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Door: Arie van Tol

HOOST
Wij willen mensen met een 
vluchtachtergrond en buurt-
bewoners in contact brengen 
met elkaar omdat juist in deze 
ontmoetingen de kracht van 
onze samenleving ligt. Het is 
belangrijk voor vluchtelingen 

Tekst: Isabel Sol | Fotografie: Gastvrij Oost   

Deze Dwars was eigenlijk al af. 
Nog wat vormgeven en druk-
ken. En dan kon ie naar de 
lezer. Maar een beetje rek was 
er nog wel. En die hebben we 
gebruikt. Want het overlijden 
van Betondorpse wereldburger 
Johan Cruyff kan ook aan 
Dwars niet zo maar voorbij 
gaan. John Prop heeft in het 
paasweekend aan de ons 
inziens weer erg originele en 
mooie voorpagina gewerkt. En 
de oorspronkelijke tekening 
voor dit nummer, over de wa-
teroverlast in het Oosterpark, 
is daarmee vervallen. Voor wie 
wil lezen over Cruyff in Beton-
dorp: in Dwars 173, van juni 
2014, staat een prachtig artikel. 
Terug te vinden op www.oost-
online.nl. 

Evengoed is er nog aandacht 
voor het park in deze Dwars: 
een greep in het verleden op 
pagina 6 en een schets van de 
ontwikkelingen aan de noord-
zijde op pagina 7. 
Ruim aandacht ook voor vluch-
telingen in Amsterdam Oost. 
Dwars en Oost-online organi-
seren op maandag 9 mei een 
avond vol discussie en muziek 
in Q-Factory. Zie verder pagina 
2 en 3.

die in Nederland hun leven 
willen opbouwen en snel wil-
len integreren, om midden 
in de buurt te wonen en niet 
naast de Nederlandse samen-
leving. 
Ons grootste project, HOOST, 
geeft aan hoe goed het klein-

schalig wonen in de buurt 
werkt. Sinds eind februari 
woont er aan de Mauritskade 
een groep van 30 mensen, ge-
zinnen, vrouwen en mannen, 
die samen voor hun huishou-
den zorgen met steun van de 
buurt. Vorige week hebben de 

kinderen al hun eerste school-
dag gehad! Zonder alle hulp 
van buiten had Gastvrij Oost 
dit niet kunnen waarmaken. 

Dialoog
Naast kleinschalig wonen vin-
den wij het ook belangrijk om 
ontmoetingsplaatsen in Oost 
te organiseren waar mensen 
samenkomen om ideeën uit te 
wisselen. Zo is de eerste 
ontmoetingsplek ontstaan op 
de Danie Theronstraat 2 in de 
Transvaalbuurt. Langzaam 
groeit deze plek uit tot een 
publieke ruimte waar buurt-
bewoners en de bewoners 
van onder andere HOOST 
Mauritskade samen komen. 
Dit proberen wij te stimule-
ren door onder andere het 
initiatief genaamd ‘Dialoog’. 
Afgelopen november orga-
niseerden wij dit evenement 
voor het eerst, waarin het 
gesprek met de buurt centraal 
staat. Tijdens deze Dialoog 
praatten zo’n 100 mensen met 
elkaar over vragen als wat het 
betekent om vluchtelingen 
op te vangen, om gastvrij te 
zijn en om een veilige have te 
vinden of aan te bieden. Wij 
willen graag nog meer van dit 
soort bijzondere ontmoetin-
gen organiseren waarbij we 
jullie graag uitnodigen! 

Activiteiten, scholing 
en werk
We willen ook dat onze pan-
den behalve een plaats om 
te wonen een plek zijn om te 
leren en ervaring op te doen. 

Column Door: JaBo    

Ik was op weg naar de Bagels & Beans in Oostpoort, het nieuwe winkel-
centrum achter de Middenweg dat door nuffige Watergraafsmeerders 
graag als ‘Almere-achtig’ wordt betiteld. Zelf ben ik ook niet perse verrukt 
over een zoveelste Cool Cat of H & M, maar er zitten genoeg zaken waar 
ik wel graag kom. En muziekmakerscentrum Q-Factory is onderhand mijn 
tweede huis. 

Maar waar was ik? O ja: op weg naar de Bagels & Beans voor een kopje 
koffie. 

Niet dat ik nou zo’n fan ben van hippe broodjeszaken waar blozende jongens
en meisjes onder het genot van koffie verkeerd met sojamelk op hun laptops 
zitten te weet-ik-velen met weet-ik-wie, maar ik was op een missie. 
De Bagels & Beans ligt aan de Oranje Vrijstaatkade, een straatnaam die 
optimisme lijkt uit te stralen, maar natuurlijk wel refereert aan één van 
de minder fraaie bladzijden van onze vaderlandse geschiedenis. Nee, dan 
de overige straten in Oostpoort: die heten Utopia, Nirwana en Eldorado 
en het lijkt als je er rondstapt soms inderdaad wel allemaal goud wat er 
blinkt. Al blijft het moeilijk om een winkel als de Action te rijmen met de 
Waldenlaan, want was ‘Walden’ niet die bosrijke plek waar de Amerikaanse 
schrijver Thoreau juist een poging deed om een tijdlang eenvoudig te leven 
zonder allerlei overbodige moderne troep?  

Maar goed, waar was ik? 
O ja: op de drempel van de Bagels & Beans. 

Ik sneakte naar binnen en ging in een verdekt hoekje bij de deur zitten, 
vanwaar ik de zaak goed kon bekijken. In de keuken heerste de rustige 
bedrijvigheid die een goede zaak kenmerkt. Wel druk, geen stress. Er liep 
een struise Surinaamse rond, een kleinere dame in wie ik de bedrijfsleider 

Nirvana 

Wij zijn bijvoorbeeld al ontzet-
tend trots op de Nederlandse 
lessen die drie maal per week 
gegeven worden op de Danie 
Theronstraat door fantastische 
vrijwilligers. Elke maandag, 
dinsdag en donderdag ko-
men hier groepen van drie 
verschillende niveaus samen 
en werken ijverig aan hun 
Nederlands.

Kortom Gastvrij Oost staat 
voor een actief netwerk en 
een groeiende band tussen 
Amsterdammers en vluchte-
lingen. Wij zien hoe belangrijk 
interactie tussen vluchtelingen 
en buurtbewoners is om inte-
gratie en positieve samenwer-
king te bevorderen. Daarnaast 
leggen wij de nadruk op het 
zelfbeschikkingsrecht en de 
kracht van de lokale bevol-
king. 

Om de opvang mogelijk te blij-
ven maken zoeken we nog fi-
nanciële bijdragen. We hopen 
op jullie te kunnen rekenen! 

Vorige maand zijn we met een 
crowdfundingactie begonnen 
via www.voorjebuurt.nl/cam-
paigns/hoost/. We zijn ontzet-
tend blij met alle donaties! # 

Ben je geïnteresseerd, houd 
dan ook onze Facebook pa-
gina Gastvrij Oost en website 
http://gastvrijoost.amster-
dam/ in de gaten voor alle 
laatste ontwikkelingen.  We 
zien jullie reacties, ideeën en 
hulp graag tegemoet!

Een burgerinitiatief: Gastvrij Oost Gastredactie

Vorig jaar september kwamen wij, hier in Amsterdam Oost, voor het eerst 
bij elkaar en ontstond het initiatief Gastvrij Oost. Het is een organisatie van 
burgers die het belangrijk vinden om een lokaal antwoord te geven op de 
vluchtelingenproblematiek waarmee Nederland te maken heeft.

vermoedde en verder stond er een blonde slungel van een jaar of achttien 
met zijn rug naar me uiterst geconcentreerd bagles te bakken, smeren en 
beleggen. Ik bestelde een cappuccino. En toen die arriveerde (met een lief 
hartje van melkschuim) ook maar meteen een bagel met geitenkaas en 
rucola. Ik ontspande, en genoot van de koffie. Ik was hier nu toch. 

De serveerster die mijn bestelling had opgenomen was nu terug in de 
keuken en vertelde de blonde bagelbakker voor wie de volgende bagel 
bestemd was. Ze wees. De jongen keek mijn richting uit en knikte. Je zag 
hem denken: ‘bagel geitenkaas voor ouwe kale bij het raam’. Verder geen 
spoor van herkenning op zijn gezicht, zo geconcentreerd was hij. Ik voelde 
een lichte tinteling rond mijn hart.
Het gedicht Nirvana van Charles Bukowski schoot me te binnen. Daarin 
ontdekt een jongeman in een eenvoudige Amerikaanse ‘diner’ het geluk, 
gewoon door te blijven zitten op één plek en te kijken naar de natte 
sneeuw die buiten langs de ramen wervelt terwijl een serveerster binnen 
de ‘refills’ uitschenkt.
De jonge bagelbakker veegde nu zijn handen af aan zijn schort, pakte 
een bord met een bagel erop in zijn handen en liep ermee de zaak in. 
Uitserveren hoorde kennelijk ook bij zijn taak, want hij schuifelde op mij 
af, zijn ogen scherp gericht op het bord. Dit mocht niet misgaan.
Ik dacht aan het bijbaantje dat ik als jongen had gehad in het groentevak 
van de supermarkt in mijn geboortedorp. En hoe vreemd en tof het dan 
was als ik mijn vader of moeder op zaterdag opeens ontwaarde tussen 
de winkelende mensen. 
Toen hij vlak bij mijn tafel was keek mijn zoon pas op. 
‘Hè?! Hoe lang ben jij al hier?’
‘Minuutje of tien. Ik heb zitten kijken hoe je werkt.’
‘Tsss.’ 
Mijn zoon lachte, blij met mijn onverwachte komst. En ik lachte ook.
‘Gaat het?’ vroeg ik.
‘Prima,’ antwoordde hij. 
‘Goed zo jongen. Ik ben trots op je.’
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Niemand die de media ook maar enigszins volgt kan het ont-
gaan zijn: het mooie initiatief van Gastvrij Oost om 30 vluchte-
lingen kleinschalig te huisvesten in een leegstaand kantoor aan 
de Mauritskade. Over vluchtelingen wordt heel veel gezegd en 
geschreven. In dit artikel doe ik een poging een net weer ander 
perspectief op de problematiek te schetsen. 

De groeiende stroom vluchtelingen 
is een gegeven, voor Nederland, voor 
Amsterdam en dus ook voor Amster-
dam Oost. Aan veel kwesties ga ik 
voorbij. Voor mij is het geen vraag of 
we ruimhartig met vluchtelingen moe-
ten omgaan. Als asielzoekers worden 
afgewezen moet dat vooral geen jaren 
hebben geduurd. Het verlenen van een 
status natuurlijk al evenmin. 
Er zal dus voor alle vluchtelingen – in 
nota’s wordt dat begrip beperkt tot zgn. 
statushouders en zijn asielzoekers (nog) 
geen vluchtelingen – ruimte gemaakt 
moeten worden. Ruimte in brede zin: 
natuurlijk staat huisvesting voorop, 
maar maatschappelijke deelname in 
velerlei vormen is eveneens van groot 
belang. Naast huisvesting worden in 
bestuurlijke nota’s de volgende thema’s 
genoemd: taal en inburgering; maat-
schappelijke participatie en burger-
schap; onderwijs en scholing; werk, 
inkomen en ondernemerschap en 
welzijn en gezondheid.

Ambitie
De gemeente Amsterdam heeft in het 
Beleidskader Vluchtelingen 2015 – 2018 
ambitieuze doelstellingen geformu-
leerd bij al deze thema’s Er is niets 
tegen ambitie. Maar als de uitvoerings-
praktijk zo te wensen overlaat – ik 
noem het meest concrete voorbeeld: 
er is in 3 jaar tijd een achterstand van 
910 (ruim een derde van het totaal) 
ontstaan bij huisvesting van statushou-
ders – wekt papieren voortvarendheid 
vooral wantrouwen.
In de inleiding van de nota beroept Am-
sterdam zich op een groots verleden. 
Het zichzelf toebedelen van een  goed 
rapportcijfer doet op zijn minst gemak-
zuchtig aan. ‘De coalitie in Amsterdam 
heeft de meeste doelen uit hun akkoord 
nu al bereikt’, kopte dagblad Trouw 
onlangs. Hoe snel kan de kritische op-
positietoon van de SP – samen met D66 
en VVD vormen zij de coalitie – verke-
ren in zelfingenomen en vooral ook 
misplaatste tevredenheid?

Huisvesting
Er is niet alleen een tekort aan wo-
ningen voor vluchtelingen. Voor alle 
andere groepen die aangewezen zijn op 
sociale huurwoningen geldt dat tekort 
evenzeer. De huizenprijzen stijgen; in 
de communis opinio vooral een teken 
dat de economie aantrekt. Maar in 
combinatie met de daling van het aan-
tal beschikbare sociale huurwoningen 
vooral toch een signaal van verdere 
tweedeling. 
Trots wordt door het Amsterdamse 
bestuur benadrukt dat er wel 50.000 
nieuwe woningen worden gebouwd 
de komende 10 jaar. Het is allerminst 
zeker dat een substantieel deel van die 
nieuwbouw voor de sociale huursector 
is. Even twijfelachtig is het of er veel 
Amsterdammers uit goedkope wonin-
gen zullen doorstromen naar nieuw-
bouw. Welgestelden van buiten Am-
sterdam blijken meer dan de helft uit 

Tekst: Arie van Tol | Fotografie: Maarten Doedes 

te maken van de nieuwe bewoners in 
nieuwbouw. Anders gezegd: het is niet 
waarschijnlijk dat het aantal beschik-
bare woningen voor vluchtelingen en 
andere groepen die aangewezen zijn op 
de sociale voorraad zal toenemen door 
de nieuwbouw van 50.000 woningen. 
Leegkomende sociale huurwoningen 
worden nog altijd of in de verkoop ge-
daan of de huren ervan worden opge-
trokken naar zoals dat heet marktcon-
form niveau. En tot nog toe zijn er in 
Amsterdam weliswaar kantoorgebou-
wen geschikt gemaakt voor bewoning, 
de nieuwe bewoners waren studenten 
en bewoners uit het midden- of dure 

segment. Er lijken specifieke maatrege-
len nodig om fysieke ruimte te maken 
voor vluchtelingen. Ook om het getal 
van 2034 woningen voor vluchtelingen 
in 2016 waar te maken. 

Werk
Met werk is het zo mogelijk nog lastiger 
gesteld. De gemeente kan bij huisves-
ting een rol spelen, bij werk is die rol 
voornamelijk indirect. In de voorwaar-

Hoe maakt Amsterdam Oost 
ruimte voor vluchtelingen? 

Een buurtbewoonster brengt het boekenweekgeschenk Broer van Esther Gerritsen, niet om 
te lezen, maar om op 20 maart gratis met de trein te reizen

densfeer zijn maatregelen mogelijk: 
taallessen, scholing en het wegnemen 
van bureaucratische belemmeringen. 
Maar aan banen scheppen doet de 
overheid niet. 
Het aantal banen zal ook in Amsterdam 
niet noemenswaardig meer groeien, 
is de verwachting. De economische 
voorspoed van de stad komt een selecte 
groep ten goede. De groep met erg 
ongunstige perspectieven op de ar-
beidsmarkt (waaronder laag opgeleide 
jongeren, 50plussers, maar ook mensen 
in vele specifieke beroepsgroepen) is 
ook groeiende. De verschillen worden 
alsmaar schrijnender.

Dat steeds meer voorheen betaalde 
taken nu uitgevoerd worden door 
vrijwilligers bestrijdt de gemeente 
Amsterdam nauwelijks. Ook is er geen 
beleid dat beoogt de grote verschil-
len in inkomens terug te dringen. Een 
eerlijker arbeidsverdeling is geen issue. 
Al met al ziet het er daardoor ook voor 
vluchtelingen niet rooskleurig uit. Zelfs 
goed opgeleide vluchtelingen, onder 
de Syriërs zijn er vele, blijken ook na 
enkele jaren maar moeilijk aan een 
baan te komen.
Een groot tekort aan banen is dus het 
eerlijke verhaal. De ambities waar-
maken bij het scheppen van zo goed 
mogelijke voorwaarden voor vluchte-
lingen lijkt voor Amsterdam het hoogst 
haalbare. Voorwaarden om de kansen 
op werk te vergroten, dat blijft daarbij 
de kern. Als een betere verdeling van 
arbeid voorlopig niet aan de orde is, 
getuigt wellicht het verschuiven van de 
focus naar zinvolle dagbesteding met 
voldoende inkomen van een wijzere 
visie. Een visie met consequenties, dat 
wel. De thema’s taal en inburgering, 
participatie en burgerschap, onderwijs 
en scholing en welzijn en gezondheid 
zouden een minder instrumentele 
betekenis krijgen, en van zichzelf zin 
moeten bieden.

Vroeg
Een apart hoofdstuk vormen de asiel-
zoekers die nog geen verblijfstatus 
hebben. Het COA (Centraal Orgaan 
Asielzoekers) heeft de huisvesting van 
hen volledig naar zich toegetrokken. Bij 
die machtsconcentratie willen enkele 
maatschappelijke organisaties op zijn 
minst vraagtekens zetten. Zouden 
partijen die bekend zijn met de Amster-
damse werkelijkheid niet veel beter 
al dan niet kleinschalige woonlocaties 
kunnen zoeken en organiseren?
Voor gewone huisvesting komt de 
groep zonder status niet in aanmer-
king. Maar wat zijn precies de regels en 
de praktijk bij de andere thema’s? Taal 
en inburgering wordt vaak al in een 
vroeg stadium aangeboden. De praktijk 
is nogal divers en weerbarstig. Hoe 
langer de maatschappelijke integratie 
uitblijft, hoe moeilijker het wordt.
Bureaucratie en regels staan een ac-
tieve deelname, waaraan dan ook, nog 
al eens in de weg, zeker bij de groep 
zonder status.

Debat
Hoe maakt Amsterdam (Oost) voldoen-
de ruimte voor vluchtelingen? Is het 
optimisme van het college gerechtvaar-
digd? Is het pessimisme van anderen 
en mijzelf niet even gemakzuchtig en 
uitzichtloos? Welke nuances zijn er aan 
te brengen? 

Dwars door de buurt en Oost-online 
organiseren op maandag 9 mei daar-
over een debat. Wethouder Simone 
Kukenheim die ‘Vluchtelingen’ in haar 
portefeuille heeft (en Amsterdam Oost) 
en Loes Leatemia van Gastvrij Oost 
hebben toegezegd aan het panel deel te 
nemen. Stellingen geven richting aan 
de avond: over huisvesting, over maat-
schappelijke deelname, over het in een 
zo vroeg mogelijk stadium aanbieden 
van voorzieningen aan vluchtelingen.
U wordt van harte uitgenodigd op 
maandag 9 mei in Q-Factory. Inloop 
vanaf 19.30 uur, aanvang: 20.00 uur. #

Op www.oost-online.nl kunt u bestuur-
lijke informatie bij dit artikel terugvin-
den en links naar relevante websites 
rond de vluchtelingenproblematiek. In 
de komende weken wordt  het defi-
nitieve programma en de definitieve 
samenstelling van het panel daarop 
gepubliceerd. Heeft u een idee voor 
een stelling? Reageer via de knop op 
de website. 

Het is hier aan de Mauritskade heel veel beter dan in Heumen

Maandag 9 mei in Q-Factory:
Een panel over vluchtelingen(beleid)
Inloop vanaf 19.30, aanvang: 20 uur



Mijn tante wordt bijgezet in het fami-
liegraf, we ruimen het huis leeg. ‘Een 
tijdscapsule is het,’ roept iedereen bij 
het betreden van haar bovenwoning. 
Annie leefde sober. De meubels, hand-
gemaakt bij de Bijenkorf in 1938, gaan 
nu in 2016 richting familie, ze lijken 
nieuw. In een koekblik een samenge-
vouwen papier met een touwtje er-
omheen; zes schroefjes komen tevoor-
schijn uit een oproep van de gemeente 
Amsterdam: ‘Laat Uw kinderen inenten 
tegen dyphterie, zegt het voort.’ Grote 
urgentie, in november 1931.
Fotoplakboeken natuurlijk. Veel Velu-
we, talloze vakanties in Wolfheze. Her-
man fotografeerde graag, dat zie je af 
aan de zorgvuldig uitgekiende compo-
sities. Plots een pagina vol fotootjes van 
verwoesting. Rhenen bij de Grebbeberg 
in puin. Dan bewogen beelden van bin-

nenrollend geallieerd militair materieel 
en blije burgers op straat in Amster-
dam. Herman, overleden in 1966, stond 
in de familie bekend als fel anti-nazi. Ik 
denk dat hij te geëmotioneerd was om 
zijn camera stabiel te houden.

Onderschepte verradersbrieven
Uit een boek valt een krantenpagina 
van Trouw op de grond. Dinsdag 19 
november 1946, pagina 5: ‘Duizen-
den Nederlanders gered. Briefgeheim 
geschonden in belang van ’t vader-
land.’ De krant brengt het verhaal 
van een groep postmedewerkers van 
de afdeling ‘Vertrek en aankomst’ in 
Amsterdam die brieven gericht aan de 
Duitsers onderschepten waarin burgers 
hun buren of collega’s die verzetswerk 
deden of onderduikers herbergden, 
probeerden te verraden (‘Ga naar dat 

wijf met d’er scheeve gezicht. Die weet 
er meer van’). Postbeambte Petersen en 
zijn ploeg wisten zo duizenden land-
genoten middels anonieme waarschu-
wingsbrieven te redden.
Annies keuken, de kartonnen doos 
voor oud papier onder het aanrecht, 
de zwart-wit foto’s aan de muur van 
vissers en boerderijen, alles stamt uit 
de jaren veertig. Zo dicht bij de Tweede 
Wereldoorlog was ik (geboren in 1965) 
nooit.
Het leven van tante An gleed voorbij, ze 
bleef veel thuis. Ze leek van de kleine 
zaken des levens te genieten. Ze beleed 
haar geloof in God, koesterde herinne-
ringen. In 1995 had ze last van muizen 
en gebruikte ze opgerolde kranten om 
gaten in huis te dichten. Wat veran-
derde waren de rangerende treinen, de 
komst van halsbandparkieten op haar 
vetbolletjes voor het raam in de winter, 
het nieuws van de dag en de onvermij-
delijke en vooral onhandig makende 
ouderdom; niets ergers denkbaar voor 
Annie dan de Archimedeslaan te moe-
ten verlaten. Toch een verandering in 
huis: traplift.

Derde Wereldoorlog
Ik merk dat ik er rekening mee begin te 
houden getuige van een Derde Wereld-
oorlog te worden. Herkenbare aanloop: 

gebral uit populistische kelen, Pegida, 
de protectionistische reactie op vluch-
telingen, hekken, zwak politiek leider-
schap, financiële crisis, Griekenland en 
de Balkan, een handjevol dictators op 
het continent en in het Midden-Oosten, 
elkaar dwarsbomende EU-lidstaten 
plus een groeiende groep landgenoten 
die middels hun tweets en hatemail het 
niveau van de verraders waartegen Pe-
tersen streed begint te evenaren. Haat 
roept verzet op.
Vanavond grofvuil. Ik kijk vanuit het 
raam van Annies huis op de stoep: dat 
wat aan spullen niet door familieleden 
of kringloopbedrijf is meegenomen, ligt 
daar bij volle maan te wachten op de 
gemeentereiniging. #

Een leven lang trouw aan de 
Archimedeslaan 
82 jaar geleden kwam Annie met haar ouders, Jo en Herman 
Bakhuis, in de Archimedeslaan wonen. Een rustige buurt in de 
Watergraafsmeer, met aan de voorkant uitzicht op het talud 
van het spoor: bomen, gras en veel vogels. Annie werd  
handwerkonderwijzeres, trouwde nooit en bleef haar leven 
lang in het huis aan de Archimedeslaan wonen, tot ze begin 
februari 2016 overleed, 93 jaar oud. 

Tekst: Chiel Jaspers | Fotografie: Beeldbank Stadsarchief Amsterdam 

Toen ze al jaren in de Vrolikstraat 
woonde, ontdekte beeldend kunstenaar 
Ida van der Lee dat op haar adres tot 
1941 Eliazer Bas en Naatje Bas-Peper-
wortel hadden gewoond, die beiden 
in Auschwitz omkwamen. Ida: ‘Alleen 
al uit de Vrolikstraat zijn 2482 joden 
weggevoerd. Ik vond het schokkend dat 
bijna niemand in de Oosterparkbuurt 
dat wist. Met het project Namen en 
Nummers wilde ik daarin verandering 
brengen.’
Op 4 mei kun je op een sfeervol inge-
richt Kastanjeplein tussen 11 en 18 
uur stap voor stap een ritueel traject 
doorlopen. Je verbindt je aan een joods 

slachtoffer dat je kiest uit het namenar-
chief (bron: joodsmonument.nl). Dan 
kun je een naambordje maken voor 
die persoon en dat aan het stratenmo-
nument toevoegen op het adres waar 
diegene woonde. Zo breng je dit slacht-
offer symbolisch thuis want, aldus 
Ida, ‘zij horen bij ons en onze pijnlijke 
geschiedenis’.
Dit ‘tijdelijke monument voor een 
oneindig verlies’ groeit elk jaar. Bij de 
herdenking ’s avonds is de plattegrond 
het middelpunt waar zes koren hun 
klaagzang ten gehore brengen, wat om 
20 uur abrupt stopt en een oorverdo-
vende stilte achterlaat. Doel van het 
project is om in 2020 alle 5500 joodse 
slachtoffers uit de Oosterparkbuurt 
herdacht te hebben.
Namen en Nummers is een nieuwe 
manier van herdenken, waarbij het 
publiek veel actiever deelneemt dan 
bijvoorbeeld bij de herdenking op de 
Dam. Het project laat je nadenken 
over wat er toen, maar ook over wat 
er nu gebeurt in de wereld. Zoals een 
joodse deelneemster het verwoordde: 
‘Juist zoiets simpels als een stratenplan 
maakt inzichtelijk wat er destijds is 
gebeurd. Dat er hele gewone mensen 
om onzinnige redenen zijn weggevoerd 
en vermoord. Mensen die wonen waar 
wij nu wonen en wilden wat wij ook 
willen: een kans om te leven. Het is 

hartverwarmend om te ervaren hoe 
onze joodse geschiedenis nog leeft bij 
onze Amsterdamse medeburgers.’ En 
een buurtbewoner: ‘Ja, heel indruk-
wekkend en belangrijk. Vooral door de 
ontwikkelingen in de wereld met de 
vluchtelingen. Oorlog is dichterbij dan 
je denkt.’

Vrijwilligers zijn nodig op de dag zelf 
om bezoekers te begeleiden. Ook zijn 
er mensen nodig om het plein in te 
richten. Op 9 april van 11 tot 13 uur is 
er een informatiebijeenkomst in Tuge-
laweg 85 voor iedereen die vrijwilliger 
wil worden.  
Info: www.namenennummers.eu. #

Omgekomen joden worden 
‘thuisgebracht’ 
Tekst: Hansje Galesloot | Fotografie: Max Linsen 

De beste manier om een onvergetelijke 
Koningsdag te hebben is een bezoek 
aan het Bredewegfestival in de Water-
graafsmeer. De straatlantaarns zijn 
getooid met reusachtige lampenkap-
pen, er trekken bizarre optochten door 
de mensenmassa, iedereen is vrolijk 
en overal zijn kleine of grote optre-
dens. En natuurlijk wordt er van alles 
verkocht.
Op het Hokisaplein, een grasveld op 
de hoek van de Arntzeniusweg en de 
Hogeweg, kan de dorstige en honge-
rige bezoeker op verhaal komen. Daar 
wordt, voor de tiende keer, koffie, 
thee en zelfgebakken taart geserveerd, 
onder begeleiding van live trekzak- en 
draailiermuziek.
‘De opbrengst is voor Hokisa, een stich-
ting die twee kindertehuizen runt in de 
township Masiphumelele bij Kaapstad,’ 

vertelt initiatiefnemer Karen Polak. 
‘Die opvang is voor kinderen die ouder-
loos of ziek zijn als gevolg van hiv/aids. 
Er wonen nu twintig kinderen van alle 
leeftijden. Ik kende een van de oprich-
ters, Lutz van Dijk, omdat hij mijn col-
lega was bij de Anne Frank Stichting.’ 
Het Hokisaplein brengt elk jaar enkele 
duizenden euro’s op die allemaal naar 
het goede doel gaan.
Een onderdeel van het Bredeweg-
festival is de Opera-Op-Straat aan de 
vooravond van Koningsdag, dit jaar 
dus op 26 april. De Bredeweg ziet 
dan zwart van de mensen. Er wordt 
gespeeld vanaf een podium op straat 
en vanaf balkons van de huizen. Het 
Bredewegfestival is nog op zoek naar 
200 Festivalvrienden die 50 euro willen 
schenken. # 
Zie www.bredewegfestival.nl. 

Op 4 mei ligt op het Kastanjeplein voor de vierde keer een hou-
ten plattegrond met de straatnamen van de Oosterparkbuurt. 
Buurtbewoners kunnen naambordjes van joodse oorlogsslacht-
offers verbinden met het adres waar zij gewoond hebben. Om 
half acht is er een indrukwekkende afsluiting met zes koren. 
Het project is nog op zoek naar vrijwilligers.

Op een plattegrond van de Oosterparkbuurt 
worden omgekomen joden verbonden met 
de plek waar zij woonden

De Archimedeslaan in 1972

Taart eten op het Hokisaplein 

Rode Loper Festival
Het Rode Loper Festival trekt door de buurten van Oost en strijkt in het week-
end van 23 en 24 april neer in Betondorp. Zaterdag om 17 uur is de aftrap op de 
Brink met de première van het Betondorplied en andere community-based per-
formances, premières van twee theaterroutes, opening fototentoonstelling De 
Grote Oversteek (overburen in de Veeteeltstraat die voor het eerst met elkaar 
kennismaken) en food & drinks van de Onkruidenier.
Op zondagmiddag wordt samengewerkt met het Hartjesfestival dat door Beton-
dorpers wordt georganiseerd. Het Hartjesfestival programmeert een voetbal-
toernooi, een tweedehands markt, een talentenjacht en workshops, aangevuld 
met door buurtbewoners gemaakte hapjes en drankjes. De Rode Loper pro-
grammeert op zondagmiddag de twee theatervoorstellingen en rondleidingen 
langs de fototentoonstelling. www.rodeloper.org #
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De afspraak met Justus Uitermark 
(37) was telefonisch snel gemaakt. 
De zoektocht naar zijn werkplek op 
Roeterseiland verliep door de ingrij-
pende bouwwerkzaamheden minder 
vlot. Niet zo vreemd. Ook studenten en 
wetenschappers lopen hier nogal eens 
vast.
Uitermark reageert nuchter op mijn 
verhaal dat ik eerst door de portier 
naar het Psychologiegebouw werd 
verwezen. Aan een attente psychologe 
was het te danken dat ik uiteindelijk 
het Sociologiegebouw bereikte. Die 
nuchterheid komt regelmatig terug in 
het gesprek dat op een zonnige vrij-
dagmiddag in zijn werkkamer op de 
zesde verdieping wordt gehouden.
Als hoofddocent Sociologie doet hij 
‘nieuwe dingen en veel onderzoeks-
projecten’. Uitermark: ‘Er verschijnt 
binnenkort een nieuw boek van mijn 
hand over steden en sociale bewegin-
gen. Daarin bestudeer ik met Walter 
Nicholls mobilisaties van immigranten 
in Frankrijk, de Verenigde Staten en 
Nederland in de afgelopen vijf decen-
nia. Momenteel doe ik onder meer 
onderzoek naar segregatie. Ik ben ook 
net gestart met een project waarin we 
onderzoeken hoe sociale media, in het 
bijzonder Instagram, onze relatie tot 
de stad veranderen.’

U studeerde cum laude af aan de 
UvA, promoveerde cum laude en 
was al op uw 33ste bijzonder hoog-
leraar. 
Uitermark, jeugdige uitstraling, knikt 
en lijkt zelf niet erg onder de indruk 
van zijn geslaagde wetenschappelijke 
carrière. Liever heeft hij het over de 
vervanging van de klassieke verzor-
gingsstaat door de participatiesamen-

leving, die echter moeilijk te realiseren 
is door de steeds grotere ongelijkheid 
in de samenleving. ‘Zelforganisatie 
wordt omarmd door de overheid. De 
verantwoordelijkheid wordt verlegd 
naar de lokale gemeenschappen. Uit 
cijfers blijkt echter dat mensen niet 
massaal overstappen op zelf  
opgewekte energie, het delen van zorg-
taken met buren of het zelf verbouwen 
van eten.  
Dat komt doordat zelforganisatie niet 
voor iedereen is weggelegd. Zelforga-
nisatie vraagt om kennis, tijd, de juiste 
middelen, een netwerk. Niet iedereen 
beschikt daarover.’

Warme gemeenschap
Uitermark noemt Community Assa-
daaka in Oost die wordt gerund door 
een paar drijvende krachten. ‘Zij doen 
mooi werk. Ze bereiken heel veel 
mensen, al is het een hechte kleine 

kern die het meeste werk doet. Dat zie 
je trouwens altijd: burgerinitiatieven 
worden gedragen door één of een paar 
heel actieve mensen. Bijzonder aan  
Assadaaka is dat het een warme ge-
meenschap is die heel diverse mensen 
bijeenbrengt, vaak ook mensen in een 
zwakke positie zoals mensen met een 
handicap. Je zou zeggen: zo’n orga-
nisatie wordt stevig tegen de borst 

gedrukt. Toch heb ik de indruk dat de 
overheid organisaties als Assadaaka 
niet echt omarmt, integendeel. De 
overheid vraagt steeds meer en geeft 
steeds minder. Daardoor wordt het 
voor vrijwilligers minder aantrek-
kelijk om zich in te spannen voor de 
buurt. Je ziet nu bijvoorbeeld dat de 
overgebleven buurtvoorzieningen te 
kampen hebben met een toestroom 
van verwarde mensen.’

Heeft u zelf ervaring met vrijwilli-
gerswerk? 
‘Ja. Ik was als student en promoven-
dus heel actief betrokken bij diverse 
tijdschriften. Ik heb ook met een paar 
anderen met veel plezier een filma-
vond gedraaid bij de Valreep, in het 
gekraakte dierenasiel. Maar sinds ik 
een kind heb en een hoogleraarschap 
vervul, schieten dat soort zaken erbij 
in. Ik zit wel als vrijwilliger in de 
redactie van een sociologenblad. Dat 
werk doe ik uit betrokkenheid, maar 
dat is wel anders dan vrijwilligers-
werk in de wijk.’
Nadenkend: ‘Ik krijg veel verzoeken 
voor lezingen en debatten. Ook vrijwil-
ligers in wijken willen met mij praten 
over hun initiatieven. Dat vind ik 
interessant, want dan kom je erachter 
wat mensen drijft of frustreert. Maar 
verreweg de meeste uitnodigingen 
krijg ik van ambtenaren. Daar leeft de 
participatiesamenleving volop, niet 
zozeer bij de burgers zelf die de  
participatiesamenleving zouden moe-
ten dragen.’

Ook nog huur opbrengen
Uitermark die als hoogleraar ander-
halve dag in de week in Rotterdam 
werkt en de rest van de tijd in Amster-
dam: ‘In Rotterdam bestaan centra die 
helemaal worden gerund door bewo-
ners, met soms professionals in dienst. 
In Amsterdam gebeurt dat veel minder 
en is de overheid veel sturender. Maar 

ook hier zijn mooie voorbeelden dat 
het kan. In Noord gebeuren goeie din-
gen en daar wordt door vrijwilligers 
uitstekend bestuurd. Ook in buurthuis 
De Meevaart in de Indische Buurt 
gebeurt veel, dankzij een grote inves-
tering van de overheid in het gebouw 
en de inzet van vrijwilligers en profes-
sionals. Toch is er in Amsterdam een 
minder sterke traditie op het gebied 
van buurtinitiatieven.’
Uitermark kritisch: ‘Ik moet het pure 
succesverhaal nog tegenkomen. Succes 
is vaak een kwestie van marketing. 
Het wordt er ook niet makkelijker op 
om iets te realiseren. Het is jammer 
en zorgelijk dat de gemeente Amster-
dam het maatschappelijk vastgoed 
verkoopt. Als vrijwilligers ook nog 
de huur moeten opbrengen kiezen ze 
eieren voor hun geld.’

Is het niet zorgelijk dat steeds meer 
horeca in Oost in handen komt van 
de succesvolle ‘Drie Wijzen uit het 
Oosten’? 
Uitermark reageert kort: ‘Dat zijn 
ondernemers die knap inspelen op een 
trend. Dat doen ze goed. Maar ik maak 
me wel zorgen over die trend: de stad 
sluit zich steeds meer voor mensen 
die geen hoge inkomens of familieka-
pitaal hebben. Dat is overigens niet 
een ontwikkeling die zich beperkt tot 
Amsterdam – je ziet het net zo goed 
of nog erger in Londen, Parijs en New 
York. Het zorgt ervoor dat de stad aan-
trekkelijker wordt voor groepen die 
zich veel kunnen veroorloven, maar ik 
vind het juist mooi als steden veel te 
bieden hebben aan groepen die ergens 
anders niet terecht kunnen of buiten 
de lijntjes willen kleuren. De stad 
wordt uiteindelijk ook eenzijdiger. Dat 
De Ponteneur is gesloten kwam voor 
mij toch wel als een klap, want daar 
was een heel goede sfeer en kwamen 
echt heel verschillende mensen over 
de vloer.’ #

Meer informatie over de onderzoeks-
thema’s en publicaties van Justus 
Uitermark op  
www.justusuitermark.nl

‘De overheid vraagt steeds meer  
en geeft steeds minder’ 
Tekst: Wil Merkies | Fotografie: Dineke Rizzoli en stichtingonzehoop.blogspot.com

Op zijn 33ste werd Justus Uitermark bijzonder hoogleraar Sa-
menlevingsopbouw aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. 
Door zijn oratie Verlangen naar Wikitopia (over het verlangen 
naar zelforganiserende netwerken) en door zijn vele  
publicaties en lezingen kreeg hij landelijke bekendheid.  
Daarnaast is hij sinds 2012 hoofddocent sociologie aan de  
Universiteit van Amsterdam. Uitermark woont ‘heel prettig’ 
met zijn gezin in de Oosterparkbuurt. ‘De levendigheid en  
diversiteit in deze wijk bevallen ons goed.’ 

‘Zelforganisatie vraagt om kennis, tijd, 
de juiste middelen, een netwerk. Niet 
iedereen beschikt daarover’

Socioloog Justus Uitermark vindt dat de overheid te veel verwachtingen heeft van zelf-
organisatie van buurtbewoners

Assadaaka uit Oost is volgens Uitermark een mooi voorbeeld van verbinding van buurtbewoners. 
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Openluchtschool
in het Oosterpark

In 1931 werd in het Oosterpark 
een bijzondere school gesticht. 
Het ging hier om een gemeente-
lijke openluchtschool. Het was 
de tweede openluchtschool die 
in de binnenstad van Amster-
dam werd gebouwd. 
De eerste openluchtschool in 
Amsterdam was gebouwd aan de 
Cliostraat. Beide scholen waren 
het initiatief van deVereniging 
voor openluchtscholen voor het 
Gezonde Kind. 

www.geheugenvanoost.nl/56524

Werken in het voorma-
lig Elisabeth-Gesticht

Ik ben in 1971 bij de Stichting Verpleeghuizen 
Amsterdam (SVA) gaan werken. Ik werkte in 
het gebouw dat tot kort na de oorlog het Sint 
Elisabeth-Gesticht was. Ik heb er tot en met 
1973 gewerkt.
Toen ik in verwachting was, 
ben ik gestopt met werken. 
Niet lang daarna ging het 
trouwens helemaal dicht. 
Het pand heeft daarna nog 
een tijd dienst gedaan als 
“sleep-in”.
Ik kan mij dat nog wel her-
inneren. Als ik in de tram 
zat, in lijn 9, dan werd er 
altijd omgeroepen dat we 
bij de halte voor de sleep-in 

Tekst: Geheugen van Oost / Marijke Stein | 
Fotografie: Geheugen van Oost / Beeldbank Amsterdam

waren. Er stapten dan veel 
jongeren uit, ik heb ook veel 
van hen naar binnen zien 
gaan. De grote deur aan de 
Mauritskade was toen al 
weg, de grote veranderingen 
waren toen al begonnen. 

Lees meer op
www.geheugenvanoost.
nl/56959

Wandelend in het 
Oosterpark
In de zomer van 2011 liep ik 
samen met mijn dochter door 
het Oosterpark. 
Al heel lang was ik hier niet 
meer geweest omdat wij al 35 
jaar in Lelystad wonen. Toen ik 
nog in de Maritzstraat woonde 
kwam ik hier regelmatig.

www.geheugenvanoost.nl/58905

De palingkraam 
bij het Oosterpark
Het stalletje met gerookte paling 
stond zeker al in 1957 tegen het 
hek van het Oosterpark in de 
Linnaeusstraat t.o. de Rein-
wardtstraat.
Op zaterdagavond als de winkel 
van mijn schoonouders in de 
Dapperstraat gesloten was ging 
ik menigmaal met mijn schoon-
vader paling halen bij de heer 
Hendriks. We waren vaste klant.

www.geheugenvanoost.nl/98889

In elk nummer van Dwars staat 
een pagina die gevuld is door 

het Geheugen van Oost,  
de website met verhalen van  

buurtbewoners.

Nummer 1856

Langs het St. Elisabeth-Gesticht 
Tekst: Geheugen van Oost / Marijke Stein | Fotografie: Geheugen van Oost / Beeldbank Amsterdam

’s Winters als het ijs in de vijvers van het Oos-
terpark nog onbetrouwbaar was, bleef het park 
dicht. Ik moest dan helemaal omlopen via de 
Mauritskade. Dat werd vroeger ook wel de ‘stille 
Mauritskade’ genoemd. Voor ik linksaf moest, de 
’s Gravesandestraat in, kwam ik langs de hoofdin-
gang van het Sint Elisabeth-Gesticht.

Je had daar toen van die prachtige houten deuren, hele grote en ook 
heel mooi bewerkt. Bij de deur hing een hele grote lange stang. Die 
stang, dat was de bel van het Gesticht. Aan de onderkant zat een ge-

draaide knop, een langwerpige en 
opengewerkte knop. Trok je aan 
die knop, dan ging er ergens in 
het gebouw een bel af. Als we van 
school kwamen, was het altijd 
‘belletje trekken bij de nonnen’. 
Het was een echte ouderwetse bel 
met een echte ouderwetse gong. 

Je hoorde: ‘donggg, donggg’. Je wachtte dan af of er zo’n non naar 
buiten kwam om te kijken. Ze moesten toen echt de deur openen 
om te kijken of er iemand was, kijkgaatjes hadden ze vroeger niet. 
We stonden even verderop, op de uitkijk, of ze nu wel of niet de 
deur open deden.

Een muur
Vroeger zat de hoofdingang dus aan de Mauritskade. De rest van 
het gebouw was helemaal afgesloten. Er stond een muur omheen. 
Tegenwoordig hebben ze een deel van de muur (aan de ’s Grave-

sandestraat) afgebroken om een 
nieuwe ingang te maken (voor 
Hotel Arena, het café en het ter-
ras). Vanuit het park zag je ook 
helemaal niets van het Gesticht. 
Ik kan mij niet herinneren dat 
ik er toen ooit weesmeisjes of 
patiënten heb gezien.

Een speeltuin
Tussen park en gesticht zat nog wel een speeltuin. Daar maakten 
wij als scholieren gebruik van tijdens het speelkwartier. Met school 
speelden we er ook altijd slagbal met rondjes.

 Lees meer op www.geheugenvanoost.nl/56952

Oosterpark Noord



DWARS DOOR DE BUURT #DWARS 7OosterparkNummer 185

Tekst: Arie van Tol | Fotografie: Hans Heitgeert 

Het project ‘Verdubbeling Oosterpark’ is volop in de fase van 
uitbreiding. Aan de noordzijde verdwenen hekken en bomen. 
Er komen aanbouwen en terrassen. En onlangs opende Gene-
rator Hostels haar deuren voor de hippe toerist. Ondertussen 
is de renovatie van het park geen groot succes te noemen: de 
afwatering blijkt allerbelabberdst, terwijl die er juist op vooruit 
had zullen gaan. 

De toekomst is aan het (water)toerisme 

Op een winterse zondagmiddag in 
maart maak ik een rondje om de gebou-
wen die sinds kort deel uitmaken van 
het Oosterpark. Voorheen werden die 
panden aan de noordrand van het park 
grotendeels aan het oog onttrokken 
door bomen en struikgewas. En waren 
ze op veel plekken van het park geschei-
den door hekken.

De nieuwe speelslinger bij KinderRijk 
is toegankelijk voor alle kinderen

Dat het Tropeninstituut zichtbaarder 
is geworden, is alleen maar winst. Het 
enorme bouwwerk uit 1864, gebouwd 
als koloniaal museum, is karakteristiek 
en mooi. Met de komst van een terras-
functie aan de kant van het park is de 
enige bijdrage van het Tropenmuseum 
aan de Verdubbeling genoemd. Binnen 
de muren van het gebouw speelden zich 
drastischer veranderingen af.
Enkele jaren geleden verdwenen het 
kenniscentrum en de bibliotheek van 
het Koninklijk Instituut voor de Tropen, 
kortweg het Tropeninstituut. Ternau-
wernood is de museumfunctie een jaar 
geleden gered: een aangekondigde forse 
bezuiniging op de rijkssubsidie werd 
gedeeltelijk teruggedraaid. Het Tro-
penmuseum en Tropenmuseum Junior 
moeten het nu met veel minder per-
soneel stellen, maar blijven met fraaie 
tentoonstelllingen komen. En er is dus 

het restaurant met parkterras: Grand 
Café De Tropen. Dit is niet langer alleen 
via het museum te bereiken, maar nu 
ook via ingangen aan de Mauritskade en 
aan de kant van het park.

Hotels
Het Amsterdam Tropen Hotel is geves-
tigd in de meer dan vijftigjarige toren 
aan de noordoostelijke rand van het 
park, aan de Linnaeusstraat en dicht in 
de buurt van het Tropenmuseum. Uit de 
plannen valt niet duidelijk op te maken 
of er een terras aan de parkzijde zal 
komen.
Aan de andere zijde van het Tropenmu-
seum (Mauritskade 61) is begonnen met 
de renovatie van het voormalig Ontleed-
kundig Laboratorium. Twee bijgebou-
wen worden gesloopt, een transparante 
aanbouw verrijst. De planning is dat 
vanaf medio 2017 The Lab Hotel zo’n 
honderd kamers gaat aanbieden in het 
duurdere segment.
Generator Hostels (Mauritskade 57) 
richt zich op een heel andere toeris-
tengroep. Voor hip, jong en niet al te 
bemiddeld publiek zijn er meer dan 
150 kamers (twee- en vierpersoons). 
Voorheen was in dit gebouw vrij diep 
het park in het Laboratorium Gezond-
heidsleer gevestigd. Het gebouw is in 

ere gehouden, al valt erover te twisten 
of de transparante opbouw wel esthe-
tisch passend is.
In de noordwestelijke hoek van het Oos-
terpark, op de hoek van de Mauritskade 
en de ’s Gravesandestraat, krijgt het 
gebouwencomplex van Hotel Arena (zie 
ook pagina hiernaast, hierin was vroe-
ger het Sint Elisabeth Gesticht gevestigd) 
een flinke opknapbeurt. Er wordt ook 

flink uitgebreid: aan beide zijden van de 
kapel komen aanbouwen. Van de kapel 
zijn de oude gebrandschilderde ramen 
in ere hersteld. Die restauratie is afge-
rond en in de kapel zullen congressen, 
presentaties en vergaderingen georga-
niseerd worden. Club Arena (TOnight) 
keert niet terug, een incidenteel feest 
valt nog wel te verwachten.
Aan de core business van Hotel Arena 
verandert niets, aan de ruimtelijke 
omgeving des te meer. Het verdwijnen 
van bomen heeft het complex naar mijn 
mening al te nadrukkelijk zichtbaar 
gemaakt: steen domineert, niet groen.

School en opvang
Aan de Mauritskade is al sinds 1904 een 
middelbare school gevestigd. De ‘Hoo-
gere Burgerschool met vijfjarigen cur-
sus’ van weleer is inmiddels veranderd 
in Metis Montessori Lyceum Oosterpark. 
In het gerenoveerde en verbouwde 
complex is sinds 2013 het ‘leerplein’ het 
leidende onderwijsprincipe. Het aantal 

leerlingen (600) heet niet meer van deze 
tijd. Om een groei naar 980 leerlingen te 
realiseren komt ook hier extra bouwvo-
lume. Zo moeten de leerlingen uit Oost 
binnen de stadsdeelgrenzen worden 
gehouden als zij naar VWO, HAVO of 
AVO willen. In 2017 staat de oplevering 
van de nieuwbouw gepland.
De voormalige Openluchtschool is een 
gemeentelijk monument en in oude 

Vanaf rechts: 
(1) Tropeninstituut met (2) Tropen Hotel, 
(3) The Lab Hotel, (4) Metis Montessori 
College, (5) Generator Hostels, (6) enkele 
bedrijven, (7) Dubbeltjespanden, (8) Kinder-
Rijk, (9) Hotel Arena

Het majestueuze Tropeninstituut met op de voorgrond het modderige grasveld

glorie hersteld ten behoeve van een 
vestiging van KinderRijk. Bijna honderd 
kinderen maken gebruik van dit prach-
tig gelegen kinderdagverblijf. De oude 
gebouwtjes die KinderRijk voorheen 
gebruikte zijn gesloopt. Ook hier gaat 
de ruimtelijke creativiteit hand in hand 
met een alternatieve invulling van kin-
deropvang. KinderDagVerblijf Maurits-
kade is bijzonder vanwege de fraaie tuin 
(inclusief een moestuintje), muziek- en 
dansactiviteiten, theatervoorstellingen, 
een kinderatelier en een gastvrouw die 
kookt voor de kinderen.

Sport en spel
Het aanleggen van meer recreatieve 
voorzieningen vormt voor een be-
langrijk deel het slotakkoord van de 
Verdubbeling Oosterpark. Een nieuw 
multifunctioneel sportveld (voetbal, 
volleybal, basketbal) van kunstgras zal 
tijdens schooltijden gebruikt worden 
door Metis en daarbuiten kan iedereen 
erop. Het nieuwe schoolplein van Metis 
zal na schooltijd dienen als skatebaan.
Jongere kinderen hoeven niet zo lang 
te wachten. De natuurspeeltuin, op de 
plek van de vroegere rozentuin, komt 
er begin 2016. Zo staat het tenminste in 
de laatste plannen. Een nieuwe speel-
slinger siert de buitenruimte voor het 
gebouw van KinderRijk en is toeganke-
lijk voor alle (jonge) kinderen.
Er wordt zo ongeveer op dezelfde plek 
als voorheen weer vrij getennist. En 
het pierenbadje zal aankomend seizoen 
weer volop voor verkoeling gaan zorgen 
voor de kleintjes uit de buurt en die van 
ver daarbuiten.

Veel nieuwe terrassen
De zogeheten Dubbeltjespanden aan een 
zijstraat van de Mauritskade blijven bui-
ten de operatie Verdubbeling. Bewoners 
zagen een ontsluiting van het park via 
hun straatje logischerwijs niet zo zitten. 
Ook de bedrijven in de gebouwen ten 
oosten van de Dubbeltjespanden en ten 
noorden van KinderRijk hangen er wat 
bij. Met de Verdubbeling Oosterpark 
hebben zij niet direct te maken.
Het noemen waard is nog wel een ver-
andering in de openbare ruimte: de in-
gang van het park vanaf de Mauritskade 
bij het Metis Montessori is opnieuw 
aangelegd, met minder parkeerplaatsen 
en meer zicht op het park.
Kaart en planteksten maken niet geheel 
duidelijk waar de vele nieuwe terras-
sen gaan komen en hoe toegankelijk 
ze voor buurtbewoners en gebruikers 
van het park worden. Dat de Verdubbe-
ling Oosterpark zal leiden tot een grote 
toename van terrasplekken is zeker, of 
die plekken gedomineerd gaan worden 
door steen, glas, groen of water is meer 
de vraag. #

Dat het Tropeninstituut zichtbaarder is 
geworden, is alleen maar winst



Geboren in de Pretoriusstraat 41. Aan 
de tuindeuren achter in de kapsalon is 
te zien dat het vroeger een woonhuis is 
geweest. Youssef haalt koffie en beiden 
nemen ze plaats in de comfortzone van 
de kapsalon, een luxe wachtkamer met 
wifi, zwartleren fauteuils en een ruime 
salontafel met modetijdschriften. De 
Amerikaan vertelt dat zijn kinderen 
precies willen weten waar hij is gebo-
ren. Nu hij weer in Amsterdam-Oost is, 
zag hij opnieuw kinderen spelen op het 
Steve Bikoplein en dacht hij terug aan 
zijn vriendinnetje en die eerste zoen op 
de Oranje-Vrijstaatkade.
Youssef vertelt dat zijn kinderen ook 
nieuwsgierig waren naar het geboor-
tehuis van hun ouders; samen met zijn 
vrouw en hun twee dochters zijn ze er 
geweest, een klein dorpje in de bergen 
van Marokko.

Kapsalon Kissami is al meer dan 
vijfentwintig jaar succesvol in 
Amsterdam-Oost. Waar is dat succes 
begonnen?
Youssef: ‘Mijn vader werkte eerst in 
loondienst bij verschillende kappers, 
maar niet te lang. Dit kan ik beter, 
dacht hij en in 1991 begon hij zijn  
eerste kapsalon in de Pretoriusstraat. 
Na de Kappersvakschool ben ik op 
22-jarige leeftijd in de zaak van mijn 
vader komen werken. Van mijn vader 
leerde ik de kneepjes van het kap-
persvak en het ondernemen. Dat ging 
zo goed... dus mijn vader begon een 
nieuwe kapsalon in Amsterdam-Noord. 
Nu werk ik samen met twee collega’s 
en we hebben een grote vaste klanten-
kring.’

Kun je iets vertelen over  
jullie klanten?
‘Er komt hier een breed publiek, al-
lerlei soorten Nederlanders, Marokka-
nen, Italianen, Surinamers, enzovoort, 
moeders met kinderen, hoogopgelei-
den, stratenmakers, studenten, pubers 
en hoogbejaarden, noem maar op. De 
laatste jaren is er in de Pretoriusstraat 
veel veranderd. De buurt is opgeknapt. 
Er zijn nieuwe winkels bij gekomen 
en ook veel nieuwe gezinnen met 
kleine kinderen en studenten weten 
Amsterdam-Oost te vinden. Daarom zit 
de comfortzone van de kapsalon soms 
vol met wachtende klanten, die gebruik 
maken van wifi, ’n kop koffie drinken, 
een tijdschrift lezen of de laatste nieuw-

supdate via de flatscreen-tv volgen.
De meeste klanten komen al jaren bij 
ons in de kapsalon, daar heb ik echt 
een band mee, dus er is ook ruimte om 
te luisteren naar verhalen wanneer het 
even wat minder gaat. De meeste ver-
halen gaan over Ajax, politiek, de ver-
bouwing thuis, vakantie en natuurlijk 
het weer. Laatst kreeg ik bezoek van 
een vaste klant die naar Italië was ver-
huisd en na elf jaar weer langskwam 
om een bakkie koffie te drinken en van 

mij te horen hoe het hier Amsterdam-
Oost gaat.’

Je vertelt dat er veel veranderd is 
in de buurt. Is de kapsalon ook mee 
veranderd?
‘Ja, er is een grote verbouwing geweest 
waardoor de zaak ruimer en luxer is 
geworden. Ik ben altijd op zoek naar 
vernieuwing en verbeteringen, daarom 
ga ik bijvoorbeeld graag op visite bij 
collega-kappers om inspiratie op te 
doen. De etalage verandert ook mee 
met alle seizoenen van het jaar, met 
vandaag een hazelaar met paaseieren 
en straks een zomerthema, dan de 
herfst en in december een gezellige 
kerstsfeer in de drukste maand van 
het jaar.’

Er zijn de laatste jaren veel 
kappers bij gekomen in 
Amsterdam-Oost. Gaan 
de mensen tegenwoor-
dig vaker naar de kap-
per?
‘Er zijn klanten die twee 
keer per week in de kap-
persstoel plaatsnemen, 
dat zijn vaak jongens 
met strakke kapsels met 
lijntjes die strak moeten 
blijven. Gemiddeld ko-
men mensen om de twee 
à drie weken naar de 
kapper. De kapperswe-
reld draait met de mode 
mee en grote voetbal-
sterren zetten de trend. 
Scoren met een Ronaldo-
kapsel, jongens laten me 
op hun smart-phone een 
foto zien.’

Heb je ook bijzondere 
ervaringen gehad met 
klanten?
‘Ja, zo kwam er ooit 
een man met haren 
tot zijn ‘heupen’ de 
kapsalon binnen met 
het verzoek om er 
voor vijf maanden 

af te knippen... In het begin heb ik 
ook spannende tijden meegemaakt, 
ik sprak toen nog niet zo goed Neder-
lands. Wanneer de klant dan maar 
door bleef praten, wist ik niet wat ik 
moest antwoorden en dan ging ik extra 
snel knippen... Regelmatig komen hier 
BN’ers hun kapsel laten bijknippen, 
bekende acteurs uit de theaterwereld 
en Femke Halsema van GroenLinks, zij 
wilde een ander kleurtje. Bij ons in de 
kapsalon stapt iedereen wat vrolijker 

en mooier Amsterdam-Oost in,’ 
aldus Youssef. #

Kapsalon Kissami  
• Pretoriusstraat 41  
• Openingstijden dinsdag   
t/m vrijdag: 09.00 - 18.00  

 Zaterdag: 08.30 - 18.00 
• www.kapsalonkissami.nl

Het succes van Kapsalon Kissami 
Tekst: Daan van Pagée | Fotografie: Dineke Rizzoli 

Er staat een oude man uit Amerika voor de deur van Kapsalon 
Kissami, een oude man met een opdracht en een verlangen. 
Kapper Youssef heet de pelgrim van harte welkom, maar de 
Amerikaan komt niet naar de kapsalon om geknipt te worden. 
Vlak voor de Tweede Wereldoorlog is hij samen met zijn ouders 
verhuisd naar Amerika, en nu staat hij weer in de kamer waar 
zijn leven begon.

In november 1981 werd ‘De Gooyer’ 
feestelijk geopend in de Dapperbuurt. 
Het is zowaar nog bijna gesloopt, om 
plaats te maken voor nieuwbouw. 

Door de vele protesten uit de buurt is 
het niet verloren gegaan. Je moest niet 
aan het droompaleis voor de oude dag 
komen.
Indruk maakte een bewoner op mij 
met het volgende gedicht:

Eenzaamheid is uitrekken naar een 
hand die nooit verschijnt,
eenzaamheid voel je als je terug kijkt op 
een leven dat verdwijnt,
ook als je iets wil vertellen zonder dat 
iemand je hoort.

Bij ‘De Gooyer’ krijg je geen kans om 
eenzaam te zijn. Het is daar alleen 
maar leuk oud worden, gezamenlijk. 
Zeer belangrijke peilers om te over-
leven zijn: goede zorg, vrije tijd en 
zinvolle activiteiten, het liefst een 

combinatie daarvan.  
De bewoners zijn er gezonder, mobie-
ler, actiever en ze sporten.

‘De Gooyer’ heeft geen directeur en 
geen stafleden. Een manager houdt 
toezicht. Maar het personeel geza-
menlijk verricht wonderen. Ze hebben 
persoonlijk de verantwoordelijkheid 
om taken naar de wensen van de 

bewoners uit te voeren. Zonder de 
bemoeizucht van de directeur hebben 
de bewoners zo nog meer rust.
Door de deskundigheid van het perso-
neel, dat de taal van de bejaarden be-
grijpt, werkt deze formule uitstekend. 
Gewoon simpel, eenvoudig, liefdevol, 
je niet groter voordoen dan je bent.  
In de eenvoud toont het personeel zich 

de meester. De bewoners zijn het daar 
volkomen mee eens. Dat ze ooit huis 
en haard hebben verlaten, daar heb-
ben ze geen spijt van.

Overigens heeft mijn moeder er ook 
gewoond. En bij veel bejaarden en  
medewerkers een onvergetelijke in-
druk achtergelaten. Ze offerde zichzelf 
op voor een ander. Ruzie en verdriet, 
ze wist ze om te buigen naar blijheid. 
‘De Gooyer’ liep leeg bij de uitvaart 
van haar in de Nieuwe Ooster. Ieder-
een wilde er bij zijn. Met die belang-
stelling en het vele verdriet kreeg ze 
een terechte beloning voor wat ze 
gedaan heeft.
Hoe dan ook, zelfs ex-ministerpresi-
dent Willem Drees sprak zijn bewon-
dering uit voor ‘De Gooyer’. Hij vond 
het er veilig en vertrouwd. Een goede 
en tevreden wijze van leven, wonen en 
verzorgen houden bewoners en  
medewerkers er daar op na.
Wie wil daar nu niet wonen? Langer 
blij leven: dat wil toch iedereen?! #

Leuk en gezond oud worden bij ’De Gooyer’ 

Het bekendste verzorgingshuis van Amsterdam, ‘De Gooyer’: 
iedere bejaarde wil er wel wonen. Niet zo verwonderlijk dat ze 
een enorme wachtlijst hebben.

Tekst: Sjaak Brokx | Fotografie: Hans Heitgeert

Oud worden in verzorgingstehuis De 
Gooyer is zo gek nog niet

Er komt hier een 
breed publiek, 
allerlei soorten 
Nederlanders

Gewoon simpel, 
eenvoudig, 
liefdevol...

Youssef altijd vriendelijk
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Even is het voorjaar met een tempe-
ratuur die je de jas doet uittrekken. 
Op een bankje aan de rand van het 
grote veld van het Oosterpark kijkt een 
vrouw voor zich uit. Het is meer dan 
kijken wat ze doet. Naast haar ligt een 
schetsboek en een lederen tas bevlekt 
met vele tinten verf.
Ze pakt het schetsboek op, legt het op 
haar knieën en met een potlood zet ze 
enkele lijntjes uit. Dan pakt ze uit de tas 
enkele tubes verf, kwasten en een pa-
let. Ze mengt enkele kleuren en brengt 
de eerste contouren aan. Ondertussen 
ben ik op het bankje ernaast gaan zit-
ten, en mijn hond, Roos, ligt voor m’n 
voeten.
Een klein meisje huppelt van het veld 
onze kant op. Met een olijke blik in 
haar ogen gaat ze naast de schilderes 
staan.
‘Wat schilder jij?’ vraagt ze.
‘Die spelende kinderen en dat kleine, 
zwart met witte hondje.’
‘O. Ik word later schilder. Jij ook?’
De schilderes kijkt het meisje aan en 
onderdrukt haar lach. ‘Ja, ik word denk 
ik later ook maar schilder, dat lijkt me 
wel wat.’
Het meisje lacht haar melkwitte tanden 
bloot. ‘Ja, dan kan ik iedereen schilde-

ren, dat vindt mamma mooi.’
‘Nou, ik ga maar weer door,’ zegt de 
schilderes, ‘dan leer ik schilderen en 
dan word ik later ook schilder, dat lijkt 
me wel een mooi beroep.’
‘Ja, dan worden we samen schilder, dat 
vind ik leuk,’ zegt het meisje, en ze hup-

pelt vrolijk terug 
naar haar moe-

der die even 
verderop op 
een kleed zit 

met 
limonade en 

broodjes, haar 
blik gericht op 

haar smartphone.

De schilderes kijkt me met een knipoog 
aan. We moeten lachen om deze vro-
lijke conversatie. De kunstenares die 
schilder moet worden, terwijl ze hier-
mee reeds jaren haar brood verdient.
Ik wens haar veel succes met het schil-
deren en een fijne dag, en loop met 
Roos door. 

We komen bij de muziekkoepel waar 
een duif op de reling zit. Ze houdt haar 
kopje scheef, blikt even naar links en 

rechts, fladdert op en landt op een 
fietsstuur. Een man pakt uit zijn 

fietstas een 
zakje 

met 

vogelzaad, strooit wat in 
de palm van zijn hand en houdt 

het haar voor. Zonder aarzelen pikt ze 
de zaadjes vliegensvlug weg terwijl hij 
ondertussen naar een blikje bier grijpt.
Roos houdt even haar pas in, kijkt om-
hoog naar de pikkende duif en struint 
verder. Mijn hond kijkt in dit park niet 

meer op van afwijkende taferelen.
‘Die duif heeft het goed voor mekaar,’ 
merk ik lachend op.
‘Ze is ’n houtduif meneer,’ klinkt het in 
plat-Amsterdams. Hij zet z’n blikje bier 
op zijn zadel en aait de houtduif over 
haar kopje.
Als ik naar twee verderop waggelende 
stadsduiven kijk, zie ik onmiskenbare 
verschillen. Zíj heeft een roodgeel sna-
veltje, blauwgrijs kopje met aan de ach-
terzijde zwarte streepjes, wit kraagje en 
een paarsig lijfje. Stukken mooier dan 
de doodordinaire duif.
Een andere alcoholist komt erbij staan. 
‘Is geen houtduifie meer hoor, maar ’n 
huisduifie...
Lekker makkelek wijfie, hè Jan,’ scha-
tert hij uit.
‘Tam is ze zeker én knap ook,’ zeg ik.
‘Zeker weten, dit wijfie ken-ie nog in z’n 
hand houwe, and’re niet meer.’ Op-
nieuw barst hij in lachen uit.
Onverstoorbaar gaat Jan door met het 
voeren van zijn vriendin. Als ze uitge-
geten is, strijkt hij over haar verenman-
tel. Dat laat ze zich wel gevallen. Maar 
dan vliegt ze weg.
‘Daar gaat je liefie, Jan.’
Zo gewonnen zo geronnen, denk ik. 
Nooit viel het me op dat er in de stad 
twee soorten duiven rondhangen.#

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

Daar gaat je liefie 
Tekst en fotografie: Méland Langeveld 

Betondorp lag te sidderen in de hitte. 
‘Wat een vliegen!’ Rosalie sloeg een 
paar vliegen van haar benen. Marieke 
reikte loom naar haar gin-tonic. ‘Ja wat 
wil je, als het zo vroeg in april al warm 
is. Dan worden de vliegen ook vroeg 
wakker. Tobias heeft beloofd om snel 
de horren in de ramen te zetten. Het 
krioelt binnen ook van die gore bees-
ten!’
‘Aah,’ Rosalie strekte haar bleke benen 
uit in de zon, ‘dit is pas het goede leven. 
Jullie boffen toch maar met zo’n tuin. 
Hoe zit het eigenlijk met die zeikerd 
van hiernaast? Daar hadden jullie toch 
steeds last mee?’
‘Hmm? Oo, die zit in het verzorgingste-
huis of zo. Nee, die is al maanden weg. 
Eindelijk rust. Jij nog een glaasje, Ros’

Marieke joeg de vliegen van haar bord 
pasta. ‘Gatver! Tobi, wanneer doe je 
die horren er nou in? Je zou dat toch 
gister gedaan hebben?’ Het was leuk, 
zo’n eengezinswoning met een tuin, 
maar als die beestjes... Ze woonden nu 
krap een jaar in hun koopwoning in 
de Watergraafsmeer. Een bakstenen 
huis, geen buren boven zich, slechts 
één huis van de hoek. Het huis was een 
afdankertje van de woningbouw. Goed 
betaalbaar. Ze hadden het flink laten 
verbouwen. Luxe keuken met inbou-
wapparaten. Dakkapel op het dak. Ze 
hadden de tuin prachtig opnieuw aan 
laten leggen door een hoveniersbedrijf. 
Schommel er in voor de kids. Vorst-
harde olijfbomen. Loungeset. Allemaal 
tiptop.
En net toen ze er goed en wel woonden, 
dook die zeikerd op. De oude buurman 
naast hen. Het begon met het geklaag 
over de kinderen. Ze had hem vriende-
lijk uitgelegd dat die nu eenmaal af en 
toe een beetje lawaai maakten. 
Toen was de politie aan de deur geko-
men, omdat zij ’s avonds laat nog met 
vrienden in de tuin zat te kletsen. Er 

was geklaagd door de buren. Zij kon 
wel raden door wie.
Er was het verjaardagsfeest, waarbij de 
buurman over de schutting heen zijn 
tuinslang had aangezet. Recht over hun 
barbecue. Hij had last van de stank. 
Er ging echt geen week voorbij, of hij 
stond haar op te wachten als ze thuis 
kwam. En maar zeuren over lawaai, de 
ramen die ze zou moeten laten lappen, 
planten die over zijn schutting staken, 
de kinderen die met stoepkrijt voor de 
deur hadden getekend... Toen ze op 
een mooie zomerdag thuis kwam en 
haar klimstruik aan stukken geknipt 
op de grond in de tuin vond, was voor 
Marieke de maat vol.
Woedend had ze aangebeld. ‘Wat 

is jouw probleem nou eigenlijk?!’ 
schreeuwde ze. ‘Jullie!’, beet die oude 
zuurpruim haar toe. ‘Ach man, je loopt 
altijd rond met een kop als of je net een 
liter azijn op hebt! Misschien wordt 
het eens tijd dat je opflikkert naar een 
bejaardentehuis. Ga in een hutje op 
de hei wonen! Als je nog één keer aan 
onze spullen zit, stuur ik de politie op 
jou af. Ouwe lul!’
Maar het hield niet op. De wijkagent 
was ingeschakeld als bemiddelaar. De 
buurman had wel een uur onafgebro-
ken geklaagd! ‘Hij woonde er al veertig 
jaar. Zij hielden met niemand rekening. 
Dachten alleen maar aan zichzelf. Elke 
dag overlast.’ Ze kwamen samen er 
niet uit. En toen, tussen Sinterklaas en 
Kerst, was het rustig geworden.
Tobias merkte na een week op: ‘De 
buurman is er niet meer. De wijkagent 
zegt dat er sprake van was dat hij naar 
een verzorgingstehuis zou gaan.’ Ma-
rieke ademde diep uit. ‘Zalig! Kunnen 

we eindelijk echt van ons huis genie-
ten. Ik heb hem helemaal niet zien ver-
trekken. Jammer, anders had ik hem 
met plezier uitgezwaaid. Opgeruimd 
staat netjes!’

De warmte hield aan. De vliegen bleven 
komen, ondanks de horren. ‘Ruik jij dat 
nou ook?’ vroeg Marieke met opgetrok-
ken neus.  ‘Ja, dat zal de vuilnisbak wel 
zijn, door de hitte. Ik haal zo de zak er 
wel uit,’ antwoordde Tobias.
De stank werd erger. Marieke stond 
buiten in de tuin. Ze snuffelde. ‘Het 
lijkt wel alsof het uit de tuin hiernaast 
komt.’ Ze pakte de ladder uit de schuur 
en gluurde over de schutting. Het 
raampje van de keuken naast haar 
stond op een kier. Tegen de binnenkant 
van het glas zaten dikke drommen vlie-
gen. Sommige glipten naar buiten. Een 
vlaag van verrotting bereikte Marieke’s 
neus. #

Overlast
Tekst: Melissa Plomp | Illustratie: Ruud Meijer

Onalledaags
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Poppentheater Koos 
Kneus
Elke zondag en woensdag
Poppenkast op het Iepenplein, 
reserveren en meer informa-
tie www.kooskneus.nl. Vrolijke 
voorstellingen met schminken en 
verkleedkleren, drankje en koek, 
ook voor verjaardagsfeestjes. 
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 3, 
10, 17 en 24 april en 1, 8 15, 22 
en 29 mei:
10.30: Waar is mijn die-da-doedel-
zak?   2 – 4 jaar
12.00: Kale Opa gaat op reis, 2 – 4 
jaar
14.00: De heks en de blauwe tove-
naar, 4 – 8 jaar

15.30: In de bananenschijn! 4 – 8 
jaar
Programma op de woensdagen 
6, 13, 20 en 27 april en 4, 11, 18 
en 25 mei:
14.00: Alle hens aan dek! - Pira-
tenverhaal, 4 – 8 jaar
15.30: Ukkepuk en de schildpad, 
4 – 8 jaar

Oostblok
Alle voorstellingen tenzij anders 
vermeld: Sajetplein 39
vr 8 en za 9 april 20.00:
Turing – Lowie van Oers, Generale 
Oost
Acteur combineert liefde voor het 

theater met die voor wiskunde
do 21, vr 22 en za 23 april 20.30, 
24 april 16.00:
Wie the f*** is Oom Jo? – Carolien 
van den Berg
vr 29 april 20.00:
Verse Vis #11: pril werk van jong 
talent
di 3 mei 19.30:
Brieven uit de oorlog – Studio de 
Bakkerij

wo 4 mei 21.00:
Wie the f*** is Oom Jo? – Carolien 
van den Berg
i.h.k.v. Theater na de Dam
vr 6 en za 7 mei 20.00:
The God Squad – Ausdauer
vr 13 mei 20.00:
Verse Vis #12 – The100Hands, 
Sterresoet van Schooten en Milou 
van Duijnhoven, Lisa Weeda
do 12, vr 13, za 14 mei 20.00 en 
zo 15 mei 15.00:
Broertje dood – Groenteman & 
Vrouw
NB locatie Museum Tot Zover, 
Kruislaan 124

vr 20 en za 21 mei 20.30:
Solo pretext – Faido Dance Com-
pany – Dorit Weintal
do 26 mei 20.30:
Home Again – Vonder & Bloom
do 26, vr 27, za 28 mei 20.00 en 
zo 29 mei 15.00:
Broertje dood – Groenteman & 
Vrouw
NB locatie Museum Tot Zover, 
Kruislaan 124, café Roosenburgh, 
bij de Nieuwe Ooster
---VOOR KINDEREN---
zo 3 april 15.00:
Lelijk 1dje – Theater Sonnevanck 
(6 – 12 jr.)
wo 13 april 10.30 en 15.00:
Gummi de Vis – Cees Brandt (2 – 6 jr.
zo 17 april 15.00:
Pokon – De Dansers (4 – 8 jr.)
zo 1 mei 15.00 en 16.15:

Schattenjacht / Treasure Hunt – 
Wonderland (1 – 6 jr)
di 3 mei 19.30:
Brieven uit de oorlog – Studio de 
Bakkerij (10 – 100 jr.)
zo 8 mei 15.00:
Ik wacht niet, ik feest! – The Locals 
(5 – 12 jr.)
wo 11 mei 10.30:
Prinses op de erwt – Het Kleine 
Theater (2 – 6 jr.)
zo 15 mei 15.00:
Adam en de Anderen – Anne 
Rats (ism Toneelgroep Oostpool, 
Stichting Roversdochter & Het 
Laagland)

Badhuistheater
wo 13 april 20.00:
Oosterparkorkest and friends
vr 15 april 21.00:
Gaia’s Platform presents: Neon 
Whirlpool (dance/trance feest)
za 16 april 20.00:
Alive and Kicking (swingend dans-
feest, met live band en dj)
vr 22, za 23 en zo 24 april 20.15:
The Plough and the Stars (Bad-
huistheater International Co)

za 30 april en zo 1 mei 20.15:
InPlayers presents: Creativity in 
the time of Dictatorship
do 5 mei vanaf 14.00:
Vrijheidsmaaltijd op het Boer-
haaveplein
Ism HvO Querido en Stichting 
Streetdinners
vr 13 mei 20.00:
OpSPraak (politiek café)
vr 20 mei 21.00:
Gaia’s Platform presents: Neon 
Whirlpool (dance/trance feest)

za 21 mei 20.00:
Czech Stand-up comedy
Zie verder www.badhuistheater.nl

Tropenmuseum
---VOOR KINDEREN---
elk weekend en dagelijks tij-
dens schoolvakanties:

ZieZo Marokko – Reis mee met 
Esmaa, Fatima, Nasrdin en Yousef: 
doe-tentoonstelling
elke zaterdag & zondag t/m 24 
april 12.00 – 16.00: 
Creatieve kinderactiviteit: Maak je 
eigen caleidoscoop! (4 t/m 18 jaar)
Voor actuele prijzen en tijden: 
www.tropenmuseumjunior.nl. 
---TENTOONSTELLINGEN---
t/m 8 mei 2016:
Secret Love – Seksuele diversiteit 
in China 
t/m voorjaar 2018:
ZieZo Marokko – Reis mee met 
Esmaa, Fatima, Nasrdin en Yousef
13 mei t/m 30 okt.:
Rhythm & Roots: van blues tot 
hiphop

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 

OBA Linnaeus
elke woe 15.00-15.30:
Voorlezen voor kinderen van 4 
t/m 7 jaar
za 16 april 14.30:
Schrijfcafé (inspiratie en advies)

do 21 april 18.00:
Linnaeus Live (literaire talkshow)
za 23 april 13.00:
Stadswandeling door de Water-
graafsmeer
Meer info: www.oba.nl 

NedPhO
In de NedPhO-Koepel
woe 6 april:
Kinderconcert: Verrassingsconcert 
(5+): 
zo 17 april:

Koepelconcert op zondag: 
Liefdevolle liederen
zo 8 mei:
Koepelconcert op zondag: 
Anne en Zef (12+)
vr 20 mei:
Openbare repetitie: Vrede & 
Oorlog
Meer info: www.orkest.nl 

Q-Factory
vr 1 april:
Rectum Raiders | Cheap Thrills | 
Rene SG Fucking Hell
vr 1 april:
Poptrash (het Alternative dans-
feest)
za 9 april:
Lee ‘Scratch’ Perry (JAM) + The 
Mad Professor (UK) + The Dub-
beez (NL)
za 9 april:
Afterparty Lee ‘Scratch’Perry
zo 10 april:
The Pharcyde
za 16 april:
The Dunwells + Bronze Radio 
Return
za 16 april:
Big Up! Live: Ziggi Recado + DJ Ras 
Sjamaan & DJ Spitfire
zo 17 april:
De zondagmiddag empathieshow
vr 22 april:
Chameleons Vox
vr 22 april:
DJ Mad Ed’s Alternative 60s 70s 
& 80s
zo 24 april:
R.A. The Rugged Man + A-F-R-O + 
Mr. Green
di 26 april:
The Sky is Orange: Guy J., Nick 
Warren, Guy Mantzur, Eelke Kleijn 
and more
di 26 april:
Koningsnacht outdoor festival 
(gratis)
wo 27 april:
Koningsdag outdoor festival 
(gratis)
vr 29 april:
Heather Peace (Gayscene)
di 3 mei:
Blue Note Club Nights #3: Broken 
Brass Ensemble
vr 6 mei:
Poptrash Fest: Phoam + Monokino 
+ Orange Maplewood + Blupaint
ma 16 mei:
De zondagmiddag empathieshow
wo 25 mei:
Psychic TV / PTV3 + Aikula
wo 25 mei:
Open Mike Eagle
za 28 mei:
Spring Roll Festival
Zie voor tijden, prijzen en meer 
info: www.q-factory-amsterdam.nl

Etalagegalerie Inkijk
elke dag van 07.00 – 24.00:
‘GONE’, een lichtinstallatie van 
Domenique Himmelsbach de Vries
in metrostation Wibautstraat

elke dag van 07.00 – 24.00:
‘Henk IV’, een optical art-installatie 
van John Oosting
in metrostation Weesperplein
elke dag van 07.00 – 24.00:
‘Landing Of The International 
Unisex Candy Pack’, een installatie 
van Roy Vastenburg

in metrostation Waterlooplein
Meer info: 020-6925733 of www.
polderlicht.com
    
Tugela85
elke vr in 2016:
Een Woord, Muziek, Film of Ver-
haal programma in het kader van 
Bord op schoot
Meer info: www.tugela85.nl

Pompstation
elke do, vr, za en zo:
Livemuziek: De bands spelen 
rustig en als achtergrond tijdens 
het diner (aanvang: 19.30, zondag 
19.00).
Meer info: www.pompstation.nu

Galerie oost-online
In samenwerking met het Kunst-
hek, de expositieruimte aan het 
hek van het Oosterpark: expositie 
online op Oost-online.

Meer info: www.oost-online.
amsterdam

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

De heks en de blauwe tovenaar

Brieven uit de oorlog

John Oosting

Adressen 

Gummi de Vis

The Plough and the Stars

ZieZo Marokko
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Op de website van Museum Tot Zo-
ver is te lezen dat nabestaanden van 
recente gestorvenen naar hun mening 
is gevraagd over het stuk dat vooraf in 
rudimentaire vorm is gespeeld voor 
dit speciale publiek. Mooi en integer, 
misschien dat de link tussen een bij-
zondere locatie en een voorstelling via 
deze betrokkenen een concrete invul-
ling kreeg.
Maar het Museum riep daarmee wel 
vragen op. Zou alleen de bezoeker die 
dicht in de buurt van de dood vertoefde 
het stuk de moeite waard kunnen vin-
den? Wanneer is iemand een betrokken 
nabestaande? Is de wens later begra-
ven te willen worden op de Nieuwe 
Ooster niet evengoed een reden iemand 
uit te nodigen voor een try-out? Of is 
‘Broertje Dood’ toch vooral een voor-
stelling voor iedereen?

Muziek
Muziektheater is de aanduiding van 
wat Jan Groenteman en Kiki Jaski heb-
ben gemaakt. De mooi, vaak tweestem-
mig gezongen liedjes vormen de rode 
draad. De begeleiding is eenvoudig, 
passend stemmig: de akkoorden en 
tonen komen uit een akoestische gitaar, 
maar vooral uit een keyboard.
De Nederlandstalige teksten zijn goed 

te verstaan. Een hoogtepunt vormt het 
lied waar Kiki Jaski de onvermijdelijke 
zinsnede rond de dood ‘Het is goed zo’ 
met een prachtige klank en dito tekst 
opsiert. De agressieve toon waarmee de 
twee spelers het positieve geluid ver-
volgens afbreken is overtuigend: ‘Het is 
niet goed zo!’

Verhaal
Om de originaliteit van het verhaal gaat 
het niet in ‘Broertje Dood’. Een schrij-
nende werkelijkheid wordt verteld. 
Jan leeft in een gelukkig gezin in de 
Watergraafsmeer: twee ouders, drie zo-
nen: Jan, Kees en Piet. Piet wordt rond 
zijn veertiende ziek, blijkt leukemie te 
hebben. Jan is twee jaar jonger. In het 
ziekenhuis moet Piet beter worden, 
maar hij wordt niet beter: hij gaat dood 
op zijn vijftiende.
Wanneer komt de klap? Wanneer 
kwam de klap? De vraag die Jan zich 
twintig jaar later stelt, maakt het 
verhaal tot veel meer dan dat. Herin-
neringen en bespiegelingen -filosofisch, 
religieus, sociologisch, psychologisch 
dan wel praktisch van aard- maken 
inhoudelijk de voorstelling.

De klap
Kiki Jaski speelt diverse rollen. Als 

moeder rent ze over de toneel en 
daarbuiten: van ziekenhuis naar 
school naar huis naar ziekenhuis naar 
sportclub naar ziekenhuis: ze rent 
zichzelf voorbij. Als zuster schetst ze 
de gang van zaken in het ziekenhuis: 
hoe gewoon en afwijkend het er daar 
aan toegaat. En ook zingt ze een lied als 
Kika-clown.
Een kritische toon klinkt het luidst 
in en rond de tekst van dat nummer. 
Maar in zekere zin maken Groenteman 
en Vrouw de onzekerheid voelbaar 
die aan dood en begrafenis kleeft: is 
het wel gepast er zelf iets uitgespro-
kens van te vinden. De nieuwerwetse 
uitvaartrituelen worden wel bespot, 
maar mild.
Het publiek krijgt ook nog enige ele-
mentaire lijkenkennis mee. Antwoor-
den op vragen als ‘Groeien haren en 
nagels door na intreding van de dood?’ 

en ‘Waarom kun je een lijk beter niet 
op de mond kussen?’

Einde
Het slotnummer is misschien een 
begrijpelijke keuze aan het einde van 
een voorstelling: een lentelied waarin 
vrede heerst, ook met broers dood. 
Maar het lijkt ook de onvermijdelijke 
prijs voor het toegankelijker maken 
van de dood. Een tegenstrijdigheid 
die wellicht ook een museum op een 
begraafplaats parten speelt. Werkelijke 
doem, de onverdraaglijke uitzichtloos-
heid, de ultieme eenzaamheid, de echte 
Dood, die bezoek je niet.
De echte klap blijft uit in de voorstel-
ling. En dat is misschien maar goed 
ook. 
Nee, niet alleen voor nabestaanden, 
‘Broertje Dood’ is voor iedereen de 
moeite waard. #

Museum Tot Zover op de Nieuwe Ooster is decor van het  
muziektheaterstuk ‘Broertje Dood’ van Groenteman en Vrouw. 
Eind februari zit het zaaltje vier keer vol, het stuk  
geprogrammeerd door Oostblok is uitverkocht. In mei krijgt de 
potentiële bezoeker vier nieuwe kansen. 

Het is (niet) goed zo 
Tekst: Arie van Tol | Fotografie: Saris&den Engelsman 

Jan Groenteman en Kiki Jaski maakten een voorstelling rond het lastige thema ‘de dood’

Deze talkshow gaat in op de literaire 
actualiteit: van de gasten die worden 
uitgenodigd verscheen recent een boek. 
Een uur lang worden twee auteurs 
geïnterviewd over hun werk. Tussen de 
twee boeken, die op het eerste gezicht 
weinig met elkaar te maken lijken te 
hebben, wordt altijd een interessante 
link gelegd. De gasten gaan in gesprek 
met elkaar en het publiek. Bovendien is 
er de vaste rubriek ‘Uit de kast’. Daarbij 

halen de twee 
schrijvers uit 
de boeken-
kast van OBA 
Linnaeus een 
favoriet boek, 
of anders een 
boek dat ze 
direct heeft 
geïnspireerd 
bij het schrij-
ven.
Doel van het 
programma 
is de toe-
schouwers 
enthousiast te 
maken om te 

lezen. Met de zomer in het vooruitzicht 
blijkt er weer veel mooi nieuw werk te 
zijn dat het verdient om lekker in zon 
of schaduw gelezen te worden.

Spannende mix
Zo is er de vierde roman Schuld, van 
Walter van den Berg, verkozen tot boek 
van februari bij De Wereld Draait Door. 
Hij schreef al drie romans maar met 
zijn overstap naar de jonge uitgever 

Das Mag, lijkt hij zijn grote doorbraak 
te hebben gemaakt. Hij schrijft veel 
over bewoners van Nieuw-West en 
daar zal hij in Oost eens goed over 
doorgevraagd worden.
Diezelfde avond is ook Anton Valens 
aanwezig. Van deze auteur is de redac-
tie van Schrijvers uit Oost al langere 
tijd fan. Hij groeide op in Groningen 
en volgde zijn opleidingen tot kunst-
schilder in Nederland en de Verenigde 
Staten. In 2004 debuteerde hij met de  
roman Meester in de hygiëne. Het boek 
werd meerdere keren bekroond. In 
februari 2016 verscheen Het compost-
circulatieplan. Deze roman vormt de 
geboorte van een tuinder, het logboek 
van een volkstuin en een roman over 
verlies, dood en leven.
Er wordt voor de invulling van het pro-
gramma gezocht naar een spannende 
mix van gasten: bekende en onbekende 
namen, jong talent en ervaren auteurs. 
In de categorie jong talent is Roos van 
Rijswijk uitgenodigd, waarvan onlangs 
de debuutroman Onheilig verscheen en 
die – als zoiets bestaat – door verschil-
lende recensenten en schrijvers een 
‘natuurtalent’ wordt genoemd. Zij ver-
telt over haar debuut, maar ook over 
haar liefde voor het korte verhaal. Zij is 
namelijk initiatiefnemer van de J.M.A. 
Biesheuvelprijs, de enige prijs voor de 
beste bundel met korte verhalen.
De eerste winnaar van die prijs is onze 
andere gast die avond: Rob van Essen. 
Van hem verscheen in maart weer een 
nieuw boek: Kind van de verzorgings-
staat. Deze schrijver heeft een zeer di-
vers oeuvre; verhalenbundels, romans 
en meer autobiografisch werk.

Open Joodse Huizen
De bijeenkomsten vinden elke derde 
donderdag van de maand plaats van 

18:00 tot 19:00. De eerst volgende 
bijeenkomsten zijn op 21 april (Anton 
Valens en Walter van den Berg) en op 
19 mei (Rob van Essen en Roos van 
Rijswijk).
Daarnaast wordt er gewerkt aan een 
programma in het kader van Open 
Joodse Huizen. Op 4 mei worden in 
huizen door heel Nederland verhalen 
verteld over het joodse leven in en om 
de Tweede Wereldoorlog. En ook in 
OBA Linnaeus. In de ochtend, vanaf 
11:00, komen verschillende schrijvers 
voorlezen en vertellen. Auke Kok leest 
een fragment over Joodse sporters en 
radiocommentator Han Hollander. 
Het verhaal van Denise Citroen gaat in 
op de geschiedenis van een huis aan 
de Henri Polaklaan. Daniël Metz is te 
gast en leest een verhaal voor over een 
woning aan de Middenweg. Naast het 
voorlezen worden de gasten geïnter-
viewd en is er ruimte voor het stellen 
van vragen.

Het is dus serieus tussen OBA Linnaeus, 
Boekhandel Linnaeus en de redac-
tie van Schrijvers uit Oost. Maar dat 
betekent niet dat de literaire roadshow 
ten einde is. Er wordt ondertussen hard 
aan gewerkt om die, mogelijk in een 
iets vernieuwde vorm, weer terug te 
laten komen in 2017. Mét de wedstrijd 
Schrijf je Straat. #

Linnaeus Live is gratis te bezoeken. 
Reserveren wordt op prijs gesteld.  Dat 
kan aan de balie, via (020) 6940773 of 
linnaeus@oba.nl. OBA Linnaeus aan de 
Linnaeusstraat 44 

Tekst en fotografie: Maaike Bergstra 

Een vaste verbintenis 

Schrijvers uit Oost is een literaire roadshow: de bijeenkomsten 
met schrijvers, die wonen en werken in Oost, vinden plaats 
op diverse locaties. Nu is de redactie ook een verbintenis aan-
gegaan met één vaste locatie: de nieuwe OBA op de Linnaeus-
straat. In samenwerking met de Linnaeus Boekhandel wordt 
daar elke maand een programma verzorgd: Linnaeus Live. 

Schrijvers tijdens de literaire roadshow Schrijvers uit Oost
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Tekst en fotografie: Ton Hendrix

De FAO, de Wereldvoedselorganisatie van de VN, heeft het jaar 2016 uitgeroepen tot het ‘Inter-
nationale jaar van de Peulvruchten’. ‘Peulvruchten zijn belangrijke voedingsgewassen voor de 
voedselzekerheid in grote delen van Latijns-Amerika, Afrika en Azië, ze zijn daar al sinds hon-
derden jaren een essentieel onderdeel van het menselijke dieet. Toch wordt hun voedingswaarde 
niet algemeen erkend. Peulvruchten zijn gezond, vezelrijk, voedzaam en milieuvriendelijk. Toch 
eten we in Europa er maar een schamele negen ons per persoon per jaar van,’ aldus de FAO. 

2016: Het Jaar van de Peulvrucht 

Peulvruchten, wat zijn dat precies? 
Onder de noemer peulvruchten val-
len bonen, erwten, linzen, kiemgroen-
ten, lupinen, soja en pinda’s. Je hebt 
verse peulvruchten zoals sperziebonen, 
tuinbonen en snijbonen en gedroogde 
zoals linzen, kikkererwten, kapucijners, 
limabonen, kidneybonen, adukibonen, 
sojabonen, bruine bonen en spliterw-
ten. We eten ze als soep (bruine bonen-
soep), in een salade of stoofpotje. Denk 

bijvoorbeeld ook aan curry met linzen, 
chili sin carne, gebakken bonen of fala-
fel (burgers van kikkererwten). Je kunt 
ze ook prima eten als vleesvervanger.

Plantaardige eiwitten
En waarom zou je meer peulvruchten 
moeten eten?  ‘Willen we de groei-
ende wereldbevolking kunnen blijven 
voeden,’ aldus Urgenda, de Nederlandse 
organisatie voor duurzaamheid, ‘dan 

zullen we veel meer plantaardige en 
veel minder dierlijke eiwitten moeten 
consumeren. In deze overgang is een 
belangrijke rol voor peulvruchten weg-
gelegd. Peulvruchten zijn namelijk rijk 
aan eiwitten en koolhydraten, ze bevat-
ten weinig calorieën en veel mineralen 
zoals ijzer en calcium, en B-vitaminen, 
en zitten vol met gezonde voedingsve-
zels. Het is één van de beste leveranciers 
van plantaardige eiwitten en de basis 
van veel vleesvervangers. Het is niet 
alleen een goed alternatief voor vlees, 
maar ook voor eiwitten uit zuivel. De 
productiekosten van eiwitten uit zuivel 
zijn vijf keer zo hoog, die voor vlees nog 
hoger.’

Combinatieteelt
Peulvruchten zijn in feite zaden in of 
zonder peul, afkomstig van vlinder-
bloemige planten. De meeste soorten 
vlinderbloemigen leven in symbiose 
met stikstofbindende bacteriën. Deze 
bacteriën bevatten een enzym dat de 
plant kan gebruiken in z’n stofwisseling. 
In ruil voorziet de plant de bacteriën 
van koolhydraten en eiwitten. Zo zijn 
peulvruchten stikstofbinders en verbe-
teren ze de bodemvruchtbaarheid. 
Peulen en doperwten zijn dan ook heel 
geschikt om te plaatsen bij gewassen zo-

als pompoenen en komkommers, welke 
juist een grote hoeveelheid stikstof op-
nemen. Dit noemen we combinatieteelt. 
Ook kun je op de plek van vlinderbloe-
migen het volgende seizoen koolsoorten 
kweken om dezelfde reden. Dan volg je 
het systeem van wisselteelt.  

Soorten
Peulen of doperwten zijn simpele ge-
wassen om te kweken. Doorgaans wordt 
een stuk gaas gebruikt of rijshout. De 
peulen of doperwten klimmen daar dan 
zelf tegenop. 
Droogbonen zijn in talloze soorten te 
verkrijgen, als stambonen en als stok-
bonen. De stokbonen zijn lange planten 
die langs een stok omhoog groeien, 
meestal zijn het snijbonen. Je kunt drie 
stokken  aan de top bij elkaar binden, 
zodat je een wigwam krijgt. Meestal 
geven ze erg mooie bloemen. De stam-
bonen blijven kleiner. Dit zijn meestal 
slabonen of sperziebonen. 
Peulvruchten hebben nauwelijks be-
mesting nodig. Ze vragen wel een iets 
warmere grond, dus vanaf de tweede 
helft van mei kun je ze zaaien.  

In het jaar van de peulvrucht gaan we 
ook kijken hoe wij als moestuiniers 
kunnen bijdragen aan het behoud en de 
verspreiding van oude, niet-commerci-
ele, rassen. Sinds de invoering van indu-
striële landbouw zijn we een heel groot 
deel van de diversiteit aan beschikbare 
(bonen)rassen kwijtgeraakt. Dat wat 
bewaard is gebleven is grotendeels te 
danken aan amateurs die op volkstui-
nen en in achtertuinen de zaden van 
oude rassen zijn blijven verzamelen, 
zoals het heilige boontje of het Wierin-
ger boontje. 
Je weet het: peulvruchten zijn niet al-
leen erg lekker, maar ook erg leuk om te 
kweken!
http://www.fao.org/pulses-2016/en/
Reacties: tonquichot@gmail.com

Tekst: Anneke Hesp | Fotografie: Hans Heitgeert 

Er is een nieuw groen park aan de Middenweg. Overdekt. Wie 
nieuwsgierig is kan zo naar binnen lopen en rondkijken in een 
wereld van gras, planten, een kampvuurtje en kurk. Veel is er 
kunst. Maar het idee achter PopinnPark draait meer om duur-
zaamheid en om het bij elkaar brengen van buurtbewoners die 
samen aan die duurzaamheid willen werken.  

PopinnPark met kurk 

Oost is een nieuwe hangplek rijker. 
Behalve de open parken en de talloze 
plekken voor een drankje en een hapje 
is er nu het PopinnPark. Wil je zitten en 
je boek lezen, wil je thee, wil je je eigen 
picknick meenemen, wil je er afspre-
ken? Het kan allemaal. En je betaalt wat 
je vindt dat het waard is. 
De initiatiefnemers René Dronkers 
en Esther Verhamme vinden dat geen 
riskant gegeven. ‘Het is eerder gedaan 
en het kan goed werken. Vertrouwen 
geven werkt echt.’ Ruimte voor dit soort 
experimenten is een van de ongewone 
trekjes aan de nieuwe pop-in winkels 
zoals we die de afgelopen jaren in Oost 
zien ontspringen. En de mensen achter 
het park willen niets minder dan de 
planeet verbeteren en begrijpen goed 
dat bij die brede ambitie kleine maar 
radicale stapjes nodig zijn. 

Vrijwilligers
Dronkers is zelf jarenlang reclameman 
geweest en raakte ervan overtuigd dat 
met pure commercie die ambitie niet 
echt werkelijkheid zou kunnen worden. 

‘Je kunt niet je hele leven doorgaan met 
lucht verkopen. Zo’n jongen als Boyan 
Slat die begonnen is met The Ocean 
Cleanup. Dat is toch een voorbeeld dat 
duidelijk maakt dat we allemaal stap-
pen kunnen maken die uiteindelijk de 
planeet beter maken.’ 
Daarom staat PopinnPark ook open voor 
vrijwilligers. Dronkers: ‘Er is zoveel te 
doen. Groene vingers? Fijn, maar liefde 
voor groen is ook prima.’
Bovendien worden er wel degelijk ook 
zakelijke belangen gediend. Dronkers: 
‘Je kunt hier luieren in een echte Fatboy, 
de planten in flessen bewonderen en 

allerlei toepassingen van kurk bekij-
ken. Zo beschouwd is dit eigenlijk een 
showroom voor alles wat je hierbinnen 
aantreft. Ook de draagbare tuinen zijn 
gewoon te koop.‘  

Films
Honderd jaar geleden was op deze plek 
het Oostertheater. Daar werden stomme 
films vertoond, waarbij een explicateur 
nodig was. Met de komst van de geluids-
film veranderde het Oostertheater in 
het Bio Theater. Aan in totaal 60 jaar 
bioscoopfunctie herinneren nog de 
vloer die heel geleidelijk omlaag loopt 
en de overgang tussen het gewone 
plafond (vroeger zat daar het balkon 
boven) en een nieuwer planken plafond 
dat gemaakt werd toen MS Mode erin 
kwam. Maar de winkel moest sluiten en 
eind van dit jaar volgt de sloop. 
Nu zijn er ook weer films te zien op 
deze plek. PopinnPark presenteert elke 
woensdagavond films die te maken 
hebben met groen, natuur of duurzaam-
heid. Andere evenementen rond dit 
thema zijn workshops en wekelijkse 
lezingen. Verder staan kunstexposities 
en op zondagen optredens van singer-
songwriters op het programma.   
In de ochtenden zijn er lessen mind-
fulness, tai-chi, zwangerschapsgym en 
yoga en natuurlijk is er op de woensdag-
middagen een programma voor kin-
deren. Maar er is ook nog ruimte voor 
verjaardagen, bedrijfsborrels, presen-
taties, het showen van je nieuwe baby 
als je eigen appartementje wat te klein 
is. En vooral voor festiviteiten met een 
groen tintje.#

Meer informatie op popinnpark.nl of 
facebook.com/poppinparkVeel belangstellenden bij de opening van PopinnPark
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Tekst en fotografie: Rose Bartholomé 

Wie door de Vrolikstraat naar metrohalte Wibautstraat loopt, 
ziet aan de rechterkant, achter een bescheiden pui, Buurthuis-
kamer Oase. Ooit had de Vrolikstraat de naam de saaiste en 
treurigste straat van Amsterdam te zijn. Een groep buren nam 
het initiatief om een ‘oase’ van nabuurschap te organiseren: de 
Vrolikstraat kreeg een eigen buurthuiskamer, lang voordat de 
gemeente het participatiebeleid hoog in het vaandel voerde.  

Een oase van nabuurschap

Vanwege de renovatie dreigde Oase te 
verdwijnen. De woningbouwvereniging 
had echter geen rekening gehouden 
met Lenie Nissink en Sylvia Schellevis. 
Deze doortastende dames vonden dat 
een mooi initiatief als Oase niet mocht 
sneuvelen. ‘Met behulp van een team 
vrijwilligers en een grote dosis enthou-
siasme hebben wij het pand van de 
woningbouwvereniging kunnen huren,’ 
vertelt Sylvia. ‘Wij hebben een stichting 
gevormd met Wim Konijn als penning-
meester. Als stichting kregen wij een 
beetje financiële steun van het stads-
deel, het Oranjefonds en het VSB-fonds.’
Oase heeft het goed voor elkaar: een 
prachtige buurthuiskamer met tuin en 
een professionele keuken.

Zonder stekels
Lenie en Sylvia zijn op dit moment nog 
net zo enthousiast als in het begin. De 
eerste vrijdag van de maand staat in 
het teken van lekker eten. Buren die 
hun oorsprong hebben in verschillende 
windstreken zetten om de beurt de 
koksmuts op. Zo heeft Deyanira laatst 
een authentieke Mexicaanse cactus-
salade gemaakt. ‘Zonder stekels,’ stelt 
Sylvia mij gerust. ‘Het leuke is dat Oase 
soms een opstap is om met kookkunsten 
een inkomen te verdienen. Ken jij het 
geheim van de Vrolikstraat? Dat zijn de 

Indonesische rijsttafels van Herly. Op 
Koningsdag haal je bij haar overheer-
lijk Indonesisch eten. Je moet wél haar 
keukenraam weten te vinden.’ Herly 
kookt nu professioneel en niet alleen 
Indonesisch. Ook op de maandelijkse 
filmavond maakt zij het eten.

In Oase is nog veel meer te doen. Dins-
dags en zaterdags kun je er lunchen. 
Voor een klein bedrag wordt een over-
heerlijke soep geserveerd. Je kunt er ook 
Spaanse les volgen en boeken ruilen. 
De middagen staan in het teken van 
huiswerk maken en bijlessen. Roeland 
Roos, een voormalig docent wiskunde 
en personal coach, geeft scholieren 
begeleiding bij exacte vakken.

Van denksporten tot handwerken
Oase biedt buurtbewoners ruimte 
zodat die zelf iets voor de buurt kunnen 
organiseren, bijvoorbeeld een cursus, 
een workshop of een burenquiz. Buren 
kunnen een wandelgroep starten, een 
workshop geven of een lezing organi-

‘Wij willen een 
brede groep mensen 
in Oase ontvangen’

Bij de maandelijkse maaltijd koken buren om de beurt en serveren eten uit alle windstreken

seren. In Oase is veel mogelijk. Sylvia: 
‘Wij willen een brede groep mensen 
in Oase ontvangen. Wij willen bijvoor-
beeld ruimte bieden aan Marokkaanse 
vrouwen zodat die kunnen komen 
handwerken. Ook denksporters zijn 
welkom. Zij kunnen ’s avonds bridgen of 
cryptogrammen maken.’
De gebruikers moeten zelf de huurkos-
ten opbrengen. Voor activiteiten gericht 
op buren met koopkracht is dat geen 
probleem. Voor mensen met een kleine 
beurs of activiteiten die een langzame 
start hebben, vormt de huurprijs soms 
wel een beletsel.
Bij de start dachten Sylvia en Lenie dat 
er vooral behoefte was aan ruimte voor 
cursussen en lezingen. Nu blijkt dat 
er veel vraag is naar ruimte om iets te 
vieren of te vergaderen. Zo vierde een 

Eritrees gezin hier een verjaardag voor 
de kinderen, een Marokkaanse familie 
gaf een bruiloftsdiner en de Zweeds-Ne-
derlandse Vereniging viert hier jaarlijks 
het Kreeftenfeest. ‘De losse verhuur 
moet het op den duur mogelijk maken 
om meer activiteiten voor mensen met 
een kleine beurs te organiseren,’ zegt 
Lenie.
Het gaat zo goed dat Sylvia en Lenie het 
bijna niet kunnen bijbenen. Het kost wel 
veel tijd. Daarom zijn zij op zoek naar 
vrijwilligers die af en toe het pand ope-
nen en gebruikers wegwijs maken. #

Buurtgenoten, loop een keer binnen: 
Vrolikstraat 281. 
Kijk op www.oasestichting.nl of 
voeg Buurthuiskamer Oase toe aan 
Facebook.

Tekst: Annemarije Pronk | Fotografie: Lonneke Vaandriks 

8 maart: internationale vrouwendag. Internationaal was deze 
dag zeker in Buurthuis De Meevaart in de Indische Buurt, waar 
vrouwen van allerlei achtergronden op afgekomen waren. Met 
het veelzijdige programma van workshops, een documentaire 
en gedichten, afgewisseld met vrouwelijke stand-up-comedians, 
werd de kick off voor de Vrouwen Community Oost een feit.   

Natuurlijk houdt God van vrouwen 
ontstaan in New York uit onvrede 
met de arbeidsomstandigheden in de 
textielindustrie. Vrouwen claimden 
‘bread & roses’ met een optocht door 
de straten. Nu lijken de Nederlandse 
vrouwen volop kansen te hebben in het 
onderwijs, in de politiek en om econo-
misch zelfstandig te zijn. Maar d’Ancona 
wees erop dat de achterstand nog niet is 
ingehaald. Veel vrouwen werken niet of 
parttime. De zorgtaak voor kinderen ligt 
nog altijd veel meer bij de moeders.

Inspirerende verschillen
Vervolgens konden de deelnemers 
kiezen uit workshops die allemaal als 
hoofdthema inspiratie hadden. Ikzelf 
sloot me aan bij ‘Durf te stralen! Durf te 
dromen!’ onder leiding van Hanne van 
der Kolk. Mij werd gevraagd de kwalitei-
ten van mijn buurvrouw op te schrijven. 
Verschillen inspireren en als verschillen 
opgeheven worden, blijven overeen-
komsten over: een eye-opener. Aan de 
hand van korte teksten werd gevraagd 
aan te geven hoe jij jezelf ziet over vijf 
jaar en hoe je dat bereikt. ‘Wees jezelf 
en volg je hart’ is mijn suggestie.
De tweede workshop ‘Nieuw elan voor 
lijf en leven’ werd geleid door Joanna 
Kruzycka. Zij vertelde hoe zij als jong 
meisje haar passie voor gezonde voe-
ding had opgedaan. Thiandi Grooff heeft 
een handicap waarmee in Nederland 
geen enkele school haar accepteerde. 
Ze is naar Londen verhuisd op haar 

veertiende, waar ze dankzij een speciale 
techniek heeft leren typen. Binnen vijf 
jaar heeft ze toen haar bachelor ge-
haald! Zij leidde de workshop ‘Inspiratie 
putten uit tegenslag’ waarbij alles in 
dichtvorm opgeschreven werd. Tot slot 
kregen de deelnemers van de workshop 
onder leiding van Renu Jarbandhan 
handvatten om uit de verschillen tussen 
mensen kracht te putten.

Houdt God van vrouwen?
De film ‘Houdt God van vrouwen?’ van 
Emile Rouveroy – bekroond als de beste 
documentaire van 2013 – ontlokte veel 
reacties aan de zaal. We zien in de film 
de boerin, moeder, weduwe en geënga-
geerde vrouw Hilligje Kok-Bisschop, die 
opgroeide in een gereformeerd milieu 
en in Staphorst woont. Zij wil graag een 
actieve rol spelen in de kerkenraad en 
bij de Staatkundig Gereformeerde Partij. 
Zij krijgt echter geen voet aan de grond 
in het mannenbolwerk, dat zich beroept 
op de door God ingestelde natuurlijke 
orde. Voor het publiek was dit herken-
baar.
Na de gezamenlijke maaltijd werd het 
tijd voor ‘Arto Lokalo Femina’ met optre-
dens van een dichteres en van stand-
up-comedians. De artiesten hebben hun 
roots in Suriname, Armenië, Mexico, 
Fryslân, Sri Lanka en Indonesië. Zij lie-
ten met hun scherpe gevoel voor humor 
zien dat er meer overeenkomsten dan 
verschillen bestaan tussen vrouwen. 
Zo kon de Internationale Vrouwendag 
Indische Buurt naadloos overgaan in de 
Vrouwen Community Oost die de onder-
linge verbondenheid voortaan gestalte 
geeft. #

Oud-minister en oprichtster van Opzij 
Hedy d’Ancona beet de spits af. Zij 
vertelde dat in Italië een dorp bestaat 
waar de vrouwen elkaar feliciteren met 

vrouwendag en vervolgens de boel de 
boel laten. De mannen moeten die dag 
maar alles zelf doen…
Internationale vrouwendag is in 1908 

Het publiek vormde een bonte mix van etnische en culturele achtergronden
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Tekst, gedicht en fotografie: Méland Langeveld 

In de reeks Sculpturen van Oost het kunstwerk ‘Man & 
Schaap’ van de Amsterdamse kunstenaar Merijn Bolink. Het 
beeld is van brons, en het bevindt zich sinds 2003 in een vijver 
tussen de Flevoparkweg, Zeeburgerdijk en Zuiderzeeweg. 

Man & Schaap 

Midden in het water steken een scha-
penkop en een hoofd van een man bo-
ven het water uit. Ze kijken elkaar recht 
in de ogen aan. Stralen water komen uit 
de ogen van de man en zijn gericht op 
de ogen van het schaap. Beiden staan tot 
aan hun nek in het water.

’s Winters is de waterstraal buiten werking

Volgens Bolink ontstaat er een vorm 
van communicatie tussen mens en dier 
wanneer ze elkaar in de ogen aankijken, 
ook al hebben ze geen idee wat er in de 
ander omgaat. De waterstralen uit de 
ogen van de man zijn volgens hem een 
vertaling van dat gevoel. De lichamen 

Man & Schaap

De wind haast
en raast
aan me voorbij,
ergens ver weg
blèrt een schaap

licht van bliksem
schrikt, de hemel huilt
in het grauwe water
staat een schaap, ze kijkt
me strak in de ogen aan

droevig bekoorlijk ademt
ze haar woorden
in mijn oor, zwemmen 
onze dromen tegen
de stroom

en begrijpen
wij elkaar, daar

in dat groezelige water.

© Méland Langeveld

van beiden bevinden zich onder water. 
De kunstenaar verwijst daarmee naar 
het verleden van dit gebied. Doorbraken 
in de oude Zeeburgerdijk waren vroeger 
schering en inslag waardoor de achter-
liggende polder onder water kwam te 
staan. 
Bolink ontdekt en creëert als een weten-
schapper. Z’n beelden zijn meestal op-
gebouwd uit bestaande objecten, dode 
dieren of planten. De procedés die hij 
toepast zijn verdubbeling, versmelting 
of ontleding. In alle gevallen gaat het 
er volgens hem om ‘de ziel van dingen’ 
bloot te leggen.

Hitchcock
Bolink maakte ooit een schetsje voor 
een fontein met twee koppen: een 
man en een vrouw. Later neemt hij 
dat schetsje als uitgangspunt voor zijn 
ontwerp. Voor het presentatiemodel 
heeft hij enkele voorbeeldkoppen nodig. 
Hij gaat naar een feestwinkel en vindt 
daar een masker van Hitchcock. Het is 
precies het hoofd dat hij in gedachten 
heeft: ‘Ik vond daar ook het hoofd van 
een schaap. Het idee van een mens en 
een dier leek me toen veel interessanter, 
en het is een oud thema van mij: de rela-
tie tussen mens en dier, het wederzijds 
onbegrip.’
Met dit idee hoeft hij ook niet na te 
denken over de richting van de water-
stralen. ‘Als je hoofden hebt van twee 
mensen, een man en een vrouw, wordt 
het heel belangrijk of de straal van de 
een naar de ander gaat of omgekeerd. 
Vanuit de ogen van de man naar de 
ogen van het schaap is heel logisch. Als 
mens kun je namelijk op allerlei ma-
nieren kijken. Als dier kun je dat niet, 
terwijl er toch heel veel omgaat in een 
dier. Dat intrigeert me.’
Het hoofd van Hitchcock als model wil 
hij niet gebruiken: ‘Ik dacht toen aan 
een vriend van mij. Hij heeft een heel 
karakteristiek joods hoofd en ook geen 

haar. In dezelfde seconde dat ik aan 
hem dacht kwam in mijn hoofd op dat 
hij Schaap met z’n achternaam heette. 
Dat kwam zo goed bij elkaar, het moest 
wel een soort teken zijn.’ (citaten afkom-
stig uit: De Fonteinen van Amsterdam, 
2005)

Merijn Bolink – geboren in 1967 in Am-
sterdam – is beeldhouwer, installatie-
kunstenaar en tekenaar. Hij studeerde 
van 1987 tot 1992 aan de Academie van 
Kunst en Industrie (AKI) in Enschede, en 
woont en werkt in Amsterdam. #

Het volgende gedicht is van mijn hand, 
ik schreef het onlangs, en het heeft het 
kunstwerk als uitgangspunt.

Tekst: Anneke Hesp 

Het Rijksmuseum laat Breitner’s 13 schilderijen van een meisje in kimono zien. We staan stil in 
de zaal, de docent en de huisarts. ‘Ze is wel bleek,’ zeg ik, ‘als ze zo op school kwam, zou ik haar 
vragen of ze zich niet lekker voelde.’ De huisarts knikt: ‘Ze kan iets onder de leden hebben. Als je 
nagaat dat ze later sterft aan tuberculose … Ik krijg er een beetje unheimisch gevoel bij.’ 

En hoe gaat het met Geesje Kwak?  

Geesje Kwak is nooit het mooiste meisje 
van de klas geweest met haar flaporen. 
Het schipperskind woont in de Dapper-
buurt, onder andere aan de Tweede van 
Swindenstraat. Ze is zestien jaar in 1893 
en werkt al een poosje in een naaiate-
lier. 
En dan spreekt een vreemde man haar 
op straat aan en zegt dat hij schilder is. 
Het is de welgestelde Breitner die aan 
het herstellen is van een geslachtsziekte. 
Maar daarover wordt niet gesproken, 
wel over poseren en over het geld dat ze 
ermee kan verdienen.  

Gladde praatjes
Het moet een onhandige ontmoeting 
zijn geweest. Een tijdgenoot meldt dat 
de schilder een nerveuze man was: ‘Een 
normale conversatie was onmogelijk: hij 
sprak in korte stijve zinnen die regelma-
tig werden onderbroken door abrupte 
lachsalvo’s… Hij schaakte liever… dan 
dat hij een gesprek voerde.’ Toch lukt 
het hem haar over te halen. 
Was het in de Linnaeusstraat waar ze 
liep? Of ergens in de Dapperbuurt met 
al die goedkope woningen voor arme 
mensen? Of in het Oosterpark waar hij 
vanuit zijn atelier zo’n prachtig uitzicht 
op had gehad en waar hij nog vaak 
kwam? Breitner was uit dat atelier weg-

gegaan want buurman Isaac Israels had 
er een handje van om zijn modellen op 

Hendrik Breitner: Meisje in rode kimono

de trap aan te spreken en ze van hem af 
te pikken met zijn gladde praatjes. 

Papa en mama
Daar hoeft hij niet bang voor te zijn 
nu hij een atelier heeft aan de Laurier-
gracht. Het geld dat hij Geesje belooft  is 
de moeite van het lopen naar de Jordaan 
zeker waard. De schilder maakt foto’s en 
snelle schetsen, dus ze hoeft geen weken 
achter elkaar te poseren. Kon ze erbij 
blijven werken in het naaiatelier? Moest 
ze het geld thuis afgeven? Wat vonden 
papa en mama er eigenlijk van?

Emigreren
Het zijn van die vragen die automatisch 
omhoog komen bij een huisarts en een 
lerares. Maar de doorsnee kunstre-
censent noemt haar frêle en dromerig, 
de muze van Breitner. En de kostbare 
kimono’s en het fraaie interieur waarin 
ze poseert, roepen die sprookjes op. 
Twee jaar na de ontmoeting emigreert 
Geesje naar Zuid Afrika. Geen stap van 
een droomster, maar van een doortas-
tend iemand. Had ze al tuberculose? 
Hoopt ze in een beter klimaat de ziekte 
terug te kunnen dringen? Leraren en 
artsen stellen andere vragen dan kunst-
recensenten. #

U kunt bij de tentoonstelling Meisjes 
in Kimono nog tot en met 22 mei vragen 
stellen.
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Tekst: Hella de Groot | Fotografie: Gerard Valentijn

Foam mag dan gevestigd zijn in een statig pand aan de Keizersgracht, dit voorjaar trekt het 
fotografiemuseum de wijk in met het project Twee keer kijken. Door middel van de fotografie 
maken twee generaties hierin kennis met elkaar. Twee keer kijken loopt in vier stadsdelen, 
waaronder Oost. 

‘Het groene knopje als beste vriend’ 

Een zonnige frisse maandagmorgen in 
Flevopoort aan het Kramatplantsoen. 
Madieke Hupperets (29) van de afde-
ling Educatie van Foam heet de deelne-
mers van de fotoworkshop - een aantal 
60 plussers en even zovele jongeren 
– hartelijk welkom. ‘Jullie gaan samen 
fotograferen,’ legt ze uit, ‘maar eerst 
gaan jullie in groepjes met elkaar kennis 
maken’. De jongeren – tussen 13 en 17 
jaar oud – zitten op de Luca Praktijk-
school, om de hoek van het Kramat-
plantsoen. De volwassen deelnemers 
wonen in diverse delen van Oost. Toch 
is de kans klein dat ze elkaar al eens 
ontmoet hebben.

Zwart-wit
Verlegen zitten Amira (13) en Bilge (13) 
tegenover Antoinette (64) en Han (69). 
Alle vier hebben ze een foto van zichzelf 
meegenomen. Die zal het kennisma-
kingsgesprek op gang (moeten) brengen. 
Han (‘Zal ik maar beginnen?’) laat twee 
zwart-witfoto’s uit zijn jeugd zien, een 
van zichzelf met zijn zusje Marijke, die 
het later tot fotomodel en actrice zou 
schoppen. Han volgt een cursus fotogra-
feren bij Crea, daardoor kijkt hij heel 
anders naar de dingen om zich heen, 
vertelt hij. Hij vraagt de meisjes of ze 
ervaring hebben met fotograferen. Ze 
schudden hun hoofd, maar Amira zegt 
dat ze wel eens een selfie maakt met 
haar mobieltje. Ze haalt haar school-
foto tevoorschijn, waar ze glimlachend 
met een aquamarijne hoofddoek op 
staat. Met zachte stem zegt ze dat haar 
tweelingzusje Lobna verderop in het 
lokaal zit, bij het andere groepje. Als 
Antoinette aan de beurt is, toont ze 
een zwart-witfoto uit ‘circa 1954’ die 
om de hoek bij het Kramatplantsoen 
is genomen. Ze wijst op het blonde 
meisje dat ze was, in gezelschap van een 
Indonesisch vriendinnetje. Antoinette 
is bij het Javaplein opgegroeid en hoopt 

tijdens de workshop opnieuw die plek te 
fotograferen. De Turkse Bilge laat haar 
schoolfoto zien. Met een voorzichtig 
glimlachje luistert ze naar de opmerkin-
gen van de volwassenen over vroeger. 
Foto’s waren niet meteen klaar, je moest 
ze ‘laten ontwikkelen’. Dat duurde soms 
wel twéé weken!

Kijk en Klik maar!
‘Weten jullie wat een kader is?’ vraagt 
Madieke als iedereen weer bij elkaar zit 

voor de uitleg over portretten maken. 
Eén jongen maakt een vierhoekje met 
zijn handen. ‘Heel goed!’ roept Madieke 
enthousiast. Dit onderdeel heet Stop, 
kijk en klik. Via de beamer staan op de 
muur een aantal termen geprojecteerd 
waar je op kunt letten als je fotogra-
feert: kader, standpunt, licht, kleur, 
achtergrond en ‘het juiste moment’. In 
junior/seniorduo’s gaan de deelnemers 
oefenen met portretten maken. Madieke 
legt de werking van de kleine camera 
uit. ‘Let op het groene knopje, dat is je 
beste vriend! En als de foto wordt geno-
men horen jullie een piepje. Horen jullie 
het piepje?’ vraagt ze, drukkend op het 
groene knopje. ‘Nee!’ antwoordt Hans 
(79, gehoorapparaat). Hij vertrouwt op 
de expertise van zijn jonge fotopartner 

Bilge luistert naar Han’s verhalen over vroeger 

Madieke van Foam begeleid een groepje, 
waarin ook Dwars-fotografe Dineke

Jagpreet, die zelf 
een camera bezit, 
helpt Hans met 
het juiste knopje

Hans vertrouwt op de expertise van zijn jonge fotopartner Jagpreet

Jagpreet (17). Samen lopen ze de gang 
op voor een geschikte achtergrond bij 
het portret. Jagpreet weet het meteen. 
Hij legt zijn hand op de top van een 
gevel van een grachtenpand die op de 
gangwand staat afgebeeld. Hij kijkt 
Hans strak aan. Hans kijkt terug. Klikt. 
En zet de camera per ongeluk uit. Jag-
preet – die zelf een camera bezit – helpt 
Hans en neemt dan weer onverstoor-
baar dezelfde pose aan – totdat beiden 
tevreden zijn over de opname. Dan 
poseert Hans. De suggestie om samen 
met een op de muur geschilderde vrouw 
op de foto te gaan wijst hij vriendelijk 
af: ‘Ik vind haar niet zo aantrekkelijk’. 
Veel leuker vindt hij het om zijn handen 
op een fietsstuur te plaatsen terwijl 
een vrouw links op de muur ‘op hem 
afloopt’. Zonder witte kaders lijkt het 
beeld levensecht.

Madieke zet de foto’s aan het eind van 
de morgen op de laptop, ze worden 
allemaal op de muur geprojecteerd en 
op constructieve wijze besproken. Het 
ongemak van het begin van de ken-
nismaking is verdwenen, toch nemen 
de volwassen deelnemers eerder het 
woord dan de jongeren. Die komen 
overigens wél los bij een leuke oefening: 
ze mogen de volwassenen in oplopende 
leeftijd naast elkaar zetten. ‘Het valt 
toch een beetje tegen dat ik als oudste 
werd geschat,’ bekent Hans met een 
glimlach. De volgende keer gaan de 
duo’s naar buiten, samen de wereld in 
die Oost heet. #

Amira maakt wel 
eens een selfie met 
haar mobieltje
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Stefan is een van die gelukkige 
mensen die geen stress lijken 
te kennen. Voor ieder pro-
bleem is namelijk een oplos-
sing, is zijn overtuiging. Hij 
heeft er net een volle werk-
week bij ING op zitten, maar 
oogt zo fris als een hoentje. 
Hij is direct vanuit zijn werk 
gekomen. Brengt een kopje 
thee en een stukje taart (waar-
schuwing aan de lezer: dit is 
niet iedere vrijdag het geval, 
vandaag is er iemand jarig!) 
en vertelt over zijn werk voor 
het inloopspreekuur.

Als vrijwilliger is hij nu een 
halfjaar actief. De oproep voor 
een vrijwilliger bij administra-
tieve ondersteuning zag hij 
op het raam hangen van Post 
Oost. Stefan schreef zich in bij 
ViiA, volgde een training bij de 
Vrijwilligersacademie en kon 
aan de slag.
‘Administratie, het ordenen 
van informatie is iets wat mij 
ligt,’ zegt hij. ‘Voor mij is het 
een kleine moeite om men-
sen te helpen die daar wat 
ondersteuning bij kunnen 
gebruiken. Soms zijn mensen 
het overzicht kwijt en komen 
ze binnen met een tas vol 
ongeopende post. Dan help je 
heel praktisch met het openen 
en sorteren van de post. Wat 
ik leuk vind is dat ik bij dit 
werk mensen tegenkom die ik 
in mijn gewone baan niet zo 
snel zal zien.’

Voor elkaar
Stefan heeft het aardig voor 
elkaar: na een studie bedrijfs-
kunde vervulde hij meerdere 
managementbanen bij ING 
waarbij ‘procesverbetering’ 
een kernbegrip is. Hij woont 
vlak bij het Amstelstation, is 
gelukkig getrouwd en hoopt in 
mei vader te worden van een 
tweeling. Net als hij begint te 
vertellen over het ontwerpen 
van radiografisch bestuur-
bare autootjes, staat hij op en 
schudt de hand van de eerste 
cliënten, twee vrouwen met 

een aantal jaaropgaven in hun 
hand.
De vrouwen spreken Engels, 
Stefan dus ook. Hij bekijkt de 
documenten en stelt enkele 
vragen. Want, zo zal hij later 
zeggen: ‘Achter iedere vraag 
zit weer een andere vraag, en 
dat is de vraag die ze eigenlijk 
willen stellen.’ De cliënten blij-
ken vorig jaar te zijn beboet 
omdat ze te laat waren met 
het invullen van hun belas-
tingaangifte. Stefan overlegt 
kort met collega-vrijwilliger 
Ed. Hebben de dames een Di-
giD? Ja, dat hebben ze. Mooi! 
Stefan en Ed laten de internet-
pagina van de belastingdienst 
zien waar ze de aangifte 
kunnen invullen. Ze stellen 
de vrouwen voor om de week 
erop – na 1 maart – terug te 
komen om de belastingaan-
gifte digitaal te doen.

Zelfredzaamheid
Na het gesprek vult Stefan een 
klantenformulier in en zegt: 
‘Het is niet de bedoeling dat je 
zelfstandig dingen overneemt. 
Als vrijwilliger ondersteun je 
cliënten, maar je bent niet ver-
antwoordelijk. Dat blijven de 
cliënten zelf. Je werkt samen 
met de cliënt naar een oplos-
sing.’ Zelfredzaamheid is bij 
het inloopspreekuur van Grip 
op je Geld net zo vanzelfspre-
kend als ondersteuning. Dat 
geldt ook voor het vrijwilliger-
steam waar Stefan deel van 
uitmaakt. Hij aarzelt niet om 
even iets na te vragen bij een 
andere vrijwilliger of bij een 
medewerker van Civic.
Terwijl Ed een cliënte achter 
de pc helpt met de aanvraag 
van haar zorg- en huurtoeslag, 
schudt Stefan de hand van een 
dame die haar administratie 
goed op orde lijkt te hebben. 
Ze loopt echter achter met be-
talingen. Stefan vraagt beleefd 
of hij een document uit een 
mapje in haar ordner kan ha-
len. Natuurlijk, antwoordt ze. 
En hij vraagt de interviewer 
en de fotograaf beleefd of zij 
even naar de aangrenzende 
kamer willen vertrekken. 
Respect voor de privacy van 
de cliënte staat voorop. #

Het inloopspreekuur Grip op 
je Geld is op vrijdag tussen 
13.00 en 15.00 uur bij Civic, 
Ambonplein 63.

Wil je ook vrijwilligerswerk 
doen? Kijk voor actuele vaca-
tures op viia.nl of kom langs 
in Post Oost, Wijttenbach-
straat 36.

Stefan van Gogswaardt (31) is naast fulltime projectmanager, vrijwilliger op 
het inloopspreekuur van Grip op je Geld in Oost. Iedere vrijdagmiddag helpt 
hij mensen met vragen op het gebied van financiële administratie.

Tekst: Hella de Groot | Fotografie: Gerard Valentijn 

‘Voor ieder probleem is 
een oplossing’ 

Stefan van Gogswaardt helpt cliënten bij het ordenen van hun administratie

Het is niet de bedoeling 
dat je dingen van de cliënt 

overneemt

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.

Beestenboel
zkt. dierenvriend
Help jij de kinderboerderij met het verzorgen van 
dieren en het verwelkomen van bezoekers? 

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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Jeanette de Waard coördineert vanuit 
een kantoortje bij de Elthetokerk aan 
de Javastraat. In een gezellige ruimte 
naast haar lopen op woensdagochtend 
van 9.30 – 11.30 uur mensen binnen 
voor een kop koffie of thee. Al jaren 
komen sommigen er voor de gezellig-
heid, anderen komen er voor het eerst 
voor informatie.
‘Dat we vrijwilligers vertrouwensper-
sonen noemen is omdat we willen be-
nadrukken dat het in het contact vooral 
gaat om luisteren, om vertrouwen. De 
praktische vraag is eigenlijk vaak van 
ondergeschikt belang.’ Jeanette licht 
toe dat elke vrijwilliger een cursus van 
acht dagdelen krijgt aangeboden, en 
vervolgens ook eens per maand intervi-
sie en regelmatig themabijeenkomsten. 
Onder de vrijwilligers zijn ook stagiai-
res.
‘Alle mogelijke hulpvragen zijn denk-
baar. Een voorbeeld van een eenvou-
dige vraag is of iemand eens per week 
boodschappen kan doen voor of samen 
met een ouder persoon. Lastige kwes-
ties draaien vaak om ernstige ziekte, 
psychische problematiek of als mensen 
niet weten wat ze willen.’ De vrijwilli-

gersdienst kan een incidenteel karakter 
hebben, maar vaker is het voor een 
langere periode.
Een specifiek onderdeel van Buurthulp 
is Doortje. Een luisterend oor voor 
tienermeiden wordt geboden: in een 1 
op 1 contact, maar ook telefonisch (vijf 
werkdagen van 9 tot 20 uur).

Hulpvragen
Bij Buurthulp zijn zo’n 25 vrijwilligers 
gekoppeld aan een buurtbewoner of 
tienermeisje. Zo’n vijftien vrijwilligers 
zijn op een andere manier actief: bv. 
spreekuur, bestuur, administratie. Zo’n 
twintig mensen zijn er met een hulp-
vraag. Het 1 op 1 contact staat centraal, 
maar er wordt geprobeerd een band te 
hebben met alle betrokkenen. ‘In de El-
thetokerk hebben wij onze plek, maar 
Buurthulp is beslist niet alleen voor 
christelijke of kerkelijke buurtbewo-
ners. Het speelt geen rol bij het vragen 
of bieden van hulp.’
Jeanette krijgt binnenkort een collega, 
dan zijn er twee betaalde deeltijdkrach-
ten. Geld komt van een stadsdeelsub-
sidie (20 %) en van fondsen (80 %). 
Burennetwerk heeft zijn oorsprong ook 

binnen de protestantse kerk. Globaal 
kan gezegd worden dat het meer voor 
de eenvoudige vragen is, Buurthulp 
voor de wat meer vergende zaken.
Een specifiek voorbeeld kan Jeanette 
daar van geven: ‘Een oudere man vroeg 
of er iemand bij Buurthulp te vinden 
zou zijn die met het hem in de auto 
naar Amersfoort wilde mee rijden. Hij 
voelde zich bij het rijden te onzeker 
worden. Daar is een vertrouwens-
persoon voor gevonden.’ Soms is een 
contact meer bedoeld om een bewoner 
ergens naar toe te begeleiden. Soms wil 

iemand vooral begrip.
‘Te hoge verwachtingen van hulpvra-
gers komt regelmatig voor. Soms den-
ken ze een eindeloos beroep te kunnen 
doen op een vertrouwenspersoon. Hoe 
dan ook waken wij er voor dat onze 
vrijwilligers geen werk van professio-
nals over gaan nemen.’ Jeanette schetst 
ook dat nooit zeker is wat een vertrou-
wenspersoon aankan: ‘Laatst bleek een 
toch redelijk evenwichtig persoon niet 
tegen de somberheid van zijn maatje te 
kunnen.’
‘Buurthulp Amsterdam Oost is nog 
jong. We hopen dat meer vrijwilligers, 
maar vooral ook meer buurtbewoners 
met hun hulpvraag ons gemakkelij-
ker gaan vinden.’ Ga eens langs op 
woensdag tussen half 10 en half 12 bij 
Javastraat 116! #

Buurthulp Amsterdam Oost is er sinds twee jaar. Het is  
voortgekomen uit KIWOS (KInderWerk Op Straat) dat al 15 jaar 
bestaat. Buurtbewoners met een hulpvraag kunnen  
aankloppen bij Buurthulp. In een 1 op 1 contact bieden  
vertrouwenspersonen de gevraagde hulp. 

Vertrouwen is het belangrijkst 
Tekst: Arie van Tol | Fotografie: Buurthulp 

De vertrouwenspersonen van Buurthulp wonen regelmatig themabijeenkomsten bij

Home-Start is wijdverbreid. Zo’n 20 
jaar geleden begon het in een buurt-
huis in Leicester: een medewerker 
vroeg de moeder met wat gezinsproble-
men niet naar haar toe te komen, maar 
ging zelf naar het huis van de moeder. 
Dat was nieuw. Het was de basis van 
een programma dat de naam Home-
Start meekreeg.
Het idee verspreidde zich over Enge-
land en al snel ook over delen van het 
Europese continent. Ook in Nederland 
kwamen er initiatieven. In Amsterdam 

is het a.s. 1 mei precies tien jaar gele-
den dat er een afdeling van Home-Start 
begon. Zoals bij het merendeel van 
de afdelingen in Nederland is Home-
Start in Amsterdam ondergebracht bij 
Humanitas.
Sharifa Dia is één van de twee coördi-
natoren in Oost en vertelt verder, over 
de huidige praktijk.

Preventief
Er worden in Amsterdam Oost onge-
veer 50 gezinnen per jaar geholpen. 
Meestal blijft het bij een jaar. ‘De 
gezinnen die zich soms zelf aanmel-
den, maar vaak door verwijzers op het 
spoor van Home-Start zijn gebracht, 
hebben uiteenlopende vragen. Vragen 
die (nog) geen intensieve hulpverlening 
vergen, waarvoor inzet van vrijwilli-
gers preventief kan werken. Vaak gaat 
het om eenzaamheid, ziekte, armoede, 
schulden, scheiding of huisvestings-
problematiek. Er moet in het gezin een 
kind jonger dan zeven jaar zijn om 
in aanmerking te komen voor Home-
Start.’
Concreet betekent het volgens Sharifa: 
‘In hun wekelijkse ontmoeting gaan 
gezin en vrijwilliger naar de speeltuin, 
gaan gezamenlijk de buurt verken-
nen, of zijn thuis gewoon om bij een 

kop thee te praten en te spelen.’ ‘Een 
vrijwilliger komt nadrukkelijk niet om 
op te passen, niet om schoon te maken 
en ook niet om te zeggen hoe het moet. 
Niet de kinderen staan centraal, maar 
de moeder (met soms de vader). De 
vrijwilliger is niet louter het maatje 
voor de kinderen.’
Home-Start vertegenwoordigt geen 
opvoedingsrichting, maakt Sharifa 
duidelijk. Gelijkwaardigheid staat 
voorop, de presentietheorie (het ‘er 
zijn’). Problemen relativeren, door de 
gewoonheid er van te noemen. Nor-
maliseren, deproblematiseren, eigen 
kracht, het zijn allemaal begrippen die 
iets aanduiden van wat vrijwilligers te 
bieden hebben.

Op zoek
De tweedaagse training voor nieuwe 
vrijwilligers is essentieel, en dus 
verplicht. Home-Start biedt een eigen 
trainingsprogramma. Voor minimaal 
een jaar een dagdeel per week verbindt 
een vrijwilliger zich aan Home-Start. 
‘Natuurlijk zien wij vrijwilligers graag 
langer blijven. Er zijn er ook die al acht 
jaar dit mooie werk doen.’
‘Wij hechten aan regelmatig contact 
met de vrijwilliger. De drie evaluatie-
momenten met het gezin en de vrijwil-
liger in een jaar zijn belangrijk. Maar 
ook de intervisie eens in de zes weken 
is behalve leerzaam een bindend 
element. Er worden diverse vormen 
van bijscholing aangeboden, ook via 
Humanitas.’
‘Ervaring met (eigen) kinderen of op 
een andere manier met opvoeding 
blijkt vaak een pre bij onze vrijwil-

ligers. En natuurlijk moeten ze een 
sociale inslag hebben. Aan mannelijke 
vrijwilligers hebben we niet zo veel, de 
moeders willen vrijwel altijd per se een 
vrouw.’ 
Onvermijdelijk komt het gesprek uit 
op (ook) de uitdaging van Home-Start 
Oost: het tekort aan vrijwilligers, de 
moeilijkheid van het werven er van. 
Sharifa: ‘We zijn heel erg op zoek naar 
nieuwe vrijwilligers. Bij deze wil ik 
graag van de gelegenheid gebruik 
maken: meld je aan bij ons! We hebben 
je veel aan kennis en contact te bieden! 
En er zijn zo veel gezinnen die zitten te 
springen om een steuntje in de rug!’ #

Tekst: Arie van Tol | Fotografie: Home-Start 

Maatje voor 
gezinnen 
Een steuntje in de rug voor gezinnen door getrainde vrijwil-
ligers. Dat is waar Home-Start voor zorgt, ook in Amsterdam-
Oost. Bij het gezin thuis, eens per week, blijkt het luisterend 
oor vaak het belangrijkst. 

Er zijn in Amsterdam Oost veel 
grotere en kleinere organisaties 
die een vorm van 1 op 1 
maatjescontact organiseren. 
De grotere hebben vaak 
meerdere varianten, meerdere 
doelgroepen en zijn (ook) 
gemeentelijk dan wel landelijk 
bekend. Via de website is in de 
meeste gevallen meer informatie 
te verkrijgen, onder andere over 
hoe je je kunt aanmelden.
De namen: burennetwerk, 
Buurthulp Amsterdam Oost, 
buurtverzorgsters (Indische 
Buurt), BUUV, Civic, Dynamo, 
Home-Start, Humanitas, Prisma, 
Regenboog Groep, Rode Kruis, 
Zonnebloem.
Het lokale Buurthulp en het 
(inter)nationale Home-Start 
worden op deze pagina nader 
voorgesteld. # 

1 op 1 maatje

Gelijkwaardigheid staat voorop bij de 
contacten via Home-Start

Niet de kinderen 
staan centraal, 
maar de moeder
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De toekomst van Amsterdam

U denkt wellicht: ze doen 
maar en ‘wie dan leeft wie 
dan zorgt’, maar dat is nu alle 
ontwikkelingen veel snel-
ler gaan dan vroeger, niet 
verstandig. Ook ons stadsdeel 
zou door deze plannen wel 
eens aangetast kunnen gaan 
worden. Nu al staan bijna alle 
grote gebouwen op de nomi-
natie om verbouwd te worden 
tot hotel en de druk om ‘groen’ 
te bestemmen voor woning-
bouw neemt toe. Volkstuinen 
en het landschap aan de rand 
van de stad zijn goedkoop te 
onteigenen om zo het tekort 
aan woningen te bestrijden.
Wij, de ouderen van het 
Platform Ouderen Amsterdam 
(POA), zijn ongerust. Wij zien 
onze stad veranderen in een 
stad met een miljoen inwo-
ners en met een verdubbeling 
van het aantal toeristen. Er 
wordt echter niet goed nage-

Het gemeentebestuur en ook een aantal aan de universiteiten verbonden 
economen en planologen maken plannen voor de toekomst. Wethouder 
Eric van der Burg wil de komende jaren minimaal 50.000 extra woningen 
(doen) bouwen in Amsterdam en een forse uitbreiding van hotelbedden. 

dacht over de gevolgen voor 
de kwaliteiten van onze stad 
en de levensvreugde van de 
gewone Amsterdammer. Kun-
nen nieuwe ontwikkelingen 
worden ingepast zonder al te 
schadelijk te zijn? Maar ook is 
er de vraag of deze groei tegen 
te houden is.
De ongerustheid wordt steeds 
luider in de stad gehoord. 
Overal, ook in Oost, komt men 
in geweer: voor het behoud 
van ‘groen’ of protesten tegen 
hotelbouw, etc.

Een stukje geschiedenis
Wij willen het verleden door-
geven. Ook toen wij opgroei-
den waren er lokale (buurt)ac-
ties tegen ‘stadsvernieuwing’ , 
het bebouwen van ‘groen’, etc. 
Die waren soms succesvol. Wij 
herinneren ons nog de acties 
van de ‘Sterke arm’, gericht 
tegen de sloopplannen in de 

Dapperbuurt. De toenmalige 
wethouder had het idee, dat 
voor veel Amsterdammers 
met een bescheiden inkomen 
er woningen gebouwd konden 
worden in de ‘overloopgebie-
den’, zoals  Almere, Lelystad 
en Purmerend. In de Dapper-
buurt wilde hij een ruimer op-
gezette woonwijk bouwen met 
een hogere huur. Uiteindelijk 
werden het sociale huurwo-
ningen voor de Dapperbuur-
ters en kregen de ouderen 
een onderkomen in het door 
de actiegroep ‘De Sterke Arm’ 
gepromote verzorgingshuis  
‘de Gooyer’. Ook elders in de 
stad waren dergelijke acties 
succesvol. 
Kortom, er is wel degelijk een 
goede ombuiging te geven aan 
voor de stad en haar bewo-
ners slechte plannen, maar 
dat vereist inzet. Niet alleen 
in een door wetenschappers 

gevoerd debat, maar ook van 
stevige bewonersgroepen, die 
zich niet alleen voor de eigen 
buurt, maar ook stedelijk ach-
ter alternatieve oplossingen 
gaan staan.

Het alternatief: hoogbouw
In het POA zijn een aan-
tal werkgroepen actief. Zij 
trachten invulling te geven 
aan een voor ouderen vrien-
delijke stad. Daarbij gaat het 
bijvoorbeeld om het behoud 
van parken met genoeg bank-
jes, veilige zebrapaden, goed 
openbaar vervoer, goede huis-
houdelijke hulp, maar ook om 
behoud en nieuwbouw van 
betaalbare woningen die ge-
schikt zijn voor ouderen. Het 
idee, dat ouderen en anderen 
die iets minder bijdragen aan 
de door sommige economen 
veronderstelde (toekomstige) 
groeisectoren, maar moeten 
verhuizen naar elders, wijzen 
wij af. Ook vinden wij het plan 
om de open ruimte aan de 
rand van de stad maar te gaan 
volbouwen onacceptabel. Wij 
staan achter een alternatieve 
oplossing: Meer wonen in 
hoogbouw! En wij vinden dat 
eventuele nieuwe hotels zich 
maar moeten vestigen in ste-
den met een goede treinver-
binding naar Amsterdam.
Wij zijn verheugd, dat wij niet 
alleen staan. Bij planologen en 
economen zijn medestanders. 
En er zijn bijvoorbeeld in ons 
stadsdeel in het Amstelkwar-
tier woontorens gebouwd die 
uitstekend voldoen. Er komt 
nu ook op het Zeeburger-
eiland de Akropolistoren van 
vijftien verdiepingen, met 44 
sociale en 44 middensector 
woningen. Hoogbouw hoeft 
dus niet duur te zijn.
Uiteraard moet het alternatief 
waarbij nog veel meer woon-
torens gebouwd gaan worden 
nader worden onderzocht. Er 
zal bij voorbeeld een oplos-
sing moeten komen voor de 
drukte, die thans al delen van 
de binnenstad onprettig ver-

toeven maakt. Gelukkig zijn er 
in het buitenland steden met 
dezelfde problematiek. Daar 
zijn maatregelen getroffen 
door buurten voor autover-
keer te sluiten. Behalve het 
bouwen van woontorens is er 
ook het idee van ‘optoppen’: 
een of twee verdiepingen bou-
wen boven op een bestaand 
wooncomplex of groot pand 
en daaraan toegevoegd een 
liftkoker. Ouderen kunnen 
dan naar een woning met lift 
verhuizen in een bestaande 
woonbuurt. Die woningen zul-
len betrekkelijk klein zijn (zij 
springen in opdat de zon bij 
de overburen niet wordt afge-
schermd) maar ook goedkoop, 
omdat er geen grondkosten 
zijn en er bovendien zeer een-
voudig op het dak zonnepane-
len geplaatst kunnen worden 
waardoor de energiekosten 
dalen…

Het plan: ‘de hoogte in’ 
bestrijdt ook de negatieve 
effecten van de andere twee 
alternatieven. Immers bij het 
alternatief: bouwen aan de 
rand van de stad wordt het 
‘groen’ en het open landschap 
aangetast en bij de methode 
groepen mensen de stad 
‘uitjagen’ richting  ‘overloop-
gemeenten’ zullen velen zich 
gediscrimineerd voelen en zal 
er extra verkeer naar Amster-
dam ontstaan.
Wilt u ook meedenken over 
de toekomst van Amsterdam?  
Dat kan, Geef u op bij de secre-
taris van de Ouderen Advies 
Raad Oost, zie de informatie. #

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

• De Ouderen Advies Raad Oost (OAR-Oost) komt 
maandelijks voltallig in vergadering bijeen op de eer-
ste donderdag van de maand om 14.00 – 16.00 uur in 
de Raadzaal van het stadsdeelhuis, Oranje Vrijstaat-
plein 2, 1093 NG  Amsterdam. 
De eerst volgende bijeenkomst is op donderdag 
14 april a.s. om 14.00 uur.
Deze bijeenkomsten van de OAR-Oost zijn voor het 
publiek toegankelijk en u kunt ons als senior of als 
belangstellende uiteraard volgen en meedoen aan de 
discussie.

• Het bestuur van de OAR-Oost vergadert (bijna) elke 
maandagmiddag in het Servicepunt Jeruzalem in de 
Van ’t Hofflaan 29A in de Watergraafsmeer. 
Wij houden daar dan tevens spreekuur tussen 14.00 – 
16.00 uur, meldt uw komst vooraf even aan via onze 
email of telefonisch.

• De vereniging OAR-Oost is op zoek naar nieuwe (as-
pirant) 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, 

Tekst: Ouderen Adviesraad Oost | Fotografie: akropolistoren.nl 

Op het Zeeburgereiland is de Akropolistoren in aanbouw (rechts) met 88 levensloopbestendige huurwoningen 
voor 55-plussers

Specialisten in mens- 
en milieuvriendelijke 

producten

 Zondag geopend van 11.00 - 18.00 uur

Ekodis Natuurvoeding
Beukenplein 73, 1092 BB Amsterdam

020 6946327

Zorg en Welzijn, Participatie en Mobiliteit inclusief 
(aanvullend) Openbaar Vervoer. Op onze website 
vindt u meer informatie.

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

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

•  Tijdelijk behoud woonduur bij WoningNet
De termijn om als huurder gebruik te maken van uw 
opgebouwde woonduur rechten is bij WoningNet 
verlengt tot 1 juli 2017! De regeling Tijdelijk behoud 
woonduur gaat op termijn verdwijnen, maar u kunt 
in ieder geval nog tot 1 juli 2017 gebruik maken van 
deze regeling. Meer info op: www.woningNet.nl of bij 
het spreekuur van het Wijksteunpunt Wonen Oost.

Meer (actuele) informatie vindt u op onze web-
site: www.oar-oost.nl 
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Agenda

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, 
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
Buurtpunt IJburg
IJburglaan 727,
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 

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

Voor jongeren: 
www.dynamojongeren.nl

Vraag en aanbod van en voor 
bewoners: 
www.buuv.nu

Opstap naar werk, vrijwilligers-
werk en activiteiten: 
www.postoost.nl

Ouders met peuters krijgen zo 
de kans kennis te maken met 
de voorscholen. Op de voor-
school kan een kind spelen en 
leren tegelijk. 
De gemeente Amsterdam wil 
meer peuters (2 tot 4 jaar) 
op de voorschool, zodat zij 
voorbereid naar de basis-
school gaan en een goede start 
maken. De voorscholen die op 
woensdag 13 april meedoen 
aan deze dag zijn open van 
10.00 uur tot 12.00 uur.
Op de Dag van de Voorschool 
kunnen ouders samen met 
hun kind zien en beleven 
wat de voorschool betekent. 
Ouders krijgen een rondlei-
ding en informatie over wat 

de kinderen dagelijks doen op 
de voorschool. Ook kunnen 
kinderen ter plekke ingeschre-
ven worden.

Dynamo voor Amsterdam-
mertjes
De allerjongste Amsterdam-
mertjes kunnen samen spelen 
en leren bij Dynamo. Dat kan 
al vanaf 14 maanden op meer 
dan 25 locaties in de eigen ver-
trouwde buurt in de: peuter-
opvang, voorscholen, peuter-
scholen en speelgroepen. # 

Kom kijken of informeer 
naar de mogelijkheden: 
www.dynamo-amsterdam.nl, 
telefoon 020 46 09 300.

Voor peuters

Talententent ontmoet 
Kraaipan 
Jong en oud is een tweedaags 
museumproject. De eerste dag, 
op woensdag 2 maart, kre-
gen de ouderen en kinderen 
gezamenlijk een rondleiding 
in het Amsterdam museum. 
Ze werden verdeeld in duo’s 
waardoor ze met elkaar het 
museum konden ervaren. 
Onderweg naar het museum 
riep een van de kinderen: ‘Ik 
voel me nu echt toerist in onze 
eigen stad!’. 

De tweede dag, donderdag 3 
maart, ging de groep aan de 
slag in een creatieve work-
shop ‘klompen bootjes ver-

ven’. Lara grapt tussendoor: 
‘Wim schildert net zoals Karel 
Appel, die doet óók maar 
wat!’. 

Daarna genoot iedereen van 
een oud-Amsterdamse lunch 
met een broodje kroket. De 
lunch werd opgeluisterd met 

Jong en oud ontmoeten elkaar 
in Amsterdam Museum 

prachtige smartlappen op de 
accordeon en de hele groep 
zong enthousiast mee. Accor-
deoniste Cato zegt tegen een 
deelnemer van het dagcen-
trum: ‘Henk, wat heb jij een 
mooie zangstem!’ Henk ant-
woord opgetogen: ‘Dat komt 
omdat ik in de stemming ben!’ 
Het project werd feestelijk 
afgesloten met een tentoon-
stelling van de klompenboot-
jes tegen een achtergrond van 
de Amstel en de Magere Brug. 
Ouders, mantelzorgers en an-
dere geïnteresseerden genoten 
van lekkere Amsterdamse 
hapjes.
Op de rondvraag ‘Wat is het 
eerste waar je aan denkt bij 

Dag van de Voorschool: woensdag 13 april. Week van het Jonge 
Kind: 10-16 april 2016. Op woensdag 13 april openen diverse 
voorscholen in Amsterdam hun deuren voor een vrijblijvende 
kennismaking. 

Al sinds drie jaar gaan basisschoolkinderen van de Talententent van Dynamo 
jaarlijks op stap met ouderen naar een museum. Dit jaar zijn dat ouderen 
met beginnende dementie van de dagopvang Kraaipan in de Transvaalbuurt. 

In de maand maart gaf Qpido in samenwerking met Club Info van 
Dynamo voorlichting over Sexting en grooming op het Montessori 
College Oost. Sexting - het verspreiden of delen van seksueel getinte 
foto’s of -berichten en grooming – de werkwijze van volwassenen 
waarbij men het vertrouwen van minderjarigen probeert te win-
nen en hier misbruik van probeert te maken – komt steeds vaker 
voor bij tieners en jongeren. Om jongeren bewust te maken van de 
gevaren van het delen van foto’s en/of informatie op social media 
wordt er door voorlichting  ingezoomd op dit onderwerp.
De komende maanden staat bij Club Info ook het thema ‘geld’ 
centraal. In samenwerking met jongerenschuldhulpverlening van 
Dynamo wordt er gewerkt aan geldworkshops die binnenkort 
starten in jongerencentra en scholen in het stadsdeel Oost. 

Ook hebben wij er een spreekuurlocatie bij, namelijk in  het 
Oostelijk Haven Gebied. Jongeren uit dit deel van Oost kunnen 
vanaf nu terecht op maandag (om de week) tussen 17.00-19.00 uur 
in de Eester, C. van Eesterenlaan 266.

Voor vragen (ook anoniem), ga naar www.dynamojongeren.nl/
clubinfo of kom langs tijdens onze spreekuren in Post Oost 
(Wijttenbachstraat 36) of Eester (C. van Eesterenlaan 266) en 
vraag naar Club Info.

Club Info 

Amsterdam’ antwoordde 
Jo vol overtuiging: ‘Aan me 
eige!!!’

Talententent
De Talententent biedt basis-
schoolkinderen in Amsterdam 
Oost na schooltijd activiteiten 
op het gebied van kunst en 
cultuur, natuur en techniek, 
sport lichaam en gezondheid 
en communicatie en media. 
De Talententent daagt kin-
deren uit hun eigen talenten 
te ontdekken. Iedereen kan 
meedoen! De activiteiten staan 
op: www.dynamo-amsterdam.
nl/talententent. Of bekijk hier 
het nieuwe filmpje over de 
Talententent. 

Dagcentrum Kraaipan
Het dagcentrum Kraaipan van 
Dynamo is voor alle oudere 
bewoners van Amsterdam 
Oost met klachten van ver-
geetachtigheid of een lichame-
lijke beperking. Het is geves-
tigd in servicepunt Kraaipan 
aan de Hoymeyrstraat 67 in 
de Transvaalbuurt. # 

Door het plaatsen van meer 
ramen is het van binnen een 
stuk lichter en toegankelijker 
geworden. Ook van buiten 
kunt u nu zien wat er binnen 
gebeurt. Bij een vernieuwd 
pand hoort een nieuwe naam: 
‘Het Parkhuis’. 

Op 23 april tussen 13.00-16.00 
uur organiseren bewoners en 
gebruikers een openingsfeest 
met hapjes, drankjes, work-
shops, presentaties, informa-
tiemarkt, henna- en kinder-
schmink. Iedereen is welkom 
om een kijkje te komen nemen. 

In het Parkhuis kunnen bewo-
ners van maandag tot en met 
donderdag van 10.00 tot 16.00 
uur terecht voor een lekker 
bakje koffie en een wifi-werk-
plek. Daarnaast is er informa-

tie over buurtinitiatieven en 
kunnen bewoners meedoen 
aan activiteiten, voor jong 
tot oud, van klaverjassen tot 
flamenco. 

Het Parkhuis is een plek in 
de buurt voor en door bewo-
ners. Veel activiteiten in Het 
Parkhuis worden mogelijk 
gemaakt door de vrijwillige 
inspanning van buurtbewo-
ners. Zij werken samen met 
de professionals van Phila-
delphia, Nieuw Amstelrade en 
Dynamo. #

Bewoners die iets willen 
doen in Het Parkhuis kunnen 
contact opnemen met coördi-
nator Raymond Chrispijn van 
Dynamo, tel. 020 46 09 369 
of 06 49 35 63 47, rchrispijn@
dynamo-amsterdam.nl.

Feestelijke opening Het Parkhuis 

Natuur, je beste buur 
Vrijwilligerswerkgroep ‘Natuur, je beste buur’ (NJBB) werkt 
officieel samen met Dynamo.  De samenwerkingsovereenkomst 
werd feestelijk ondertekend op maandag 15 februari door Els 
de Vos (coördinator NJBB) en Gury Douma (directeur Dynamo).

Om de ondertekening feeste-
lijk te laten verlopen, orga-
niseerde Dynamo een kleine 
borrel met de vrijwilligers van 
NJBB en betrokken Dynamo-
medewerkers. NJBB ontvangt 
subsidie van verschillende 
subsidieverstrekkers voor de 
uitvoering van diverse groene 
bewonersinitiatieven. In de 
samenwerkingsovereenkomst 
is vastgelegd dat Dynamo NJBB 
zodanig faciliteert en onder-
steunt dat de subsidieaan-
vraag en -verantwoording via 
Dynamo kan verlopen. 
Dynamo ondersteunt ook 
bewonersinitiatieven in de 
buurt. NJBB kan een beroep 
doen op ondersteuning van 
een participatiemedewerker 

voor advies, meedenken, be-
middeling, ondersteuning, etc.  
NJBB is een vrijwilligerswerk-
groep en houdt zich al meer 
dan 10 jaar bezig met natuur-
beheer van de randen van 
sportparken Middenmeer en 
Voorland in Amsterdam Oost. 
Tijdens de landelijke natuur-
werkdag en op veel andere 
momenten wordt er door meer 
dan 30 enthousiaste vrijwil-
ligers gewerkt aan onder meer 
ijsvogelwanden, vlinderidylle, 
vogelhuisjes, vleermuizenkas-
ten, dotterbloemen. Daarnaast 
leggen de vrijwilligers de ver-
binding tussen mensen onder-
ling & mens en natuur. #

www.natuurjebestebuur.nl 

De renovatie is afgerond. Het buurtcentrum aan de Anfield-
road 110 is verbouwd. Het heeft een huiskamer voor de buurt 
gekregen met een keuken en een tweede grote activiteiten-
ruimte. 

foto: Edw
in van Eis
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Incassokosten en beslag!
Tekst: Mandy Moreira Aires, Casper Heijnen en Ruud van Marrewijk | Fotografie: HJS

Deze incassokosten zijn extra 
kosten die uw contractspartij 
moet maken om het open-
staande bedrag  van u te 
krijgen. Er gelden echter wel 
enkele belangrijke voorwaar-
den voor het in rekening 
brengen van incassokosten. 
Deze bent u namelijk pas 
verschuldigd nadat: u te laat 
bent met betalen; en u voor de 
openstaande rekening eerst 
een aanmaning (herinnering) 
hebt gekregen; en u niet bin-
nen 14 dagen na de aanma-
ning hebt betaald.
Een brief waarin alleen staat 
dat u nog moet betalen is niet 
voldoende. In de aanmaning 
moet ook het volgende staan:
de hoogte van de incassokos-
ten die worden berekend wan-
neer u niet op tijd betaalt;
dat de openstaande rekening 
binnen 14 dagen moet zijn 
betaald;
dat er incassokosten worden 
berekend als de rekening niet 
binnen 14 dagen is betaald.

Hoe hoog mogen de (buiten-
gerechtelijke) incassokosten 
zijn?

Over de eerste e 2.500,- mag 
maximaal 15% aan incasso-
kosten worden berekend;
Over de volgende e 2.500,- 
mag maximaal 10% aan incas-
sokosten worden berekend;
Over de volgende e 5.000,-
mag maximaal 5% worden 
aan incassokosten worden 
berekend.
Over de volgende e 190.000,-
mag maximaal 1% worden 
aan incassokosten worden 
berekend;
Over het bedrag boven de  
e 200.000,- mag maximaal 
0,5% aan incassokosten 
worden berekend (met een 
maximum van e 6.775,- aan 
incassokosten).
NB: er is een wettelijk mini-
mum bedrag van e 40,- voor 
incassokosten. Dit betekent dat 
bij een vordering van e 1,- de 
incassokosten e 40,- mogen zijn.

Andere kosten
Naast de incassokosten mag er 
ook rente in rekening wor-
den gebracht. Indien er geen 
bijzondere afspraken zijn 
gemaakt over de hoogte van 
deze rente, mag alleen de wet-

telijke rente in rekening wor-
den gebracht. Deze bedraagt 
momenteel 2% (particulier) en 
8,05% (zakelijk).
Let op: er mag geen rente in 
rekening worden gebracht 
over de incassokosten! 
Daarnaast mogen er ook 
geen andere kosten bij u in 
rekening worden gebracht, 
zoals aanmaningskosten, 
herinneringskosten, admini-
stratiekosten, bureaukosten of 
andere kosten. In de buiten-
gerechtelijke incassokosten 
zijn  namelijk al alle extra 
kosten opgenomen die dienen 
te worden gemaakt om u de 
rekening te laten betalen.
Meer informatie over dit on-
derwerp is te vinden op:
www.wetten.overheid.nl/
BWBR0031432/2012-07-01
en www.consuwijzer.nl/
thema/incassokosten

Beslag op het inkomen
Als u schulden heeft en deze 
niet betaalt, kunt u te ma-
ken krijgen met loonbeslag. 
Hiervoor is het in de meeste 
gevallen wel nodig dat er een 
uitsprak van een rechterlijke 

instantie is, waarin is bepaald 
dat u verplicht bent om de 
schuld te voldoen. Bij loonbe-
slag moet rekening gehouden 
worden met de beslagvrije 
voet. Dit houdt in dat op dat 
deel van het inkomen geen 
beslag mag worden gelegd, 
omdat dit geld nodig is om van 
te kunnen leven.
De hoogte van de beslagvrije 
voet is afhankelijk van de 
hoogte van uw inkomen, de 
huur- en zorgkosten, het recht 
op toeslagen en de samen-
stelling van uw huishouden. 
De berekening hiervan is 
ingewikkeld, daarom worden 
er in de praktijk veel fouten 
gemaakt.  Dit kan ertoe leiden 
dat u te weinig overhoudt om 
van te leven.
Wij merken dat veel mensen 
vragen hebben over incas-
sokosten en beslag. Gelukkig 
kunt u hiervoor terecht bij 
HJS. HJS staat graag voor u 
klaar om al uw juridische 
vragen te beantwoorden. Ook 

Heropening Villa Bewust 
Het is zover! Na bijna een half 
jaar gesloten te zijn geweest 
heropent Villa Bewust op 
donderdag 24 maart  aan de 
v.d. Vijverstraat 16-H. Villa 
Bewust is een pop-up demon-
stratiewoning waarin middels 
interactieve rondleidingen, 
workshops en informatiebij-

Deze punten worden toege-
voegd aan de puntentelling 
van uw woning. In de pun-
tentelling zijn ook punten 
vervallen, n.l. de schaarste-
punten (‘Donnerpunten’) en 
de punten voor woonvorm, 
hinderlijke situaties en woon-
omgevingspunten. De pun-
tentelling wordt nu voor 25% 
bepaald door de WOZ-waarde 
van de woning. De puntentel-
ling van een woning is van be-

Als huurder bezwaar maken tegen de WOZ, heeft dat zin?

lang om te bepalen tot hoe ver 
de huurprijs van een sociale 
huurwoning mag stijgen. Het 
puntenaantal komt overeen 
met de maximale prijs voor 
de woning . Dus: hoe hoger 
de WOZ, hoe hoger het aantal 
punten dat de woning waard 
is, hoe hoger de maximale 
huurprijs. De berekening 
van de invloed van de WOZ-
waarde op  de puntentelling 
is ingewikkeld (en verandert 

jaarlijks). Voor meer informa-
tie hierover verwijzen wij u 
naar ons spreekuur.
Omdat huurders nu voor het 
eerst ook belanghebbend zijn 
bij de WOZ, krijgen huur-
ders dit jaar ook een WOZ-
beschikking. Het is in principe 
mogelijk hiertegen bezwaar 
te maken. Dit heeft echter pas 
(mogelijk)zin op het moment 
dat de huur van de woning 
tegen de maximale huurprijs 
aan zit. Als de WOZ-waarde 
naar beneden wordt bijgesteld  
kan het zijn dat u daardoor 
ook met succes bezwaar kunt 

Soms valt er een brief van een schuldeiser of incassobureau bij u op de deurmat, omdat u bent 
vergeten een rekening te voldoen. Vaak dient u dan buitengerechtelijke incassokosten betalen. 
Buitengerechtelijk betekent dat er, naast het openstaande bedrag ook een vergoeding aan de 
schuldeiser dient te worden betaald. Zonder dat er een rechter bij de zaak betrokken is geweest.

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. 

maken tegen de jaarlijkse 
huurverhoging. De huurprijs 
van een sociale huurwoning 
mag immers nooit duurder 
worden dan de maximaal toe-
gestane huur. Als u vermoedt 
dat u rond maximaal redelijk 
betaalt, en u heeft  het idee 
heeft dat uw WOZ-waarde 
(veel) te hoog is geschat, kom 
dan naar het spreekuur van 
het WSWonen, dan gaan we 
kijken of het in uw geval zin 
heeft om bezwaar te maken. 
U kunt bij ons ook een stan-
daard bezwaarformulier 
ophalen.

Bovenstaand verhaal heeft 
alleen betrekking op huur-
ders van sociale huurwonin-
gen. Voor huurders van een 
geliberaliseerde huurwoning 
heeft het helaas geen zin om 
bezwaar te maken.

Onze inloopspreekuren zijn 
’s maandags  tussen 19 en 20 
uur en ’s woensdags tussen 9 
en 12, op de Wijttenbachstraat 
36-H. Voor advies kunt u ons 
ook bereiken op 020-4620330 
of op oost@wswonen.nl. #

Sinds 1-10-2015 speelt de WOZ-waarde van uw (huur-) woning een 
rol in de puntentelling. De WOZ-waarde van de woning wordt in een 
berekening gezet waar een bepaald aantal punten uit komt. 

kan HJS doorverwijzen naar 
een van onze samenwerkings-
partners.

In april organiseert HJS weer 
een editie van het evenement 
‘Juridisch Sterk’. Dit evene-
ment, georganiseerd door 
HJS en BOOT (www.hva.nl/
boot), is speciaal bedoeld 
om de juridische kennis van 
buurtbewoners te vergroten. 
Zodra de definitieve datum, de 
locatie en het onderwerp dat 
aan de orde zal komen bekend 
zijn, zal dit op de websites van 
HJS en www.oost-online.nl 
worden vermeld. #

Batjanstraat 1b
1094 RC Amsterdam
inloopspreekuren: 
dinsdag t/m donderdag van 
13:00 tot 17:00 (telefoon-
nummer 020-665 8015)
algemeen telefoonnummer 
HJS: 06 – 211 588 82
website HJS: www.hva.nl/
hetjuridischspreekuur 

eenkomsten bewoners geïn-
formeerd worden over hoe je 
met kleine gedragsveranderin-
gen en simpele aanpassingen 
veiliger, gezonder, zorgeloos en 
energiezuiniger kunt wonen. 
Bewoners(-groepen) zijnvanaf 
maandag  28 maart van harte 
welkom voor een workshop, in-

formatiebijeenkomst of interac-
tieve rondleiding. Aanmelden 
kan via oost@villabewust.nl.

Voor meer informatie, zie onze 
website: www.villabewust.nl.
Wij hopen u z.s.m. op onze 
nieuwe locatie te kunnen ver-
welkomen! #

het team van HJS helpt u gratis met uw juridische vragen

Heeft u hulp nodig bij het reageren op woningnet? Het Wijksteunpunt Wonen 
Oost heeft elke woensdagmiddag inloopspreekuur Woningnet (Wijttenbach-
straat 36-H), van 14.30 tot uiterlijk 17 uur. We werken in principe op afspraak. 
U kunt een afspraak maken op 020 - 460 93 80 of op oost@wswonen.nl.

Belangrijk: in tegenstelling tot eerdere berichtgeving vanuit Woningnet is 
het nog steeds mogelijk uw woonduur om te laten zetten naar inschrijfduur. 
Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar ons spreekuur, of naar 
Woningnet zelf. 

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

Open lunch
Op 29 april 2016 nodigen wij u uit voor 
een lunchmaaltijd in de Koningskerk. Kos-
ten 3 euro per persoon. Buurtbewoners 
en leden van onze kerk ontmoeten elkaar 
hier en vertellen elkaar hun verhalen. 
De lunch is van 12 – 14 uur, de inloop 
met een kop koffie of thee is om 11.30. 
De ingang is aan de achterkant van de 
Koningskerk: Ostwaldstraat 1.
Aanmelden bij mevr. M. Perk 06-2846 
0392. Volgende keren: 29  april, 27 mei, 
24 juni, 29 juli, 26 augustus, 30 septem-
ber, 28 oktober, 25 november en 
16 december. U bent van harte welkom!

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.

Opschoondag
Maak Park de Meer met elkaar tot een 
schone en mooie wijk. Samen gaan we de 
strijd aan tegen zwerfvuil. Kom Buurtbe-

 
 

 

Taal Tafel Oost 
Wil jij Nederlandse taalles geven?  
Of geef jij taalles en wil je bijleren en andere docenten ontmoeten? 
Kom eind april naar de Taal Tafel Oost voor informatie en workshops 
rondom Nederlandse Taalles! 
 
Oost Actief Bazaar  
activiteiten- en vrijwilligersmarkt voor Amsterdam Oost 
Vrijwilligerswerk is leuk voor jezelf én dankbaar om te doen! 
Zoek jij een interessante klus, of ben je op zoek naar activiteiten in de 
buurt? Kom 26 mei tussen 10 en 3 naar de Oost Actief Bazaar in Post 
Oost. Houd onze website in de gaten voor de actuele planning. 
 
Mail Post Oost of check de website voor meer info. 
 

Taal Tafel Oost en Oost Actief Bazaar 

Post Oost hét participatiecentrum voor 
Amsterdammers uit Oost adviseert over 
activiteiten in de buurt, bemiddelt naar 
vrijwilligerswerk en biedt een opstap naar werk.   
Wijttenbachstraat 36 hs  
ma - vrij 9 tot 17 uur│info@postoost.nl   
Twitter @PostOost │Facebook PostOost   
www.postoost.nl  

 

Incassokosten en beslag!

Colofon
Dwars door de buurt is een onafhanke-
lijke 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 186 verschijnt vrijdag 20 mei 
2016, de deadline voor uw bijdrage is 
donderdag 28 april 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, 
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

Nescioloop 10 april  
Op zondag 10 april wordt voor de 11de keer de Nescioloop 
georganiseerd door Atletiekvereniging AV’23. De Nescioloop is 
de loop van Amsterdam Oost en omvat een wegwedstrijd over 
15 km, trimlopen over 15 km en 8 km en een jeugdloop over 
1.923 meter. 

De start is vanaf de atletiek-
baan aan de Radioweg. De 
loop gaat via het inmiddels 
bruisende Sciencepark en de 
historische Ringdijk naar de 
Nesciobrug voor een wijds uit-
zicht over het Diemerpark en 
het Amsterdam-Rijn kanaal.

Het is een snelle voorjaars-
wedstrijd en een uitdagende 
prestatieloop door bijzondere 
natuur en langs historische 
plekken. Ook dit jaar is de 
Nescioloop weer onderdeel 
van het Rondje Mokum. De 
uitslag telt mee in het klas-
sement van Rondje Mokum 
en voor de herinnering aan 
Rondje Mokum 2016.

Starttijden
10:00 uur Start 15 km KNAU 
wedstrijd en trimloop
10:15 uur Start Jeugdloop
12:15 uur Start 8 km trimloop

Sporten is voor iedereen en 
daarom steunt de Nescioloop 
dit jaar de Stichting FitKids. 
Fitkids is een fitness- en oe-
fenprogramma opgezet voor 
kinderen van zes tot acht-
tien jaar met een chronische 
ziekte, beperking of langdu-
rige aandoening. De kinderen 
trainen en bewegen onder 
professionele begeleiding van 
een (kinder)fysiotherapeut.

Voorinschrijven kan t/m 
maandag 4 april. Na-inschrij-
ving is mogelijk op zaterdag 
9 april van 10.00 tot 14.00 uur 
bij Run2day (1e Oosterpark-
straat 234) en zondagmorgen 
10 april tot een kwartier voor 
de start in de kantine van 
AV ’23. #

Voor meer informatie en 
inschrijving: 
www.nescioloop.nl

heer Park de Meer helpen op zaterdag 2 
april a.s., verzamelen bij buurthuis Park 
de Meer (Anfieldroad 110) om 10 uur, het 
duurt tot 12 uur. Stadsdeel Oost zorgt 
voor schoonmaakmateriaal en wij zorgen 
voor koffie, limonade, koek, een drankje 
en een kleine attentie.

Amsteldorp Actief
Hou je van tuinieren, zijn cijfers jouw 
ding, vind je schrijven leuk, buurtge-
noten 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.

Klarinetles
Lessen vinden plaats in Oost. Eventueel 
kan eerst een (gratis) proefles genomen 
worden. Mail of bel voor een afspraak 
naar: info@nino-kunstservice.nl, 020-
4713361. Of kijk op: nino-kunstservice.nl/
klarinetles.
 
ABZ-cursus
Een cursus voor mantelzorgers: Admi-
nistratie, Budget en Zorg. De data zijn 
12, 19 en 26 mei, 2, 9 en 16 juni. Tijd: 
donderdag 13.30-16.30. Plaats: Parkhuis 
(Park de Meer). Opgeven bij Gaby 
Terlingen (06-19456699, gterlingen@
dynamo-amsterdam) of Maria Zeestraten 
(020-4620320, mezeestraten@dynamo-
amsterdam.nl).

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

het team van HJS helpt u gratis met uw juridische vragen

Open Oost Kunstroute 
op 16 en 17 april 
In het weekend van 16 en 17 april organiseren kunstenaars van de Oostelijke 
Eilanden en de Czaar Peterbuurt de Kunstroute Open Oost. De centrale expositie 
vindt dit jaar plaats in INIT, een locatie met een fantastische, enorme expositie-
ruimte. Speciaal voor dit bijzondere evenement opent INIT dit weekend de 
deuren wagenwijd.

De ruim 40 deelnemende kunstenaars 
laten hun werk niet alleen bij INIT 
zien, maar ook in de winkels in de 
Czaar Peterstraat, de leukste straat van 
Amsterdam, aldus het Parool van 4 
maart 2015. 

Onder het motto ‘gastvrijheid’ hebben 
de kunstenaars de ondernemers van 
de Czaar Peterstraat uitgenodigd om 
samen met hen de Kunstroute vorm 
te geven. Hierdoor is een kruisbestui-
ving ontstaan tussen verschillende 
kunstdisciplines. In de winkels vinden 
exposities, performances, lezingen en 
action-painting plaats. Er is kunst te 
zien, te horen en te ervaren... 

Voor de gelegenheid openen de 
creatieve ondernemers van de Czaar 

Peterstraat hun winkels op zaterdag 
én zondag. Andere plekken – allemaal 
op loop-afstand – waar kunstenaars 
hun werk exposeren zijn restaurant 
Rosa & Rita, de Punt en het atelierge-
bouw in de Kraijenhoffstraat. Hier 
wordt ook een workshop tekenen en 
schilderen voor kinderen gegeven.

Details over de workshops komen op 
de website OpenOost.org. Daar zal 
ook het programmaboekje te down-
loaden zijn. Dit boekje is tevens gratis 
verkrijgbaar op alle adressen van de 
Kunstroute Open Oost. #

Centrale locatie: INIT, Jacob Bontius-
plaats 9 (ingang vlak naast Roest)
zaterdag 16 april van 10.00 - 17.00 uur
zondag 17 april van 12.00 - 17.00 uur

Expositie in het INIT-gebouw 



Nummer 185DWARS DOOR DE BUURT#DWARS
Coördinatie en Stinks Connie Dekker, teksten Ron de Zeeuw

En dan zijn er de stinkdieren. 
Jammer genoeg hebben we die 
niet in Nederland of Europa. 
Het meest bekend zijn de 
Amerikaanse stinkdieren. Er 
zijn tien soorten. 
De meesten zijn ongeveer zo 
groot als een kat en hele-
maal zwartwit met een staart 
ongeveer als een eekhoorn. Bij 
gevaar draaien ze zich om en 
sproeien een vloeistof uit een 
klier onder hun staart in de 
richting van de aanvaller. Ze 
sproeien wel drie meter ver. 
Het goedje schijnt niet alleen 
vreselijk te stinken maar ook 
enigszins te bijten net als zeep 
in je ogen. 
Ik heb er nog nooit één gero-
ken en ook nooit van iemand 
gehoord hoe ze ruiken. Jullie 
wel? Het schijnt dat bijna geen 
enkel roofdier na zo een stin-
kaanval nog zin heeft om het 
stinkdier te willen eten. 
In Amerika worden ze soms 
als huisdier gehouden. Wan-
neer een stinkdier zich op 
zijn gemak voelt, gebruikt hij 
niet zijn stink klieren. Het is 
dan een soort poes: zijn vacht 
neemt de geur aan van zijn 
omgeving. Als hij op je schoot 
zit en je hebt je net helemaal 
ingesmeerd met Nivea, gaat 
hij naar Nivea ruiken. Hoe leuk 
ze ook zijn, stinkdieren horen 
niet in een huis. Het zijn wilde 
dieren en horen in de natuur.
In Azie komen stinkdassen 
voor die zich op dezelfde 
manier met stank verdedigen. 
Met hun korte haren en kleine 
staartjes lijken ze meer op 
dassen dan op de Amerikaanse 
stinkdieren. 
Door onderzoek is sinds 
kort duidelijk dat stinkdas-
sen wél familie zijn van de 
echte stinkdieren zodat er nu 
twaalf soorten bekend zijn. 
De stinkdassen komen voor in 
Indonesië en op de Filipijnen. 

Hoewel de nogal arme mensen 
daar op het platteland meestal 
alles eten wat ze in de natuur 
kunnen vangen laten ze de 
stinkdassen met rust. Een boze 
stinkdas schijn je van ander-
halve kilometer afstand te 
kunnen ruiken. 
Anders dan met zoveel 
andere dieren gaat het met 
bijna alle twaalf soorten 
stinkdieren goed. Ze lopen 
geen enkel gevaar uit te 
sterven. Niet lekker ruiken is 
dus een goede bescherming. 
Vooral tegen ons.
De Javaanse stinkdas op de 
foto hieronder is óf heel 
zeldzaam óf hij kan zich heel 

goed verstoppen. Onderzoe-
kers willen graag dat zijn leef-
gebied beschermd wordt. Dit 
is de eerste Javaanse stink-
das die ze hebben kunnen 
vangen. Ze hebben wel acht 
maanden naar hem gezocht! 
Er zijn heel weinig foto’s van. 
Ik ben blij dat ik deze foto op 
de website van de Borneo 
Post vond. Ze vinden het 
heel leuk dat #DWARS een 
beetje bekendheid geeft aan 
deze zeldzame stinkdas. Dit 
scheet van een beest gaat in 
het Matang Wildlife Centre in 
Maleisië wonen. Dit Centrum 
is ook bekend om zijn orang-
oetan opvang. 

Het lekkerst ruikende 
dier heet Marietje   

Sommige katten sproeien. Dat 
doen ze soms zomaar en soms 
als ze ergens heel ontevreden 
over zijn, bijvoorbeeld over 
een andere kat die sneller bij 
de brokjes was en alles heeft 
opgegeten. 
Ze mikken dan een gericht 
straaltje urine op iets dat de 
geur goed vasthoudt zoals een 
mooi, duur gordijn of als ze 
heel boos zijn ook wel op de 

nieuwe trui of broekspijp van 
hun baasje. In de natuur doen 
grote katten als de cheetah en 
de leeuw en de tijger ongeveer 
hetzelfde om andere cheetahs 
en leeuwen en tijgers duidelijk 
te maken dat dit hun gebied is 
en dat indringers ongewenst 
zijn en grote risico’s lopen. Het 
zijn een soort bordjes met ‘ver-
boden voor onbevoegden’. 

Het meest stinkende dier is ... 

Het lekkerst ruikende dier 
is zonder twijfel een witte 
poes genaamd Marietje. Ze is 
geboren in Frankrijk en woont 
in Frankrijk maar verstaat  
Nederlands. 
Als je iets roept als ‘Marietje, 
brokjes’, komt ze heel snel 
aanrennen. Ze wordt graag 
geaaid en laat zich dan op 
haar zij vallen zodat je overal 
goed bij kunt. Iedereen die zijn 
of haar neus in haar vachtje 
steekt is het erover eens; er is 
geen dier dat zo lekker ruikt als 

Marietje. Ze ruikt als een heel 
schoon, pasgewassen dekentje 
maar dan nog lekkerder. De 
meeste poezen ruiken trou-
wens lekker maar nooit zo 
lekker als Marietje. 
De poes Stinker of Stink of 
Stinks, wereldberoemd door 
de stripjes in Dwars, rook als 
jonge kater soms nogal sterk, 
vandaar zijn naam. Huizen 
van kattenliefhebbers ruiken 
vreemd genoeg soms nogal 
naar kattenpis en dus hele-
maal niet zo lekker.

Kampioen verstoppen: de Sunda of Javaanse stinkdas  © The Borneo Post

Het gestreepte Amerikaanse stinkdier doet qua schattigheid niet onder voor een poes.

voor de jeugd

“Zelfs de meest briljante ontdekkingsreizigers hebben niet altijd in de gaten dat sommige dieren niet ontdekt willen worden” (Stinks over zijn eerste ontmoeting met een stinkdier)
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