassende muzikale inbreng kwam
van JP Mesker, voorman van
de band Maison Du Malheur.
De namiddag met Constant
Meijers – boektitel: Forever
Young – en Henk Koorn, voorman van Hello Venray, stond
in het teken van Neil Young.
Op Oost-online is een sfeerverslag van deze RockBooks terug
te vinden.
In januari werd het nieuwe
seizoen geopend met auteur
Diederik Samwel – titel:
Sranan Gowtu: Iconen uit de
Surinaamse muziek – en
muzikant Edgar Burgos,
voorman van de band Trafassi

(‘Wasmasjien’).
De meest recente gast van
Jaap was JW Roy. Het boek dat
onderwerp van gesprek was:
Dry Goods & Groceries.
Namen van volgende gasten
zijn nog niet bekend, wel data:
14 februari, 13 maart, 10 april
en 8 mei. En gastheer is natuurlijk telkens Jaap Boots.
Jaap Boots was 25 jaar lang
radiopresentator bij de VPRO.
In zijn boek Donderweg zijn
de opvallendste interviews en
verhalen uit die tijd door hem
vastgelegd. De Donderweg
Theater Tour heeft inmiddels
zijn laatste (45e!) editie gehad.
In september 2016 komt er
een vervolg.
Meer over en van Jaap Boots:
www.jaapboots.nl

De ontwikkeling van Oostpoort volgde hij vanaf het begin. Hij ontdekte de schuttingen rondom het bouwterrein
als muren van een openluchtmuseum. Sam Schuman was
geboeid door de graffiti kunst
die daar vaak voor korte tijd
te zien was.
Met name vlakbij de kunsthal van het CBK, één van de
gebouwen die al af waren,
deden graffitischrijvers hun
werk met behulp van spuit-

bussen. Het zijn vaak korte
teksten en afbeeldingen, variërend van tags - dat zijn korte
parafen waaraan de maker
door zijn collega’s herkend
wordt - tot pieces, grotere met
kunstzin uitgevoerde afbeeldingen.
Vluchtige kunst
De afbeeldingen op de
schuttingen, vaak van hoge
kwaliteit, wisselden elkaar
in rap tempo af. De serie
foto’s van Sam Schuman geeft
een momentopname van de
vluchtige kunst in Oostpoort.
De kunstwerken verdwenen
na weken, dagen soms. Ze
zijn slechts in het geheugen
en soms in foto’s bewaard.
En nu weer even te zien in de
vitrines van het Kunsthek en
in de online galerie van oostonline.
Graffiti en fotografie
Sam Schuman verkent de
straat en haalt daar zijn
inspiratie vandaan. Beelden,
installaties maar ook graffiti
combineert hij met situaties
die hij daarbij aantreft. Een
standbeeld op een plein te
midden van een demonstratie. Mensen die reageren op
beelden in een plantsoen. Of
een toevallig geparkeerde
auto die wordt opgeslokt door
een graffiti afbeelding op een
schutting.
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Fotografie: Gerard Valentijn,
Dineke Rizzoli,
Hans Heitgeert en
Maarten Doedes
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De Amstelhof
Tekst en fotografie: Ton Hendrix

Als ik bij het nutstuinencomplex ‘de Amstelhof’
aankom om met de doorgewinterde tuiniers Piet,
voorzitter, en Gerard, voormalig secretaris, te
praten, moet ik kiezen tussen de linker- en de
rechterkant. Middendoor het complex loopt immers een fietspad: het Drieburgerpad.
‘Ja, zegt Piet,er zijn twee delen,
maar er is maar één sleutel
die past op beide hekken. Er
lopen dan ook altijd mensen
heen en weer tussen de twee
delen. Zelf heb ik met iedereen contact, maar er zijn ook
mensen die elkaar niet kennen.’
Er is een hoge heg om het terrein heen en het hek zit aan
de beide delen van de tuin
op slot. ‘Anders krijg je maar
ongewenst bezoek’ zegt een
langslopende tuinier. Piet:
‘Maar vanaf het voetbalveld
ernaast komen ze toch wel
eens het terrein op om een
verkeerd getrapte bal op te
halen. Vroeger lag er zelfs een
loopplank over de sloot.’ We
gaan kijken en net op dat moment vliegt er een ijsvogeltje
weg tussen de struiken bij de
slootrand. En dat midden in
Amsterdam!
‘We hebben niks te maken
met de huisjes, dat moeten
de tuiniers bij overdracht
onderling doen’, zegt Piet, ‘Wij
doen geen taxaties, daar krijg
je enkel ellende mee.’ Gerard:

‘Het bestuur hoeft enkel de
wachtlijst bij te houden en
jaarlijks de rekening te sturen.
De stichting gedraagt zich als
een vereniging; we maken een
jaarverslag en houden een
jaarvergadering. Er wordt zo
verantwoording afgelegd aan
de leden, oftewel huurder.’
Piet: ‘Het bestuur overlegt
ook met de gemeente en twee
maal per jaar hebben we een
schouw. Dan lopen we de
tuinen langs om te controleren. Als bestuur moet je gaan
kijken als er gemeld wordt dat
er een tuin aan het verwilderen is. Er kunnen ook verzachtende omstandigheden zijn.’
De kavels hier zijn ongeveer
200 m², aan de kant van de
Weespertrekvaart zijn ze wat
kleiner. Die kant heeft ook
meer last van het water.
Het dijklichaam blijft een
probleem.
De Amstelhof startte in
Julianadorp, dichtbij het Amstelstation. Het gebied waar
we nu zitten was eigenlijk
een raar stukje Amsterdam.
Iets verderop, waar nu het
milieudepot is, stond vroeger

Winterklaar maken van de tuin

een bungalow en er was een
speeltuin ‘’de Apekooi’’; het
was een beetje een wildernis.
De samenstelling van de tuiniers is ook veranderd door de
jaren heen. Vroeger kwamen
mensen na hun werk en in het
weekend om te tuinieren. Ze
werkten bij het energiebedrijf,
in de haven, bij de tram. Toen
we naar deze plek verhuisden
waren er ook helemaal geen
vrouwen die tuinierden, nu
is het ongeveer fiftyfifty. Het
is nu een mix van gestudeerd
volk en ouderen. Er zijn veel
mensen bij voor wie het
tuinieren een aanvulling geeft

Op gezonde tour
Tekst: Jan Molenaar

Vet geeft in het taalgebruik bij jongeren iets positiefs aan, iets is vet of iets
gewoon vet. Helaas heeft vet in het traditionele taalgebruik een negatieve
associatie. Eten is vaak te vet en veel mensen hebben ook te veel vet.
Overgewicht is een groot
maatschappelijk probleem
en ook de gemeente Amsterdam zet alle zeilen bij om het
probleem van overgewicht
bij jeugdigen aan te pakken.
Landelijk is 12 procent van
de tienjarigen te zwaar, in
Amsterdam is dit percentage
bijna twee keer zo veel.
Daarom is er nu het plan
‘Amsterdamse aanpak gezond

gewicht’ met de ambitieuze
doelstelling dat in 2033 alle
Amsterdamse kinderen op gezond gewicht moeten zijn. Een
van de pijlers van het plan is
buurtbewoners in te zetten
om jongere en oudere buurtgenoten te stimuleren tot een
gezondere leefstijl. Bewoners
van de Transvaal- en Dapperbuurt konden een projectvoorstel indienen om een gezon-

Actie van ‘Op gezonde tour’ ambassadeurs Erva en Halima bij Dynamo

dere leefstijl te bevorderen.
En in het najaar startte in de
Dapperbuurt een programma
‘Op gezonde tour’. Ik was één
van de deelnemers.
Druiven in plaats van chips
Dream Support ontwikkelt
programma’s die bijdragen
aan een gezonde toekomst
voor jongeren en kinderen.
‘Op gezonde tour’ is een
project van deze organisatie
waarbij bewoners worden getraind tot gezondheidsambassadeurs. Na een succesvolle
realisatie in de Indische buurt
startte in oktober het project
in de Dapperbuurt. Ik was een
van de bewoners die verschillende workshops bezocht in
de Gooyer. Namens de organisatie was Wiepke de Heij de
enthousiaste trainer.
Veelal vrouwelijke buurtbewoners doen mee aan de
avonden / workshops. De eerste twee avonden is er ook een
diëtiste aanwezig. Er vindt
tijdens de workshopavonden
een boeiende gedachtewisseling plaats. Onze kennis
over gezonde voeding wordt

aan wat op tafel komt. Maar
er zijn ook nog steeds mensen
die het hele jaar door eten
van wat ze hier kweken. Wat
teveel is wordt dan geweckt
en is voor de winter. Aardappelen poten doen nu nog maar
zo’n tien tuiniers, vroeger
werden hele wintervoorraden
aangelegd. Tuinieren was toen
een kwestie van noodzaak.
Tot in de jaren ’80 kregen
mensen met een agrarische
achtergrond ook voorrang. Nu
heb je meer mensen die ook
wel eens met de handen in de
aarde willen zitten. Tuiniers

nog wat opgeschroefd, men
wisselt ervaringen en ideeën
met elkaar uit. Zo vertel ik dat
het mij opvalt als ik vrijwilligerswerk doe in de schoolvakanties met de kinderen
uit de Dapperbuurt dat veel
kinderen een familiezak chips
bij zich hebben. We proberen dan te stimuleren dat
ze eerst hun brood moeten
opeten. Maar hoe kan je nu
de ouders beïnvloeden dat er
in de tas een zak tomaatjes
of druiven in plaats van die
chips zit? Over dat soort zaken
brainstormen en dromen
we. Tenslotte wordt de hele
gezonde tour niet voor niets
door Dream Support georganiseerd.
Natuurlijk begint het uitdragen van een gezonde leefstijl
bij jezelf. Deelnemers helpen
elkaar met gezonder te leven
door tips te geven. En dat
doen mijn workshopgenoten
met verve en ze tonen zich
ware ambassadeurs. Mijn
buurtgenoten en Wiepke
kijken mij bedenkelijk aan als
ik vertel dat ik me een paar
biertjes of wijntjes goed laat
smaken en ook vinden ze dat
ik te veel frisdrank light drink.
Aan het einde van de eerste
bijeenkomst mag ik van deze
vrouwen pas naar huis als ik
in ieder geval 1 glas water heb
gedronken.
Acties in de Dapperbuurt
Na een paar bijeenkomsten
worden er acties bedacht die

eten gezond, en daarom
worden ze oud. We hebben
nu mensen van dik in de 80.
Daarom stroomt het ook niet
door. Vroeger was je al met 70
jaar op.
Mensen zeggen niet gauw
hun tuintje op. Bij iemand
die zijn tuin minder vaak
bezocht, vroeg ik: ‘Kan er niet
iemand meedoen op jouw
tuin, of desnoods deel je hem
in tweeën?’ ‘Ik geef liever mijn
huis op dan mijn tuin’, was
het antwoord.#
Reacties: tonquichot@gmail.com

in tweetallen worden uitgevoerd. Twee buurtbewoners
gaan bijvoorbeeld smoothies
maken met de tieners in het
Dapperpunt. Andere afgezanten gaan in de Dapperschool
aan de slag om samen met
Turkse en Marokkaanse ouders gezonde hapjes te maken.
Tijdens de laatste bijeenkomst
presenteren de aspirant
ambassadeurs hun actie.
Ze krijgen van Wiepke een
certificaat uitgereikt en dan
zijn ze officieel ambassadeur.
Ook Stephany van Veen is als
participatiemakelaar namens
de gemeente aanwezig bij
deze uitreiking.
Netwerk
Het project is dan wel afgelopen wat betreft de workshops
maar de rol van de ambassadeurs is nog lang niet uitgespeeld. De bedoeling is dat ze
in hun eigen buurt of netwerk
hun gezonde ideeën blijven
verspreiden en eventueel
nieuwe acties op touw zetten. Dream Support zal deze
mensen blijven inspireren en
ondersteunen. En ook voor
nieuwe initiatieven is er volop
ruimte.
De bijeenkomsten waren leuk,
gezellig en leerzaam.
Het jaar 2033 is nog ver weg
maar hopelijk kunnen we
gezamenlijk het probleem
van overgewicht de komende
jaren vet verminderen!#
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Eerherstel voor oudste kennis over voeding
Tekst: Daan van Pagée | Fotografie: Dineke Rizzoli

Buurtgenoot Daan de Wit is onderzoeksjournalist en werkt voor televisie
en andere media. Hij wilde een onafhankelijk, journalistiek boek lezen over
gezond eten. Maar dat boek bestond nog niet, daarom heeft hij het zelf
geschreven. Boer Jan Dirk van de Voort uit Lunteren ontving het eerste
exemplaar in eetwinkel Thull’s in de Pretoriusstraat.

Het geheim van gefermenteerde zuurkool in een workshop in Oost ontraadseld

Nog voor je het openslaat
is het boek Weet wat je eet
al een feestje, want op het
omslag is onze hersenpan te
herkennen in een karbonade,
rode pepers, broccoli, een ei,
noten, knoflook, vis, spinazie,
avocado en koffiebonen. De
prefrontale cortex bestaat
geheel uit gemberwortel.
Toen ik het boek doorbladerde, viel mijn oog op een idyllische foto van grazende koeien
met hoorns in een weide vol
paardenbloemen. Boer Van de
Voort is een biologische agrariër en stelt in De Wits boek
dat gepasteuriseerde melk uit
de supermarkt een ‘dode stof’
is. Het is geraffineerde melk,
afkomstig van geraffineerde
koeien. Hoe zit het precies met
die meerwaarde van pure,
ongeraffineerde voeding? Tijd
voor een interview met Daan
de Wit. Locatie: het Maxwell
Café aan het Beukenplein.

bij Eriks Delicatessen aan
ditzelfde Beukenplein. En
ongeraffineerde melk bestel
ik via www.hofwebwinkel.
nl, waar je allerlei biologische
producten rechtstreeks van de
boer kunt kopen. Van de Voort
is een boer die in de praktijk
laat zien wat de wetenschappers in theorie beschrijven.
Wil je een hoogwaardig
natuurlijk eindproduct, dan
doet de hele keten mee: rijk
bodemleven, geen antibiotica,
natuurlijke diervoeding in
plaats van krachtvoer, en niet
te vergeten de hoorns: die
gebruiken koeien voor de enzymen tijdens het herkauwen,
waarbij de hoorns voelbaar
warm worden.’

Maar één kilo oude kaas
van deze boer kost zo’n 24
euro. Is dat de reden waarom de consument weinig
belangstelling heeft voor
biologische voeding?
‘Mensen geven relatief weinig
geld uit aan voeding. Het is
een cliché, maar je bent wat
je eet. We mogen best meer
aandacht besteden aan ons
eten, want voor je het weet
stap je niet binnen bij Eriks
Delicatessen, maar lig je in
het OLVG een paar honderd
meter verderop. Dus wanneer
jij besluit om slordig met jezelf
om te gaan, dan zit er een
winstpercentage aan voor de
fabrikant, terwijl de rekening
uiteindelijk belandt bij de be-

lastingbetaler in de vorm van
ziektekosten.’
Hoe is het zover gekomen,
dat ongezonde eetpatroon?
‘Deels door fouten die in het
verleden zijn gemaakt in de
wetenschap, die ik in het boek
traceer naar de bron. Wat
ook speelt is dat we lang de
oudste kennis over voeding
waren vergeten. Kennis van
volken die al duizenden jaren
hebben ervaren en bewezen
gezond te zijn door goed te
eten, die zijn we een beetje uit
het oog verloren. Dat wordt
nu herontdekt. Tijdens mijn
onderzoek bemerkte ik dat die
kennis van duizenden jaren
oud nu bevestigd wordt door
de nieuwste wetenschap. En
dat was een interessante ontdekking! Die twee werelden
van de oudste kennis en de
nieuwste wetenschap breng ik
in mijn boek bij elkaar.’
Wat helpt mij om minder
slordig om te gaan met wat
ik eet?
‘Je lichaam is een indrukwekkend complex en wat je eet
heeft daar direct invloed op.
In het boek pleit ik in het laatste hoofdstuk dan ook voor
het terugnemen van onze verantwoordelijkheid, zeker ook
op het gebied van ons eten.
Schotel jezelf of je kinderen
niet zomaar wat voor, maak
verstandige keuzes. Gelukkig is gezond eten lekker,
vaak nog lekkerder dan eerst,
bijvoorbeeld omdat vet weer
mag en je zonder alle overdaad aan suiker meer proeft.’
Op de achterkant van je
boek kom je tot de conclusie:
gezond eten is eten zoals je
lichaam zou willen dat je
eet. Hoe weet ik wat mijn
lichaam wil eten?
‘Het begint ermee dat je jezelf
voedt met kennis. Daarom is
de titel van mijn boek ook:
Weet wat je eet. Als je ten diepste doorgrondt wat er in je

‘Kennis van
natuurvolkeren
verbind ik met
de nieuwste
wetenschap’
Is het beeld van grazende
koeien met hoorns in een
weide vol paardenbloemen
nog wel realistisch?
‘Het lijkt een idylle geworden,
maar het is nog wel degelijk
realiteit in de biologische
landbouw. En de producten
van die landbouw zijn ook
niet ver weg. De Remekerkaas van Van de Voort ligt

Daan de Wit leidt een fermentatieworkshop in eetwinkel Thull’s aan de Pretoriusstraat

lichaam gebeurt met het voedsel dat je eet, ga je in de supermarkt steeds meer kijken
met de blik van je lichaam.
Voorbeeld: kies je om vier
uur ’s middags voor een ei of
voor een Snickers? Met een
Snickers vliegt je energie snel
omhoog, maar daalt ook weer
snel en dan is je energieniveau nog lager dan voordat je
aan die Snickers begon. Een ei
heeft dergelijke nadelen niet
en geeft je energie, ook nog op
een natuurlijke manier. Wat
kun je jezelf geven en wat doe
je jezelf aan?’
De Canadese tandarts
Weston Price schreef in 1939
een beroemd geworden boek
over de fatale invloed van
bewerkt voedsel op onze
gebitten en onze gezondheid. Je noemt hem de Indiana Jones van de gezonde
voeding. Ben jij de nieuwe
voedselpionier uit Oost?
‘Price heeft belangrijk werk
verricht door aan te tonen
dat er een overeenkomst was
tussen de heel verschillende
voedingsgewoontes van de gezonde natuurvolkeren die hij
bezocht. In mijn boek geef ik
hem een stem. En aan andere
leden van wat ik een kopgroep
noem. Dat zijn voedingswetenschappers die vooroplopen, die de kar trekken. Deze
wetenschappers wijzen ons
de weg met keiharde wetenschap. In mijn boek breng ik
al die kennis bij elkaar. De
nieuwste ontdekkingen op
het gebied van voeding en
gezondheid brengen ons terug
naar de natuur.’
Laatste vraag: wat wil je
nog kwijt aan de buurtbewoners in Amsterdam-Oost?
‘Mensen vragen mij vaak om
een voedingsadvies of een tip.
Maar daar wil ik juist ver van
wegblijven. Ik zeg altijd: ga
niet op dieet, dat zijn allemaal
adviezen die van bovenaf
worden opgelegd. Weet wat je
eet, snap wat je doet, en hoe
je lichaam ermee omgaat. Als
je dat weet, dan ga je andere
keuzes maken. We zijn geen
confectie en iedereen is
anders. Maak jezelf inzichten
eigen, maar ook: ontspan.
Maak het jezelf niet te moeilijk. Wanneer je bijvoorbeeld
ergens gaat eten en het is te
vet of te zoet, dan kan je lichaam dat best hebben. Maak
er geen kramp van, want dan
raak je weer uit balans. Mijn
boek gaat juist over balans.
Je lichaam zoekt altijd naar
evenwicht. Wees gebalanceerd, maar niet saai, want
saai is ook weer uit balans…’ #

Daan de Wit, Weet wat je
eet. Gezond eten op basis
van de oudste kennis en de
nieuwste wetenschap.
Scriptum, 276 blz., € 24,95.
Meer info: www.weetwatjeeethetboek.nl
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Masseur van het Gouden Ajax
Tekst: Sjaak Brockx | Foto: Nationaal Archief / Eric Koch

De man met de gouden handjes, Salo Muller, mag tussen de legendarische
namen uit de geschiedenis van Ajax niet ontbreken. Hij was weliswaar geen
voetballer of trainer, maar heeft van 1960 tot 1972 grote indruk gemaakt.
Aldus Ajax-fan Sjaak Brockx uit de Watergraafsmeer in een nieuwe
aflevering van zijn herinneringen en buurtimpressies.
Fysiotherapeut Salo Muller
is een icoon geworden waar
nog dagelijks over gesproken
wordt. Hij was een tovenaar
in het speelklaar maken van
de spelers. In die periode
speelde Ajax het beste voetbal
en won veel prijzen.
Bij successen gaat de eer vaak
naar de trainer, maar Muller heeft zeker bijgedragen
aan de successen. De spelers
waren altijd topfit. Hij had de
magische gave de behandeling
van blessures te vinden die
nodig was. Maar behalve met
zijn handen wist hij ook met
zijn stem spelers te motiveren
om tot het uiterste te gaan.
Tot vanavond
Muller is als joods jongetje gevormd in de Tweede Wereldoorlog. Hij werd uit de crèche
van de Hollandsche Schouwburg gesmokkeld. Zijn ouders
echter zijn gedeporteerd en
omgebracht door de nazi’s.
Door onderduikouders is Salo
opgevangen. Zij zijn heel voorzichtig geweest met de kleine
Salo. Met gevaar voor eigen
leven hebben zij hem tijdens
de oorlogsjaren in huis gehouden. Later zijn zijn moedige
onderduikouders geëerd met

een Yad Vashem-medaille.
Over zijn belevenissen in de
oorlogsjaren schreef hij het
boek Tot vanavond en lief zijn
hoor. Het waren de laatste
woorden die zijn moeder
tegen hem sprak toen ze hem
bij de kleuterschool afzette,
de dag dat ze door de Duitsers werd opgepakt. Zijn
oorlogsverhaal vertelt Salo
Muller ook nog dagelijks. Hij
wordt vaak uitgenodigd voor
lezingen, voor jong en oud.
Hij wil anderen vertellen over
vroeger en waarschuwen: dat
was toen en het mag nooit
meer gebeuren!

‘Spieren moet
je voelen,
moderne
hulpmiddelen
voelen niets’

danks hun hoge leeftijd zien
ze er vaak nog goed fit uit.
Hij roemt vooral Sjaak Swart,
mister Ajax: hij zou ook mister
gezondheid genoemd kunnen
worden. Ook Bennie Muller
heeft een aparte plek bij hem.
Verrassend is de mening van
Salo Muller over de medische
wetenschap wat betreft sportblessures. Van alle technische
en elektrische hulpmiddelen
die er tegenwoordig zijn moet
hij niets hebben. ‘Ik moet de
blessures en de spieren voelen. Ik had slechts mijn vingers, massageolie en ijsklontjes.’ Het masseren gebeurde
gewoon in de kleedkamer in
plaats van in de luxe ruimtes
van een sportpaleis. Hij hield
het simpel met een briljante
uitvoering. ‘Die hulpmiddelen
op afstand voelen niets.’
Terecht zijn ze hem nog altijd
niet vergeten bij Ajax: de be-

Cruyff verlaat geblesseerd het veld. Links Salo Muller.

langrijke fysiotherapeut van
het Gouden Ajax in de jaren
zestig en zeventig. Als hij

IJsklontjes
Dan vertelt hij ook hoe hij
nog zeer regelmatig geniet
van Lucky Ajax: daar ziet en
spreekt hij de spelers die hij
vroeger behandelde. On-

De toekomstmachine
Tekst: Yassir, 10 jaar

Ik deed mee aan de wedstrijd
wie het geniaalst is. Mijn
huis is zo groot als een paleis
en heeft een laboratorium.

Ik bouwde een tijdmachine,
maar je kan er alleen mee
naar de toekomst. Het was
zover, de wedstrijd was be-

langsloopt op sportcomplex
De Toekomst, wordt er voor
hem geklapt! #

gonnen. De jury bekeek alle
machines. De eerste machine
was een pot waar geen bodem
in zit maar waar toch water in
blijft staan, de tweede machine was een robot die kon
dansen, en de derde was mijn
uitvinding.
En toen gebeurde er iets
geks... Een jurylid zat op de
stoel van mijn machine en
verdween na een paar seconden. Ik ging snel ook op de
machinestoel zitten om hem
te redden. Ik kwam in het jaar
2055. Ik vond het jurylid naast
de vuilnisbelt. Ik vroeg hem
wat hij daar deed. Hij zei dat
hij hier nu werkte en woonde.
Ik was verbaasd. ‘Maar je was
vroeger een beroemd jurylid?’
Daar wist hij geen antwoord
op. Hij besloot weer met mij
terug te gaan naar het heden.
Hij was nog net op tijd voor de
uitslag van de wedstrijd. Wat
een verrassing! Ik had de eerste prijs gewonnen. Als prijs
kreeg ik een robot die al mijn
wensen zou vervullen als ik
naar de toekomst reisde met
mijn eigen machine. Morgen
reis ik naar 3087!

Waarom sneeuwt het op de ene
plek wel en de andere niet?
Tekst: Maissae Benzirar, 9 jaar

Het was zondagochtend.
Er lag heel veel sneeuw op
de grond. Milal van zes zei:
‘Mama, wanneer komt er
sneeuw?’ Mama zei: ‘Dat krijg
je als het winter is. Maar in
sommige landen sneeuwt het
niet. Want... Ja, eigenlijk weet
ik niet waarom.’ Toen vroeg

Milal het aan zijn broer Rik,
zijn zus Liselotte en zijn vader. Niemand die het wist.
Milal dacht diep na. Weet je
wat, zei hij bij zichzelf, ik ga
gewoon naar de weerman!
Milal ging naar de weerman.
De weerman zei: ‘Nu kijk, in
sommige landen is er geen

sneeuw omdat de damp niet
koud genoeg is.’ Milal ging
weer naar huis. Hij zei tegen
zijn moeder: ‘Eindelijk! Ik
weet het!’ Zijn moeder zei: ‘Ik
ben benieuwd!’ Ze keken naar
buiten. Het sneeuwde...
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Oost koestert zijn schrijvers
Tekst: Arie van Tol | Fotografie: Bob Bronshoff en Sam Schuman

Niet alleen de spreekwoordelijke grachtengordel herbergt schrijvers.
In Oost wonen er ook opvallend veel. Daarom zijn in de afgelopen jaren een twaalftal literaire
avonden georganiseerd onder de noemer ‘Schrijvers uit Oost’. Bekende en onbekende schrijvers
die wonen of werken in Oost, lazen nieuw werk voor. Maar natuurlijk zien auteurs hun verhalen
liefst ook afgedrukt in een boek.

Schrijvers van ‘Meer Oost’ bij de presentatie in Linnaeus Boekhandel

Eerst verscheen in 2013 de
verhalenbundel Oost, inmiddels al aan de derde druk
toe. Een twaalftal verhalen
hieruit wordt momenteel
vertaald en wordt opgenomen
in een Engelstalige bundel die
bij Oxford University Press
verschijnt. Een succesvol boek
dus.
En nu is er Meer Oost, uitgegeven door Babel & Voss en
op 22 november vorig jaar ten
doop gehouden in Linnaeus
Boekhandel. De boekhandel
die ook het initiatief nam
voor de Week van het Korte
Verhaal, die van 14 t/m 21
februari voor de vijfde keer is
gehouden (zie kader).
De sessies van Schrijvers uit
Oost waren steeds zeer de
moeite waard. Zo woonde ik
in Oostblok, in de vestiging
aan het Sajetplein die ik nog
altijd liever Pleintheater
noem, een editie bij waarin
toneelschrijvers centraal
stonden. Ik herinner me
een genoeglijke en interessante avond, door de mooie
verhalen en door de prettige
vraaggesprekken geleid door
Thomas Verbogt. En vooral
herinner ik me een schrijver
van wie bij de aankondiging werd gezegd dat hij de
comedyserie ‘Missie Aarde’
had geschreven. Een VPROprogramma geheel naar mijn
smaak. Zijn naam was ik weer
vergeten. Als ik de bundel
Meer Oost voor het eerst opensla, zoek ik naar het verhaal.
Ik lees het, hoor het bijna
weer: ‘Dreigingsniveau’ van
Nathan Vecht.

en juni 2015 zijn gehouden,
verdienen een groter publiek
dan louter de aanwezigen op
de zes avonden. Daarom heeft
uitgeverij Babel & Voss uit
Oost – met oud-NRC-redacteur
Reinjan Mulder als enthousiast boegbeeld – na de geslaagde bundel Oost nu Meer Oost
uitgebracht. Al na een week
was een herdruk noodzakelijk. De allerminst bescheiden
ondertitel ‘Het literaire centrum van Amsterdam’ prijkte
ook al op het omslag van de
eerste bundel.
Aan het tweede boek droegen andere schrijvers bij dan
aan het eerste deel. Bekende
namen als Herman Koch,
Gerbrand Bakker, Judith Koelemeijer, Nathan Vecht, Neske
Beks en Elke Geurts werkten
mee om zoveel mogelijk
verhalen te schrijven die zich
afspelen op herkenbare plekken in Oost: Linnaeusstraat,
Javastraat, Muiderpoortstation of Sportfondsenbad. Met
de schrijfwedstrijd ‘Schrijf je
straat’ werd nieuw talent ontdekt dat ook een plek kreeg
in de bundel. En wel op zo’n

manier dat voor lezers niet te
zien is wie professional is en
wie aankomend schrijver.

Onbescheiden
Ook de verhalen uit de tweede
serie, die tussen juni 2014

Toneelschrijvers dragen werk voor. Vanaf links: Teuntje Klinkenberg
(organisator), Hannah van Wieringen, Nathan Vecht, Frans Strijards,
Magne van den Berg en Thomas Verbogt (discussieleider).

Cryptische opgave
Wat zo mooi is aan de verhalen in beide bundels van
Schrijvers uit Oost is dat ze
meer of minder duidelijk
verwijzen naar wat je zelf als
lezer uit Oost kent. Niet alleen
de kwaliteit van de verhalen
doet ertoe.
Als Herman Koch het in het
eerste verhaal heeft over een
mislukt restaurant op een
hoek van twee stille straten,
maar niet de naam wil noemen, blijf je na het verhaal
achter met wat op een cryptische opgave lijkt. Ik ben de
straten in Middenmeer nog
eens doorgelopen en doorgefietst, in die buurt moet het
toch hebben gestaan?
Bij de ingang van de Albert
Heijn op het Christiaan
Huygensplein wordt de rode
fiets van Judith Koelemeijer
gestolen. Of is de fiets niet van
Judith, maar van de hoofdpersoon van het verhaal? Of is de
fiets helemaal niet gestolen?

Ik ken wel mensen die stelen,
ook in de Watergraafsmeer.
En dan Iris Koppe die de gezondheid rond de Middenweg
becommentarieert. Ik voel
me een zo verwante buurtbewoner als ik het volgende
van haar lees: ‘Laatst hoorde
ik in de Coffeecompany een
moeder tegen haar dochtertje
zeggen: “Vlinder, wil je ook
worteltaart?” Ik ben weggevlucht en heb mijn koffie (van
€ 3,70) laten staan. Dit kon ik
mentaal niet aan.’

Nieuwe serie
Maaike Bergstra, een van de
drijvende krachten achter
Schrijvers uit Oost, vertelt
dat er dit jaar geen schrijversavonden georganiseerd
worden. ‘We slaan een jaartje
over.’ Wel zijn er regelmatig
literaire bijeenkomsten in de
bibliotheek aan de Linnaeusstraat, ‘Linnaeus Live’, waar
de organisatoren van Schrijvers uit Oost ook bij betrokken
zijn. Zo zijn op donderdag 24
maart om 18 uur Franca Treur
en Anja Sicking te gast.
‘In 2017 willen we in een
iets andere opzet opnieuw
een reeks literaire avonden
programmeren,’ zegt Bergstra.
‘Waarschijnlijk weer op verschillende locaties in Oost. Er
is zoveel schrijvend talent in
ons stadsdeel! En de meesten
doen graag mee aan een initiatief als Schrijvers uit Oost.’ #
Maaike Bergstra e.a. (red.),
Meer Oost, 144 blz., € 10,00
Te koop bij de boekhandels
van Oost, maar ook bij Het
Faire Oosten, CBK, Ekodis en
Eriks Delicatessen.

Week van het Korte Verhaal
Voor de vijfde keer wordt van 14 tot 21 februari de Week
van het Korte Verhaal gehouden (als u deze Dwars leest,
is die al bijna weer voorbij).
Er doen inmiddels 25 boekwinkels aan mee. Onze eigen
Linnaeus Boekhandel aan de Middenweg staat aan de
wieg van dit landelijke initiatief.
‘De Week van het Korte Verhaal is ontstaan uit liefde
voor dit genre dat in de literaire wereld nog steeds
gezien wordt als ondergeschoven kindje,’ zegt eigenaar
Edith Vroon van Linnaeus Boekhandel.
‘We hopen een breder publiek kennis te laten maken
met de kracht van het korte verhaal, om zo het genre de
ereplaats te geven die het verdient in de literatuur.’
Onderdeel van het programma is de uitreiking van de J.M.A.
Biesheuvelprijs voor de beste Nederlandstalige verhalenbundel van 2015. In het Lloydhotel nam op vrijdag 12 februari Marente de Moor de prijs in ontvangst voor haar bundel
‘Gezellige verhalen’.
Het prijzengeld is net als vorig jaar via crowdfunding bijeengebracht. Vorig jaar won Rob van Essen met zijn verhalenbundel Hier wonen ook mensen. Hij ontving de prijs, die
toen voor de eerste keer werd uitgereikt, uit handen van
Maarten Biesheuvel zelf.
‘Met een kort verhaal gaat de schrijver voor een knock-out
van de lezer,’ aldus Rob van Essen onlangs in de NRC in een
kernachtige typering van het eigene van een kort verhaal.
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‘Vergeten groep krijgt
extra aandacht
Tekst: Hella de Groot | Fotografie: Gerard Valentijn

Mensen met een hulpvraag verbinden aan mensen die zich willen inzetten,
dat is de missie van ViiA. De vrijwilligersorganisatie uit Oost brengt jaarlijks
honderden malen vraag en aanbod samen. Soms is die match echter
moeilijk te maken. En is extra aandacht nodig. Daarom komt ViiA met een
nieuw project: VitA.

Buurtrestaurant
zkt. keukenprins(es)
Help jij het buurtrestaurant met boodschappen
doen, koken en het serveren van maaltijden?
ViiA is het uitzendbureau voor vrijwilligers in Amsterdam Oost.
Wij zoeken vrijwilligers die hun talent in willen zetten voor
mensen en organisaties in de buurt.

Kijk op viia.nl voor meer informatie en
andere vacatures of bel 020 495 22 50.

Charissa Maduro (links) en Nynke Ypenga van ViiA in Post Oost

Het afgelopen jaar kreeg ViiA
steeds meer signalen vanuit
de reguliere zorgverlening,
vertelt ViiA-directeur Nynke
Ypenga, over een vergeten
groep mensen die structureel
eenzaam thuiszit. Een cliënt in
steunkousen helpen, bijvoorbeeld, dat kan de zorgverlener
wel doen, maar samen naar
de (tand)arts gaan of het huis
op orde brengen, dat zit er
niet in. De communicatie met
deze kwetsbare cliënten verloopt bovendien moeizaam.
‘De vraag vanuit de zorgverlening was dan ook of ViiA
iets voor deze mensen kan
betekenen,’ legt Nynke uit.
‘Het gaat om mensen met
meerdere problemen tegelijk.
Ze hebben nauwelijks geld
en sociale vaardigheden, dus
geen netwerk. Vaak speelt er
nog meer. Eenzaamheid is van
alle tijden, maar het aantal
eenzame mensen lijkt rap toe
te nemen. De wereld wordt
ingewikkelder, sneller ook –
en deze mensen staan daar
volledig buiten. Iedereen heeft
recht op aandacht, vinden we
bij ViiA. Daarom zijn we gaan
nadenken over wat we kunnen doen voor deze kwetsbare
mensen.’
Supervrijwilligers
Zo ontstond VitA, waarbij de
A staat voor Aandacht. Het
komend jaar gaat ViiA in Oost
‘supervrijwilligers’ proberen
te koppelen aan deze speciale doelgroep. Voor de pilot
ontving ViiA een subsidie van
Stichting Steunfonds

Amsterdam, dat projecten
stimuleert die een positieve
bijdrage leveren aan het
maatschappelijk welzijn in
Amsterdam.
Het doel is dat VitA wordt
gedragen door een team van
tien tot vijftien vrijwilligers
die wekelijks in tweetallen
de hulpvragers bezoeken. De
superduo’s bieden praktische
hulp met een luisterend oor.
Ze verrichten hand- en spandiensten, maar houden zich
niet bezig met huishoudelijk
werk of medische zorg – dat
blijft de reguliere zorgverlener doen.
Verwendagen
Dé uitdaging die ViiA aangaat
is het vinden van de juiste
vrijwilligers voor VitA. De
ideale VitA-vrijwilliger is 25+,
flexibel, stabiel, sociaal en positief ingesteld. De vrijwilliger
is wekelijks twee tot vier uur
beschikbaar voor een langere
periode.
‘Als vrijwilliger voor VitA doe
je súperzinvol werk,’ benadrukt Nynke, ‘ook al zul je
dat niet altijd meteen van de
hulpvrager horen.’ Van ViiA
hoort de vrijwilliger dat wel.
Als VitA-vrijwilliger word je
behandeld als VIP met verwendagen, uitjes, bijeenkomsten en attenties. Plus trainingen en coaching die je nieuwe
inzichten kunnen geven. Het
feit dat je als vrijwilligersduo
(samen)werkt, maakt de klus
lichter en gezelliger. Je kunt
zorgen delen en ook samen
iets leuks beleven.

Eerlijk duurt... langer
Vrijwilligerscoördinator en
projectleider van VitA Charissa Maduro zorgt onder
meer voor het werven van
de VitA-vrijwilligers. ViiA’s
eerlijke communicatie naar de
vrijwilligers over de hulpvragers maakt het vervullen van
de vacature niet makkelijker,
erkent ze: ‘Ik geef bij de intake
met de vrijwilliger precies
aan hoe de situatie is bij de
hulpvrager, dat voorkomt misverstanden en een mismatch.’
En hoe weinig hulpvrager en
vrijwilliger ook met elkaar
gemeen lijken te hebben,
Charissa probeert toch iets
gemeenschappelijks te vinden
waardoor de link van de een
naar de ander kan worden
gelegd.
Die link vinden tussen vrijwilliger en hulpvrager is een
taak op zich, weet ook Nynke.
‘Onze hulpvragers weten vaak
niet meer wat ze leuk vinden.
Vaak blijkt het iets eenvoudigs te zijn: samen naar het
Journaal kijken of een ommetje maken. We kunnen hun
problemen niet oplossen, we
kunnen ze wél verlichten door
er voor hen te zijn.’ #

Wil je meer informatie en/
of als vrijwilliger meedoen
aan VitA? Neem gerust
contact op met Charissa
Maduro op 020 - 4952250 of
via c.maduro@viia.nl. De
volledige vacaturetekst vind
je op www.viia.nl/vacatures.

Vrije geest
zkt. sturing
Help jij Priscilla met haar school- en beroepskeuze
en persoonlijke ontwikkeling?
ViiA is het uitzendbureau voor vrijwilligers in Amsterdam Oost.
Wij zoeken vrijwilligers die hun talent in willen zetten voor
mensen en organisaties in de buurt.

Kijk op viia.nl voor meer informatie en
andere vacatures of bel 020 495 22 50.
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Ontwrichte communicatie
negentig van de vorige eeuw
in Amsterdam-Nieuwwest).
Lamberts geeft in 2009 voor
onbepaalde tijd ‘Communicatie’ in bruikleen aan de stad
Amsterdam. Hij bepaalt zelf
de plek in het Oosterpark. De
gemeente zorgt voor het voetstuk en voor de verzekering
van het kunstwerk.

Tekst, gedicht en fotografie: Méland Langeveld

In de serie Sculpturen van Oost: de beeldengroep
‘Communicatie’ van Aart Lamberts. Het staat
in het Oosterpark, en is daar op 6 november 2009
onthuld.
Met de beeldengroep ‘Communicatie’ brengt Lamberts het
belang van de dialoog tussen
verschillende bevolkingsgroepen tot uitdrukking.Afhankelijk van de kijkrichting lijkt
het net of een van de drie
personen met wijzende vinger
de anderen toespreekt.
De beeldengroep is in het

noordelijke deel van het
Oosterpark in 2009 geplaatst,
maar is al veertien jaar eerder
gemaakt. Het staat vanaf 1995
in het Beeldenpark Drechtoevers in Papendrecht. Eenzelfde beeld staat onder de
titel ‘Ontmoeting’ ook in de
Middelveldsche Akerpolder
(een woonwijk uit de jaren

Innerlijke gerichtheid
Zijn werk wordt door kenners omschreven als ‘krachtig,
elementair en met een grote
innerlijke spiritualiteit’. Zijn
beelden, menselijk symbolisch
geladen gestalten met titels
als ‘Ontmoeting’, ‘Dialoog’ en
‘Communicatie’ kunnen met
hun innerlijke gerichtheid
naar zijn eigen zeggen als
gedichten gelezen worden.
Lamberts heeft als beeldhouwer een vooraanstaande
plaats verworven in de hedendaagse Nederlandse beeldhouwkunst.
Lamberts (1947-2015) groeit
op in de Eerste Boerhavestraat
in de Oosterparkbuurt. Van
1967 tot 1973 studeerthij bij
Piet Esserbeeldhouwkunst aan
de Rijksacademie van beeldende kunsten in Amsterdam.
Hij krijgt de Willem Uriotprijs
voor jonge kunstenaars in
1969, 1971 en 1972 uitgereikt.

In 1973 is hij genomineerd
voor de Prix de Rome.
Na zijn opleiding aan de
Rijksacademie in Amsterdam
hanteert Lamberts een monumentale stijl, maar onder
eigen voorwaarden en met
een eigen signatuur.
Zijn bronzen figuratieven uit
de jaren zeventig en tachtig
blijven actueel en zijn latere
verbeelding van communicatie, van ontmoeting of van
verwachting bouwen daarop
voort, maar telkens geconcentreerder, krachtiger en tot de
essentie teruggebracht.
Zijn werk bevindt zich in de
collectie van het Stedelijk Museum in Amsterdam, het Singer Museum in Laren en het
Hessisches Landesmuseum in
Darmstadt, Duitsland.
Zijn atelier had hij aan de
Wibautstraat. Nog geen jaar
geleden is hij overleden. Hij
is op de De Nieuwe Ooster
begraven. #
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ONTWRICHT
Dag van glas
breekt zomaar aan
blinkt en glimt
voelt ijzig aan
een morgen waarin
geen enkel woord rijdt
klooft wakken in de tijd
wit duister pareert
tot aan de horizon,
vandaag is de dag
van zijn woord bestolen
geweld is waanzin
van onttoverde tijd,
dichtgetimmerd de dialoog
grauw de sneeuw die
het aangezicht dekt
verstard staan jullie erbij
sta op, kijk elkaar
recht in de ogen aan
praat met elkaar
vind een uitweg
uit deze ontwrichte tijd.
© Méland Langeveld

Het hoedje geeft het beeld ineens
een andere uitstraling.

Een confrontatie met eigen (voor)oordelen
Tekst: Maaike Bergstra | Fotografie: Marc Roodhart

Het is één van de grote vraagstukken van deze tijd: hoe verhouden we ons
tot groepen die grijpen naar geweld? De Israëlische storyteller Raphael Rodan
en de Nederlands/Marokkaanse verteller Soufiane Moussouli besloten er
samen een voorstelling over te maken: Five questions you always wanted to
ask a terrorist. Moussouli wordt vaak naar zijn mening over terrorisme gevraagd, terwijl het onderwerp in zijn ogen ver van hem af staat. Rodan vindt
dat ‘het beestje vaker bij de naam genoemd moet worden.’ De spannende
performance die uit deze clash is ontstaan ging op 12 februari in première
en is op 10 maart te zien in Theater Oostblok.
Volgens regisseur Marjan
Barlage is het geen gewone
toneelvoorstelling. Bezoekers
kunnen iets anders verwachten dan het ‘pluche-gevoel’.
Het is een frisse, gedurfde en
intieme happening waarin de
acteurs zich vaak rechtstreeks
tot het publiek wenden. En
ondanks het zware onderwerp worden grappen niet
geschuwd. Maar doordat de
acteurs elkaar met hun eigen
vooroordelen confronteren,
wordt ook het publiek zich
meer bewust van hun opvattingen: ‘O ja, wat erg, dat denk
ik ook wel eens.’ ‘Het effect
is dat het publiek op ‘neutraal’ wordt gezet en met een
nieuwe blik tegen vraagstukken rond het thema aankijkt,’
aldus Barlage.
Twee terroristen
De makers hebben zich
voorgenomen ter plekke een
probleem te laten ontstaan op

het toneel. Er is een heldere
situatie als uitgangspunt: op
een vliegveld in Istanbul, de
hoofdslagader tussen oost en
west, ontmoeten twee terroristen elkaar aan een tafeltje bij
de Burger King. De één (joods)
komt gedesillusioneerd terug
van een geslaagde missie, de
ander (moslim) is enthousiast
op weg om zich aan te sluiten
bij een terroristische beweging om zo te vechten voor
een betere wereld.
Voor de voorstelling werd een
basisscript geschreven door
Arjen Barel. De theatermakers
willen op één lijn zitten voor
ze aan het verhaal beginnen.
Dat blijkt nog niet makkelijk
en dit streven wordt onderdeel van het script. Ze zetten
al hun skills als storytellers
in om elkaar van hun standpunten te overtuigen. Ze zijn
vast van plan er samen uit te
komen, maar naarmate de
performance vordert dringt de

vraag zich op of ze überhaupt
wel aan het spelen van het
verhaal toekomen.
Zoektocht
De persoonlijke zoektocht van
twee acteurs over de vraag
‘Wat drijft een terrorist?’
leidde volgens Barlage in het
repetitielokaal tot zeer interessante discussies. De spelers
grepen het repetitieproces
aan om elkaar in alle vrijheid
te ondervragen. Moussouli is
moslim en vertrouwt erop dat
alles goed komt als dat de wil
van Allah is. Rodan en Barlage
kunnen niet meegaan in die
manier van denken, maar hoewel het bestaan van een god
nooit is bewezen, is ook nooit
bewezen dat er geen god is.
Volgens de regisseur zouden
er wel drie voorstellingen
gemaakt kunnen worden met
deze acteurs, die met hun
discussies veel stof op het
podium doen opwaaien. Tus-

Verbale en nonverbale worstelingen

sen alle verbale worstelingen
in en de pogingen om tot het
vertolken van het verhaal te
komen, speelt het verhaal van
Samson een belangrijke rol.
‘Een interessante toevoeging
van tekstschrijver Barel’, aldus
Barlage. Uit al deze verschillende elementen is een rijk,
intrigerend geheel ontstaan.
De acteurs praten Engels,
maar toch is de voorstelling

niet moeilijk te volgen. Behalve dat de manier waarop je
naar de wereld kijkt wordt gereset is er nog een belangrijke
reden om naar de voorstelling
te komen, zegt Barlage: ‘De
spelers zijn ontzettend leuk
om naar te kijken.’ #
Donderdag 10 maart, 20.30 u.
Oostblok, Sajetplein 39
www.oostblok.nl
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Ook 45-plussers willen aan de bak
Tekst: Ouderen Adviesraad Oost | Fotografie: Hans Heitgeert

Het gaat met veel Amsterdammers goed. De jeugdwerkloosheid daalt gestaag.
Velen kunnen nu wel betaald werk vinden, ook al zijn vaste banen schaars en
zijn de verdiensten vaak laag. Gemiddeld gaan wij Amsterdammers in 2016
(een beetje) meer verdienen en is de fiscus ook iets minder streng. Maar er is
een grote groep die al jaren koopkracht inlevert en dat nu ook doet. Dat zijn
de oudere minima.

De Ouderen Adviesraad vergadert in het stadsdeelhuis met Saar Boerlage (rechts) aan het woord

Voor de ruim 20.000 Amsterdammers van 65 jaar of ouder
die tot de minima behoren,
wordt 2016 een moeilijk jaar.
Zo gaan de eigen bijdragen
in de zorg omhoog en is de
Participatiewet streng voor
verschillende groepen die
samen een woning huren.
De gemeente biedt wel enige
compensatie. Maar vooral
hoogbejaarden die steeds
meer zorglasten hebben en
de 10.000 ouderen met een migratieverleden (en daardoor
vaak geen volledige AOW)
kunnen moeilijk rondkomen.
Ook de wat jongere ouderen
hebben forse problemen.
Vanaf 45 jaar is het heel moeilijk om na ontslag weer een
betaalde baan te vinden.
Sympathieke omslag
Met instemming lazen wij dat
het College van Burgemeester

en Wethouders voor de werkzoekenden een nieuwe koers
uitzet. In februari 2016 ligt het
‘Koersbesluit re-integratie’ ter
visie. Het Platform Ouderen
stuurt een commentaar in.
Er is daarin veel goeds te
lezen. De gemeente gaat allerlei dwangmaatregelen voor
bijstandsontvangers afzwakken. Ook wordt het idee
losgelaten dat het beleid zich
geheel moet richten op het
terugdringen van het aantal
bijstandsontvangers. Sympathieke nieuwe doelstellingen,
vinden wij. Het nieuwe beleid
gaat uit van de gedachte dat
meedoen aan de samenleving
voor iedereen van belang is.
Ook mensen voor wie betaald
werk geen optie is, tellen volwaardig mee.
Wij beperken ons hier tot de
45-plussers, maar wat wij
hierna betogen geldt ook voor

al die anderen van wie de sollicitatiebrieven direct door de
werkgevers op de verkeerde
stapel worden gelegd. De
gemeente heeft nu meer aandacht voor deze werkzoekenden, maar het ‘Koersbesluit’
is bij nadere bestudering toch
weer voornamelijk gericht
op de kansrijke Amsterdammers in de voor werkgevers
aantrekkelijke leeftijden. De
bij werkgevers heersende
beeldvorming van 45-plussers
wordt door de gemeente niet
bestreden.
Ronduit teleurstellend is de
indeling die op bladzijde
6 wordt aangebracht. Het
nieuwe beleid richt zich op
het meedoen van iedereen,
maar de reïntegratie is bedoeld voor de kansrijken op
de arbeidsmarkt. De anderen
krijgen in een later dit jaar te
verschijnen studie aandacht.

In dat document staat het
stimuleren van ‘meedoen’
zonder daarvoor te worden
betaald centraal.
Werkloze 45-plussers
Voor de duidelijkheid geven
wij hier enige kenmerken van
de gemiddelde werkzoekende
Amsterdamse 45-plusser. Het
zijn bijna allemaal mensen
met een geringe afstand tot
de arbeidsmarkt. Zij hebben
ervaring in werksituaties,
hebben verantwoordelijkheden ten aanzien van partner
en andere familieleden,
kortom, ze zijn gemotiveerd
en veelal ook bereid om met
een minder goede werksituatie akkoord te gaan. Het weer
volwaardig meedoen is voor
deze Amsterdammers van
belang. Het huishouden kan
dan dankzij de loonbetaling
zonder veel te beknibbelen
het eigen patroon blijven
volgen.
Meedoen kan natuurlijk ook
door zich aan te sluiten bij de
veelheid van buurtorganisaties die in Amsterdam de laatste jaren zijn ontstaan. Sterker
nog, veel werkloze 45-plussers
doen dat reeds, hetzij formeel,
hetzij informeel. Maar het
zelfrespect is ook zeer gediend
bij enige waardering op een
betaalde werkplek. Dit geldt
voor nagenoeg alle mannen
van de werkloze 45-plussers,
maar ook voor een groeiend
aantal vrouwen.
Banen scheppen
Het is urgent om aan werkloze
45-plussers meer kansen op
werk te bieden. Het Platform
Ouderen Amsterdam vraagt
nu van de gemeente:
1. Het scheppen van meer
betaalde banen voor werkloze
ouderen. Dat kan direct bij de
gemeente en/of bij organisaties met een contractuele band
met de overheid. Denk aan
uitbreiding van het personeelsbestand in de zorg, bij
het openbaar vervoer of bij

Wij zijn bereikbaar via e-mail:
secretarisOARoost@gmail.com of telefonisch
via: 020 - 665 10 63 of 06 - 511 96 725.
Ekodis Natuurvoeding
Beukenplein 73, 1092 BB Amsterdam
020 6946327

Specialisten in mensen milieuvriendelijke
producten
Zondag geopend van 11.00 - 18.00 uur

het begeleiden van erkende
vluchtelingen naar werk. Uiteraard zullen de salariskosten
gedeeltelijk voor rekening van
de gemeente zijn, maar het
maatschappelijk rendement
en een lager beroep op de bijstand staan daar tegenover.
2. Wij bepleiten ook het toestaan van werken met behoud
van uitkering. Het aannemen
van een krantenwijk of ander
baantje met zeer laag salaris
zou voor werkloze 45-plussers
mogelijk moeten worden zonder op de bijstand te worden
beknot (via een experiment).
Uiteraard zou bij toename van
de verdiensten het bijstandsbedrag kunnen dalen. Het
is niet ondenkbaar dat een
dergelijk experiment bij sommigen kan leiden tot volledige
economische zelfstandigheid...
3. Ook pleiten wij ervoor om
aan oudere werkzoekenden
weinig verplichtingen op te
leggen. Dat is in overeenstemming met de nieuwe koers.
Het iedere maand een aantal
sollicitatiebrieven moeten
sturen werkt demotiverend.
Wel kan het aanbieden van
een vrijwillige sollicitatietraining zinvol zijn, vooral omdat
ongeveer de helft van deze
werkzoekenden een migrantenafkomst heeft.
4. Bij de fondsen van wethouder Vliegenthart worden budgetten niet geheel besteed. Wij
bepleiten een herverdeling,
opdat de ouderen niet het kind
van de rekening worden. #

• De Ouderen Adviesraad Oost (OAR-Oost) komt

maandelijks voltallig in vergadering bijeen op de
eerste donderdag van de maand van 14.00 tot
16.00 uur in de Raadzaal van het stadsdeelhuis,
Oranje Vrijstaatplein 2, 1093 NG Amsterdam.
Dus weer op donderdag 3 maart en op donderdag 14 april om 14.00 uur (op de eerste donderdag van april is de raadzaal niet beschikbaar
vanwege het landelijke referendum).

• De bijeenkomsten van de OAR-Oost zijn voor het
publiek toegankelijk en u kunt ons als senior of als
belangstellende uiteraard volgen en meedoen aan
de discussie.

• De OAR-Oost neemt deel aan het Platform Ouderen Amsterdam, een nieuwe stedelijke koepel
die het stadsbestuur gevraagd en ongevraagd
adviseert over ouderen in Amsterdam.

• 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 en 16.00 uur, meldt uw komst vooraf even
aan via onze e-mail of telefonisch.

• De vereniging OAR-Oost is op zoek naar

nieuwe (aspirant) leden en een voorzitter. Heeft
u belangstelling, meldt u dan bij ons aan! Ook
zijn wij op zoek naar actieve 50-plussers voor onze
werkgroepen Wonen, Zorg & Welzijn, Participatie,
en Mobiliteit inclusief (aanvullend) Openbaar Vervoer. Op onze website vindt u meer informatie.

• Heeft u via het WMO-loket problemen bij een

woningaanpassing? Of heeft u klachten over uitvoering van de WMO? Dan horen wij dat graag
van u telefonisch of via de e-mail.
Meer informatie over de WMO vindt u op de
website: www.hoeverandertmijnzorg.nl
Meer informatie vindt u op: www.oar-oost.nl
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Ondersteuning bij mantelzorg
met persoonlijke coach

Agenda

Een mantelzorger zorgt voor dierbaren, vrienden
en buren. Dat dit soms veel en zwaar is zal
niemand verbazen. De mantelzorger heeft
soms een steuntje in de rug of persoonlijk advies
nodig. Dynamo maakt voor mantelzorgers in
Amsterdam Oost een persoonlijke coach kosteloos
beschikbaar.

Buurtpunten in Oost:
Het Buurtpunt is er voor alle
vragen waar u alleen niet
uitkomt. Ook voor informatie
over vrijwilligerswerk,
activiteiten in de buurt,
mantelzorgondersteuning,
administratie sorteren en
uw financiën.

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
9.00-12.00 uur

Watergraafsmeer
Buurtpunt Het Brinkhuis
Landbouwstraat 63,
maandag 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

IJburg
Budgetpunt IJburg
Ed Pelsterpark 8,
woensdag 9.30-11.30 uur

Activiteiten Dynamo o.a.:
- buurtrestaurants
- sporten
- gezond leven
- weerbaarheid
- Mantelzorg lunchroom
- Alzheimer café
- financiën
- wonen
- computerlessen
- vrijwilligerswerk
- peuters
- Talententent naschoolse
activiteiten
- tieners en jongeren

Overbelast worden als mantelzorger, het zal je maar gebeuren. Helemaal in deze tijd
met bezuinigingen in de zorg,
wordt er door de overheid
meer gevraagd van de omgeving van mensen die zorg en
hulp nodig hebben.
Dynamo, welzijnsorganisatie in Amsterdam Oost,
ondersteunt graag de buurtbewoners en mantelzorgers.
Daarom biedt zij mantelzorgers een persoonlijke coach
die kan helpen in de jungle
van voorzieningen, financiën,
regelgeving en online platforms. Ook biedt de coach een
luisterend oor en denkt mee.

Hij/zij versterkt het netwerk
van de mantelzorger en helpt
bij conflicten met de dierbare,
familie en professionals.
Een persoonlijke coach is
kosteloos beschikbaar voor

Voor jongeren:
www.dynamojongeren.nl
Vraag en aanbod van en voor
bewoners:
www.buuv.nu
Opstap naar werk, vrijwilligerswerk en activiteiten:
www.postoost.nl

Mantelzorgcoach worden?
Wilt u zelf Mantelzorgcoach
worden? De opleiding start 11
februari, is volledig kosteloos
beschikbaar gemaakt door Dynamo en kan een opstap zijn
naar een betaalde coaching
praktijk. U leert de Vrijplaats –
Conclict Coachings methodiek
zodat u effectief kunt coachen.
Interesse in een coach
of meer info?
Neem contact op met Martijn Nije, tel.nr. 06-44139852,
mailadres: mnije@dynamoamsterdam.nl (Amsterdam
Oud Oost-Watergraafsmeer)
of Pieter Zanen, tel. nr. 0626897882, mailadres: pzanen@dynamo-amsterdam.nl
(Amsterdam IJburg).
www.dynamo-amsterdam.nl #

Boekje buurtgesprekken
eenzaamheid
120 buurtgenoten van 4 tot 90
jaar uit Amsterdam Oost en
Zuid spraken met elkaar over
eenzaamheid en wat je ertegen
kunt doen. Tijdens de gesprekken kwamen veel ideeën en
oplossingen naar voren om
eenzaamheid in de buurt aan
te pakken. De resultaten uit
deze buurtgesprekken zijn
samengevat in een boekje.
Geïnteresseerden kunnen het
buurtgesprekkenboekje gratis
opvragen bij: communicatie@
dynamo-amsterdam.nl. #

Echtscheidingsspreekuur
-echtscheiding in plaats van vechtscheiding-

Club Info: geld
De afgelopen maanden stonden bij Club Info in het teken
van gezonde levensstijl en seksualiteit. De workshop Shake
You Up! over gezond leven is on tour geweest bij verschillende
jongerencentra van Dynamo, onder andere Jaco, Jav’art,
IJtopia, Club Junior Dapper en Youthside. Dit is met groot
succes verlopen.
Daarnaast zijn we hard bezig
geweest met jongeren die
een stageplek zoeken of een
bijbaan. Samen zijn we actief
op zoek gegaan naar leuke
vacatures en hebben we de
jongeren ook binnen Dynamo
kunnen koppelen aan een
stage.
De komende tijd wordt vanuit
Club Info veel aandacht
besteed aan het thema geld.
Hierbij willen we inzoomen

op ‘het leren omgaan met
geld’. Dit kan voor sommige
jongeren moeilijk zijn, vooral
als zij net 18 jaar zijn geworden. Wij bieden jongeren
handvatten, om verantwoord
om te gaan met hun geld.
Voor vragen (ook anoniem), ga
naar www.dynamojongeren.
nl/clubinfo of kom langs tijdens onze spreekuren in Post
Oost (Wijttenbachstraat 36) en
vraag naar Club Info. #

Per 15 februari start in het dienstencentrum Oosterpark van
Dynamo een echtscheidingsspreekuur. Deze is gratis voor
bewoners uit Oud-Oost, Watergraafsmeer en IJburg.
Bewoners die op het punt
staan om te scheiden of
informatie en advies willen
hebben, kunnen hier terecht.
Tijdens het spreekuur kunt u
informatie krijgen over o.a.
de echtscheidingsprocedure,
kosten, omgangsregelingen en
andere persoonlijke vragen.
Er is tijdens het spreekuur een

maatschappelijk werker van
Dynamo en advocaat/mediator
van De Mediators aanwezig
om vragen te beantwoorden.
U bent welkom op het
’s Gravesandeplein 19 op elke
eerste en derde maandag
van de maand van 17.00 tot
18.00 uur. #

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.

en veel meer... kijk op:
www.dynamo-amsterdam.nl
telefoon 020 46 09 300
info@dynamo-amsterdam.nl
facebook Dynamo beweegt tot
meedoen
twitter @Dynamo020

mantelzorgers in Amsterdam
Oost (IJburg, Oud Oost en
Watergraafsmeer).

Bezoek buurtbewoners van 75 jaar en ouder
Ouderen bezitten een schat
aan informatie over Amsterdam. Dynamomedewerkers
bezoeken 75+ers thuis om te
bekijken of ze iets voor deze
bewoners kunnen betekenen.
De medewerkers worden dan
vaak getrakteerd op bijzondere verhalen.

en interesse heeft in de oudere
medemens, kan zich opgeven
als preventieve huisbezoeker
in Amsterdam Oost. Wekelijks
gaat men bij verschillende
buurtbewoners, van 75 jaar
en ouder, op de koffie en
kijkt hoe het met deze mensen
gaat.

Verhalen uit de oorlog en het
stadse leven van de afgelopen
50 jaar. Voor een ieder die
Amsterdam wil leren kennen

Interesse?
Bel of mail Martijn Nije
mnije@dynamo-amsterdam.nl
telefoon 06 44 13 98 52 #

www.buuv.nu
info@amsterdamoost.buuv.nu
telefoon 020 46 28 460
Twitter: BUUVAdamOost
Facebook: BUUV-Amsterdam-Oost
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Dwars door het recht met HJS

Het Juridisch Spreekuur (HJS) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) behandelt
in deze rubriek actualiteiten die met het recht te maken hebben.

Hulp bij belastingaangifte
Tekst: Tychya Aipassa en Keisha Wiebers
Belastingaangifte doen: veel mensen kijken er tegenop. Het
kost veel tijd en moeite en de regels veranderen vaak. Na het
invullen van het aangifteformulier slaat de twijfel toe. Is alles
wel goed ingevuld? Heb ik niets over het hoofd gezien?
Belastingaangifte doen is een ingewikkelde klus. Het Juridisch
Spreekuur (HJS) helpt inwoners van Amsterdam Oost met
hun belastingaangifte. De studenten van HJS staan in de startblokken om u van dienst te zijn.
Belastingaangifte en
digitalisering
Tot nu toe kreeg u altijd een
blauwe envelop in de bus,
maar daar komt verandering
in. De belastingdienst stuurt
steeds meer post alleen nog
maar naar uw digitale Berichtenbox. Dit jaar krijgt u tot
en met februari de blauwe
envelop met de brief waarin
u wordt gevraagd om aangifte
te doen, als gewone post. U
ontvangt deze brief ook als
digitale post, zie www.belastingdienst.nl.
Heeft u de brief niet ontvangen, dan kan het alsnog betekenen dat u belastingaangifte
moet doen. Dit hangt af van
uw persoonlijke- en/of financiële situatie. Vraag HJS om
informatie hierover.
Op tijd aangifte doen
Het is belangrijk om op tijd
aangifte te doen. U krijgt altijd
eerst een herinnering, en als
u daar niet op reageert een

aanmaning als u de aangifte
inkomstenbelasting te laat
hebt ingediend. In de aanmaning staat de nieuwe termijn
waarbinnen u de aangifte
moet doen. Als uw aangifte na
die termijn bij de belastingdienst binnenkomt, krijgt u
een boete en rente opgelegd.
Vanaf 1 maart 2016 kunt u
aangifte doen over het belastingjaar 2015. Dit kan tot 1 mei
2016, tenzij u op tijd uitstel
heeft gevraagd en gekregen.
Als u belastingaangifte heeft
gedaan, weet u voorlopig of
u de belastingdienst moet
betalen of dat u juist geld terugkrijgt. De definitieve beslissing ontvangt u daarna van de
belastingdienst.
Inloopspreekuren
HJS-medewerkers zijn aanwezig tijdens de speciale
inloopspreekuren van Civic en
Dynamo om u te helpen bij het
invullen van uw belastingaangifte. Beide organisaties zijn
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gevestigd in Amsterdam-Oost
en richten zich op bewoners
uit de wijk die daar met
sociaal-juridische en/of maatschappelijke vragen terecht
kunnen.
Kijk voor de dagen en tijden
van de inloopspreekuren
op de websites van Civic en
Dynamo: www.civicamsterdam.nl en www.dynamoamsterdam.nl. Naast deze
speciale belastingspreekuren
kunt u ook bij de BOOT-locatie
terecht voor hulp bij het doen
van de aangifte.
Wat moet u meenemen naar
het belastingspreekuur?
Het is belangrijk dat u de
juiste documenten en gegevens meeneemt naar het
belastingspreekuur. Dan kunnen we uw belastingaangifte
samen invullen en afhandelen.
Neem de volgende documenten altijd mee:
• een geldig legitimatiebewijs
van uzelf; als u bent gemachtigd om ook aangifte te doen
voor uw fiscale partner heeft
u ook een kopie van een geldig
legitimatiebewijs van deze
fiscale partner nodig
• de aangiftebrief, indien u
die in papieren vorm heeft
ontvangen
• de DigiD-machtigingscode
van uzelf en eventueel van uw

fiscale partner, mede om de
aangiftebrief in uw Berichtenbox op te kunnen vragen
• het machtigingsformulier
(als u namens iemand anders
aangifte doet).
Heeft u een fiscale partner?
Neem dan ook het volgende
mee:
• burgerservicenummer van
uw fiscale partner
• geboortedatum van uw fiscale partner
• gegevens over het inkomen van uw fiscale partner
(bijvoorbeeld jaaropgaven en
bankafschriften).

belastingen en andere juridische zaken te beantwoorden.
Als wij uw vraag niet kunnen
beantwoorden, verwijzen wij
u altijd door naar een van onze
samenwerkingspartners. #
Gegevens BOOT-Oost en
HJS-spreekuurtijden:
Batjanstraat 1b
1094 RC Amsterdam
Inloopspreekuren: dinsdag
t/m donderdag van 13:00 tot
17:00 uur
BOOT: 020-665 8015
HJS: 06-211 588 82 (algemeen)
Website HJS: www.hva.nl/hjs
E-mail HJS: hjs@hva.nl

Medewerkers van HJS staan
klaar om al uw vragen over

Uit de HJS praktijk: Boete belastingdienst
Een cliënt van HJS kreeg een vorig jaar een hoge boete en aanslag
opgelegd voor het niet invullen van de verplichte belastingaangifte.
De cliënt vroeg HJS om hulp. HJS nam contact op met de
belastingdienst, zodoende bleek dat men in deze zaak een schatting
had gemaakt van het belastbaar inkomen van de cliënt en op basis
daarvan ook nog een boete en rente in rekening had gebracht.
HJS heeft uit naam van de cliënt een bezwaarschrift opgesteld.
Hierin werden de persoonlijke omstandigheden duidelijk toegelicht
en werd verzocht om de cliënt alsnog in staat te stellen aangifte te
doen. Deze zaak is in het voordeel van de cliënt goed opgelost. De
opgelegde boete werd uiteindelijk kwijtgescholden. De cliënt kreeg
van de belastingdienst, nadat de juiste informatie met betrekking
tot de hoogte van het belastbare inkomen van de cliënt bekend was,
wel een aanslag opgelegd, maar het bedrag van deze aanslag was
veel lager dan de eerder verzonden aanslag.

Belangrijke veranderingen voor huurders
Per 2016 is een aantal wijzigingen in het Amsterdamse en
landelijke huisvestingsbeleid doorgevoerd. Hieronder vindt
u de belangrijkste:

• Passend toewijzen:
Corporaties zijn vanaf 1
januari 2016 verplicht 95 %
van de huishoudens met een
inkomen tot aan de huurtoeslaggrens (e 22.100 of e 30.000,
afhankelijk van de samenstelling van het huishouden)
alleen woningen met een huur
onder de zogenaamde aftoppingsgrens toe te wijzen
(e 586,68 of e 628,76). Woningen met een hogere huur
worden alleen nog toegewezen aan huishoudens met

een inkomen daarboven. Per
corporatie kunnen de regels
enigszins verschillen.
• WOZ:
Per 1 oktober 2015 is het
puntensysteem gewijzigd. De
schaarstepunten zijn vervallen, samen met de punten
voor woonvorm, woonomgeving en hinderlijke situaties.
Daarvoor in de plaats is de
WOZ-waarde een rol gaan
spelen. Binnenkort krijgen
ook huurders een WOZ-

beschikking , waartegen ze
in principe bezwaar kunnen
maken. Als u het idee heeft
dat uw WOZ-waarde (veel) te
hoog is geschat, kom dan naar
het spreekuur van het WSWonen, dan kan een medewerker
bekijken of het zin kan hebben bezwaar te maken en u
daarbij helpen.

wat de ingangsdatum van
uw huidige huurcontract is.
Twijfelt u of u goed ingeschreven staat, kom dan naar het
inloopspreekuur woningnet op
woensdagmiddag tussen 14.30
en 17 uur in Post Oost (afspraak maken op 020-4609380
of oost@wswonen.nl).

het overige deel kan tot en
met 2020 worden toegewezen
aan huishoudens met een
inkomen tot e 39.874.

• Woonduur vervallen: In tegenstelling tot eerdere berichtgeving is het door een coulanceregeling nog wel mogelijk u
in te schrijven bij woningnet
en tot 1-7-2019 de opgebouwde woonduur te verzilveren,
mits goed aangegeven wordt

• De inkomensgrens voor
de toewijzing van een sociale huurwoning gaat in 2016
omhoog van e 34.911 in 2015
naar e 35.739, d.w.z. ten
minste 80% van de sociale
huurwoningen moet worden
toegewezen aan huishoudens
met een inkomen tot e 35.739,

• Huurtoeslag:
de vrijstelling voor het vermogen gaat omhoog. Zonder
toeslagpartner mag het vermogen max. e 24.437 zijn, met
toeslagpartner e 48.874. De
extra vrijstelling voor ouderen
vervalt. Is uw vermogen op 1
januari 2016 te hoog voor uw
toeslag? Dan hebt u er geen
recht meer op. Zet dan uw toeslag z.s.m. stop. Zo voorkomt
u dat u later toeslag moet
terugbetalen.

Eigen Haard daar van start ging
met het project Indie1. Na een
tijdje zonder locatie te hebben
gezeten kan Villa Bewust nu, tot
onze vreugde en dankzij Ymere,
over een nieuwe tijdelijke ruimte beschikken aan

de v.d. Vijverstraat 16-H
(Tuinwijck). Binnenkort is de
feestelijke heropening. Kunt u
niet zolang wachten, dan kunt
u vast een kijkje nemen op onze
website, www.villabewust.nl.
Bewoners(groepen) kunnen

zich, vooruitlopend op de opening, vast aanmelden op oost@
villabewust.nl voor een workshop, informatiebijeenkomst of
interactieve rondleiding. Wij
hopen u z.s.m. op onze nieuwe
locatie te kunnen verwelkomen! #

Villa Bewust heropent!
Villa Bewust is een pop-up
demonstratiewoning waarin
middels interactieve rondleidingen, workshops en
informatiebijeenkomsten
bewoners geïnformeerd worden over hoe je met kleine

gedragsveranderingen en
simpele aanpassingen veiliger, gezonder, zorgeloos en
energiezuiniger kunt wonen.
Eind 2015 moest de locatie aan
de Zeeburgerdijk sluiten, omdat
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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 boodschappen geplaatst. Uw informatie
moet voor de deadline bij ons binnen
zijn en mag hooguit uit 200 tekens
bestaan. Zie hiernaast in het colofon
voor de deadline en het mailadres.

Opschoondag
Zaterdag 19 maart is de Landelijke Opschoondag. De handen uit de mouwen en
gezelligheid in Park Frankendael. Wilt u
wel meedoen? Meldt u aan op vriendenvanfrankendael@gmail.com.
Leesclub
Leesclub (moderne literatuur) zoekt
nieuwe leden. We zijn pas begonnen
en komen om de zes weken bij elkaar.
Mail m.oorsouw@upcmail.nl voor meer
informatie. 19 maart is de eerstvolgende
bijeenkomst.
OOPOEH
Meer gezelschap, meer beweging en
een huisdier in je buurt. Woon je Oost
en zoek je als 55-plusser iets leuks en
nuttigs om te doen of zoek je als baasje
een oppas voor je huisdier in de buurt?
Meld je dan aan via www.oopoeh.nl of via
020-7853745.
Hulpbehoevende senioren
Bent of kent u een senior die wel wat extra ondersteuning kan gebruiken? De aanmelding voor het project Jong+Oud=Goud
is geopend! Gedurende één jaar komt een

student als vrijwilliger 6 uur per maand
op bezoek. De student helpt bij klusjes
in huis en onderneemt leuke activiteiten
met de senior. Voor senioren met weinig
budget en een beperkt sociaal netwerk.
Informatie en aanmelden: www.stichtingseniorenstudent.nl | 020-3080916
Te koop
Batavus elektrische fiets, model intermezzo. Wegens gezondheid slechts enkele
keren gebruikt. 7 versnellingen in de achteras, met afneembare zijtas van 50 euro.
Geschikt voor lange en kleinere mensen.
Deze echte Batavus van 1495 voor 925
euro. Bij het OLVG, tel 020- 6948829.
Valpreventie
Donderdag 3 maart start er een training
van in totaal 10 bijeenkomsten van 1
uur in een groep van 5-10 personen.
In fysiotherapiepraktijk de Gooyer, von
Zesenstraat 298. De training bestaat uit:
hindernisbaan, sport en spel, valtraining
en informatie. Kosten: e10,- in totaal.
Meer info: fysiotherapiedegooyer@
cordaan.nl of 06-22376862.
Amsteldorp Actief
Hou je van tuinieren, zijn cijfers jouw
ding, vind je schrijven leuk, buurtgenoten bezoeken of wil je gastvrouw of
chauffeur zijn? Kom er bij! Bij Amsteldorp
Actief (www.amsteldorpactief.nl) ben
je van harte welkom. Stuur je mail naar
amsteldorpactief@gmail.com of bel
0627301404.
Alzheimer
Het Alzheimer Advies en Klachtenbureau (A.A.K.) is er voor het inzetten van
ervaringsdeskundigheid voor familieleden
en patiënten met de ziekte van Alzheimer
en andere vormen van dementie. En
om problemen in de zorg te inventariseren. U kunt telefonisch afspreken voor
maandag of vrijdag tussen 19 en 21 uur:
06-22023120.

Bel-me-niet
Tekst: Maria Zeestraten
Telemarketing is het telefonisch verkopen of aanbieden van
producten, diensten of denkbeelden. U kunt daarbij denken aan
het verkopen van een verzekering, of u naar een andere energieleverancier wilt overstappen, of een verzoek om een donatie
voor een goed doel. Dat wordt telemarketing genoemd.
Bedrijven of organisaties
mogen u ongevraagd bellen,
tenzij u staat ingeschreven
in het Bel-me-niet Register.
Wilt u niet meer ongevraagd
gebeld worden door allerlei
bedrijven of organisaties die
u iets willen verkopen? Dan
kunt u zich aanmelden bij het
Bel-me-niet Register.
Het ‘Bel-me-niet Register’
wordt beheerd door de Stichting Infofilter.
U kunt u aanmelden op diverse manieren:
• via de website www.bel-meniet.nl; indien u zich aanmeldt
via de website kunt u een
e-mailadres opgeven en wordt
u op de hoogte gehouden van
aanpassingen van uw inschrijving.
• door te bellen met ’Bel-meniet’ register’: 0900 - 666 10 00
(e 0,25 per minuut).
• middels een schriftelijke aanvrage: aan Stichting Infofilter,
Postbus 90720, 2509 LS Den
Haag.
Als u zich inschrijft per post
moet u alle relevante persoonsgegevens zoals naam,

adres, postcode, plaats en
telefoonnummers doorgeven.
Er wordt géén bevestiging per
post verstuurd.
De inschrijving bij het ‘bel-meniet-register’ is gratis.
Stichting Infofilter, de beheerder van het wettelijke
Bel-me-niet Register, heeft van
consumenten signalen ontvangen dat zij telefonisch zijn
benaderd door ‘Stichting Belme-nooit Register’ om opgenomen te worden in een register
tegen ongevraagde telemarketing. De Stichting Bel-me-nooit
Register, dat niet is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, vraagt consumenten
daarvoor e 14,95 per telefoonnummer. Medewerkers van
het wettelijke Bel-me-niet
Register vragen consumenten
nóóit een bedrag te betalen
voor registratie. Inschrijving
bij het wettelijke Bel-me-niet
Register is gratis. #
Voor meer informatie kunt u
ook terecht bij Loket Zorg en
Samenleven en de buurtpunten van Dynamo.

Mededelingen 23

Colofon
Dwars door de buurt is een onafhankelijke lokale krant die in 2016 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 185 verschijnt vrijdag 1 april
2016, de deadline voor uw bijdrage is
donderdag 10 maart 2016.
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, Connie Dekker,
Daan van Pagée, Dineke Rizzoli, Gerard
Valentijn, Hans Heitgeert, Hella de
Groot, Jaap Boots, Jaap Kamerling, Jan
Molenaar, John Prop (voorpagina),
Judith Lammers, Maarten Doedes,
Méland Langeveld, Mirry Dijkstra,
Ron Hey, Ron Monsées, 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, Viia, HJS, OAR en WSW
Druk: Rodi Rotatiedruk

Blijf op de hoogte van Post Oost
Post Oost nieuwsbrief: via www.postoost.nl
Twitter: @PostOost
Facebook: PostOost

Vrijwilligerswerk
Meer dan 1.000 bewoners zijn in 2015 geadviseerd over
vrijwilligerswerk. Het vrijwilligersuitzendbureau ViiA in Post Oost krijgt

Participatiecentrum inmiddels een waar

dagelijks vele geïnteresseerden over de vloer. Tevens zijn de

begrip in Amsterdam Oost

aanwezig voor een open inloop. De Post Oost adviseurs, die worden

vrijwilligersmakelaars van Civic Amsterdam elke donderdagmiddag
begeleid door Dynamo, adviseren op vrijwillige basis bezoekers over

Ruim 5.000 bewoners werden in 2015 geholpen aan de balie.
Een flink aantal, vindt Mariska van der Linden, projectleider
Post Oost: ‘Post Oost is een waar begrip geworden in
Amsterdam Oost. Het is belangrijk dat bewoners ons kunnen
en blijven vinden.’ In dit artikel omschrijven we de drie pijlers

activiteiten, vrijwilligerswerk en vacatures. Een belangrijk feit: zonder
vrijwilligers kan Post Oost niet bestaan. Baliemedewerkers,
taaldocenten en trainers doen het werk allemaal vanuit vrijwillige
basis, met veel plezier.

van Post Oost.

Activiteiten

Opstap naar werk

computerles tot aan presentatietraining.

Minstens 300 werkzoekenden kregen in 2015 bij Post Oost een opstap
naar betaald werk. Zo is er de sollicitatietraining van Reuven Halevi:
een cursus waarin de deelnemer wordt klaargestoomd voor het
sollicitatieproces. Voor wie snel een CV en/of sollicitatiebrief willen
nakijken is er de sollicitatiewerkplaats. In december organiseerde het
participatiecentrum een werkmarkt, waar werkzoekende bewoners
werden geholpen aan vacatures, een werk(ervarings)plaats en
ondernemersadvies. De workshops op deze markt werden
drukbezocht.

Men kan bij Post Oost terecht voor allerlei activiteiten: van
Ruim 3.000 bewoners namen deel aan deze activiteiten.
In 2016 hopen we minstens zoveel bewoners te bereiken.
Kom je langs?
Onze baliemedewerkers adviseren je graag over de
mogelijkheden.

Wat is jouw lievelings
uitgestorven dier?

Veel mensen hebben een
lievelingsdier, een dier dat ze
leuker vinden dan elk ander
dier. Het mijne is een poes. Ze
heet Lily. Ook een jong beertje
en een tijgerwelp komen in de
buurt.
Niet veel mensen hebben een
lievelings uitgestorven dier.
Het is moeilijk een dier leuk
te vinden dat je nergens kunt
zien en al helemaal niet aaien.
Ze zijn er namelijk niet meer,
niet in de dierentuin, niet in
een stil bos ergens in Afrika,
nergens. Je kunt ze dus niet

fotograferen of filmen. Wel
zijn er mensen die erg mooie
tekeningen kunnen maken van
dieren die soms al heel lang
niet meer bestaan. Ze doen dat
door goed naar de skeletten te
kijken. Soms hebben uitgestorven dieren nog levende
familie. Zo kun je een beetje
raden hoe ze eruit zagen.
Sabeltandtijgers zijn al tienduizend jaar uitgestorven maar
lijken veel op levende tijgers,
net als mammoeten veel op
olifanten lijken.

Tasmaanse buidelwolf

En dan zijn er dieren die pas zo
kort geleden zijn uitgestorven
dat er nog foto’s van zijn en
zelfs films. Mijn lievelings uitgestorven dier is de Tasmaanse
wolf.
Het was geen echte wolf maar
een roofdier dat er veel op leek
en ongeveer even groot was.
Het laatste dier is pas in 1936

gestorven in een dierentuin. Er
zijn foto’s van hem gemaakt.
Ze zijn uitgeroeid omdat ze
af en toe een schaap opaten.
Het was verre familie van de
kangaroe. Het was in feite een
vleesetende kangaroe. Ze hadden buidels, net als kangaroes,
en als ze haast hadden hopten
ze op hun achterpoten.

Afbeeldigne geplaatst met dank aan de dinospecialisten van de Wikipedia - www.dinopedia.wikia.com en Paleozoic Wiki: www.it.paleozoic.wikia.com . Stinks en foto van poes Lily door Connie
Het enorme monster in Stinks is de Megalania prisca, het grote reptiel uit Australië en het is niet zijn lievelingsdier.

Coördinatie en Stinks Connie Dekker, teksten Ron de Zeeuw
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Het is niet moeilijk om het
griezeligste uitgestorven dier
te noemen. Iedereen kent de
Tyrannosaurus Rex, de grootste vleeseter aller tijden.
Ze zijn al 65 miljoen jaar uitgestorven en omdat er pas ongeveer 2 miljoen jaar mensen zijn
is er dus nog nooit iemand een
tyrannosaurus tegengekomen.
Maar er is een ander erg griezelig dier dat pas tienduizend
jaar is uitgestorven. Het is dus
ooit gezien door mensen. Je
kent het vast niet.
Het is een loopvogel zo groot
als een struisvogel maar dan
met een enorme kop en een
gevaarlijke haaksnavel. Er
waren verschillende soorten.
Ze hebben een Latijnse naam,
die niet erg makkelijk is:
Phorusrhaci. De Nederlandse
naam is schrikvogel en niet
omdat ze andere dieren lieten
schrikken door heel hard boe
te roepen...
Ze zaten verstopt in de bossen
van Zuid Amerika en stortten
zich op hun prooi vanuit een
hinderlaag. Misschien ook wel
op de indianen die toen juist
Amerika ingetrokken waren
vanuit Siberie.
Een ander erg griezelig uitgestorven dier is de Megalania
prisca, een groot reptiel uit Australië. Het was zes meter lang

en woog duizend kilo en leek
wel wat op de komodovaraan.
Alleen is een komodovaraan
maar drie meter lang en weegt
honderdvijftig kilo. Een komodovaraan is al zo sterk dat
hij een volwassen buffel kan
doden. Je kunt wel bedenken
hoe sterk dat Australische
beest moet zijn geweest. Net
als de schrikvogel lagen ze
ergens verstopt te wachten

tot er een lekker hapje voorbij
kwam lopen. Dan sprongen ze
uit hun schuilplaats zo op hun
prooi. Hij is pas tweeduizend
jaar geleden uitgestorven,
terwijl er al vijftigduizend jaar
mensen zijn in Australie. De
oorspronkelijke Australiers heten aboriginals. Ik denk dat ze
erg voorzichtig zijn geweest op
jacht als er reptielen van zes
meter lang rondscharrelden.

Uitgestorven op Flores: de hobbit
Afbeelding: de homo Floresiensis bijgenaamd de hobbit
Dank © National Museum of Nature and Science (Tokyo, Japan)
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Het griezeligste uitgestorven dier

Die komodovaraan komt
voor op de eilanden Komodo en Flores in Indonesië. Daar heeft een van mijn
andere lievelings uitgestorven dieren geleefd, een
dwergolifant.

Ze waren maar een meter hoog en zijn ongeveer
tienduizend jaar geleden
uitgestorven. Waarschijnlijk
zijn ze allemaal opgegeten
door de komodovaranen. Er
woonde trouwens ook een

ras van dwergmensen op
Flores. Die mensen waren
ook maar een meter lang en
hadden heel kleine schedeltjes, niet veel groter dan een
chimpansee.
Pas in 2008 zijn in een grot
op Flores de resten van die
mensen gevonden. Het lijkt
erop dat ze tegelijk met die
dwergolifantjes zijn verdwenen, ongeveer tienduizend
jaar geleden.
De wetenschappelijke
naam van deze dwergmens
is homo Floresiensis. Zijn
bijnaam is de hobbit. Ook
mensenrassen sterven dus
uit. Al heel lang werden
door de huidige bewoners
van Flores verhalen verteld
over dwergmensen die in de
bossen zouden wonen.
Net als bij ons sommige
mensen aan kabouters
geloven. Alleen bleken die
verhalen op Flores waar te
zijn.

Dit is niet Stinks lievelings uitgestorven dier...
De droom van Stinks is om als ontdekkingspoes naar onontdekte eilanden te varen en onontdekte dieren te vinden die dan naar hem vernoemd zullen worden zoals de ‘stinkssabeltandtijger’.

