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Spannende verhalen uit Berlijn
Tekst: Auke Kok

Als je de Middenweg uitrijdt, langs het mooie, maar tegenwoordig met dat
mooie weer wel erg druk bevolkte Park Frankendael, langs het winkelcentrum op het Christiaan Huygensplein, langs Betondorp (rechts) en de plek
van Stadion De Meer (links), en als je dan een hele tijd rechtdoor gaat, echt
een ontzettend lange tijd, dan kom je in Duitsland. Als je na de grens je koers
noordoostelijk houdt dan is er een kans dat je langs het Olympisch Dorp
komt. Het Dorp van het Bedrog.

waren thuisgebleven. Een
kleine minderheid was slim
en op de hoogte; de meesten
waren sportverdwaasd – een
woord dat toen al bestond
– en werden onderdeel van
een propagandastunt die zijn
weerga niet kende. Sport als
middel om iedereen te belazeren was nog een onbekend
verschijnsel.
De Olympische Spelen waren
in 1896 juist ingevoerd om de
volkeren op aarde te verbroederen. Om niet te letten op
rassen en cultuurverschillen.
Vanuit het idee dat als de
jeugd van alle continenten onbekommerd zou wedijveren in
een korte broek of in een badpak, het onderlinge begrip zou
toenemen. En dat de toekomst
er daardoor vredelievender
zou uitzien. Sport zonder
bemoeienis van politiek: de
Olympische gedachte. Maar in
1936 gebeurde het tegendeel:
Hitler en zijn minister van
propaganda Joseph Goebbels
zetten de sport in om hun politieke doel te verwezenlijken.
Door te doen alsof ze vredelievende bedoelingen hadden
met de wereld kregen ze de
rust en de tijd om zich voor te
bereiden op de wereldoorlog.

Op een terrein versierd met
berkenbossen ten westen van
de stad Berlijn werden duizenden atleten in de maling
genomen. Door Adolf Hitler.
Door een duivels regime dat
de Olympische Spelen in 1936
gebruikte om de wereld wijs
te maken dat nazi-Duitsland
vredelievende bedoelingen
had.
Daar gaat mijn nieuwste
boek over: 1936, Wij gingen
naar Berlijn. Op 26 mei zal ik
erover spreken in Linnaeus
Boekhandel op de Middenweg.
Vlakbij dus. In een prachtige
winkel waar ik graag kom, al
was het maar omdat ik er als
Oosterling naartoe kan lopen.
En omdat het personeel er
vriendelijk en deskundig is. Ik
verheug me nu al op die donderdagavond en ik hoop dat er
veel mensen komen.

Dat is kennis van achteraf. Die
kennis werd na 1945 een last
voor, onder anderen Rie Mastenbroek. Haar ongehoorde
successen in 1936 lagen als
lood op haar publieke image.
Alsof ze de ster op het ver-

Toen, in 1936, was het ook
heel gezellig in het Dorp
van het Bedrog. Net als in
het Stadion van het Bedrog.
Omdat niemand het doorhad.
Zij die Hitler doorhadden
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Gastredactie
keerde feestje was geweest.
Leuk, drie gouden en een
zilveren medaille, maar met
hun actuele kennis draaide
menige Olympische bobo zich
om als Rie eraan kwam. ‘Ik
was pas zeventien toen ik die
medailles won,’ verweerde de
zwemster zich telkens weer,
maar het resultaat was en
bleef dat ze haar leven lang
niet de erkenning kreeg die ze
verdiende.
Dat verhaal staat in mijn
boek, net als, onder meer, het
verhaal van de sprinter Tinus
Osendarp. De ‘snelste blanke
op aarde’ werd hij genoemd
omdat hij brons veroverde
achter twee zwarte Amerikanen. (Inderdaad, achter
goudwinnaar Jesse Owens.)
De kreet ‘snelste blanke op
aarde’ werd Osendarp fataal,
hij werd fout in de oorlog; een
paria ná de oorlog.
Komt dus op donderdag
26 mei om 20.00 uur naar
Boekhandel Linnaeus. Dan
praat ik over deze en andere
fascinerende aspecten van
de Olympische Spelen van
Berlijn. Ook zal ik wijzen op
‘ons’ Sportfondsenbad, waar
de Rotterdamse Rie Mastenbroek wedstrijden zwom, en
waar de enige nog levende
olympiër, Hans Maier, waterpolo speelde bij Het Y. Het zijn
spannende verhalen en dat
kan ik rustig beweren: ik heb
ze niet bedacht. Alles is waar
gebeurd. #

#DWARS
Redactioneel
Door: Arie van Tol

‘Amsterdam gaat extra bouwen
voor vluchtelingen’ is op 11
mei de kop op de voorpagina
van Trouw. ‘Er komt tijdelijke
opvang voor asielzoekers in
de leegkomende Bijlmerbajes’ is op 12 mei hoofditem in
het journaal. Maandag 9 mei
was er in Q-Factory het debat
dat Dwars door de buurt en
Oost-online organiseerden:
‘Hoe maakt Amsterdam (Oost)
ruimte voor vluchtelingen?’
Opvallend, toch?
We berichten nader over het
onderwerp lokaal vluchtelingenbeleid in nummer 187. De
tijd voor een evaluatief artikel
was te krap om nog in dit nummer mee te nemen.
In dit nummer wel weer,
om maar wat te noemen, de
column van Jaap Boots en verhalen van Méland Langeveld
en Melissa Plomp. Annemarije
Pronk schrijft over Onbeperkt
Oost en Daan van Pagée over
Taiko Drummen en de Q-Factory. Lennert Ras debuteert bij
Dwars met een stuk over Japies
Hof, een evenement op de Jaap
Edenbaan. En Maaike Bergstra
probeert de lezer al weer voor
de derde keer warm te krijgen
voor cultuur. #

Column

Door: JaBo

Zachte krachten
Ik was op weg naar café Gijs de Rooy, op de hoek van Javastraat en de

Er is een terras gekomen, het plafond is lichter geschilderd, er is subtiele

Celebesstraat. Een beetje met lood in de schoenen, want ik had in dit blad een

verlichting aangebracht en Marco wil de deur naar de Celebesstraat openmaken

pittig stukje geschreven over voetbalvereniging TOG en was per mail uitgenodigd

om daar ook een te terras maken want daar staat de hele dag de zon op.

door ene Marco de Rooij voor een bakje koffie.

‘Is het een leuke buurt hier,’ vroeg ik. Marco glimlachte.

Ik zag het Amsterdamse penozescenario al voor me: Marco zou me de oren gaan

‘Zeker. Ik vind: hoe meer diversiteit, hoe beter. En dit is dan wel een bruin café

wassen over mijn verhaaltje over ‘zijn kluppie’. Maar niets was minder waar.

maar er zitten niet alleen maar witte mensen. Ik heb ook Marokkaanse, en soms

Marco bleek een vriendelijke man met een kaalgeschoren schedel en een zachte

wat Turkse klanten. Die voelen zich hier ook op hun plek. Of je nou geel, zwart,

stem. In het café waren zo vroeg in de middag maar een paar klanten aanwezig,

bruin of wit bent, je bent welkom als het je hier aanspreekt.’

en achter de bar stond de naamgever.

Ik zei dat hij er ook een snelle hipstertent van kon maken.

‘Kijk, da’s Gijs De Rooy, mijn schoonvader,’ vertelde Marco, ‘geen familie.

‘Maar dat wil ik niet. Kijk, ik hoef er niet rijk van te worden. Ik hoef er ook geen

En tegelijk ook wel.’

tweede zaak bij. Ik heb me in mijn vorige leven helemaal scheel gewerkt om een

Gijs begon te vertellen over de geschiedenis van het café en voetbalvereniging

tweedehands BMW te kunnen rijden, maar dat hoeft voor mij niet meer. Ik woon

Tot Ons Genoegen, die 70 jaar ver terug bleek te gaan. Fotoboeken kwamen op

hier boven, hartstikke leuk. Als het gewoon goed loopt en iedereen gezond is, ben

tafel.

ik tevreden. En dan kan ik later de boel doorgeven aan mijn dochter. Dat vind ik

‘In die beginjaren hadden ze geen clubhuis; op het veld stonden alleen tochtige

een vorm van respect naar mijn schoonvader toe. Dat is mijn enige wens verder.’

omkleedhokken. Dus werd dit café verzamelplaats voor de wedstrijd.’

Marco keek peinzend naar stof dat in een lichtbaan dwarrelde.

Ik kreeg koffie, en nu begon Marco zijn verhaal.
Hoe hij na jarenlang bij de post te hebben gewerkt genoeg had van de stress. Hij

Dit schoot me laatst te binnen. Vroeger waren de bruine cafés gesloten. De

kwam vlakbij het café te wonen, leerde de dochter van Gijs kennen, van het een

gordijnen waren dicht, er was weinig licht, je kon nauwelijks naar binnen kijken.

kwam het ander, en nu was Gijs het café aan Marco over aan het dragen.

Dat was natuurlijk om er voor te zorgen dat moeder de vrouw niet naar binnen
kon loeren of vader zijn loonzakkie niet zat op te zuipen. Maar de tijden zijn

Langzaam, stapje voor stapje, wil Marco het café de moderne tijd in loodsen.
‘Ik vind het schitterend dat mijn schoonvader me de kans biedt om deze zaak
over te nemen en ik wil het bruine café in ere houden, maar ik zeg wel eens tegen
vaste klanten die zeggen ‘dit mag nooit veranderen’: zo direct zitten jullie hier nog
met zijn drieën en dan is het ook niet gezellig meer. Ik moet ook nieuwe klanten
trekken.’

veranderd. Als het bruine café wil overleven moeten de ramen en deuren open.
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Nog altijd domweg gelukkig in
de Dapperbuurt, maar anders
Tekst: Arie van Tol | Fotografie: Hans Heitgeert

East of Eden, Museum en de Ponteneur: drie cafés in de Dapperbuurt die decennialang toonaangevend waren. Ze bestaan niet meer. Nu zijn er op die locaties Louie Louie, de Biertuin en
Bar Botanique. De zogeheten Drie Wijzen uit Oost hebben verbouwd en veranderd. En het
moet gezegd: toonaangevend zijn of worden de drie locaties ook nu weer.

Van (valse) bescheidenheid is geen
sprake: Piet van der Graaf, Riad Farhat
en Jason Berg koesteren en gebruiken
zelf de naam ‘Drie Wijzen uit Oost’. Het
is ook niet niks wat zij binnen een klein
decennium op de horecakaart hebben
gezet in Amsterdam Oost.

Louie Louie
Het is een willekeurige woensdag aan
het eind van de ochtend. Twintigers en
dertigers hebben de overhand in het
goed bezette Louie Louie. Veel laptops,
veel smartphones en veel Lattes Macchiato. Ook in de zon op het terras zijn
al mensen uit de buurt neergestreken.
De eerste roereieren komen uit de
keuken tevoorschijn. Omdat gekozen is
voor een wat Latijns-Amerikaanse sfeer
worden zo direct ook een broodje Carribean Cod en de sandwich Louie Louie
Torta Cubana geserveerd. Voor gewone
koffie en een tosti hoef je hier niet aan
te komen.
In de loop van de dag zal het consumptiepatroon veranderen. Van koffie’s
naar bieren, met onder andere het
eigen merk witbier Louie Louie. En van
broodjes naar taco’s en spiezen. En het

en tamelijk ongebruikelijke meubilair
bruin. Er is ook duidelijk een gezellige
sfeer nagestreefd. Er wordt een andere
behoefte uit de buurt vervuld dan bij
Louie Louie. Minder werkgerelateerd,
minder serieus, minder individueel, en
ook minder exclusief toegesneden op
de twintigers en dertigers.
Ik vind het zelf erg ongemakkelijk
zitten op een verhoogd houten bank
aan een verhoogd houten tafel. Maar
misschien wordt dat anders als je rond
etenstijd heel veel andere mensen om
je heen hebt. Ik ben ook hier op een
rustige ochtend door de week.
Je schijnt hier Kip van ’t Spit te moeten
eten. Dat doen ook velen. Buurtbewoners en toeristen die een wachttijd op
de koop toe nemen. Want zo druk is het
vaak rond etenstijd. En Biertuin maakt
reclame met de dwarse regel dat er niet
gereserveerd kan worden.
Ik fiets er vaak langs, langs het terras
met de lange tafels. Het is er regelmatig
druk, vaak rumoerig gezellig, niets voor
mij. Het (voor)oordeel reikt nog verder:
zelfs bij temperaturen onder nul zitten
ze daar nog buiten. Dat mag zwaar
subjectief zijn, objectief is de constatering dat de buitenverwarming optimaal
gebruikt wordt.
Museum
Van café Museum ben ik frequent
bezoeker geweest. In meerdere periodes. Eigenaar Cor Hameleers zwaaide
de scepter in de tijd dat een overleg of
een vergadering in de buurt dikwijls
een informele voortzetting kreeg in
Museum. We spreken van even na
de eeuwwisseling. Er was een lunchen een dinerkaart in wat heette een
gezellige, vriendelijke bruine kroeg.
Jazzsessies in het weekend, van tijd tot
tijd exposities. Een café dat indertijd de
buurtfunctie waarmaakte.
Van langer terug herinner ik me geen
namen, maar wel gezichten. De vrouw
die dag in, dag uit háár klanten op heel
eigen gastvrije wijze onthaalde, de man
die zeer regelmatig achter de draaitafel zat en zijn platen, vooral in de
jazzhoek, liet horen. Café Museum was
een begrip. Wat overigens niet altijd
garant stond voor een optimaal bezoekersaantal.

Drukte bij de Biertuin

Alle zaken die ze zijn begonnen lopen
zeer goed. Wat de drie onderscheidend
maakt is de vraag. Een groot en divers
aanbod, goed personeel en een optimale prijs-kwaliteit verhouding – factoren
die volgens Riad Farhat, mede het succes bepalen – zijn kwaliteiten die menig
minder succesrijke horecaondernemer
evengoed zal noemen als kenmerkend
voor zijn zaak.
Het inspelen op de behoefte van de
buurt vinden de Wijzen zelf de belangrijkste factor van hun succes. In
de Dapperbuurt zien zij kennelijk
een sterk teruglopende behoefte aan
(frequent) cafébezoek van de al wat
op leeftijd rakende bewoner. En het
jongere cafépubliek is er volop, maar
zoekt een andere sfeer dan de voormalige cafés boden.
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Louie Louie: te koud of nog te vroeg?

zal nog veel drukker worden, binnen
en op het terras.
Het pand is overigens prachtig opgeknapt. Er mag dan met het slopen van
de uitbouw aan de straatkant geen
recht zijn gedaan aan de welstandswetten. De enorme raampartij die nu
de toon zet aan de Linnaeuskant is
modern, stijlvol en transparant. En ook
de inrichting van de totale ruimte is
opvallend mooi.
East of Eden
Het contrast met het East of Eden van
de laatste jaren kan niet groter zijn.
Ik kwam er soms: overdag, om in een
afgelegen hoekje een soort van werkbespreking te hebben. Ik kwam er omdat
ik wist dat het er leeg was, dat er dus
meer dan voldoende plek was en er
geen al te nabije buren in de buurt van
mijn bruine tafeltje zouden zitten.
In de buurt had het toen al een steeds
slechtere naam. Wat doorslaggevend
is voor het stempel ‘slecht’ is onduide-

lijk. Is het de toename van het aantal
verlopen types, een toename van het
aantal dronken figuren? Is het de
slechte kwaliteit van het bier, zure wijn
of kleffe broodjes? Is het de bediening
die alsmaar botter wordt? Of is het simpelweg een ‘selffullfilling prophecy’: er
komen nog maar weinig mensen, dus is
het slecht.
Van langer geleden herinner ik me een
debat. In het zaaltje boven het café
was er een verkiezingsdebat. Het was
er groezelig en eenvoudig, betaalbaar
dus ook. Dat gebrek aan decorum en
ambitie heerste toen ook al beneden en
op het terras. Dat het een bruine kroeg
was en donkere hoekjes had vergoedde
te weinig.
De Biertuin
De Biertuin, ook al min of meer tegenover het Tropenmuseum, maar dan
iets meer de Linnaeusstraat in, zou
je de moderne bruine kroeg kunnen
noemen. In ieder geval is het nieuwe

Ponteneur
Sluiting van de Ponteneur afgelopen
december heeft tot meer verontwaardiging geleid dan het einde van Museum
en East of Eden. In de ruim 25 jaar dat
het café uiteindelijk heeft bestaan is
de binding met de buurt dan ook sterk
geweest. Alle bevolkingsgroepen uit
de Dapperbuurt hebben zich er welkom gevoeld. Tot de laatste dag was
de Ponteneur met haar multiculturele
klantengroep het schoolvoorbeeld van
geslaagde verbinding.
Zelf kwam ik er soms overdag voor een
koffie, soms ’s avonds voor een biertje.
Maar vooral heb ik het ook lange tijd
een ideale eetplek gevonden, een eetplek voor een gezinnetje dat niet al te
keurig wilde zijn, de shabby stoelen wel
kon waarderen en tevreden was met
de niet al te dure, niet al te exclusieve
gerechten.
Dat er iets moest gebeuren, dat er een
opknapbeurt nodig was, dat het minder
ging de laatste tijd kon ook de niet al
te regelmatige bezoeker niet ontgaan.
Uitbater Ben van Noort erkende het
ook volmondig, maar een ingrijpende
renovatie kon híj niet betalen. Maar de
conclusie trekken dat er aan een café
als de Ponteneur geen behoefte meer is
in de Dapperbuurt is vooral voorbarig
en opportunistisch.
Bar Botanique
Binnenkort opent op de plek van de
Ponteneur Bar Botanique haar deuren.
Maar voor wie? #
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Voorgoed verdwenen:
half elf Blookertijd
Tekst: Hansje Galesloot | Fotografie: Geheugen van Oost

Soms is het verdwijnen van een muurreclame een
onbegrijpelijke blunder. Dat geldt bij uitstek voor de reclame
voor Blooker Cacao die vele decennia lang vlakbij het
Amstelstation vanuit de trein te zien was: ‘Half elf Blookertijd’.
In onze serie over muurreclames in Oost een eerbetoon aan
deze verdwenen reclame, die zo treffend herinnerde aan de
ontelbare cacaofabrieken die Amsterdam rijk was.
Als ergens gold dat een historische
muurreclame warme gevoelens kan
oproepen, dan was dat wel hier. Niet
alleen vanwege dat knusse cacaomomentje waartoe opgeroepen werd,
maar ook omdat deze tekst een welkom
vormde als je per trein de nieuwbouw-

wijken gepasseerd was en het oude
Amsterdam binnenreed.
Bij de herbebouwing van de Omval
met woontorens en kantoren is het
Blookerhuisje gespaard, hierin zit nu
Café Blooker. Dit wonderlijke gebouwtje in Zwitserse chaletstijl is een

Panden begin Weesperzijde
alsnog monument
Tekst: Jaap Kamerling | Fotografie: Gerard Valentijn

Het stadsdeel wil definitief de prachtige rij neoclassicistische
panden aan de Weesperzijde tussen de Mauritsstraat en de
Eerste Boerhaavestraat aanwijzen als gemeentelijk monument.
Daarmee honoreert het een vorig jaar door Erfgoedvereniging
Heemschut gedaan verzoek hiertoe.
De panden aan de Weesperzijde 16-34
rond de IJsbreker zijn al lang Rijksmonument. De nu aan te wijzen panden
vormden in feite een ‘vergeten’ rij. Het
Rijk wijst tegenwoordig zelden meer
nieuwe Rijksmonumenten aan, vandaar dat het stadsdeel nu de gemeentelijke monumentenstatus wil toekennen.
Er is hier geen gevaar voor huuropdrijving. Voor gemeentelijke monumenten geldt immers niet de regeling,
dat na aanwijzing en bij restauratie de
eigenaar de huur mag verhogen met
maximaal 15 procent. Overigens gaat
het hier om particulier bezit, ook al
worden er ook etages verhuurd door de
eigenaarbewoners.
De nu te beschermen panden hebben
alle een ‘orde 1’ waardering. De rijk
gedecoreerde woningen vormen een

laatste overblijfsel van de omvangrijke
fabrieksgebouwen van Blooker, die zijn
afgebroken toen het bedrijf in de jaren
zestig uit Amsterdam verdween. Maar
vreemd genoeg is de muurreclame niet
in ere gehouden tijdens de operatie,
waarbij het huisje is afgebroken en later weer heropgebouwd maar dan wel
een kwartslag gedraaid. Het gebouwtje
oogt vreemd verdwaald in deze hoogbouwomgeving.
Burchtachtige fabriek
Blooker was een van de bekendste
cacaofabrieken van Amsterdam,
naast Van Houten (later verhuisd
naar Weesp), Bensdorp, Korff, Flick
en Tjoklat. De fabriek werd in 1824
door Jurriaan Blooker opgericht en
heeft tot 1962 bestaan, toen het bedrijf
werd overgenomen door Bensdorp.
De Omval was in die periode een
industriegebied. In 1886 kwam er een
nieuw, burchtachtig fabrieksgebouw,
op de plek waar later de Rijkspostspaarbank haar kantoor kreeg en nu
de Hogeschool van Amsterdam zetelt.
Oude Amsterdammers zullen zich de
indringende cacaolucht nog kunnen
herinneren die door de Blookerfabriek
werd uitgestoten.
Dat er reclame werd aangebracht op
het chalethuisje (in gebruik geweest
als magazijn, garage en mogelijk ook
als portiershuisje) was heel slim, want
vooral in de jaren dertig was de weg
langs de Weespertrekvaart een belangrijke autoroute naar het Gooi, met veel
filevorming. Ook vanuit de auto dus
alle tijd deze reclame op je in te laten
werken. Na de overname verdween het
merk aanvankelijk, maar inmiddels is
het teruggekeerd op de markt, nu echter gemaakt door een vroegere concurrent, Rademaker.
Cacaohoofdstad van de wereld
Dat de Blookerfabriek zich hier vestigde en dat Amsterdam nog veel meer
cacaofabrieken telde, hoeft niet te verwonderen. Vanaf de 17de eeuw ontwikkelde Amsterdam zich tot de grootste
doorvoerhaven van cacao ter wereld.
Nog steeds wordt één vijfde van alle

De fabrieksburcht op de Omval in 1930.

representatief, hoogwaardig voorbeeld
van architectuur, die in de negentiende
eeuw door particuliere bouwondernemingen is ontwikkeld. Ze waren door
hun ligging aan de Amstel zeer in trek
bij de gegoede burgerij. De architectuur
is vrijwel gaaf bewaard gebleven en
bepaalt samen met de panden rond de
IJsbreker het chique karakter van dit
deel van de Weesperzijde.
Rijksbescherming
De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
wil zelf al een tijdje een groot deel van
Weesperzijde en omgeving aanwijzen
als Rijksbeschermd stadsgezicht. Stadsdeel Oost en inmiddels ook B&W van
Amsterdam voelen hier niet voor. Het
stadsdeel adviseerde negatief aan het
Rijk uit vrees voor huuropdrijving en
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dreigende vermindering van de sociale
huurvoorraad. In rijksbeschermde
stadsgezichten mag na aanwijzing de
huur namelijk verhoogd worden met
maximaal 15 procent. De centrale stad
deelt de vrees van het stadsdeel voor
huuropdrijving en wil het voorstel van
de regering om een groot deel van de
Weesperzijde tot rijksbeschermd stadsgezicht te verklaren niet voor advies
voorleggen aan de gemeenteraad. Het
is het eens met de cultuurhistorische
waarde van de Weesperzijde maar
meent, dat de kwaliteiten van de strook
middels het bestemmingsplan en de
welstandsnota voldoende zijn gewaarborgd. Wel wil de centrale stad onderzoeken of de status van gemeentelijk
beschermd stadsgezicht wenselijk is.
Hierbij geldt niet de 15-procentsregeling voor huurverhoging. De minister
beslist voor de zomer over de definitieve status als rijksbeschermd stadsgezicht.
‘Vergeten monumenten’
De eigenaars en belanghebbenden van
de nu aan te wijzen gemeentelijke
monumenten Weesperzijde 4-15 zijn in
een brief gewezen op de mogelijkheid
een zienswijze in te dienen als zij het
niet eens zijn met de aanwijzing. De
termijn daarvoor is inmiddels verstreken. Overigens genoten de panden ook
de afgelopen maand al voorbescherming. Er lijken trouwens nauwelijks
bezwaren te leven tegen de aanwijzing

Het Blookerhuisje in oude staat.

cacao van de wereld verscheept via
Amsterdam.
De aanwezigheid van grote hoeveelheden cacao leidde tot de opkomst van
allerlei chocolade-gerelateerde winkels
en zaken. Vaak werden er koeken van
cacaobonen gemaakt, die opgelost
werden in kokende melk. Deze chocolademelk leek echter in het geheel niet op
de drank die wij nu kennen. Het goedje
was ontzettend vet, erg bitter en lag
zwaar op de maag. Daarnaast was het
moeilijk zelf te maken, omdat de melk
tijdens het koken vaak verbrandde.
Daarom werd de drank in chocoladehuizen gedronken.
Het was een Amsterdammer die de
moderne versie van de chocolademelk
uitvond. Casparus van Houten, van Van
Houten Cacao en Chocolade, kwam met
de vondst van het poeder waarmee de
burger thuis simpel chocolademelk kon
zetten. Het was niet eens meer nodig de
melk te koken, waardoor de handeling
een stuk eenvoudiger werd. Cacaopoeder legde de basis voor de bruine melk
als volksdrank – en voor de reclame op
het Blookerhuisje. #
Met dank aan artikel Annemarie de
Wildt op Geheugen van Oost

Karakteristieke architectuur Weesperzijde

tot monument. In feite gaat het ook om
een rij panden, die volgens Heemschut
al lang monument hadden moeten zijn.
De Erfgoedvereniging heeft vorig jaar
in een brief aan het stadsdeel hele reeksen panden en gebieden aangegeven,
die het ‘vergeten monumenten’ noemt
omdat ze beslist monumentwaardig
zijn. Daarbij denkt Heemschut aan
panden van architecten als H.P.Berlage,
J.Gratama en G.Versteeg in de Transvaalbuurt en bijvoorbeeld de panden
van architect J.F. Staal aan de Linnaeusparkweg en Pythagorasstraat/Galileiplantsoen. Om nog maar te zwijgen
over het nog veel monumentwaardiger
voormalige stadsdeelkantoor, voorheen
Burgerziekenhuis en nu hotel Manor
aan de Linnaeusstraat van A.L. van
Gendt, die ook het Concertgebouw
ontwierp. #
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‘Jammer dat gemeente niet voortbouwt
op kracht stadsdelen’
Tekst: Wil Merkies | Fotografie: Dineke Rizzoli

Ze neemt een beetje gas terug. Na tien jaar stopt Joke Koningh
als voorzitter van het comité Herdenking Februaristaking. ‘Ik
ben 69 jaar en vind het mooi geweest.’ Maar ze gaat niet achter
de geraniums zitten. Op haar twaalfjarige periode als
stadsdeelvoorzitter en bestuurder (1990-2002) kijkt Koningh
met veel plezier terug. Ze is kritisch over wat er nu met de
stadsdelen gebeurt.
Gebruind en uitgerust zit Joke Koningh
een dag na terugkomst van een kampeervakantie in Frankrijk ontspannen
in haar woonkamer. Niet zo vreemd,
want haar modern ingerichte woning
in een hofje aan de Weesperzijde is een
oase van rust. Ze woont er nu acht jaar,
vanaf de oplevering van de huizen. Het
is een intiem wijkje waar de mensen
elkaar kennen.
Lacht: ‘Ik dacht dat hier vooral ouderen
naartoe zouden trekken, omdat het zo
rustig is. Maar het leuke is dat er ook
jonge mensen met kinderen zijn komen
wonen die voor vrolijkheid zorgen. Het
is heel gemengd en daar ben ik blij om.
Ik ken Oost als woongebied al sinds
lang omdat ik eerder in de Vrolikstraat
en Pretoriusstraat woonde.’

ten. Het was ook heel mooi dat zoveel
bewoners zich inzetten voor verbetering van de openbare reiniging, parken
en straten. Er gebeurde van alles en er
is in die tijd veel herbouwd. Dat kon
toen omdat we nog stadsvernieuwingsgeld hadden voor de Dapperbuurt, Oosterparkbuurt en Transvaalbuurt. Voor
die wijken en bewoners betekende dat
een flinke vooruitgang.’
Koningh glundert: ‘Het was ook de
tijd dat bouwers één procent van de
bouwsom voor kunstwerken in Oost
moesten uittrekken. Ook kunstenaars
uit Oost profiteerden van deze gunstige
regeling. Het beeld tegen apartheid en
racisme van de kunstenaar Pépé Grégoire op het Krugerplein vind ik nog
steeds heel indrukwekkend.’

Veel herbouwd
Ze vindt het geen probleem om een
dag na terugkomst van vakantie terug
te kijken op haar jarenlange actieve
en politieke leven in Oost. Met een pot
groene thee op tafel vertelt Koningh
enthousiast over de periode van twaalf
jaar, van 1990 tot 2002, waarin ze

Wat was het moeilijkste dat u als
bestuurder heeft meegemaakt?
Koningh reageert snel: ‘De dood van
het 12-jarige Turkse meisje Zübuje
Gündüz dat in de Vrolikstraat werd
neergestoken door een gestoorde buurman. Dat was zo vreselijk. Op de eerste
plaats voor de familie maar de hele

‘Ik ben best trots op de manier waarop
we in Oost met nieuwe Nederlanders
zijn omgegaan’
stadsdeelvoorzitter en bestuurder was.
Benadrukt in het gesprek dat het ‘een
leuke tijd was waarin we vanuit de
politiek veel konden opbouwen. Binnen
allerlei organisaties was het enthousiasme groot om nieuwe dingen op te zet-

buurt was er kapot van.’
Ze kijkt positief terug op haar beslissing om samen met de familie van het
meisje, de politie en de wethouder voor
het afscheid naar Turkije te reizen.
Zegt dat de betrokkenheid van de buurt
veel indruk op haar heeft
gemaakt. Is nog steeds blij
dat er in de Vrolikstraat
na het drama met de steun
van de bewoners en het
stadsdeel veel is verbeterd.
Met zichtbaar plezier
vertelt de voormalige
stadsdeelvoorzitter over
de mooie dingen die ze
in twaalf jaar tijd meemaakte. ‘Ik ben best trots
op de manier waarop we
in Oost met onze bewoners
afkomstig uit Turkije en
Marokko zijn omgegaan.
Met het integreren van de
nieuwe Nederlanders is
het hier goed gegaan dankzij hulp van veel betrokkenen.’ Ook het bezoek
van de Turkse president
in gezelschap van prinses
Margriet en Pieter van Vollenhoven aan Oost is een
bijzondere herinnering.

Monument tegen Apartheid en Racisme van Pépé Grégoire
op het Krugerplein (1986), ‘heel indrukwekkend’ volgens
Joke Koningh

Drugsoverlast
Tevreden is ze ook over de
vele gerealiseerde projecten in de achterstands-

Joke Koningh: ‘Zoals de stad er nu bij ligt, is te danken aan de stadsdelen’

wijken. ‘We hadden grote problemen
met drugsoverlast en coffeeshops in de
Dapperbuurt, in de Oosterparkbuurt
rond het Beukenplein en bij metrostation Wibautstraat. Dankzij een
goede samenwerking met de politie en
het welzijnswerk kon het tij gekeerd
worden. Verder betekende vooral de
opknapbeurt van het Steve Bikoplein
en het Kastanjeplein een grote vooruitgang voor die twee buurten.’ Een
mooi wapenfeit vindt Koningh ook de
invoering van de verlengde schooldag,
die nog steeds wordt besteed aan cultuureducatie en muziek.
Terwijl ze terugkijkt op veel goeds, is
het gesprek voor haar ook aanleiding
om een paar punten van kritiek te
noemen. ‘Zoals de stad er nu bij ligt,
is te danken aan de stadsdelen. Het is
heel jammer dat niet wordt voortgeborduurd op de kracht van de stadsdelen.
Daar is nu met bruut geweld het mes in
gezet.’
Hoe kijkt u tegen het huidige bestuur
in Oost aan?
Koningh formuleert voorzichtig. ‘Voor
zover ik het kan overzien doen de
bestuurders het zo goed mogelijk, ook
al moeten ze roeien met de riemen die
ze hebben. Het overleg met de Dapperbuurt is een voorbeeld van hoe met
bewoners kan worden samengewerkt.’
Doet Oost het nu goed met de opvang
van vluchtelingen?
Koningh houdt het kort. ‘De mensen in
Oost willen net als op veel andere plekken kleinschalige opvang.’

Voelt u zich nog steeds thuis bij uw
partij, de PvdA?
Koningh opgewekt: ‘Ik kom uit een
echte rooie familie en voel me nog
steeds heel betrokken bij de partij. Er
gebeuren nog steeds goeie dingen in de
PvdA. Het gaat me wel aan het hart dat
het zo slecht gaat in de peilingen. Maar
kijk naar het CDA: men dacht dat die
partij zou verdwijnen, maar ze komt nu
weer sterk terug.’
Waarom stopt u na tien jaar als
voorzitter van het comité Herdenking Februaristaking?
Koningh hield op 25 februari bij de
75ste herdenking van de Februaristaking in aanwezigheid van koning Willem-Alexander haar laatste toespraak
als voorzitter. ‘Na tien jaar vind ik het
mooi geweest. Ik ben 69 en wil meer
vrijheid om andere dingen te doen.’
Maar, alsof ze zich wil rechtvaardigen
voor haar besluit: ‘Ik stop niet met
alles. Zo ga ik door als voorzitter van
de Rode Loper op School. Wij brengen
kunst in de klas en bieden basisscholen
in Oost en omgeving een uitgebreid
lesprogramma van cultuureducatie. Ik
blijf hieraan verbonden tot alles goed
op de rails staat.’
Ze blijft ook actief als bestuurslid van
het uitvaartmuseum Tot Zover op
De Nieuwe Ooster. Koningh: ‘In het
museum staan het nationale funeraire
erfgoed en de moderne uitvaart in
het multiculturele Nederland van nu
centraal. Hoe wij omgaan met de dood
zegt veel over wie we zijn. Over onze
afkomst en de tijd waarin wij leven.’ #
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Het Amstelstation is nog niet zo
ver gereed als station Muiderpoort, doch men is druk met de
afwerking bezig, zoals men ziet
op deze foto van de grote stationshal, waar gewerkt wordt aan
de wandschildering, voorstellende het moderne spoorwegverkeer.
www.geheugenvanoost.nl/59036

De bewoners van
de Schagerlaan
Als je op deze foto kijkt, zie je de
Schagerlaan omstreeks 1925. Ik
weet nog precies wie er allemaal
woonden. Rechts is de even
kant, met op nummer 10 het
kruidenierswinkeltje van mijn
ouders.

Het Amstelstation in de oorlog
Tekst: Geheugen van Oost / Joop Jansen | Fotografie: Geheugen van Oost / Beeldbank Amsterdam

’Het is oorlog en ik ben een jaar of 10. Het
Amstelstation is nog nieuw en wat mij opviel was
de kleding van het spoorwegpersoneel: correct.
Ik neem u mee, in en om het stationgebouw.
Aan de oneven kant heb ik later
met mijn man en drie kinderen
gewoond. Aan het begin van
onze laan was wat hoogbouw,
twee verdiepingen. Beneden
waren kelderwoningen. Daar
rechts, in zo’n kelderwoning was
een boekbinderij.
www.geheugenvanoost.nl/186

Het Amstelstation
Tekst: Geheugen van Oost / Ria Evertse - Staartjes |
Fotografie: Geheugen van Oost / Beeldbank Amsterdam

Aan beide zijden van het stationsgebouw had je openbare toiletten
voor de heren (zijn nu dichtgemetseld). Wij gaan naar binnen,
schuin rechts is de trap met het naakte beeld dat ons leidt naar de
lijnen 5 en 25. Het is hier het eindpunt, de trams draaiden er een
rondje. In het begin van de oorlog reed lijn 5 nog over de Weesperzijde, ging daar de brug van de Amstel over en vervolgde zijn weg
over de Centuurbaan en van Woustraat.
Wij gaan de stationshal in, direct linksaf en zien aan de zijkant
vitrines met foto’s. Dan een rond zitgedeelte waar je iets te drinken
kon kopen.

5 Loketten om een kaartje te kopen.

Behangfabriek
Rath & Doodeheefver
De firma Rath & Doodeheefver
opende in 1934 een grote behangfabriek aan de Duivendrechtsekade 54 in de Watergraafsmeer.
De door R&D in 1926 opgerichte
Eerste Nederlandsche Behangselpapierfabriek in Schiebroek
was, doordat de zaken zo goed
liepen, te klein geworden. Veel
werknemers uit die fabriek
kwamen werken in de nieuwe
fabriek. Zij kwamen ook in de
omgeving wonen, voornamelijk
in de Watergraafsmeer, Diemen
en Duivendrecht.

www.geheugenvanoost.nl/65738

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

Aan de kant van de perrons had je twee doorgangen, waar personeel je controleerde op een perronkaartje of instapbewijs.
Dan kwam er weer een rotonde waar je spullen die je wilde opsturen kon brengen, tegen betaling natuurlijk. Ook daar waren een
in- en uitgang. Daarnaast had je 5 loketten, waar je een kaartje kon
kopen. U moet weten, dat het gehele stationsgebouw met bruin
marmer was bedekt en bij één zo’n loket bevond zich in het marmer een slangenmotief. Wij kinderen geloofden dat dit een echte
geweest moest zijn.

De oorlog is afgelopen.

Nu gaat het verhaal dat de stationschef de kostbare N.S spullen op
de zolder van het stationsgebouw had neergezet. Hoe? U gaat het
perron op en ziet langs de muur van de hal klimijzers met daarboven een luikje. Zo moet dat gebeurd zijn. Klopt dit ?
Ik hoor het graag als iemand hier meer vanaf weet.

Lees meer op www.geheugenvanoost.nl/60513

Zaterdagavond was ik naar zeer lange tijd ik
denk wel meer dan 40 jaar, terug in de hal
van het Amstelstation ontworpen door
Architect H.G.J. Schelling en geopend in 1939.
En was zeer teleurgesteld in
wat ik zag, nou weet ik ook
wel dat de vooruitgang niet
tegen te houden is en met de
komst van de metro er meer
mensen gebruik maken van
trein en metro.
Maar in mijn geheugen was
daar de ruime hal van het
station. Dat is niet meer en
wat ik heel erg jammer vind
is dat de wandschildering
van Peter Alma boven de
trap naar de tram, toen nog
lijn 5, helemaal in het niet
valt met alles wat daarvóór
staat. Dat schilderwerk
heeft altijd op mij zeer veel
indruk gemaakt net als het
Naakt van Steen van beeldhouwer Theo van Reijn. Dat

valt totaal weg terwijl dat
mooie beeld een prominente plaats in de hal van het
station innam.
Ik vind het jammer dat die
plaats is ingenomen door
winkels en de Burger King
en dat er geen rekening is
gehouden met de mooie
dingen die de hal te bieden
heeft.
Lees meer op www.geheugenvanoost.nl/12341
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Amstelstation krijgt forse bouwblokken als buren
Tekst: Arie van Tol | Fotografie: Hans Heitgeert

Jarenlang bestonden er alleen maar plannen. Maar aan de
oostkant van het Amstelstation is dan toch de schop de grond
in gegaan. In de komende zeven jaar verrijzen hier de hoogste
toren van Amsterdam, drie imposante bouwblokken met
woningen en winkels, en een nieuw bus- en tramstation.
Na aanvankelijke protesten van omwonenden is de discussie
met de buurt nu verstomd. Is men tevreden of vermoeid?
In het Stedenbouwkundig Plan, waaraan stadsdeel Oost in 2010 zijn goedkeuring gaf, worden natuurlijk de nodige
ambities verwoord. Ze kunnen al dan
niet gezien worden als de uitkomst van
jarenlange discussies tussen de stedenbouwkundige professionals en de
omwonenden van met name de nieuwbouwwijk Julianapark.
Gekozen wordt voor een hoge bouwdichtheid ‘met het gezicht naar de stad’,
zoals het in notajargon heet. Een mooie
vloer met bomen gaat bepalend worden, wachten wordt verblijven en er
komt een gezellig buurtplein. Daarmee
moet het stationsgebied voor reizigers
en voor mensen die in de buurt wonen
of werken een aangename plek om te
vertoeven worden.

Verkeersknooppunt

De rol van het Amstelstation als knooppunt van openbaar vervoer en van
auto-, fiets- en voetgangersverkeer leidt
tot belangrijke aandachtspunten. Een
hoogwaardige, korte en sociaal veilige
overstap tussen trein, metro, tram en
bus is zeer gewenst. En de veiligheid
voor met name voetgangers en fietsers
moet optimaal worden gewaarborgd.
Of de geplande bouwdichtheid, met als
consequentie een sterke toename van
verkeersbewegingen, voldoende ruimte
biedt voor deze ambities kan worden
betwijfeld.
De scepsis – of is het toch tevredenheid?
– onder de omwonenden en de vroegere
actievoerders is zodanig dat meepraten
en meedenken door de buurt al jaren
nauwelijks meer gebeurt. De drang
bij beleidsmakers om bewoners nog
aan het woord te laten is navenant
geslonken.

Vrouwelijke toren

De bussen van Eurolines behoren
alweer enige tijd tot het verleden aan de
zuidoostzijde van het stationsgebouw.
Stads- en regionale bussen gaan hier

in de nabije toekomst hun begin- en
eindpunt dan wel gewone halte krijgen.
Ondergronds, onder het busplatform,
komt een parkeergarage. Maar in het
oog springend wordt vooral de Amstel
Tower.
Met een hoogte van honderd meter
wordt het de hoogste woon- en hoteltoren van Amsterdam. De toren wordt
niet alleen hoog, maar wordt in de pers
ook aangeprezen als ‘slank en vrouwelijk’. De nieuwe eyecatcher is al enige
maanden geleden aangekondigd met
opvallende laserstralen op de plek waar
de toren gaat verrijzen.
In de onderste zes lagen van de Amstel
Tower komen 186 hotelkamers. De toren
zal 31 verdiepingen gaan tellen. Op de
bovenste 24 etages komen 192 tweekamerappartementen in het middenhuursegment, natuurlijk met fraai uitzicht op
de Amstel. Eind 2017 kunnen toeristen
en nieuwe bewoners de kamers en appartementen betrekken,
zo is de planning.

Groene driehoek

De uitvoering van de plannen is later
gestart dan voorzien. Maar aan de
belofte dat in de beginfase een buurtparkje tot stand zou komen, houdt de
gemeente zich. Tussen de Bertrand

Bovenaan het buurtparkje, daaronder vanaf links bouwblok A, B en C (A wordt lager). Rechts de
Amstel Tower, links daarvan het tram- en busstation. Vooraan de sporen en daarboven in groen het
stationsgebouw met luifels.

is. Er verdwijnt veel groen tussen Julianapark en het station ten faveure van
middenhoogbouw. Er zijn veel bomen
gekapt. En het park is slechts een parkje.

Nieuw bus- en tramstation

Als de Amstel Tower eind 2017 klaar
is, zal het in gebruik nemen van de
parkeergarage en het nieuwe busstation
ook niet lang op zich laten wachten. Het
busplatform zal zes of zeven perrons
krijgen. Reizigers kunnen onder een
luifel droog van trein- naar busstation
lopen. Er zal ook volop ruimte zijn voor
taxi’s: tien standplaatsen. Een Kiss &
Ride-strook komt langs de nieuwe
Julianalaan.
Aan een nieuw tramstation gaat in 2017
en 2018 worden gewerkt. Het komt aan
de noordoostzijde van het stationsgebouw. Ook de trampassagier zal onder

Meepraten en meedenken door de buurt
gebeurt al jaren nauwelijks meer
Russellstraat en de Kees Boekestraat
wordt gewerkt aan de inrichting van
een groene driehoek. Wandelen, spelen
en ontspannen in een rustig en veilig
parkje met een rijkdom aan bloeiende
planten, dat is waar het mooie ontwerp
van omwonenden en gemeente samen
toe moet leiden.
De tekening van het toekomstige Amstelstationsgebied laat echter zien dat de
euforie over het groen ietwat misplaatst

een luifel van de hal naar de tram kunnen lopen.
Het Amstelstation wordt in de toekomst
mogelijk eindpunt van lijn 25, daarom
wordt de capaciteit van het tramstation vergroot. Met het ooit eventueel
doortrekken van de tramrails naar de
Hugo de Vrieslaan wordt ook rekening
gehouden.
Met de realisatie van dit nieuwe
tramstation zijn flinke aanpassingen

noodzakelijk aan het Prins Bernardplein. En de huidige onbewaakte fietsenstalling bovengronds zal nogal moeten
inkrimpen. Er staan een ondergrondse
uitbreiding en een nieuwe entree voor
de ondergrondse bewaakte fietsenstalling gepland.

Eindelijk een supermarkt

In de eerste fase is de Amstel Tower het
enige bouwvolume dat zal verrijzen.
Tussen 2019 en 2021 wordt de wijk
Julianapark uitgebreid met de middelhoge blokken B en C. Die komen tussen
de Bertrand Russellstraat en de nieuwe
Julianalaan.
Blok B (maximaal 25 meter hoog),
grenzend aan de Maliebaan, wordt een
vrijstaand woon- en winkelgebouw. Er
ontstaat ruimte voor een winkelplein
door het gebouw niet direct aan de
Julianalaan te bouwen. De 4000 m²
winkelruimte is voornamelijk bestemd
voor een supermarkt, waar in de buurt
al heel lang op wordt gewacht. Hoe de
7500 m² woonruimte verdeeld gaat worden, is onzeker. De praktijk leert dat het
percentage van dertig procent sociale
huurwoningen, dat ook in deze plannen
voor de blokken B en C wordt genoemd,
geen spijkerharde basis heeft. Ook de
verdere invulling zal wel aan de markt
worden overgelaten.
Blok C (maximaal 35 meter hoog), grenzend aan de Hugo de Vrieslaan en dicht
bij het buurtparkje, is een vrijstaand
woongebouw met kleinschalige winkels
en dienstverlening in de plint. Welke
(sociale) ondernemers de 500 m² winkelruimte en 500 m² ruimte voor voorzieningen gaan betrekken, is natuurlijk nog
niet bekend. Ook de invulling van de
13.000 m² woonruimte staat nog verre
van vast.

Meeslepend silhouet

De werkzaamheden aan de Amstel Tower zijn inmiddels begonnen.

Met een hoogte van 85 meter zou blok A
hoger worden dan de beide buren. Dit
blok staat gepland aan de Julianalaan
het dichtst bij het Prins Bernardplein.
Hoewel het Stedenbouwkundig Plan
lyrisch was – ‘blikvanger in de Wibautas’, een ‘groots en meeslepend silhouet’
– bleek de eigenaar van het Amstelgebouw (het naastgelegen kantoorgebouw aan het Prins Bernardplein) niet
bepaald enthousiast over een zo hoge toren zo dicht bij ‘zijn’ bestaande gebouw.
Het beroep van die eigenaar bij de Raad
van State tegen het bestemmingsplan is
gehonoreerd. De hoogte wordt bijgesteld. Een reparatie van het bestemmingsplan is in voorbereiding.
Realisatie van dit blok A staat pas in de
laatste fase (2021-2023) gepland.
Het maakt nog altijd verschil wie
bezwaren maakt tegen een plan van de
gemeente. #
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Japanse strijdkreet vanuit de Q-Factory
Tekst: Daan van Pagée | Fotografie: Hans van den Bosch

Quick Shoe Service en de Action. Maar
voor een ‘journalist’ van de Dwars-krant
kan dat nu nog even niet. Dus doe ik het
met mijn pen dansend op papier, elke
letter een Japanse Yamato klap choreografie over die drempel van mijn eigen
onvermogen.

Wij westerlingen raken regelmatig verstrikt in ons rationele
gekrakeel, de Japans taiko-drummers helpen ons met een
eeuwenoud recept. Het heeft te maken met eenvoud, muziek,
ritme, concentratie, ademhaling, lichaamshouding, loslaten,
elkaar kunnen vinden, je eigen choreografie ontdekken, emancipatie en balans.
Gen Hidaka is een Japanner die afkomstig is uit Kyoto en in Canada studeerde,
vlak bij Toronto. Op een dag ging hij naar
een optreden van de wereldberoemde
groep Yamato – The Drummers of Japan
en toen wist hij het zeker... Nu speelt
Gen zelf als drummer in Yamato en reist
hij de hele wereld over. Toch weet de
muzikant tijd vrij te maken voor Amsterdam-Oost met workshops en cursussen.
Op zondag 29 mei organiseert de Yamato
Taiko School een ‘Taiko Drum Festival’
in de Q-Factory aan het Atlantisplein in
winkelcentrum Oostpoort.
Workshop Japans taiko drummen
De workshop Japans taiko drummen
begint met een Japanse welkomskreet: in
één klap vangt Gen Hidaka alle aandacht. Stap twee: opwarmingsoefening
vocaal, klanken waarbij de lucht ongehinderd door de mond naar buiten komt.
Nu zijn de cursisten aan zet om aan de
volumeknop van hun eigen welkomskreet de draaien. Stap drie van de opwarmingsoefening: beweeg je lichaam zoals

je dat zelf wil, armen in de lucht, door
de knieën, zwieren, zwaaien, draaien
met de heupen, je schouders, springen,
huppelen. ‘Gaat alles oké?’, vraagt de
cursusleider. Stap vier: de polsen. Maak
je polsen soepel, draai linksom, draai
rechtsom. Stap vijf, de laatste opwarmingsoefening: de trommelstokken, het
slaghout, de eerste klap op de traditionele Japanse taiko-drums. In hun eigen
ritme ontdekken de cursisten wat het

Niet meer bang
zijn voor je
eigen geluid
effect is van hun bewegingen, en alles
bij elkaar doet het mij denken aan het
stemmen van de instrumenten van het
Nederlands Philharmonisch Orkest vlak
voor de ouverture écht begint. Opnieuw
vraagt Gen Hidaka of alles oké is...

In hun eigen ritme ontdekken de cursisten het effect van hun bewegingen

Verborgen parel in de
Watergraafsmeer
Tekst: Sjef van der Pas

Onbekend maakt onbemind is een
vaak gebezigde uitspraak. En misschien geldt dit ook wel voor het
Darwinplantsoen en de daarin gelegen bloementuin. Gelegen tussen de
Gooiseweg en de Maxwellstraat heeft
de haastige passant niet zo snel in de
gaten dat zich daartussen een bescheiden park, maar vooral een zeer mooie
tuin bevindt. Dit is hen in zekere zin
ook niet te verwijten: slechts een enkel
onopvallend bordje verwijst naar deze
tuin.
Aan de tuin zelf en haar beheerder, door
omwoners inderdaad Jan de tuinman
genoemd zal het ook niet liggen. Al jaren
laat Jan in de lente allerlei bloemen
opkomen zoals de acanthus, zomerhoed,

sleutelbloem. In de zomer is het een
druk verkeer van allerlei vlinders, bijen
en bijzondere insecten. Tot lang in de
nazomer kan er genoten worden van
de bloemenpracht, zorgvuldig door Jan
uitgeselecteerd.
Op diverse bankjes kun je vertoeven en
de geuren van die verschillende bloemen
opsnuiven. Een bezoek aan deze tuin is
kortom zeer de moeite waard voor diegenen die hun ogen en neus willen
bedwelmen. Medio is de tuin weer opengesteld voor het publiek, u bent derhalve
van harte welkom.
Helaas lijkt er een einde te komen aan de
tuin zoals die nu is. Tuinman Jan raakt
gepensioneerd en de gemeente bezuinigt
op groenvoorziening.

De workshop eindig met een optreden van
Gen Hidaka en Melanie

De ouverture
Nu is het tijd voor het echte werk: de concentratie. Aandachtig kijken de cursisten
toe hoe Gen Hidaka beide armen in de
lucht heft, het slaghout wijst een paar
seconden doodstil naar het plafond. De
Japanse drumleraar geeft een ritme aan
en de cursisten antwoorden met hetzelfde ritme. Het ritme word gecombineerd
met een vocale bijdrage, een Japanse
strijdkreet. De schroom van je afwerpen,
niet meer bang zijn voor je eigen geluid,
zo’n strijdkreet kan wat agressief overkomen – ‘gaat alles oké?’, vraagt de Japanse
drumleraar wederom. Het ritme wordt
opgevoerd en hetzelfde geldt voor het
vocale volume van de cursisten. Communiceren met geluid en elkaar weten
te vinden. De ouverture bereikt haar
finale wanneer in de repetitieruimte alle
registers opengaan. Dan neemt de drumleraar gas terug en landen alle cursisten
weer veilig om de grond van de Q-Factory. En opnieuw vraagt Gen Hidaka of
alles oké is...
Nee, niet alles is oké!
In gedachten slinger ik mijn notitieboekje van de Dwars door de buurt-krant in
de hoek van de oefenruimte, want ik
wil zelf ook graag meedoen, weg van de
zijlijn. Dat is wat het Japanse taiko drummen met mij doet, het nodigt mij uit om
zelf ook de trommelstokken ter hand te
nemen, en het gebeurt allemaal bij u om
de hoek in de Q-Factory tegenover de

En terwijl drumleraar Gen Hidaka
samen met zijn cursisten de traditionele
Japanse drums, de taiko’s weer laat
spreken, wandel ik in gedachten gewoon
weer even door het Flevopark, dit keer
onder muzikaal gedonder uit Japan. Het
ritme van de Japanse taiko-drummers
brengt mij opnieuw weer terug in
de oefenruimte van de Q-Factory. De
workshop eindig met een optreden van
Gen Hidaka en Melanie, een gevorderde
beoefenaar. Het wordt een show met
inhoud waarbij de odaiko, de grootste
taiko-drum, een hoofdrol krijgt.
Na afloop van de workshop Japans taiko
drummen spreek ik met een enthousiaste deelnemer bij de ingang van de QFactory. De splinternieuwe cursist van de
Yamato Taiko School vertelt mij over het
Japanse Bloesempark in het Amsterdamse Bos, een geliefde plek voor de Japanse
gemeenschap. En dat de bomen een gift
zijn van de Japanse vrouwenvereniging
in Nederland. En nu heeft zij de Yamato
Taiko School ontdekt in de Q-Factory. #
www.yamatodrummers.com/amsterdam Facebook: Yamato Taiko School

‘Taiko Drum Festival’
in de Q-Factory
Zondag 29 mei vindt in de grote
theaterzaal van de Q-Factory
het ‘Taiko Drum festival’ plaats,
inclusief lightshow. In de grote
hal zijn optredens met de Japanse
taiko-drums. Ook worden er
mini-workshops voor het publiek
gegeven. Naast docenten van de
Yamato Taiko School zijn daar
ook twee drummers van het
wereldberoemde Yamato – The
Drummers of Japan aanwezig.
Het Taiko Drum Festival vindt in
twee sessies plaats: van 11.00 tot
12:30 uur en van 14.00 tot 15.30
uur. Entreeprijs: € 10,-. per sessie

De buurtbewoners hebben derhalve de
handen ineengeslagen en een vereniging
ter behoud van tuin en park opgericht:
de vereniging Vrienden van het Park van
Darwin. De vereniging is nog in oprichting maar we hopen al snel te kunnen
starten met ledenwerving en opstart van
activiteiten. Het maken van een plan
voor behoud van deze bijzondere tuin
zal onze eerste belangrijke actie worden.
We willen u de komende tijd op de
hoogte houden van de ontwikkeling van
deze plannen.
Mocht u geïnteresseerd zijn en/of nu al
meer daarvan willen weten dan kunt
u contact op nemen met een van de
bestuursleden van de vereniging:
Jos Brouwer (0615318032 , j.brouwer36@
upcmail.nl), Sjef van der Pas
(0649646268, sjefvanderpas@tele2.nl )of
Sonja Vetter (0651996614,
svetter@xs4all.nl).

De poort naar de bloementuin

We hopen binnenkort de website www.
vriendenvanparkvandarwin.nl, waar
u dan nadere informatie zult kunnen

vinden. Bovenstaande tekst is ongeveer
gelijk aan de tekst die de eerste nieuwsbrief vormde van de vereniging. #
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Een mogelijke bekeerling

Verhalen 9

Onalledaags

Tekst: Méland Langeveld | Illustratie: Judith Lammers

Het gras van het grote veld van het
Oosterpark kleurt felgroen op door
de weerkaatsing van de zon op deze
prachtige voorjaarsdag. Het park heeft
een ingrijpende renovatie achter de
rug, en de grasmat is nog steeds herstellende. De waterplassen van de hevige regenbuien zijn weer verdwenen.
De lucht is strakblauw, en vormt met
het felle groen een magnifiek contrast.
Het valt me op dat er vanochtend veel
meer mensen in het park zijn. Ook
meer bazen die hun hond uitlaten alsof
de honden bij slecht weer niet uitgelaten hoeven te worden.
Ik neem plaats op een bankje en geniet
van de verkwikkende warmte. Op
het andere bankje naast me duikelt
een jonge man plotsklaps voorover.
Naast hem staat een nagenoeg lege fles
whisky. Dat vormt voldoende bewijs
voor me om niet in te grijpen. Roos
kijkt verbaasd naar de wijd uitgespreide, lange jas maar ze slaat niet aan. Pas
wanneer de dronkaard op handen-envoeten naar zijn plek terug strompelt,
komt ze in actie en wanneer de man
een riedeltje terug blaft dan is voor
haar de maat vol. Haar hoge blaf
weergalmt door het Oosterpark. Na
een hoop gestuntel en geklauter zit de

man weer rechtop, en is het voor Roos
weer in de haak.
‘Ik kan niet meer weg,’ rochelt hij mijn
kant op.
‘Nou dan zou ik dat laatste restje maar
mooi laten staan.’
Met een glazige blik kijkt hij me aan en
knikt instemmend.
‘Blijf maar even rustig zitten.’
‘Ja meneer,’ mompelt hij gedwee.
Geen reguliere drinker. Een onaangenaam bericht heeft
hem vast verrast
en dat heeft
hij flink
willen
weg
zui-

pen op deze prachtige, zonnige voorjaarsochtend.
Even later staat er een vrouw voor me.
Mantelpakje, permanentje, nep parelkettinkje. In haar hand een foldertje
dat ze me voorhoudt: JEZUS LEEFT
EN KAN U REDDEN, staat er in rood
gedrukt.
‘Vandaag niet mevrouw, het is me te
mooi weer!’
‘Dankzij Jezus kunt u van de zon genieten, meneer.’
Ik moet toegeven dat ze zeer gevat
antwoord geeft. Toch schud ik
mijn hoofd. Dan loopt ze
door. Geen ellenlange
dialogen deze keer:
dit is een doorgewinterd exemplaar.
Mijn buurman
is de volgende
klant.

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

De Begraafplaats

Oost-thriller

Tekst: Melissa Plomp | Illustratie: Ruud Meijer

Ze had de laatste tram ruimschoots
gemist. Maar de winternacht was
aangenaam koel na de broeierige hitte
van het café. Het geluid van tientallen
mensen die boven de muziek uit een
gesprek probeerden te voeren, gonsde
nog na in haar hoofd. Ze stapte stevig
door. Ze hoefde slechts de Linneausstraat en de Middenweg af, dan zou ze
zich snel douchen en vermoeid op bed
laten ploffen.
Achter haar lichtten de koplampen van
een nachtbus op. Halfslachtig trok ze
een sprintje naar de dichtstbijzijnde
halte. De bus denderde voorbij. Bij de
halte, ver buiten haar bereik, braakte
hij een stel beschonken tieners uit.
Lawaaiig wensten ze elkaar welterusten en verdwenen in de zijstraatjes.
Ze was er nu bijna. Dit laatste stuk was
nooit favoriet. De overdag zo drukke
uitvalsweg, lag er op dit uur verlaten
bij. Alleen taxi’s snelden er over de
trambaan heen en weer. Volgeladen de
stad uit en dan leeg vlug weer terug de
stad in voor een nieuwe vracht.
Het stuk langs de begraafplaats leek
altijd donkerder dan de rest van de
straat. Ze trok haar schouders op, hield
haar tas wat steviger vast en stapte iets
sneller door. Een groepje luidruchtige
fietsers kwam langs. Ze was al haast
halverwege de begraafplaats. Achter
het hek, achter de bomen die de graven
aan het oog onttrokken, lichtte iets op.
Een flits van een lamp? Ze hield haar
pas een beetje in, tuurde in het donker.
Wat kou en vermoeidheid al niet met je
deden. Hoog tijd om te gaan slapen, die
douche kon wel tot morgen wachten.
‘Help!’ Ze stopte. ‘Help me toch!’ Ze
greep het hek vast en tuurde tussen de
spijlen door. Ze zag niets. Met trillende
vingers haalde ze haar telefoon te voorschijn. Shit! Het scherm bleef zwart.
Batterij leeg.

De dronkaard krijgt de folder voorgeschoteld.
‘Kan ik uw arm lenen?’ vraagt hij
plompverloren.
Niet-begrijpend kijkt ze hem aan en
buigt zich naar hem toe. Opnieuw
vraagt hij om haar arm.
Ze steekt haar rechterarm uit en hij
hijst zich moeizaam aan haar op. Ze
moet zich flink schrap zetten om niet
uit balans te raken, maar het lukt haar.
Met beide handen ondersteunt ze hem.
De folder dwarrelt naar de grond.
Traag schuifelen ze voort, maar bij
het volgende bankje ploft hij als een
te zwaar geworden last neer. Zij vleit
zich barmhartig naast hem. De dame
komt haar gelofte strikt na; zij deelt
niet alleen domweg folders uit. In deze
man heeft ze het ultieme slachtoffer
gevonden.
Een vijftal minuten later sjokken ze
door naar een volgende bank. Het bekeren gaat hier in fasen.#

Radeloos keek ze links en rechts de weg
af. Niets. Zelfs geen taxi. Het gegil klonk
nu verder weg. Tegen beter weten in
klom ze op de stenen muur en klauwde
in het hek. Niet heel hoog, geen echte
punten. Wat viel er tenslotte te stelen
bij de doden? Ze hees zich over het
hek en viel met een plof aan de andere
kant, de verkéérde kant, op de grond.
De klap joeg alle adem uit haar longen.
Hijgend bleef ze even liggen. Toen
kroop ze overeind. Uit haar tas viste ze
een klein fietslampje. Veel licht gaf het
niet, maar alles hielp in het donker.
Struikelend baande ze zich een weg
door de bosjes en stuitte op de grafstenen er achter. Ze was gek! Wat deed ze

hier? Ze moest maken dat ze weer aan
de andere kant van het hek kwam. De
straatverlichting van de Middenweg sijpelde tussen de bosjes door. Ze meende
zelfs een auto te horen. Maar ergens
op de begraafplaats klonk nog steeds
gegil. Daar zat iemand in de problemen, dat was zeker. Vloekend volgde ze
de grindpaden verder de begraafplaats
op. Onderhand bleef ze hoopvol op de
knop van haar telefoon drukken. Misschien zat er nog een restje energie in.
Kon ze 112 bellen...Hoe groot was het
hier eigenlijk? Ze had het gevoel dat ze
al minuten lang over de paden holde.
Ze hoorde het grind wegspatten onder
haar schoenen. Het gegil was gestopt.
Was ze in de buurt? Liep ze zelf eigen-

lijk geen gevaar? Stom, ze had niets om
zich te verdedigen tegen... Tegen wie
eigenlijk? Voor hetzelfde geld was het
een stel getikte tieners die elkaar bang
maakten. Dit was gewoon een heel
slecht idee. Ze moest hulp halen. Wat
kon ze doen in haar eentje?
Ze zocht de snelste weg terug tussen de
graven, gedesoriënteerd. Ze twijfelde,
keek om zich heen, stapte achteruit. De
leegte in. Voor de tweede keer die nacht
viel ze met een klap op de grond. Ze
krabbelde overeind en voelde aarden
muren om zich heen. Koud en vochtig.
De spulletjes uit haar tas kraakten onder haar voeten. Ze sprong en graaide
met haar vingers in de aarde tot ze niet
meer kon. Ze gilde tot ze geen stem
meer had. Vermoeid en huilend zakte
ze op de grond. Ze dacht aan haar bed,
nog geen tien minuten hier vandaan.
Wat had ze een slaap. #
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Schminken bij Koos Kneus

Poppentheater Koos
Kneus
Elke zondag en woensdag
Poppenkast op het Iepenplein,
reserveren en meer informatie
www.kooskneus.nl.
Vrolijke voorstellingen met
schminken en verkleedkleren,
drankje en koek, ook voor verjaardagsfeestjes. Entree: € 8,- p.p.,
met stadspas € 6,- p.p.
NB je mag soms 2 verschillende
voorstellingen blijven zitten voor
de prijs van 1
Programma op de zondagen 22
en 29 mei, 5, 12, 19 en 26 juni en
3 en 10 juli:
10.30: Waar is mijn die-da-doedelzak? 2 – 4 jaar
12.00: Kale Opa gaat op reis, 2 – 4
jaar
14.00: De heks en de blauwe tovenaar, 4 – 8 jaar
Programma op de woensdagen
25 mei, 1, 8, 15, 22 en 29 juni en
6 en 13 juli:
14.00: Alle hens aan dek! - Piratenverhaal, 4 – 8 jaar
15.30: Ukkepuk en de schildpad,
4 – 8 jaar

De Mammies
In Kinderrijk, Mauritskade 56 (in
het Oosterpark)
Spelers: Tjitske Cnossen en Nicolien van der Does
zo 22 mei 11.30:
Oma en Liesje op safari (2 t/m 8 jr)
zo 19 juni 11.30:
Oma en Liesje gaan kamperen (2
t/m 8 jr)

Oostblok
Alle voorstellingen tenzij anders
vermeld: Sajetplein 39
vr 20 en za 21 mei 20.30:
Solo pretext – Faido Dance Company – 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
do 2 juni 20.30:
Alsof het gedrukt staat – De Kretenzers
vr 10 juni 20.30:
Chamber Dances – Samuel Feldhandler

Openluchtbios: My Fair Lady –
George Bernard Shaw
Derde in een serie van 3 verfilmde
toneelklassiekers, buiten
---VOOR KINDEREN--zo 5 juni 15.00:
De sterke verhalen van Thor –
Theatergroep Witte Raaf (5 – 10
jr.)
wo 8 juni 10.30:

DWARS DOOR DE BUURT

dens schoolvakanties:
ZieZo Marokko – Reis mee met
Esmaa, Fatima, Nasrdin en Yousef:
doe-tentoonstelling
Familiereis: 11.00, 11.30, 12.00,
12.30 en 13.00 uur
Juniorreis: 14.30 uur
elke zo t/m 26 juni 12.00 – 16.00:
Creatieve kinderactiviteit:
Ga aan de slag met glasmozaïek
Voor actuele prijzen en tijden:
www.tropenmuseumjunior.nl.
---TENTOONSTELLINGEN--t/m voorjaar 2018:
ZieZo Marokko – Reis mee met
Esmaa, Fatima, Nasrdin en Yousef
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:

Openbare repetitie: Vrede &
Oorlog
zo 29 mei:
Koepelconcert op zondag:
Viva Vivaldi
wo 8 juni:
Kinderconcert: De Chinese Nachtegaal (5+):
zo 19 juni:
Koepelconcert op zondag:
Gypsy style
Meer info: www.orkest.nl

Etalagegalerie Inkijk
t/m do 30 juni, elke dag van
07.00 – 24.00:
Colonus Failure III (‘de boer z’n
misstap’) - een installatie van
Netty van Osch
in metrostation Wibautstraat
t/m do 30 juni, elke dag van
07.00 – 24.00:
Display rules – een ‘opstelling’ van
Maartje Folkeringa
in metrostation Weesperplein
t/m do 30 juni, elke dag van

Badhuistheater

OBA Javaplein
Javaplein 2
020-6681565
javaplein@oaba.nl
OBA Linnaeus
Linnaeusstraat 44
020-6940773
Oostblok
Sajetplein 29
020-6654568.
www.oostblok.nl

Pompstation:
Zeeburgerdijk 52
020-6922888
www.pompstation.nu
Netty van Osch
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

King Henry the Eighth – Shakespeare Karaoke
do 30 juni, vr 1, za 2 en zo 3 juli
20.15:
The Shadow of a Gunman – Badhuistheater International Co
Derde deel van the Dublin Trilogy
van Sean O’Casey
Zie verder www.badhuistheater.nl

OBA Linnaeus

Tropenmuseum

za 22 mei 14.30:
Fietstocht en geluidswandeling
vanuit OBA IJburg

---ACTIVITEITEN--zo 22 mei 10.00 – 18.00:
Good Hair Festival
---VOOR KINDEREN--elk weekend en dagelijks tij-

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

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

The Shadow of a Gunman

vr 24 juni 22.00:
Openluchtbios: Glengarry Glen
Ross – David Mamet
Eerste in een serie van 3 verfilmde
toneelklassiekers, buiten
vr 1 juli 22.00:
Openluchtbios: Carnage – Yasmina Reza
Tweede in een serie van 3 verfilmde toneelklassiekers, buiten
vr 8 juli 22.00:

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

Tropenmuseum
Linnaeusstraat 2
www.tropenmuseum.nl
020 5688200

07.00 – 24.00:
Dysideological Diplomacy - een
installatie van Tinka Pittoors
in metrostation Waterlooplein
Meer info: 020-6925733 of www.
polderlicht.com

Q-Factory
vr 20 mei:
The Remix Trip: Woodstock (gratis)
za 21 mei:
Muzikantendag XL
wo 25 mei:
Psychic TV / PTV3 + Aikula
Open Mike Eagle
za 28 mei:
Spring Roll Festival
zo 12 juni:
De zondagmiddag empathieshow
di 14 juni:
EPMD
vr 1 juli:
Los De Abajo
Zie voor tijden, prijzen en meer
info: www.q-factory-amsterdam.nl

Huize Frankendael

Samuel Feldhandler

Adressen

Etalagegalerie Inkijk
020-6925733
www.polderlicht.com

Panama – Feikes Huis / Danielle
Wagenaar (2 – 6 jr.)
zo 12 juni 15.00:
Witlof – Er was eens in Oost (4+)

vr 20 mei 21.00:
Gaia’s Platform presents: Neon
Whirlpool (dance/trance feest)
za 21 mei 20.00:
Czech Stand-up comedy
wo 8, do 9, vr 10 en za 11 juni
20.15 en zo 12 juni 14.00:
Three by Three – InPlayers
3 toneelstukken:
Audience (Michael Frayn) - regie
Matt Percy
Creativity in the Time of Dictatorship – regie Giorgi Correa Rossi
Bombshells (Joanne MurraySmith) – regie Rachel Gorman
vr 17 juni 21.00:
Gaia’s Platform presents: Neon
Whirlpool (dance/trance feest)
za 18 juni 20.00:
Czech Stand-up comedy
do 23 juni 20.15:
The Famous History of the Life of
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elke woe 15.00-15.30:
Voorlezen voor kinderen van 4
t/m 7 jaar
za 21 mei 14.30 – 17.00:
Workshop van schrijvende zussen
Renée en Eva Kelder
Meer info: www.oba.nl

OBA IJburg

NedPhO

In de NedPhO-Koepel
vr 20 mei:

t/m 31 mei elke zo van 12.00 –
17.00:
Tentoonstelling Maakbare Natuur
Rondleiding zo 12.00 (gratis)
Rest van de week op aanvraag:
020-4233930
Meer info: www.frankendaelfoundation.nl

Tugela85
elke vr in 2016:
Een Woord, Muziek, Film of Verhaal programma in het kader van
Bord op schoot
Meer info: www.tugela85.nl

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

het diner (aanvang: 19.30, zondag
19.00).
Meer info: www.pompstation.nu

Galerie oost-online
In samenwerking met het Kunsthek, de expositieruimte aan het
hek van het Oosterpark: expositie
online op Oost-online.
Meer info: www.oost-online.nl

Genieten
elke tweede zo mi van de
maand vanaf 15.00:
Café Chantant (gratis)

Jampot
vr 3 juni en vr 1 juli 19.30 –
22.00:
Meedoen aan of komen luisteren
naar jamsessie in de Meevaart

Arto Lokalo
za 21 mei, za 18 juni en za 16 juli
19.30 – 22.00:
Meedoen aan of komen luisteren
naar standupcomedy, storytelling, improvisatie en poëzie in de
Meevaart

Pompstation
elke do, vr, za en zo:
Livemuziek: De bands spelen
rustig en als achtergrond tijdens

Kijk voor onder andere meer
agenda-informatie op www.
oost-online.nl
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Cultuur 11

Een literaire
spelshow
Tekst: Maaike Bergstra | Fotografie: Sylvia de Vlaming

‘Het verhaal gaat aldus: Epimenides, op dat moment
dienstdoend als denker te Knossos en bijna driehonderd jaar
oud en dus waarachtig een serieus te nemen figuur - sliep in
zijn grot zevenenvijftig jaar achter elkaar zonder overigens ook
maar één jaar ouder te zijn geworden. Bij zijn ontwaken riep
hij: ‘Alle Kretenzers zijn leugenaars.’ Die mededeling gaf de toehoorders een schok – aangezien hij zelf een Kretenzer was kon
deze uitspraak zowel niet waar zijn, als niet zijn gelogen. (...)
Met deze paradox moeten we leren leven.
Zo begint quizmaster Marijke Schermer
de literaire spelshow Alsof het gedrukt
staat van De Kretenzers. Een show die
draait om de leugen als speling van
de menselijke natuur zonder die af te
keuren. Voor wie de noodzaak voelt
om van het verhaal een broodwinning
te maken, is de leugen een middel. En
het spel met de waarheid is voor een
schrijver een serieuze zaak. Een panel
van roman- en toneelschrijvers gaat de
strijd met elkaar aan in deze nieuwe
literaire spelshow in Theater Oostblok.
Schermer, zelf ook schrijver, leidt het
geheel in banen.
Woordspelprogramma
Initiatiefnemer is schrijver Frans
Strijards, eens bekend als regisseur en
inmiddels auteur van twee romans.
Alsof het gedrukt staat is in de verte
gebaseerd op Hou je aan je woord, een
befaamd Nederlands woordspelprogramma dat van 1961 tot 1963 door de
AVRO werd uitgezonden. Schrijvers
bleken ook onderhoudende mensen te
zijn. Godfried Bomans was de ster van
deze radio- en (later ook) televisieshow
waarin befaamde schrijvers als Hella
Haase en Harry Mulisch hun opwach-

ting maakten.
Panelleden in Theater Oostblok zijn
naast Strijards ondermeer toneelschrijver Willem de Vlam van de groep
Opium voor het volk en Elfie Tromp.
Tromp schreef twee romans en deed
stof opwaaien op het Boekenbal dit
jaar omdat zij het aandurfde zowel te
zingen als een verhaal voor te lezen
voor een met literaire bobo’s gevulde
Stadsschouwburg. Haar flamboyante
verschijning staat garant voor reuring

De deelnemers oefenen hun verbale lenigheid en improvisatievermogen

verbale lenigheid en improvisatievermogen. Men troeft elkaar af in vindingrijkheid en esprit.
Ongebruikelijk interview
Na de pauze volgt een interview met
een gast. Een schrijver die volgens de
initiatiefnemer aandacht verdient op
een andere manier dan dat elders doorgaans gebeurt.
‘Nog steeds wordt aan een romanschrijver in veel interviews als eerste
de vraag gesteld wat nu “waar” is in
zijn of haar boek,’ stelt Strijards in
een gesprek over het programma: ‘Wij

De deelnemers oefenen hun verbale
lenigheid en improvisatievermogen
in de zaal en ze verovert momenteel
de Nederlandse podia met optredens
in DWDD en De Nationale Boekenquiz
2016.
In Theater Oostblok hoor je de panelleden ter plekke fabuleren. Zij dissen
literaire anekdotes, achterflappen van
verzonnen boeken en vreemde feiten
over schrijvers op. De deelnemers oefenen voor de ogen van het publiek hun

zijn daar natuurlijk ook wel benieuwd
naar, maar we zullen het nooit vragen.’
Het is ten slotte juist zo dat de schrijver
de waarheid én de verbeelding nodig
heeft om tot een kunstwerk te komen.
De vindingrijkheid van de schrijver
is van het grootste belang, naast de
roeping te vertellen. Die twee kwaliteiten zorgen voor verhalen die ook voor
lezeres en toeschouwers de moeite

waard zijn. En ze maken schrijvers
bovendien geschikte performers, dat is
het uitgangspunt van De Kretenzers.
Behalve de panelleden zit ook Jan
Groenteman op het podium. Achter
de piano weet hij elke keer op geheel
eigen wijze een bijdrage aan de avond
te leveren.
De eerstvolgende editie is op 2 juni. Die
avond is Rashid Novaire de speciale
gast. Novaire (1979) heeft verschillende
romans op zijn naam staan, waaronder
Het lied van de rog (2007) en Afkomst
(2008). Hij stond op de shortlist van de
Libris Literatuur Prijs. Zeg maar dat
we niet thuis zijn is zijn meest recent
verschenen roman. In zijn werk gebruikt hij autobiografische elementen
en speelt afkomst een rol, maar zoals
u inmiddels begrijpt zal het gesprek
gaan over meer dan dat. In zijn laatste
boek komen alle mogelijke culturen bij
elkaar in hun contact met begrafenisondernemer Milan den Hartog.
Kortom: een avond die wordt ingevuld
door mensen die van vertellen hun vak
hebben gemaakt en bedoeld is voor
iedereen die van goede verhalen en
breinbrekers houdt. Op 2 juni weer in
Theater Oostblok. #

Japies Hof
Tekst: Lennert Ras

Op zaterdag 2 juli strijkt een splinter nieuw festival neer op de
locatie van de Jaap Edenbaan: Japies Hof. Een Amsterdams
festival voor bon vivants van alle leeftijden. Kunst, gastronomie (lekker eten) en live muziek komen er samen. Op de
Edenbaan werd in de jaren 70 al vaker los gegaan, ondermeer
bij concerten van Bob Marley, Marvin Gaye en The Police.
Japies Hof is een creatie van Sien
Concepts, dat bekend is van de Neighbourfood Market, in samenwerking
met Can You Hear Me, onder andere
bekend van Where The Wild Things
Are. De crew van Japies Hof komt zelf
uit Oost en had het idee om een festival
op te zetten in de eigen buurt.
Het festival springt in een niche. Voor
de fanatieke muziek en restaurant
liefhebbers, die de organisatoren zijn,
is Japies Hof een persoonlijk droombeeld, een evenement dat ze zelf graag
zouden bezoeken. Met geliefden babbelen rond een tafel vol eten, goede
muziek ontdekken, kinderen die plezier
hebben, in een groene omgeving. En
dat alles lekker in de buurt vlakbij je
woonplek. Japies Hof wil met geestverwanten het evement net dat beetje
meer geven. Een huiselijke bedoening

– ons kent ons – waar iedereen zich op
z’n gemak voelt.
Chefs tables
Meerdere chefkoks zullen maaltijden
serveren tijdens het evenement bij
chefs tables (kaarten voor de chefs
verkrijgbaar vanaf half mei) en er is
een food market. Er zijn ook sprekers,
bijvoorbeeld bij kitchenstory’s (foodtalks) en workshops, zoals koken.
Speciaal voor kinderen is er een heel
eigen festivalterrein met allerlei
activiteiten waar de jeugd zich kan
uitleven met een speciaal kunst-verhalen-circus-en-muziek-programma.
Het kinderterrein is afgeschermd van
de rest van het festival. Je kunt er je
kroost met gerust hart achterlaten om
ze te laten spelen. Op het kinderterrein wordt onderandere kunst ge-

maakt en dromerige verhalen verteld
onder het ritme van draaitafels.
Het gaat bij Japies Hof om ‘ontdekken
en genieten’ en muziek speelt daarbij
een belanrijke rol. Er zal veel spannende nieuwe (inter)nationale muziek
te horen zijn, onder andere van Tourist
le MC, Hein Cooper en Tom Misch. Er is
een hoofdpodium en een klein podium

voor akoestische acts.
Het belooft een bruisend festival te
worden en hopelijk zit het weer mee.
Maar dat weet je nooit. #
Japies Hof
Zaterdag 2 juli
12:00 uur – 02:00 uur
Jaap Eden Ijsbaan
Radioweg 64
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De economie van de buurtmoestuin
Tekst: Ton Hendrix

Het gaat weer een beetje beter met de economie, of toch niet? We moeten in de krant lezen wat
de vooruitzichten zijn op een vollere portemonnee en betere voorzieningen. Maar ook onze
kleine buurtsamenleving heeft zijn economie, zoals de economie van de buurttuin. Hoe zit het
nu in de moesttuin met factoren als arbeid, kapitaal, consumptie, winst, loon en investering en in
hoeverre is de buurtmoestuin een onderdeel van het grote economische krachtenspel?

FEESTELIJKE OPENING DE ZUIVELTUIN
Op 22 mei 2016 openen een groep buurtbewoners uit Betondorp de
Zuiveltuin, op het Zuivelplein. Op initiatief van bewoners en studenten van
de Academie van de stad is een deel van het plantsoen op het Zuivelplein
officieel overgedragen aan bewoners om er een pluktuin en
ontmoetingsplek van te maken.
De feestelijke opening op 22 mei begint om 15.00 uur en duurt tot 19.00 uur.
Kom gezellig de tuin bewonderen, een ijsje of gepofte aardappel eten,
naar optredens van het open podium luisteren, meedoen aan een workshop,
spulletjes kopen op de rommelmarkt georganiseerd door kinderen of
buurtbewoners ontmoeten met een drankje.
https://www.facebook.com/Zuiveltuin
Wat de lokale overheid betreft moet
zo’n tuin wel rendement hebben, en
dat wordt vaak gemeten aan andere
factoren dan aan de oogst. Dan gaat het
om het terugbrengen van criminaliteit
en het bevorderen van sociale cohesie.
Wat dat betreft is een buurtmoestuin
meestal zijn investering wel waard.
Ook de individuele tuinier moet investeren met natuurlijk zijn of haar

lidmaatschapsgeld. Maar er is ook heel
wat noeste arbeid nodig! Om een pondje
prei te oogsten heb je eerst heel wat
zweetdruppels geproduceerd. De medewerker Groenbeheer van het Stadsdeel
waarschuwt dat de uitgespaarde kosten
van de zelf gekweekte groenten niet
opwegen tegen zo’n investering. Toch
schrikt dat tuiniers niet af. Voor de tuinier zijn naast de geoogste snijbiet ook

de gesprekjes met de andere tuiniers
een leuke bijkomstigheid. En het met
eigen handen bezig zijn in de aarde is
een waarde op zich.
Andere waarden dan de neoliberale,
komen in een groene economie boven.
Het lijkt zo fragiel en vergankelijk, een
buurtmoestuin. Maar er is een aanzienlijk kapitaal mee gemoeid. Kapitaal in
de vorm van plantenkennis, gemeenschapszin en arbeidsvreugde: tuinierplezier. Rijker kan het niet!

Guerillagarden

Is er voor het starten van een tuin geld
nodig? Gemeentegrond is gemeenschappelijk bezit. Soms eigenen buurtbewoners zich een braakliggend stuk terrein
toe: de guerillagarden. Meestal is deze
niet een lang leven beschoren. Is de
aarde inderdaad van iedereen? Er zijn
in de loop der tijd claims gelegd op land,
zoals nu ook claims gelegd worden op
zaden door agro-multinationals.
Het biotechbedrijf Monsanto is bezig zaadgoed te patenteren. Er is een
juridische en politieke strijd gaande op
niveau van de EU, zelf zaaigoed winnen
van de eigen planten en dat ruilen of
weggeven zou zomaar strafbaar kunnen
worden! Kunt u zich dat voorstellen? In
een vrijemarkteconomie kan dat dus.

Maar kan de buurtmoestuin zich daaraan onttrekken? Tuiniers geven elkaar
van hun eigen zaaigoed, dat is dus een
ruileconomie. Mooi, zou je zeggen, maar
binnenkort wellicht illegaal!

Weggeven

De meeste tuinen produceren voor de
tuiniers zelf. Dat noem je pro-sumptie,
waar productie en consumptie ineen
gevlochten zijn. Soms produceert een
buurttuin belangeloos voor de Voedselbank (de Soeptuin Bredius). Vaak is
er een deel van de buurttuin dat vrij te
gebruiken is voor de hele buurt, zoals
een kruidentuin. Er groeit zoveel en
je gebruikt zo weinig dat er voor ieder
genoeg is.
Het is een soort weg-geef-economie. Ook
de natuur geeft zoveel weg! Een enkel
zaadje geeft niet alleen een plant die je
kunt eten, maar die plant geeft op zijn
beurt nog zaadjes, waarmee je talloze
nieuwe planten kunt laten groeien.
Schaarste is iets wat mensen scheppen,
de natuur geeft in overvloed.
Maar er zijn ook mensen die dit niet
zien en de hebzucht-economie van ‘’pikken wat je pakken kan’’ toepassen in een
buurttuin en de door anderen met zorg
gekweekte groente wegjatten. Dat is een
heel andere basishouding dan die geldt
in de solidaire economie van burenhulp,
waarbij niet elke dienst afgerekend
hoeft te worden. Even elkaars planten
water geven, dat doe je toch gewoon! #
Reacties: tonquichot@gmail.com

Een ‘rijk en groen’ schoolplein is de wens
Tekst: Arie van Tol | Fotografie: Jan van Schaik

Sinds oktober 2008 huist de Van Koetsveldschool in een
gebouw aan het Archimedesplantsoen 98. Een mooi, modern
onderkomen aan het spoor vlakbij Station Sciencepark.
Er ontbreekt nog iets: een buitenspeelplaats speciaal voor de
doelgroep die hier onderwijs krijgt.
De Van Koetsveldschool is een ZMLKschool: een school voor Zeer Moeilijk
Lerende Kinderen. Er wordt speciaal onderwijs gegeven aan leerlingen met een
ernstige verstandelijke en meervoudig
gehandicapten.
Naast het gespecialiseerde onderwijsaanbod kunnen de leerlingen op school
ook hulp en begeleiding krijgen bij hun
lichamelijke verzorging. In de andere
omgeving dan de reguliere basisschool
is zo een betere ontwikkeling mogelijk,
zo valt te lezen op de website van de
Van Koetsveldschool.

Buiten spelen

‘Onze kinderen komen tijdens de pauzes
buiten niet uit zichzelf tot spel. Zij
hebben daarvoor veel begeleiding en
een speciale inrichting van het schoolplein nodig. Een schoolplein dat aan
de ene kant plezier, veiligheid en een
rustige plek biedt en aan de andere
kant uitdaagt tot bewegen, balanceren,
schommelen, klimmen, klauteren en tot
samenspel en beleving van de natuur.’
Dhr. C. van Ruth, directeur van de Van
Koetsveldschool, maakt zich sterk voor
een nieuwe speelplek, omdat er nu een
plein is met alleen tegels, een zandbak,
een schommel, een klimrek en een
kleine glijbaan. Maar de school kan het

vereiste bedrag van € 110.000,- niet zo
maar op tafel leggen. Uit het schoolbudget kan de helft worden gefinancierd.
De andere helft moet van elders komen.
Overigens zullen in de toekomst behalve
de leerlingen van de school ook de kinderen van de Zorg In Onderwijs Groepen van Cordaan, de kinderen die kinder-fysiotherapie krijgen en de kinderen
van de naschoolse dagbehandeling van
stichting Philadelphia dagelijks gebruik
van het schoolplein gaan maken.

Natuurspeeltuin

‘Wij willen kinderen laten klimmen,
klauteren, rollen, springen, slepen,
beleven, vies worden, bouwen, voelen,
stapelen, wroeten, scharrelen, met water spelen en verbazen.’
Het is de bedoeling dat kinderen zo bouwen aan zelfvertrouwen, meer
bewegen, beter leren omgaan met
risico’s en spelenderwijs kennis maken
met de natuur. Spel dat in een natuurlijk vormgegeven buitenruimte ontstaat
stimuleert bovendien de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen.
Er is een ontwerp gemaakt voor een ‘rijk
en groen’ schoolplein dat ook een passende naam heeft gekregen: ‘Het Koets
Veld’. Aan alles is gedacht: kinderen
kunnen zich terugtrekken of verstop-

Een sponsorloop om geld in te zamelen voor het nieuwe plein

pen, er is ruimte voor individueel spelen
en vooral ook samenwerken en groepsspel wordt gestimuleerd.
Uit onderzoek is bekend dat kinderen,
met name jongens, na het buitenspelen
rustiger in de klas terugkomen en zich
beter kunnen concentreren.

Financiën

De school is op alle mogelijke manieren
op zoek naar het benodigde geld. De
simpelste en brutaalste wordt op de
website niet genoemd: mensen vragen
gewoon geld te storten op rekeningnummer NL76 INGB 0657342238 ten name
van Stichting Orion te Amsterdam, ten
gunste van schoolplein van Koetsveldschool.
Wel wordt mensen nadrukkelijk
gevraagd of ze iets kunnen doen of
kunnen helpen om het ‘rijke en groene’
schoolplein tot stand te brengen. ‘Zou
u iets voor ons kunnen betekenen? Een

bijdrage kunnen leveren?’
Ouders zijn al actief: er is inmiddels een
sponsorloop geweest en zaterdag 21 mei
van 11 tot 15 uur is er voor alle ouders
en kinderen een Fancy Fair met markt.
En naast de koffieautomaat op school is
een spaarpot opgehangen. De koffie en
thee zijn altijd gratis, maar als nu voortaan bij elk bakkie een kleine bijdrage in
de spaarpot gaat…
Kortom: doneren graag, maar een goed
idee om wat geld bij elkaar te sprokkelen mag ook. #
Info: https://sites.google.com/a/orion.
nl/website-van-koetsveldschool/
nieuw-schoolplein
Daar kan een brochure Het Koets Veld
bekeken en/of gedownload worden.
Voor vragen en opmerkingen:
Dhr. C. van Ruth, tel.nr. 020-6683821,
mail: ks.directie@orion.nl
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Wie wil slapen, moet kunnen opslomen
Tekst: Anneke Hesp | Fotografie: Dineke Rizzoli

In de zomer zitten de terrassen van Amsterdam-Oost ook om
middernacht nog vol en hebben de avondwinkels het druk.
Komen we wel aan onze slaap toe? Cesar-oefentherapeut Sonja
Evers heeft een slaapworkshop ontwikkeld voor moeilijke
slapers.
De straatlantaarns branden en er is
herrie op straat. En in de stad zijn de
mensen net even wat meer gespannen,
op scherp. Dan is het belangrijk de dag
goed af te bouwen volgens therapeut
Sonja Evers van Ondernemerscentrum
Muiderpoort in de Domselaerstraat.
‘Je kunt nog even de dag doornemen; de
een schrijft het op, de ander praat nog
wat met een huisgenoot. Voor het slapen
gaan heb je anderhalf uur nodig om op
te slomen. Maar veel mensen eten laat,
willen nog naar de sportschool, gaan
stappen of werken tot laat in de avond
door. En dan komt de slapeloosheid.
“Jeetje, ik slaap niet,” denken ze dan en
zijn bang dat het een patroon gaat worden. Maar dit soort doemdenken werkt
niet en dan liggen ze te piekeren omdat
ze niet in slaap vallen.’

Slapen oefenen kan niet

Een op de vijf mensen slaapt niet goed
en lichamelijke pijn speelt daarin een
rol. Voor die pijn en andere ongemakken gaan mensen naar een Cesartherapeut om te leren voelen hoe ze anders
kunnen bewegen bij bukken, staan en
lopen bijvoorbeeld. Evers: ‘We werken

vanuit een holistische visie, zoals dat
heette in de vorige eeuw. Wij kijken niet
naar een rug met pijn maar naar de hele
mens. Tegenwoordig heet die benadering biopsychosociaal.’
Het verband tussen pijn en niet slapen trok de aandacht van Evers die al
zeventien jaar werkt met cliënten die
chronische pijn ervaren. ‘We doen veel
ontspanningsoefeningen en daarbij vallen mensen weleens in slaap. Dan hoor
ik een klein snurkje. Maar oefenen met
slapen kan eigenlijk niet. Je kunt je wel
goed voorbereiden en de slaap kan je
dan overvallen.’

Briljant in de nacht

En daarna? Het is normaal om een
paar keer per nacht wakker te worden. De meesten draaien zich dan om,
nemen een slokje water of doen een
plasje. Maar sommigen krijgen briljante
ingevingen in de nacht. Die mensen
doen er goed aan een aantekenboekje
en een balpen op het nachtkastje te
leggen zodat ze even een notitie kunnen
maken. Dat geeft rust omdat ze weten
dat het idee niet verdwenen zal zijn in
de morgen.

Tip: hou op met social media

Evers signaleert dat meer jonge mensen
nu ook kampen met slapeloosheid en
weet hoe het komt: ‘Stop met je iPad
en social media anderhalf uur voor het
slapen gaan. De onrust komt niet alleen
van die stroom berichtjes. Het licht van
je apparaten lijkt te veel op daglicht en
voorkomt de werking van melatonine,
het stofje dat je slaperig maakt.’ #
Sonja Evers geeft slaaptherapie die geschikt is voor individuele cliënten of voor
kleine groepen. Opgeven kan via 0206937105, cesarinbeweging@zonnet.nl of
www.cesaramsterdam.nl

Tips om in te slapen
1 Gebruik anderhalf uur om op te
slomen. Geen tv of iPad meer,
wel de dag afbouwen door
bijvoorbeeld te praten, wat te 		
schrijven of iets te lezen.
2 Drink in de middag en avond 		
geen koffie of zwarte thee meer.
Groene thee of kruidenthee kan
wel.
3 Een alcoholisch slaapmutsje
werkt niet.
Je lever wordt er klaarwakker 		
van.

Uitblinkers in flagfootball
Tekst en fotografie: Redactie

Het Pieter Nieuwland College is voor de achtste keer in 15 jaar
Amsterdams kampioen flagfootball geworden. Daarom mogen
ze voor de vijftiende keer achter elkaar weer mee doen met de
Nederlandse kampioenschappen op 18 Juni in Utrecht.

Muntenactie
Vanaf 2001 vindt inzameling van buitenlandse munten en biljetten plaats
vanuit kinderboerderij ’t Brinkie in
Zuidoost. Er zijn in totaal ongeveer 75
Brinkie(inzamel)bussen. In Oost zijn ze
op de volgende plaatsen te vinden:
1) Kinderboerderij de Werf,
2) Albert Heijn Helmholzstraat,
3) Albert Heijn Wibautstraat,
4) Albert Heijn Oostelijke Handelskade,
5) Eko Plaza Eerste van Swindenstraat,
6) Lunchroom Kwekkeboom,
7) Door de Weeks Oostpoort,
8) Natuurmarkt EKODIS Beukenplein,
9) Badhuis Javaplein,
10) Camping Zeeburg,
11) Biolicious Joris Ivensplein,
12) Vrijburcht IJburg en
13) HOOST Mauritskade 17.
Een deel van de opbrengst gaat naar
de kinderboerderijen in Amsterdam,
waaronder ook die in Oost (de Werf).
Een ander deel gaat naar kinderprojecten in Ghana (uitbreiding schooltje
in Accra) en India (zorgboerderij voor
meervoudig gehandicapte kinderen bij
Mumbai). En tenslotte gaat er een deel
naar activiteiten en acties van – met
name – de kinderen van vluchtelingen
in de opvangcentra in Amsterdam. #
Meer informatie op
www.muntenactie.nl

Flagfootball is een variant van American football. De spelregels zijn verder
bijna hetzelfde, maar het speelveld is
kleiner. Bij flagfootball wordt gespeeld
met teams van vijf spelers. Zij spelen
met vlaggetjes aan de zijkanten van hun
middel. Die vlaggetjes moeten er af worden getrokken. Voor deze sport is tactiek
en strategie nodig. Bij flagfootball mag
je niet takkelen. Elke speler heeft een
specifieke taak. Als je bij de aanval over
de middenlijn kan komen in maximaal
vier pogingen, dan krijg je weer vier

pogingen om in de ‘end zone’ te komen.
Als dat lukt, scoor je zes punten. Als het
niet lukt dan mag de verdediging op
dezelfde manier een poging wagen om
te scoren. Het verdedigende team moet
de aanval proberen te verhinderen door
middel van het aftrekken van de vlaggetjes. Als dat lukt scoren zij zes punten.

Amsterdams kampioenschap

Vrijdag 15 april 2016 organiseerde Topscore Amsterdam voor de zestiende keer
de Amsterdamse flagfootball-kampioen-

Bij flagfootball moeten de vlaggetjes van het middel van de spelers worden getrokken

schappen. Topscore is een naschoolse
sportorganisatie die zich inzet voor
kinderen op de lagere en middelbare
scholen. Zij organiseren na schooltijd
sporten zoals voetbal, basketbal, tennis,
streetdance, americanfootball en nog
veel meer.
Bij Topscore zijn er twee leeftijdscategorieën flagfootball-spelers. Het Junior
Varsity team is voor spelers van 12 tot
15 jaar. In deze groep werd het Pieter
Nieuwland College eerste en het Varsity
team, van 16 tot 18 jaar, werd tweede.
Beide teams van het Pieter Nieuwland
College mogen meedoen met de Nederlandse kampioenschappen.

Maar liefst acht
keer Amsterdams
kampioen geworden
De wedstrijden begonnen met twintig
deelnemende Amsterdamse scholen. In
de poule van de Junior Varsity streden
twaalf scholen om de fel begeerde cup.
Samen met coach Bob Omar hadden
de spelers van het Pieter Nieuwland
College zich zes maanden voorbereid
voor dit jaarlijkse school evenement.
Coach Bob geeft al vijftien jaar flagfootball bij het Pieter Nieuwland College.
In deze periode zijn ze maar liefst acht
keer Amsterdams kampioen geworden,
zeven keer tweede, één keer Nationaal
kampioen en één keer All star kampioen. Hopelijk lukt het zijn teams in juni
om daar een paar nationale titels aan
toe te voegen. #
Voor meer informatie:
Bob Poublon, 0614034297
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Rivierblindheid
Tekst, gedicht en fotografie: Méland Langeveld

In de reeks Sculpturen van Oost het beeld ‘Sightless among
Miracles’ van de Amerikaanse kunstenaar Skip Wallen (1942).
Het staat aan de Mauritskade bij de hoofdingang van het
Tropeninstituut, en is daar in het najaar van 2005 onthuld.

Het beeld bij de hoofdingang van het Tropeninstituut
Het beeld, in brons gegoten, toont een
Afrikaanse jongen die met een stok een
blinde man leidt. Het is de ziende zoon
die zijn blinde vader leidt.
Als dank voor de steun aan de internationale bestrijding van rivierblindheid
is het beeld bij het Koninklijk Instituut
voor de Tropen (KIT) geplaatst.

Het KIT is vele jaren betrokken geweest
bij programma’s tegen rivierblindheid.
En dankzij een internationale campagne
is rivierblindheid de laatste decennia
behoorlijk teruggedrongen. Nederland
is een van de hoofdsponsors van dit
Global Partnership to Eliminate Riverblindness.

Parasiet

Het beeld toont een scène die nog niet
zo lang geleden een alledaags verschijnsel in West-Afrika was en in mindere
mate in Midden- en Zuid-Amerika. Door
rivierblindheid getroffen ouders zijn afhankelijk van hun ziende kinderen. De
Simulium-vlieg (zwarte vlieg of kriebelmug) is de aanstichter van deze ziekte
(Onchocerciase). Deze vliegen leven in
de buurt van snelstromende rivieren. Ze
zijn besmet met een parasitaire worm
die zich bij de mens in de huid nestelt.
De worm is zeer lang vruchtbaar en
produceert dagelijks zo’n drieduizend
larven. Deze larven dringen vervolgens
het lichaam binnen wat leidt tot hevige
jeuk, ernstige huidproblemen en hoornvliesontsteking, vaak met blindheid tot
gevolg.
Maar rivierblindheid maakt helaas
jaarlijks nog steeds slachtoffers, vooral
in West-Afrika. In het verleden liepen
ongeveer 120 miljoen mensen in Afrika
serieus risico de ziekte op te lopen.
Maar dankzij de gevoerde campagne is
rivierblindheid in de afgelopen decennia flink teruggedrongen. De campagne
concentreert zich op de bestrijding van
de zwarte vlieg met insecticiden. En in
de zwaarst getroffen gebieden worden
jaarlijks grootschalige behandelingscampagnes met Ivermectin opgezet. Dit
medicijn doodt de steeds vrijkomende
larven bij een patiënt.
Diverse deelnemers nemen deel in
het Global Partnership: internationale
ontwikkelingsorganisaties, Afrikaanse
overheden, regeringen van geïndustrialiseerde landen, onderzoeksinstituten,
de farmaceutische industrie en maatschappelijke organisaties.

‘Sightless among Miracles’

Skip Wallen ontleende de titel van het
beeld aan een Joods gebed over de
wonderen die de mens dagelijks in zijn
directe omgeving kan opmerken, als hij
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maar ogen heeft om te zien, oren om te
horen en handen om te voelen…
Er zijn zes identieke beelden wereldwijd verspreid, en één kwam er naar
Amsterdam. De andere vijf exemplaren
staan in Genève (WHO), Ouagadougou
(hoofdkwartier African Programme for
Onchocerciasis Control APOC), Washington (Wereldbank), Atlanta (Carter
Centre) en New Jersey (farmaceutisch
bedrijf Merck & Co.). #
Het volgende gedicht is van mijn hand,
ik schreef het onlangs, en het heeft het
kunstwerk als uitgangspunt:
Mount Kameroen
Zoon, leen me je ogen
één laatste maal, en leid me
naar de voet van de Kameroen
waar ik zal wachten tot
hij me laat halen.
Vader, ik blijf u trouw
tot in de dood, maar
de tijd is niet daar dus
waar breng ik u naartoe?
Zoon, leid me naar
de Kameroen
laat me gaan
ik vraag het je
één laatste maal.
Vader, uw wens valt
me zwaar, ik was uw
oog voor zoveel jaar
maar ik leid u
zoals al die jaar.
Zoon, mijn dank is oneindig
groot, voor al wat je deed
maar laten wij gaan
voordat het is te laat.
© Méland Langeveld

Afscheid van Johan Cruyff
Tekst: Sjaak Brokx

Het was zeer indrukwekkend wat Ajax voor de oud-spelers deed ter nagedachtenis aan Cruyff.
Voor de wedstrijd thuis tegen PEC begon het voor hen met een optocht naar plekken waar Johan
graag kwam. De vlaggen met nummer 14 van Ajax en Barcelona verspreid over het hele veld
waren voor alle fans.
De actieve Thijs Lindeman en de prachtige keeper Edwin van der Sar spraken
een mooie inleiding. Ze konden hun
tranen niet bedwingen, de grote spelers
van weleer. Ger van Mourik, ooit een
sterke verdediger van Ajax: ‘Ik huil
de hele week al: wat heeft Cruyff toch
teweeg gebracht. Er is geen staatshoofd
in de wereld die zo veel applaus en
aandacht krijgt.’
Echt blij was ik niet met de 3-0 overwinning op PEC. Ik moest een traan laten.
Natuurlijk om Cruyff, maar stil staan
deed ik ook bij Geelhuizen, Andriessen en Tonny Pronk, de ontdekker van
Litmanen: zij vechten met hun gezondheid. Ook zij worden terecht gekoesterd
door de Ajax-familie.
Er is over Cruyff veel gezegd en geschreven. Misschien was de uitspraak
van Sjaak Swart wel de mooiste van
allemaal: ‘Het is beter om iets moois te
moeten verliezen dan nooit te hebben
meegemaakt!’ Ook Tonny Bruins Slot,
Theo van Duivenbode, Arie Haan en
Eddy Pieters Graafland spraken mooie
woorden: ‘Hij was geniaal in de hele wereld, fantastisch, hij had geen kapsones
en was bereikbaar voor iedereen.’
Ooit zei Cruyff: ‘Pas als ik dood ben hou
ik mijn mond.’ Hij houdt zijn mond nu.

Maar de geest van Cruyff zal eeuwig
aanwezig blijven. Betondorpers, spelers,
trainers, fans, journalisten, daar zijn ze
het wel over eens.
Hoe apart en onnavolgbaar Cruyff ook
was, zijn meningen en adviezen gingen
wel de hele wereld over. Alles wat ie zei
was raak. Zijn bemoeizucht strekte zich

uit tot trainers van andere sporten: ‘Zo
moet je dat doen en niet anders.’ En er
werd naar hem geluisterd.
De namen Johan Cruyff en Betondorp
zullen ook altijd aan elkaar verbonden
blijven. De bloemenzee bij het huis
waar hij woonde was enorm en veelzeggend.

In Barcelona werd hij ‘El Salvador’ genoemd, ‘De Verlosser’. Het is nu eigenlijk een pijnlijke benaming geworden.
De wereld is verlost van Cruyff, van een
genie. Dat zou toch eigenlijk niet moeten
kunnen. We gaan hem missen. We missen hem. Ik mis hem. #

ZOEV: hardlopen
De meeste cursussen van ZOEV
(Zeeburg, Oost En Verder) zijn al
weer volop gaande. Er wordt hardgelopen onder deskundige begeleiding
vanuit Sportcentrum Universum
(USC), Sciencepark 306.
Opgeven als nieuw lid kan echter
altijd. Hardlopers op elk niveau zijn
welkom. Voor wie eerst wil kijken of
het bevalt is er de mogelijkheid twee
weken gratis mee te trainen.
Er is een cursus die over enkele weken begint. De Dam tot Dam cursus
start op zondag 19 juni en kost € 80,-,
voor studenten € 40,-.
Op www.zoev.net kun je verdere
informatie vinden over deze cursus en
nog veel meer.
Bloemenzee bij afscheid Johan
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Assadaaka biedt luisterend oor
Tekst: Rose Bartholomé | Fotografie: Stichting Onze Hoop

De socioloog Justus Uitermark roemde in de vorige Dwars de Assadaaka Community als een
vrijwilligersorganisatie in Oost met een uniek bereik. Benieuwd naar het mooie werk van
Assadaaka spreken wij af met Ahmed El Mesri, de initiatiefnemer. Het is zijn naam die overal
verschijnt als je Assadaaka zoekt. Wij ontmoeten hem in een kleine kale ruimte in de Gerard
Majellakerk aan de Zeeburgerdijk onder het toeziend oog van de Heilige Gerardus, een volksheilige van de katholieken.
El Mesri kwam naar Nederland als
jongen van zestien jaar: ‘Ik moest liegen
over mijn leeftijd. Het was in de flower powertijd. Ik zocht de vrijheid in
Nederland. Mijn moeder huilde: zoon,
ga niet weg. Maar ik ging toch.’ Op het
moment dat hij terug wil – zijn koffer
staat ingepakt achter de deur – krijgt hij
een ongeval. Hij belandt in een rolstoel
en teruggaan is geen optie meer.
Hij moet weer integreren en gaat terug
naar school. Als hij zich in wil zetten voor zijn medemens, stuit hij op
drempels. Fysieke drempels en vooral
drempels die te maken hebben met
taboes en vooroordelen. Hij is op zoek
naar verbinding met lotgenoten. ‘Ik zag
gewoon veel ellende. Veel migranten
werden ziek en gingen niet terug zoals
zij van plan waren. Een migrant die niet
werkt is taboe in de migrantengemeenschap en ook in de autochtone gemeenschap. Mensen zijn hier gekomen om te
werken en niet om gehandicapt te zijn.’

Radicalisering

Deze ervaringen zijn de drijfveer achter
zijn inzet voor Assadaaka. Een inzet die
gericht is op het helpen van mensen en
het bespreekbaar maken van taboes. Hij
schuwt het niet om de luis in de pels te
zijn.
Op meerdere onderwerpen gaat Assadaaka moeilijke discussies niet uit de
weg. Na de aanslagen in Frankrijk en
België hebben zij een calamiteitsspreekuur gehouden. Zij bieden mensen een
plaats om te praten. Dit doen zij sinds
de aanslag op Theo van Gogh. El Mesri:
‘Mensen praten over radicalisering,

geleid door de regisseur Wahid Sanouji.
Deze keer zal de gratis vertoning plaatsvinden in de Meevaart, Balistraat 48a.

Spreekuren

Assadaaka organiseert dagelijks spreekuur in de Lombokstraat 2. Vertrouwenspersonen bieden daar een luisterend
oor en geven ondersteuning bij problemen met de administratie, instanties of
opvoeding. ‘Men komt met een hulpvraag, maar achter die hulpvraag zitten
vaak tientallen andere vragen. Mensen
hebben vragen over armoede, radicalisering en opvoeding,’ zegt El Mesri.
En dat is nog lang niet alles. Assadaaka
organiseert ook bijeenkomsten over
racisme, vluchtelingen, gehandicapten
en 4 en 5 mei-herdenkingen. Zij hebben een algemeen en een medisch
spreekuur voor onverzekerden, een
zorgspreekuur samen met de FNV, een
huiswerkklas en niet te vergeten: gratis
Nederlandse les.

Werkruimte

Seizoensafsluiting van de Taalwinkel van Assadaaka met de uitreiking van certificaten aan alle
cursisten die Nederlandse les volgden. (In het midden met wit overhemd Ahmed El Mesri).

maar het probleem erachter is uitsluiting. Het probleem zit niet in de religie.
Religie verbiedt zinloos geweld. Radicaliserende jongeren zijn de aansluiting
kwijtgeraakt. Dat gebeurt niet op het
moment dat zij naar Syrië afreizen.
Radicaliseren is een proces, dat begint
als het niet lukt om mee te doen. De
aanslagen in Parijs en Brussel zijn gepleegd door mannen die opgroeiden in
onze westerse samenleving. De wortel
is armoede en uitsluiting. Jonge mensen krijgen geen werk. Zelfs stagiaires
vinden geen stageplek. Wij helpen een
beetje door ongeveer twintig stagiaires
werkervaring te bieden.’

Seksuele diversiteit

Een ander taboeonderwerp is seksuele
diversiteit binnen verschillende culturen. ‘Wij hebben in april een gespreksavond georganiseerd met de film De
beslissing,’ vertelt El Mesri. ‘Het was
prachtig. Meer dan vijftig mensen in een
kleine zaal. Iedereen was muisstil. Na de
film, tijdens de discussie, zegt iemand: ik
ben homoseksueel. Ik zeg, nou dan ben
je gewoon uit de kast gekomen. Mooi.
Dat is jouw identiteit.’
Op 20 mei organiseert Assadaaka weer
zo’n avond. De beslissing is een educatieve film die past bij alle culturen, bij
jong en oud. Aansluitend is er een debat

Aan ideeën, activiteiten en samenwerking heeft Ahmed El Mesri geen gebrek.
Vrijwilligers willen graag bij Assadaaka
Community werken. De discussiebijeenkomsten zijn druk bezocht. Assadaaka
is als geen ander in staat om juist als
er behoefte is aan debat, grote groepen
mensen te bereiken.
Wat Assadaaka ontbeert is geld en
werkruimte. Dit voorjaar moesten zij de
ruimte aan de Plantage Middenlaan verlaten. Nu zijn er her en der activiteiten,
net waar zij toevallig terecht kunnen.
Een subsidie voor de organisatie is er
niet, hoewel het een duurzaam participatie-initiatief is pur sang. Zij zorgen
goed voor de zwakke medeburger en
de samenleving. De overheid zou net zo
goed voor Assadaaka moeten zorgen.
Dan zou participatiemaatschappij wat
minder koud klinken. #

Contact en verbinding

Danstheater door senioren

Tekst: Redactie

Tekst: Redactie

Het Danspaleis is sinds enige tijd begonnen met een nieuwe formule voor
65-plussers: ‘Een Praatje en een Plaatje’. Buurtvrijwilligers bezoeken ouderen
met een draagbare platenspeler en ‘singeltjes van toen’ en zorgen voor
dansfeestjes in de woonkamer.

Professioneel choreograaf Floortje Rous heeft in samenwerking met de seniorendansers van Still Moving een bijzondere danstheatervoorstelling geproduceerd.
Op 5 juni gaat deze coproductie in première in de Doelenzaal te Amsterdam. Voor
die tijd is een preview van de moderne dansvoorstelling op diverse festivals zien.
En op 11 juni om 20.00 uur is er in Oostblok Sajetplein een voorstelling.

Sinds 2012 organiseert het Danspaleis ouderwets gezellige dansfeesten in onder andere zorgcentra, huizen van de wijk, uitgaansgelegenheden en op festivals in Nederland.
De feesten zijn geïnspireerd op de jaren ’40 en ’50. Voor de ouderen die minder mobiel
zijn of om andere reden niet in staat zijn
een regulier Danspaleis te bezoeken is
er nu een alternatief.
Zij kunnen bezoek krijgen van een
vrijwilliger die langskomt met een
boodschappentrolley met daarin een
draagbare platenspeler en een uitgebreide mix aan ‘singeltjes van toen’. Bij
de gesprekken, in principe meerdere
per jaar, is muziek de ijsbreker die zorgt
voor contact en verbinding. Zo mogelijk
worden de ouderen meegenomen naar
een Danspaleis in de buurt.
Vooralsnog is ‘Een Praatje en een
Plaatje’ in Oost alleen voor oudere bewoners in de Indische Buurt. Bent u een
belangstellende uit die buurt, of kent u er één, dan kunt contact opnemen met Frédérique Arnold (frederique@hetdanspaleis.com of 06-40098267).

EEN PRAATJE EN EEN PLAATJE

Overigens is zondag 22 mei van 15 – 17 uur in het Lloyd Hotel weer Het Danspaleis
met een roze randje. Van meezingers tot tranentrekkers en van polonaise tot ouwerwets rock-en-rollen voor 65 plussers met een roze randje.

Still Moving is het dansproject van
Stichting Dance Connects en de cast
bestaat uit dansers van 60 jaar en ouder
uit Amsterdam Oost, West en Centrum.
Vrouwen, en een enkele man, met een
passie voor moderne dans, beweging,
expressie en kunst, geven met lichaam,
zang en gesproken woord uiting aan
wat het betekent om ouder te worden.
Hoe ga je om met het verlies van kracht?
Of met de ontwikkelingen op het gebied
van technologie en social media? Kun
je nog meekomen als iedereen je ziet
als grijze duif of huismus? Danstheater
over de zwaarte en lichtheid van het
bestaan na het zestigste levensjaar. De
dansers worden begeleid in hun zoektocht door 5 professionele muzikanten
op piano, trombone, gitaar, contrabas en
percussie.
Deze mooie, muzikale, en soms ontroerende voorstellingen over kracht,
vernieuwing en ritme zijn geschikt voor
iedereen, ongeacht leeftijd! Op 11 juni dus in Oost te zien. Zie voor andere data, tijden
en plaatsen: www.danceconnects.nl.
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‘1... 45... 17... 80... Bingo!’
Tekst: Hella de Groot | Fotografie: Gerard Valentijn

‘Mensen, we gaan voor de volle kaart,’ roept Lenie Pool-Bommezijn (50) om
in het feestzaaltje van verzorgingshuis Open Hof aan de Fahrenheitstraat.
Omroepen bij de maandelijkse bingomiddag is slechts één van de vrijwillige
taken die Lenie op zich neemt. Ze vindt het in ieder geval één van de leukste.

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.

Lenie bij de populaire sjoelbak

Je zou het niet zeggen dat
de senioren in de Open Hof
een beetje vergeetachtig zijn,
want Lenie wordt meteen
herkend en hartelijk begroet
als ze de zaal binnenkomt. Ze
geniet van het contact met de
mensen voor wie ze zich inzet.
Haar dagen zijn aardig gevuld
met het vrijwilligerswerk
dat ze via ViiA vond: op de
woensdag knutselt Lenie met
mensen met een verstandelijke beperking, op de dinsdag
en vrijdag staan activiteiten
met senioren op het programma, zoals het immer populaire
sjoelen. ‘In het laatste geval
hoef ik weinig te doen om ze
enthousiast te krijgen, ik moet
ze eerder afremmen, zo fanatiek zijn ze!’
Niet stilzitten
Dat Lenie graag als vrijwilliger in de Open Hof komt heeft
ook een praktische reden: het
verzorgingshuis is mede vanwege de rolstoel- en rollatorafhankelijke bewoners goed
toegankelijk voor gebruikers
van de scootmobiel, zoals
Lenie. Twee jaar geleden werd
zij getroffen door een beroerte. Ondanks een intensieve
revalidatie ‘willen’ Lenies
benen niet helemaal ‘meewerken’. Een hartaandoening
(‘mijn hart werkte maar voor
de helft’) had haar een aantal
jaren daarvoor al gehinderd
om haar fulltime functie als
tramconducteur uit te blijven
oefenen. Sinds haar beroerte
woont Lenie met haar man
in Oost. Ze mist de Jordaan
waar ze altijd heerlijk woonde
maar het huis in Oost heeft
betere voorzieningen. Door de

omstandigheden moet ze veel
zitten, maar dat is iets anders
dan stilzitten. Lenie houdt niet
van nietsdoen.
Cadeautjes
Glimlachend wacht ze in het
zaaltje tot de senioren binnen
zijn voor de bingo. De cadeautjes (vetplantje, chips, chocolade, koekjes, zeepjes) staan
in manden op tafels. Ze zijn
ingekocht door Gerda. Deze
hartelijke vrijwilligster stond
vroeger in het OpenHofwinkeltje maar dat is ‘om diverse
redenen’ opgeheven. De zaal
is muisstil als Lenie luid en
duidelijk in de microfoon de
nummers opleest. ‘De bovenste rij. We beginnen met... 45...
45.’ Ingespannen gezichten

jou.’ ‘Dank u wel, daar ben ik
blij mee.’
In de pauze bekende de 92-jarige al dat ze ‘geen smaak’
meer heeft nu ze zo oud is.
Aan de overkant spreekt
Shirley (41), die iedere woensdag- en donderdagmiddag
haar oma (88) bezoekt - ‘Is dat
bijzonder? Ik vind het heel
normaal’ - een wens uit. ‘O,
laat de 63 nu winnen...’ ‘Dat
moet je niet zo zeggen, dat
brengt ongeluk!’ meent haar
overbuurvrouw mevrouw Wagenaar die zelf hoopt dat ze
‘niets eetbaars’ wint. Ze houdt
niet van eten, nooit gedaan
ook. ‘Koken kon ik ook niet
maar dat heb ik moeten leren
toen ik trouwde. Mijn man at
het op en ik at dan maar mee.

Dat moet je niet zo zeggen, dat
brengt ongeluk
turen naar de bingobordjes.
Zodra een grijze stem vanuit
de zaal ‘Bingo!’ roept springt
Gerda op om een reep chocola
of een lotnummertje uit te delen. Lenie roept ondertussen
rustig de cijfers om.
‘1... 1...’ gaat ze verder.
‘Prikkebeen!’ rijmt een
92-jarige dame met mooi dik
haar. Zij wint een reep pure
chocolade. Ze houdt de reep
ondersteboven en bestudeert
de glanzende verpakking.
‘Wat is het?’ vraagt ze de jonge
vrijwilligster naast haar. ‘Pure
chocolade,’ antwoordt deze.
De dame kijkt nog even naar
de reep en schuift hem dan
naar de vrijwilligster. ‘Voor

Maar ik vind niks lekker.’
Inmiddels klinkt een koor aan
‘bingo!’ uit de zaal op en is
Gerda non-stop in beweging
om cadeautjes uit te delen. Lenie zegt dat ze er de volgende
maand weer bij is: ‘U ook?’
Een oude bewoonster knikt
haar toe. Ze heeft net een
vetplant gewonnen, ze is er
blij mee. Zo’n plantje gaat heel
lang mee en er zitten bloemetjes aan. #
Wil je ook vrijwilligerswerk
doen? Kijk voor de mogelijkheden op www.viia.nl of
kom langs in Post Oost,
Wijttenbachstraat 36hs.
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Festival voor Freedom Fighters
Tekst: Annemarije Pronk | Fotografie: Gerard Valentijn

Van 24 tot 27 juni barst het Freedom Fighters Festival los in
Amsterdam-Oost over de positie van mensen met een beperking. Een evenement met veel cultuur en vrolijkheid, een debat
tussen politici, een spreker uit Ierland en nog veel meer. Dit
is niet het zoveelste festival, het onderscheidt zich van de rest
omdat het wordt georganiseerd door een groep mensen die
niet altijd zichtbaar is in de samenleving.

Thiandi Grooff (links), de initiatiefnemer van het Freedom Fighters Festival, communiceert
met een tablet.

Thiandi Grooff, een vrouw van begin
twintig die aangewezen is op haar
familie en personal assistent om alles
te rooien in het leven, heeft het festival
geïnitieerd. Zij heeft een beperking
waarmee ze niet naar school kon in Nederland en dus genoodzaakt was naar
Italië en het Verenigd Koninkrijk te
verhuizen, waar ze haar bachelor heeft

gehaald! Op het eerste gezicht lijkt het
mij onmogelijk contact te maken met
haar. Pas als ze haar tablet tevoorschijn haalt en mij met getypte teksten
antwoordt, dringt tot me door dat mijn
vooroordeel ons in de weg stond.
VN-verdrag
In april heeft de Eerste Kamer unaniem

Gezond koken
met Wafaa
Tekst: Jan Molenaar | Fotografie: Lonneke Vaandriks

Wafaa Yakoubi kookt heerlijke, maar vooral gezonde maaltijden samen met kinderen en ouders uit de Indische Buurt. Elke
vrijdagmiddag kan iedereen aanschuiven in de Elthetokerk in
de Javastraat, waar kinderen onder haar leiding een
buurtrestaurant runnen.
‘Ik ben ongeveer een jaar geleden
met mijn kookactiviteiten begonnen,’
vertelt Wafaa tussen allerlei drukke
bezigheden door. ‘In buurthuis De Meevaart in de Balistraat ging ik kookles
aan kinderen geven en ook voor vrouwen organiseerde ik kookactiviteiten.
Ik combineerde dit met ideeën over
gezonde voeding, want dat vind ik heel
belangrijk.’
Op een gegeven moment werd de
locatie te klein en de wachtlijst te lang.
‘Via opbouwwerker Peter Faber kon ik
mijn werk voortzetten in de Elthetokerk in de Javastraat 118. Nu verzorgen
ongeveer twaalf kinderen elke vrijdagmiddag in die kerk het buurtrestaurant,’ aldus Wafaa. De kinderen koken,

haar steun uitgesproken voor de ratificatie van het VN-verdrag inzake de
rechten van personen met een beperking. Het verdrag is niet vrijblijvend.
De Nederlandse overheid houdt in de
gaten of lokale overheden, bedrijven
en maatschappelijke organisaties zich
voldoende gaan inspannen voor een
beter toegankelijke samenleving.
Waarom een apart verdrag? Als ik
Thiandi vraag hoe de universele
rechten van de mens zich verhouden
tot de rechtspositie van mensen met
een beperking, is haar antwoord dat
de rechten hetzelfde zijn, maar dat
het goed is dat gehandicapten apart
genoemd worden omdat zij vaak niet
gezien worden als gewone burgers. Het
thema ‘vrijheid’ – om te kiezen welke
school je wilt doorlopen, hoe je woont,
wat je met je vrije tijd doet, etc. – is dan
ook precies waar het om draait bij het
Freedom Fighters Festival. Het speelt
zich van 24 tot 27 juni af in buurthuis
De Meevaart, Balistraat 48.
Thiandi organiseert het festival samen
met de stichting Inclusie en vriendschapsvereniging Assadaaka. Poëzie en
muziek staan op het programma, met
inbreng van de Britse groep Quiet Riot.
Ook wordt een tocht gehouden naar de
stadsdeelwethouder met voorop de fanfare IJburg Terzijde. Op de facebookpagina Freedom Fighters Festival is meer
informatie te vinden.
Bij het afscheid zeg ik per ongeluk Gandhi. Met het vooruitzicht dat het een
hele strijd is om als mens zonder stem
toch gehoord te worden, is de verspreking misschien zo gek nog niet...
Aan tafel!
Stel, je vat het plan op om uit eten
te gaan. Een leuk en simpel voornemen – toch? Maar niet voor iemand in
een scootmobiel. Is de ingang van het
restaurant breed genoeg, bevindt de
wc zich op de begane grond en zo ja, is
die ruim genoeg? In de eerste week van

Verder deed Wafaa mee aan Op Gezonde Tour, een gemeentelijke campagne
in Oost waarin actieve bewoners leren
over gezonde leefstijl en zich hierna
inzetten om andere gezinnen bewust
te maken van het belang hiervan. Ook
wordt Wafaa geregeld ingehuurd voor
kookactiviteiten in bijvoorbeeld de
naschoolse opvang.
Wafaa wil haar activiteiten graag
onderbrengen in een stichting.
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oktober 2016 wordt de jaarlijkse Week
van de Toegankelijkheid gehouden en
niet voor niets is dit keer het thema
‘Aan tafel!’. Vrijwilligster Els van belangenvereniging Onbeperkt Oost trekt er
dan op uit om beoordelingen te geven.
Onbeperkt Oost is een platform van
en voor mensen met een beperking in
Amsterdam-Oost. Of de samenleving
in Oost fysiek en sociaal voldoende
toegankelijk is, is het belangrijkste aandachtspunt. De fysieke toegankelijkheid
betreft de vraag: zijn publieke gebouwen, woningen en de openbare ruimte
zoveel mogelijk aangepast? Bij sociale
toegankelijkheid draait het om de vraag
of personen met een beperking welkom
zijn en of er rekening met hen wordt
gehouden.
Richels en rateltikkers
Onbeperkt Oost met haar ervaringsdeskundigen wordt geregeld geconsulteerd
door ontwerpers van nieuwbouwprojecten en herinrichtingen en door
maatschappelijke organisaties. Jammer
genoeg gebeurt dat nu vaak later in het
uitvoeringsproces, waardoor aanbevelingen voor toegankelijkheid dan niet
meer of moeilijker uitvoerbaar zijn.
Te denken valt aan verkeerssituaties.
Hier blijkt bijvoorbeeld dat het stadsgroen vaak prioriteit heeft! Drempels, fiets- en voetpaden met richel,
geleidelijnen, oversteekplaatsen met
rateltikkers: wel of niet aanwezig en
op de juiste plek? De drempel bij de
inrit Linnaeusstraat/Polderweg is reeds
twee jaar een doorn in het oog, als je
bedenkt dat je kunt doorlopen terwijl
er van beide kanten verkeer kan aankomen: een voorbeeld van een onoverzichtelijke ‘shared space’.
Els vult echter aan dat we de stand
van zaken ook met een positievere blik
kunnen bekijken. ‘Een filiaal van Albert
Heijn heeft een tegel bij de ingang
geplaatst met een rolstoel erop als extra
signaal voor fietsers om daar niet te
parkeren. En het werkt! Verder zijn er
in alle stadsdelen checklists opgesteld
voor de inrichting van de openbare
ruimte. En natuurlijk zijn we ontzettend blij met de ratificatie van het VNverdrag!’ De gemeente is al begonnen
met de implementatie. #

Nu vraagt ze incidenteel subsidies
aan voor de verschillende activiteiten,
maar als stichting is het gemakkelijker
om structureel subsidie te krijgen. Ook
kunnen er dan fondsen worden aangeschreven. Wie ideeën heeft voor deze
stichting en tevens lekker en gezellig
wil eten, kan langskomen in de Elthetokerk op vrijdagmiddag en met Wafaa
hierover van gedachten wisselen. #

dekken de tafel en serveren het eten.
Ouders en andere buurtbewoners kunnen vanaf zes uur ’s avonds eten voor
3,50 euro.
BatjanBuren
In de Indische Buurt zijn veel communities actief, bijvoorbeeld BatjanBuren
in de Batjanstraat 68. Ook van deze
locatie maakt Wafaa gebruik. Ze geeft
hier elke donderdag kookles aan kinderen en hun ouders, en daarnaast is er
elke dinsdagochtend vanaf half tien een
inloop voor vrouwen. ‘Samen met hun
jonge kinderen zijn vrouwen welkom.
Ze kunnen praktische hulp krijgen bij
hun papierwerk en er zijn workshops,
zoals een beautyworkshop.’

Wafaa Yakoubi (links) met Joanna Kruzycka van de gemeente met wie ze samenwerkte in de
campagne Op Gezonde Tour
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De Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Tekst: Ouderen Adviesraad Oost

Wie zelfstandig woont, maar niet alles meer goed op orde kan houden, kan al
jaren hulp van de gemeente krijgen. Dat staat ook in de wet (de WMO). Bij het
aantreden van het huidige Kabinet Rutte ging ‘de zorg’ op de helling. Vanwege
bezuinigingen van miljarden euro’s werden er strengere voorwaarden ingevoerd. Dit leidde o.a. tot een groot aantal rechtbankzaken.
Bij de aanvraag voor Hulp
bij het Huishouden (HbH)
wordt nu eerst nagegaan of
er naasten zijn die een deel
van de hulp op zich kunnen
nemen. Door deze nieuwe
aanpak kregen de gemeenten
in het sociaal domein taken
toegeschoven, die eerder bij
het Rijk of de Provincie waren
ondergebracht. Voor de HbH,
die eerder Thuiszorg heette, is
40% minder geld beschikbaar.
Dit leidde tot minder beschikbare hulp, minder loon en
zelfs ontslag voor hulpverleners, faillissementen bij zorgorganisaties en overspannen
mantelzorgers.
De veranderingen in de HbH hebben tot veel rechtszaken geleid

In Amsterdam is op 5 april
een nieuwe fase ingegaan.
De Amsterdamse criteria bij
de HbH gelden pas sinds dit
jaar voor de 20.000 ‘klanten’,
maar zijn door de Amsterdamse Rechtbank onwettig
verklaard. De commissievergadering ‘zorg’ van 14
april had iets zorgelijks. De
wethouder gaat weliswaar in
hoger beroep, maar ziet de bui
hangen. Na het hoger beroep
kan definitief vast komen te
staan dat Amsterdam met de
HbH-klanten opnieuw een
gedegen ‘keukentafelgesprek’
dient te organiseren; een heel
karwei. Voor klanten kan dat
een verbetering inhouden:
meer hulp en een betere
rechtspositie; veel extra werk
voor de gemeente.
Enige achtergronden
De WMO kent twee vormen:
hulp in natura en via het PersoonsGebonden Budget (PGB).
De meeste ouderen met een

HbH-ondersteuning krijgen
via hun zorgaanbieder hulp
in natura, tegen een bij hun
inkomen passende betaling.
Ouderen met hulp in PGBvorm zijn door de gemeente
gemachtigd om iemand voor
het vastgestelde aantal uren
het werk te laten doen. Zij
waren in 2015 de dupe van
een uitbetalingssysteem dat
haperde, wat nu grotendeels is
opgelost.
Nu zijn er meer problemen bij
de hulp in natura. De nieuwe
bezuinigingen komen keihard
aan. Daarbij is hulp vanuit de
kring met naasten vaak moeilijk te realiseren. De strengere
regels voor toelating tot een
verzorgingshuis, hebben meer
hulpbehoevende klanten voor
de HbH tot gevolg. Sommige
gemeenten, hebben nagenoeg
bij iedere oudere alle HbHsteun teruggeschroefd tot 0
uren, met rechtszaken tot

gevolg. In Amsterdam wordt
gelukkig slechts een klein
aantal aanvragers afgewezen.
Er wordt meer stapsgewijs
bezuinigd. Wie vroeger 6 uur
per week ‘hulp’ kreeg mag nu
blij zijn met 2 uurtjes.
Op 5 april kreeg een oudere
dame die van de gemeente
een betere ondersteuning
eiste, van de rechters gelijk.
Deze eerste uitspraak over
het Amsterdamse HbHbeleid gaat niet alleen om
het bezwaarschrift van die
ene dame, maar om de wijze
waarop Amsterdam de WMO
dacht te kunnen uitvoeren.
Nu is de wethouder (uiteraard) in beroep gegaan, maar
waarschijnlijk gaan de hogere
instanties de uitspraak van
de Amsterdamse Rechtbank
bevestigen. In dat geval zal
Amsterdam de wijze waarop
de aanvrager gehoord wordt
drastisch moeten wijzigen.
Men mag dan officieel be-

zwaar maken tegen de inhoud
van de gemeentelijke beslissing. De ‘keukentafelgesprekken’ zullen in overeenstemming met de wet plaatsvinden
en er zal ruimte moeten komen voor ondersteuning van
een onafhankelijke deskundige. Mensen krijgen dan meer
kans op passende hulp. Er zal
in Amsterdam zorgvuldiger
worden omgegaan met de
belangen van hen, die door de
wet beschermd worden tegen
vervuiling en vereenzaming.
Maar ja, er zal op het stadhuis
ook gekreund worden: veel
extra werk en een forse aanslag op de pot ‘onvoorzien’.
Kritiek op gang van zaken
De gemeente is voor de HbH
gaan afwijken van de WMO.
In plaats van een aantal uren
per week, kwam een resultaatomschrijving: een ‘schoon
en leefbaar huis’. Het ‘keukentafelgesprek’ werd ingekort tot
een telefonisch gesprekje en
een meer inhoudelijke gesprek
bij de zorgaanbieder. Dat
daardoor de onafhankelijke
ondersteuning en het recht op
bezwaar uit zicht verdwenen,
kreeg weinig aandacht. Op
kritiek uit de gemeenteraad en
van ons als ‘insprekers’, was
de reactie van de wethouder:
dit is een overgangsperiode en
er wordt door iedereen hard
gewerkt. Echter, op 21 september 2015 maakte staatssecretaris van Rijn zich in een brief
aan B&W al zorgen over de afwijkingen die gemeenten zich
veroorloven: ‘Mensen hebben
het recht op een zorgvuldig
onderzoek’. En: ‘ De rechters
bevestigen in de uitspraken
het grondbeginsel van een
zorgvuldig onderzoek naar de
persoonlijke omstandigheden
van betrokkene. De rechtelijke
uitspraken zijn daarmee in
lijn met de essentie van de wet
(de WMO) en het uitgangspunt
van maatwerk’.
In Amsterdam was de kritiek
op de gang van zaken tot dit

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

Ekodis Natuurvoeding
Beukenplein 73, 1092 BB Amsterdam
020 6946327

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

• De Ouderen Advies Raad Oost komt maandelijks
voltallig in vergadering bijeen op de eerste donderdag van de maand om 14.00-16.00 uur in de Raadzaal
van het stadsdeelhuis, Oranje Vrijstaatplein 2, 1093
NG Amsterdam. De eerst volgende bijeenkomst is op
donderdag 2 juni a.s. om 14.00 uur. Deze bijeenkomsten zijn voor het publiek toegankelijk.
• Het bestuur van de OAR-Oost vergadert (bijna) elke
maandagmiddag in het Servicepunt van Dynamo,
Kamerlingh Onneslaan 34 in de Watergraafsmeer.
Wij houden daar dan tevens spreekuur tussen
14.00-16.00 uur, graag aanmelden via onze email of
telefonisch.
• De vereniging OAR-Oost is op zoek naar nieuwe
(aspirant) leden, een voorzitter en een secretaris
omdat wij ook meewerken aan het stedelijk Platform
Ouderen Amsterdam in oprichting en ons dagelijks
bestuur willen uitbreiden. Heeft u belangstelling
meldt u dan bij ons aan!

voorjaar vrij bescheiden. Er
was een afwachtende houding. Maar afgelopen najaar
kwamen er kritische moties in
de gemeenteraad aan de orde.
Die werden onvoldoende en
met vertraging beantwoord.
Toen stapte ook een vijftal
personen naar de Amsterdamse Rechtbank... Tot nu toe is er
slechts één uitspraak bekend,
en die heeft al veel stof doen
opwaaien.
De rechters stelden vast,
dat de HbH-regeling die de
gemeente hanteert, niet in
overeenstemming is met de
wet. De WMO stelt, dat de
aanvrager een ‘keukentafelgesprek’ hoort te krijgen, met
een professional die namens
de gemeente besluit waarop
de betrokkene recht heeft. Dat
besluit moet ook vermelden
hoe men bij een onafhankelijke instantie bezwaar kan
maken. Op de zitting moest
de gemeente toegeven dat de
praktijk in daarvan afwijkt.
De gemeente brengt een
scheiding aan. Wanneer men
na het ‘keukentafelgesprek’
recht heeft op de WMO-voorziening, laat de gemeente de
vormgeving verder over aan
de zorgaanbieder. Over de
afspraken die de zorgaanbieder aan de oudere voorlegt,
is geen bezwaar mogelijk, dat
is een onderlinge regeling. De
Rechtbank vindt wel dat die
afspraken een onderdeel van
de beschikking behoren te
zijn en dus voor bezwaar en
beroep in aanmerking kunnen
komen.
Conclusie
Gelukkig heeft de gemeente
een overschot. Daarvan kan
een nieuwe WMO-opzet
gefinancierd worden. De
ergste bezuinigingen kunnen
zodoende ook worden teruggebracht tot de officiële 40%.
En zo kan alles nog min of
meer goed komen. #

• Ook zijn wij op zoek naar actieve 50-plussers voor
onze werkgroepen Wonen, Zorg en Welzijn, Participatie en Mobiliteit inclusief (aanvullend) Openbaar
Vervoer.
• Meer informatie over de o.a. de WMO vindt u op de
website: www.hoeverandertmijnzorg.nl
• De termijn om als huurder gebruik te maken van
uw opgebouwde woonduur rechten is verlengt tot
1 juli 2017! Info op: www.woningNet.nl of bij het
spreekuur van het Wijksteunpunt Wonen Oost.
• Sinds eind 2015 is de WOZ waarde van invloed op
uw huurprijs. Heeft u onlangs een brief met een WOZ
beschikking van de gemeente ontvangen? Kijk dan
even of vraag advies of u daar eventueel bezwaar
tegen moet maken vanwege de huurprijs: Huurders.
info van het Amsterdams Steunpunt Wonen of ga bij
het Wijksteunpunt Wonen Oost langs in de Wijttenbachstraat 36 of telefonisch op: 020-4620330.
Meer (actuele) informatie vindt u op onze website: www.oar-oost.nl
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Peuterschool De Dapper
Peuters kunnen in peuterschool De Dapper samen spelen en leren in de
eigen vertrouwde buurt. De peuterschool is een combinatie van voorschool
en opvang voor kinderen van 2½ tot 4 jaar. Peuterschool De Dapper is
gehuisvest in basisschool De Dapper in het hart van de Dapperbuurt (Pieter
Nieuwlandstraat 3).
foto: Ienske Meindertsma

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.

Bekijk het filmpje via: www.
dynamo-amsterdam.nl/peuterschool. #

Transvaalbuurt

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
Budgetpunt IJburg
Ed Pelsterpark 8,
woensdag 9.30-11.30 uur

Stage lopen bij Club Info!
Naast dat Club Info veel jongeren in Oost helpt aan een stageplek, wordt
Club Info zelf ook ondersteund door stagiaires. Momenteel lopen er vier
stagiaires vanuit verschillende disciplines stage: van de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Cultureel Maatschappelijke Vorming en
Maatschappelijke Zorg.
Stage lopen bij Club Info biedt
heel veel mogelijkheden. Als
stagiaire ondersteun je bij het
ontwikkelen en het uitvoeren
van workshops die betrekking hebben op thema school,
stage en werk, maar ook op

gezondheid, drugs en verslaving, geld, seksualiteit en
social media. Deze workshops
worden georganiseerd binnen
jongerencentra van Dynamo
en scholen in Oost. Naast de
workshops help je jongeren

- buurtrestaurants
- sporten
- gezond leven
- weerbaarheid
- Mantelzorg lunchroom
- Alzheimer café
- financiën
- wonen
- computerlessen
- vrijwilligerswerk
- peuters
- Talententent naschoolse
activiteiten
- tieners en jongeren

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

Als stagiaire krijg je de kans
om je kennis te vergroten en

Voor vragen (ook anoniem),
ga naar www.dynamojongeren.nl/clubinfo of kom langs
tijdens onze spreekuren in
Post Oost (Wijttenbachstraat
36hs). #

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

en veel meer... kijk op:

Voor jongeren:
www.dynamojongeren.nl

met hun hulpvraag tijdens de
inloopspreekuren. Jongeren
kunnen met al hun vragen bij
ons terecht.

de theorie vanuit de studie
toe te passen in de praktijk.
De jongerenwerkers staan
altijd klaar voor hun stagiaires en streven ernaar dat jij
je zo zelfstandig mogelijk kan
bewegen binnen de organisatie. Bij Club Info ben je echt
onderdeel van het team!

BUUV zoekt
klussers voor
kleine klusjes

BUUV

Activiteiten Dynamo o.a.:

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

Twee dagdelen gratis
Kinderen gaan twee dagdelen
gratis naar de peuterschool
en er zijn extra betaalbare
opvangmogelijkheden voor
ouders die werken.
Kom kijken
Kom samen met uw kind
kijken hoe het werkt.
Bel eerst even voor een afspraak naar Dynamo, telefoon
020 46 09 300. De peuterschool
is een initiatief van Dynamo.

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

Buurtpunt Transvaal
Hofmeyrstraat 67,
vrijdag 10.00-12.00 uur

Leuk en leerzaam
Er is in de Peuterschool extra
aandacht voor taal, maar
natuurlijk ook veel vrij spelen,
spelletjes doen, bewegen en
zingen: alles wat een kind
nodig heeft om zich goed te
ontwikkelen. De peuterschool
is niet alleen een flexibele
vorm van opvang maar is ook
een superleuke én een uitstekende voorbereiding op de
basisschool.

Hallo, ik ben Mike en ik werk als vrijwilliger voor BUUV
Amsterdam Oost. Ik houd spreekuur in Post Oost (dinsdag en
woensdag, 9.00-11.00 uur) en in Het Parkhuis (donderdag,
13.00-14.30 uur) en help u graag met inschrijven en/of vragen.
BUUV heeft veel leuk Aanbod
en Vraag van allerlei gratis
burendiensten voor en met
elkaar: burenhulp en klussen,
tuinieren, computeren, maar
ook uitwisselen van hobby en
kennis, gezellige ontmoetingen, vertalen, interieuradvies,
coaching, voorlezen, een
leesclub, etc.

BUUV maakt vrolijk en verbindt op een leuke manier
bewoners met elkaar.
Jong en oud is BUUV. Ook de
oudere bewoners plaatsen
naast een Vraag ook vaak een
Aanbod op BUUV en blijven zo
actief en betrokken. #
www.buuv.nu

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

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

Wacht niet te lang maar ‘PAK JE KANS’!
Tekst: Maartje Groeneveld, Romana Molenaar en Gugarsha Thesaiveerasingam

We behandelen deze keer diverse voorzieningen die bepaalde doelgroepen
van de gemeente Amsterdam kunnen aanvragen.
Voor informatie over het
indienen van een aanvraag
voor een voorziening of de
mogelijkheid om vervolgens
bezwaar in te stellen - als de
door u ingediende aanvraag
is afgewezen - kunt u terecht
bij HJS. Een voorbeeld hiervan behandelen wij hierna.
Deze heeft betrekking op de
aanvraag van een voorziening
bij de gemeente Amsterdam.
Er zijn nog vele andere voorzieningen die kunnen worden
aangevraagd zoals de stadspas, de scholierenvergoeding
en de gratis Openbaar Vervoer
(OV)-kaart voor ouderen. In
dit artikel leest u daar meer
over.
Het defecte gasfornuis
Tijdens het inloopspreekuur
kreeg HJS onlangs bezoek van
een cliënt die leeft van een
bijstandsuitkering. Deze cliënt
had, om een huurschuld af te
lossen, een lening afgesloten
bij de Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam (GKA).Het
gasfornuis van de cliënt was
defect en de cliënt had geen
geld om een ander gasfornuis
aan te schaffen. Gelet op het
inkomen van de cliënt was het
niet mogelijk om weer aan te

kloppen bij het GKA. Wat nu?
Cliënt zat met de handen in
het haar, een gasfornuis was
in deze zaak echt nodig!
De HJS-medewerker heeft
voor de cliënt uitgezocht
hoe dit probleem kon worden opgelost en stuitte op
de ‘Witgoedregeling’ van de
gemeente Amsterdam (https://
www.amsterdam.nl/werkinkomen/pak-je-kans/witgoedregeling/). Deze regeling is een
noodvoorziening. Een speciaal
fonds het Fonds Bijzondere
Noden Amsterdam (FBNA)
regelt de vervanging van een
kapotte wasmachine, koelkast
of gasfornuis. Er wordt een
(leen)apparaat ter beschikking
gesteld, maar alleen voor Amsterdammers die het apparaat
echt nodig hebben. Natuurlijk
gelden er wel voorwaarden
op grond waarvan een ingediende aanvraag zal worden
beoordeeld.
Eind goed al goed!
Er werd vervolgens, met als
grondslag deze ‘Witgoedregeling’,met spoed een brief voor
de cliënt opgesteld. Hierin
werd een tegemoetkoming
in de kosten voor het aanschaffen van een gastfornuis

aangevraagd. Cliënt belde,
niet lang nadat de aanvraag
was ingediend, de betreffende
HJS-medewerker op en deelde
mede zeer blij en tevreden
te zijn, omdat er positief was
gereageerd op de aanvraag.
Een tevreden cliënt daar doet
HJS het voor!
Stel dat de aanvraag niet was
goedgekeurd, dan had HJS
deze cliënt in het vervolgtraject ook kunnen bijstaan
door een bezwaarschrift op te
stellen.
In dit voorbeeld ging het om
een kapot gasfornuis. U kunt
voor veel meer voorzieningen
een aanvraag indienen bij de
gemeente Amsterdam, als u
op bijstandsniveau leeft. Denk
bijvoorbeeld aan het aanvragen van de:
Stadspas
De Stadspas kunt u aanvragen
bij de gemeente Amsterdam
en is 1 jaar geldig. Met deze
pas krijgt u veel kortingen en
soms zelfs gratis aanbiedingen. U kunt bijvoorbeeld goedkoop naar het zwembad, de
bioscoop en/of de bibliotheek.
Voor kinderen zijn er elke
schoolvakantie extra aanbie-

De huurverhoging per 1 juli 2016
Eind april is waarschijnlijk ook bij u de huurverhogingsbrief weer op de
deurmat gevallen. Ook dit jaar maakt de regering inkomensafhankelijke
huurverhogingen mogelijk voor sociale huurwoningen. De huurverhoging
is wel iets lager dan voorgaande drie jaren, omdat uitgegaan wordt
van een inflatiepercentage van 0,6%.
Voor huishoudens met een
inkomen tot e 34.678 mag de
huur per 1 juli 2015 met 2,1%
omhoog, tot e 44.360 met 2,6 %
en daarboven met maximaal
4,6%. Deze laatstgenoemde
twee huurverhogingen zijn
‘inkomensafhankelijk’. Om
deze te kunnen vragen moet
de verhuurder een verklaring
meezenden van de Belastingdienst met daarop een
indicatie van het huishoudinkomen. Daarbij wordt 2014
als peiljaar gehanteerd. Zowel
corporaties als particuliere
verhuurders kunnen deze
gegevens opvragen.
Er kunnen verschillende
redenen zijn om bezwaar te

maken tegen de huurverhoging, o.a.:
• de huurprijs wordt door de
huurverhoging hoger dan
wettelijk toegestaan op grond
van de puntentelling van de
woning. Dit kan ook het geval
zijn doordat uw WOZ-waarde
(veel) te hoog is ingeschat. Als
de bezwaartermijn nog loopt
kunt u bezwaar maken tegen
de WOZ-waarde en daarnaast
bezwaar maken tegen de
huurverhoging.
• de woning is geliberaliseerd.
Het huurcontract bepaalt dan
de huurverhoging.
• de inkomensgegevens zoals
verstrekt door de Belastingdienst kloppen niet met het
feitelijke inkomen over 2014,
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2015 of 2016 doordat het
inkomen lager is of er minder
mensen op het adres wonen
dan aangegeven.
• het huurverhogingsvoorstel
is minder dan 2 maanden
voor de beoogde ingangsdatum verstuurd.

dingen. De pas van 2016 kunt
u aanvragen tot en met 30 juni
2016. De voorwaarden zijn dat
u moet kunnen aantonen dat
u een laag inkomen hebt (of
een lage een AOW-uitkering)
en dat u geen of weinig (spaar)
geld heeft.
Scholierenvergoeding
De Scholierenvergoeding kunt
u aanvragen voor uw kinderen die jonger dan 18 jaar zijn.
U kunt extra geld krijgen voor
bijvoorbeeld: schoolreisjes,
sportclubs, bijlessen, muzieklessen en schoolspullen. U
heeft hier recht op wanneer
uw kind naar de basisschool
(maximaal e 375,-) of de middelbare school gaat. De voorwaarden zijn hetzelfde als
voor de Stadspas. Wel dient u
in dit geval de kosten eerst zelf
te betalen en kunt u daarna
pas de gemaakte kosten via
een declaratieformulier terugvragen.
OV-kaart voor ouderen
Ouderen (65+) kunnen met
deze kaart tot middernacht
gratis reizen met het openbaar
vervoer (de tram, bus en de
metro) van het GVB. U heeft
recht op deze voorziening als
u een AOW-uitkering ontvangt; verder zijn daarnaast
de voorwaarden zoals vermeld bij de Stadspas ook in dit
geval van toepassing.
Via de website van de gemeente Amsterdam kan u zelf na-

• er ontbreekt een inkomensverklaring van de Belastingdienst in het voorstel (alleen
nodig voor inkomensafhankelijke huurverhogingen).
• huurder heeft een CIZ-indicatie
met tenminste 10 uur verpleging
per week of er is sprake van een
rolstoelwoning. In dit geval kan
bezwaar worden gemaakt tegen
het inkomensafhankelijke deel
van de huurverhoging (dus niet
tegen de ‘standaard’-verhoging
van 2,1 %).
• de woning vertoont onderhoudsgebreken en er loopt
een procedure bij de huurcommissie (of deze wordt voor
1 juli gestart).

gaan of u in aanmerking komt
voor een van de vele voorzieningen. Komt u er zelf niet
uit? Schroom niet, maar kom
dan gerust langs, neem via de
mail of telefonisch contact op
met HJS. Pak uw kans! #
Info: https://www.amsterdam.nl/
werk-inkomen/pak-je-kans

Contactgegevens
BOOT Oost
Batjanstraat 1b
1094 RC Amsterdam
020 - 665 80 15
www.hva.nl/boot(kenniswinkel Oost)
Spreekuren: dinsdag,
woensdag en donderdag
van 13:00 uur-17:00 uur
HJS
Wibautstraat 2-4
1091 GM Amsterdam
(Studio HVA)
hjs@hva.nl
www.hva.nl/hjs
Spreekuren: maandag
tot en met donderdag
van 09:00 uur-16:00 uur
HJS en BOOT zijn tijdens
de HvA-vakanties en
feestdagen gesloten!
Dit studiejaar zijn de
laatste spreekuren van
BOOT/HJS op dinsdag 28
juni 2016.
Op dinsdag 12 september
2016 gaan de spreekuren
weer open.

Dit is slechts een greep uit de
bezwaarmogelijkheden. Naast
de wettelijke regeling zijn er
in Amsterdam aanvullende
regelingen bedacht, zowel
door de gemeente als door
de verschillende corporaties.
Als u hier meer informatie
over wilt of u wilt hulp bij het
maken van bezwaar, kom dan
voor 1 juli met alle relevante
stukken naar ons spreekuur, van 1 mei tot 1 juli elke
maandag van 18.30 tot 20 uur
en elke woensdag van 9 tot 12
uur. Als u alleen kort advies of
informatie wilt kan bellen en
mailen ook, op 020-4620330 of
met oost@wswonen.nl. #

Kom naar Villa Bewust!
Sinds eind maart is Villa Bewust weer open, dit maal aan
de v.d. Vijverstraat 16-H. Villa
Bewust is een pop-up demonstratiewoning waarin middels
interactieve rondleidingen,
workshops en informatiebijeenkomsten bewoners geïn-

formeerd worden over hoe je
met kleine gedragsveranderingen en simpele aanpassingen
veiliger, gezonder, zorgeloos en
energiezuiniger kunt wonen.
Bewoners(-groepen) zijn van
harte welkom voor een workshop, informatiebijeenkomst

of interactieve 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 verwelkomen! #
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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 boodschappen geplaatst. Uw informatie
moet voor de deadline bij ons binnen
zijn en mag hooguit uit 200 tekens
bestaan. Zie hiernaast in het colofon
voor de deadline en het mailadres.

Optreden
Op zondag 12 juni om 14.00 uur geeft
gospelkoor Deliverance een matineevoorstelling in het Polanentheater (Polanenstraat 174). Onder leiding van dirigent
Erwin Young en begeleid door pianist
Rick Piepers en gitarist Daan de Nobel
laten zo’n 35 zangeressen uit Amsterdam
Oost American Black Gospel, Soul en R&B
horen. Voor kaarten en meer informatie:
www.deliverance.nl.
EHBO
In oktober start in Oost een EHBO-cursus.
Zie voor info en aanmelding: http://ehbooost.amsterdam.
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, 0204713361. Of kijk op: nino-kunstservice.nl/
klarinetles.
Amsteldorp Actief
Hou je van tuinieren, zijn cijfers jouw
ding, vind je schrijven leuk, buurtgenoten bezoeken of wil je gastvrouw of

chauffeur zijn? Kom er bij! Bij Amsteldorp
Actief (www.amsteldorpactief.nl) ben
je van harte welkom. Stuur je mail naar
amsteldorpactief@gmail.com of bel
0627301404.
Aangeboden:
1) Mooie originele bakelieten Vintage Telefoon PTT, 2) Set van 4 Saab99 wieldoppen + 5e reserve, 3) Originele klassieke
Jerrycan vintage KL 1955, 4) Inklapbaar
& ophangbaar 12volt Koffiezetapparaat
Mobitherm, 5) Honderden heldere Plastic
L-mapjes, met duimgreep.
Mail naar mihando@xs4all.nl of bel / sms
naar 06-18117076.
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.
Alzheimer
Het Alzheimer Advies en Klachtenbureau (A.A.K.) is er voor het inzetten van
ervaringsdeskundigheid voor familieleden
en patiënten met de ziekte van Alzheimer
en andere vormen van dementie. En
om problemen in de zorg te inventariseren. U kunt telefonisch afspreken voor
maandag of vrijdag tussen 19 en 21 uur:
06-22023120.
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.

OHG Buurtloop 2016
Tekst: Lennert Ras | Fotografie: Piet van de Kar
Vanwege het succes in 2015 wil de organisatie van de OHG
(Oostelijk Haven Gebied) Buurtloop een jaarlijks terugkerend
evenement maken. De loop wordt steeds gehouden op de
laatste zondag van mei.

Er is een parcours voor kinderen en één voor volwassenen.
Start, finish en alle nevenactiviteiten zijn op het Hildo
Kropplein in de Architectenbuurt. Als extra onderdeel
wordt dit jaar een wandelroute van 10 kilometer uitgezet
langs mooie plekken van het
Oostelijk Havengebied.
De OHG Buurtloop wil ieder
jaar een goed doel steunen.
De opbrengst van de verkoop
van koffie, thee en fris gaat er
naar toe. Dit jaar is het goede
doel: ‘SMA de wereld uit!’ SMA
(Spinale Musculaire Atrofie)
is een ernstige spierziekte, het
Prinses Beatrixfonds voert
actie voor het doel: tegen de
ziekte.
Er worden nog vrijwilligers
gezocht. Inschrijven als
deelnemer of aanmelden als
vrijwilliger kan via: http://
goo.gl/forms/vRKwy3vPCQ.

oost actief bazaar
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Post Oost - Wijttenbachstraat 36-hs. Gratis toegang.
Kijk op www.postoost.nl voor het complete programma.
Organisatie: Dynamo en Civic Amsterdam

In samenwerking met alle partners in Post Oost en Stadsdeel Oost

Colofon
Dwars door de buurt is een onafhankelijke lokale krant die in 2016 zeven keer
zal verschijnen. De krant wordt huis
aan huis verspreid in de buurten van
Oud-Oost (Oosterpark-, Transvaal- en
Dapperbuurt) en Watergraafsmeer in
Amsterdam-Oost.
Op meerdere openbare plekken in Oost
liggen exemplaren om gratis mee te
nemen. De oplage is 25.000.
Dwars 187 verschijnt vrijdag 1 juli, de
deadline voor uw bijdrage is donderdag
9 juni 2016.

26 mei 2016
van 10.00 tot
15.00 uur

Kom kennismaken met vrijwilligerswerk
en activiteiten in Amsterdam Oost!

Mededelingen 23

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

Informatie:
Datum: zondag 29 mei
Afstanden: 1 en 2 km parcours
met hindernissen speciaal
voor kinderen
3 km parcours voor kinderen
met hardloopervaring
5 en 10 km recreatieve hardloop
10 km wandeltocht
Kosten: 1, 2 en 3 km = 2 euro
5 en 10 km = 5 euro
Starttijden: 10 km wandeltocht
om 10.00 uur
1, 2 en 3 km om 10.30 uur
5 en 10 km hardloop om 11.30
uur
Start / finish: Hildo Kropplein
Rolstoelen: 5 en 10 km hardloop en wandeltocht ook
mogelijk voor adl-rolstoelen
en (aankoppelbare) handbikes
klasse H1; niet voor race-rolstoelen of race-handbikes. #

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, Lennert Ras, Maarten
Doedes, Maaike Bergstra, Méland Langeveld, Rose Bartholomé, 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

Oranje hockey bij
AthenA
Op weg naar de Olympische Spelen in Rio speelt Wereldkampioen, het
Nederlands Dameselftal, op 31 mei en 2 juni twee hockey interlands tegen
Groot-Brittannië. De wedstrijden worden gespeeld op het nieuwe kunstgrasveld van HC AthenA op sportpark Middenmeer Voorland. Voorafgaand aan
en na de wedstrijden organiseert AthenA een aanvullend programma.
‘Een prachtige kans voor een relatief
jonge hockeyclub als AthenA om twee
interlands te organiseren voor de
KNHB,’ zegt Luc Spin, voorzitter van
HC AthenA. ‘De voorbereidingen zijn
in volle gang. Wij gaan voor een evenement in AthenA-stijl en alle bezoekers
kunnen rekenen op een prachtig sportief feest. Wij kijken ernaar uit!’

warming-up in het stadion. De meiden
op het veld, natuurlijk de volksliederen
en om 19.00 uur start de wedstrijd. Er
wordt 4 x 15 minuten gespeeld. Ook
op donderdag 2 juni wordt het een
sportief feest. Na de volksliederen start
dan om 19.30 uur de wedstrijd. Na de
wedstrijd zijn de bars open en zal de
DJ zijn geluid laten horen.

Op dinsdag 31 mei gaat het evenementen terrein open om 16.00 uur en er
zijn diverse Kids activiteiten om vast in
de Oranje stemming te komen. Uiteraard is er tijd en ruimte voor een hapje
en drankje. Rond 18.00 uur start de

Informatie over de kaartverkoop:
www.hcathena.nl/superserie. Kaarten
zijn e 10,- per persoon voor dinsdag 31
mei of donderdag 2 juni. Op dinsdag is
er een aantal Kidstickets beschikbaar
voor e 7,50 (t/m 12 jaar). #

Fietstocht en geluidswandeling
Op zondag 22 mei om 14.30 uur wordt vanuit OBA IJburg een fietstocht en
geluidswandeling georganiseerd. Er is een inleiding door Soundtrackcity over
het doel van de geluidswandeling: IJburg.
IJburg ziet er inmiddels niet erg nieuw meer uit, maar wie herinnert zich niet de
opgespoten kale zandvlaktes? IJburg heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een
levendige Amsterdamse stadswijk, met winkels, cafés, scholen, een bibliotheek en
zelfs een theater annex bioscoop. Bij het ‘Blauwe Huis’ krijgen de deelnemers een
koptelefoon met geluidsdrager en gaat de tocht te voet verder. Al wandelend droom
je weg en hoort spannende verhalen van de eerste pioniers van IJBurg.
Deelname kost e 7,50 (incl. koffie/thee) met OBA-pas, normaal e 12,50. Aanmelden
wordt dringend aanbevolen i.v.m. het maximaal aantal van 20 deelnemers. Dat kan
via 020-4166945 of ijburg@oba.nl. #
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Tok, tok, is er iemand thuis?
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In de zachter dan
zacht dieren top 10

Zachter dan zacht, ik, de wombat of, le chat, Lily?

Schildpadden zijn erg hard.
Je kunt er op kloppen en het
klinkt als een houten tafel. Ook
krokodillen zijn nogal hard
maar weinig mensen weten
hoe het klinkt als je ze op hun
rug klopt. We zijn gewend
dat reptielen en vissen en
amphibiën niet erg zacht zijn
en meestal niet zo aaibaar of
uitnodigend om klopjes op te
geven.
Zoogdieren zijn wat dat betreft
anders. De allerzachtste dieren
zijn ongetwijfeld poezen en
konijnen, vooral in de winter
als ze hun wintervachtje aanhebben. Kijk maar eens naar
Lily, een Franse boerderijpoes
die wel wat lijkt op een wilde
Noorse kat. Zomers ziet Lily er
heel anders uit. Dan is ze slank
als een gewone poes.
Volgens sommige mensen is
ze eigenlijk meer een wombat,
een vreemd Australisch dier
dat je helaas niet in Artis kunt
zien. Ze zijn vrij zeldzaam en
de Australische regering geeft
ze niet uit handen. Ook zijn het
nachtdieren en overdag zitten
ze in diepe holen, zodat ze niet
zo geschikt zijn als dierentuindier. Ze staan wat mij betreft
in de top tien van dieren die ik
graag even zou aaien.
Een ander erg zacht en aaibaar
dier is natuurlijk de koala.
Vooral een baby koala zou ik
graag een paar uur willen vast-

houden. Ook koala’s komen
in de top tien van zachtste en
meest aaibare dieren. Verder
komen ze nog in een andere
top tien: die van de minst
snuggere dieren. Van sommige
mensen wordt gezegd dat hun
hoofd nogal hol klinkt als je er
op klopt, omdat ze zo weinig
hersens zouden hebben. Bij de
koala is dat letterlijk waar. Hun
hersens zijn veel kleiner dan
hun schedel.
Hun hoofd is halfleeg of
halfvol, net hoe je het wilt
zeggen. Hersens gebruiken
veel energie en bij koala’s zijn
de hersens in de loop der
tijd gekrompen als vorm van
energiebesparing. Ze zitten de
hele dag alleen maar blaadjes
te kauwen en kennelijk hoef je
daarbij niet erg na te denken.

Je suis Lily

Afbeeldingen zijn geplaatst met dank aan de armadillo specialisten van de Wikipedia, wombat foto is gemaakt door J.J. Harrison. De foto van de pangolin is geplaatst op Flickr door Curious Expeditions.
De afbeelding van Lily is geplaatst met toestemming van Lily.

Coördinatie en Stinks Connie Dekker, teksten Ron de Zeeuw

Ik woon in Zuid-Amerika, ik ben een Armadillo en kan mij net als de Afrikaanse pangolin, oprollen bij gevaar

Er bestaan ook erg harde
zoogdieren. In de eerste
plaats de gordeldieren. In
Amerika heten ze armadillo’s.
Arma betekent wapen of
gewapend. Het zijn eigenlijk
kleine pantserwagentjes, met
pootjes in plaats van wielen.
Ze wegen een paar kilo, ongeveer zoveel als een poes, en
schijnen erg lekker te zijn. De
indianen van Zuid-Amerika
eten ze graag. Gelukkig zijn
ze niet in gevaar. Het lijken
er eerder steeds meer te
worden. Misschien omdat
de meeste indianen tegenwoordig in de stad wonen en
stadseten eten.
Toch is er een soort gordeldier helaas uitgestorven en
wel de allergrootste. Het reuzengordeldier had een pantser van twee bij anderhalve
meter, zo groot als een kleine
auto. De indianen gebruikten
dat leeggegeten pantser bij
slecht weer als hutje om in
te schuilen. Ze zijn ongeveer

5000 jaar geleden uitgestorven, zonder enige twijfel door
de jacht. Andere vijanden
dan mensen hadden ze niet.
Jaguars en poemas konden
wegen beginnen tegen dit
pantserdier maar tegen speren waren ze niet bestand.

Ik ben een pangolin

Ook in Afrika en ZuidoostAzië komt een hard zoogdier
voor, de pangolin. Het is
verre familie van het ZuidAmerikaanse gordeldier. Het
is een lang dier met een sterk

pantser dat wel een klein
beetje op een krokodil lijkt.
Bij gevaar rolt het zich op zodat de zachte buik helemaal
beschermd is.
De pangolin is een miereneter die in bomen leeft. In
Afrika en China vinden ze het
vlees van een pangolin erg
lekker. Ook wordt gedacht
dat hun schubben geneeskrachtig zijn. In 2013 is er een
Chinese boot aangehouden
met 400 dozen pangolin
vlees, samen goed voor 2000
illegaal gevangen dieren. De
pangolin is een beschermd
dier. Er staan hoge boete’s
op het vangen en verkopen
van pangolins. Je kunt 12 jaar
krijgen voor stropen en nog
eens zes jaar voor bezit van
het mierenetervlees. Toch
gaat de handel gewoon door.
In China leveren vlees en
schubben honderden euro’s
per kilo op.

Ik ben Stinks, de #DWARS poes, die zware jongen is een Glyptodon, de gigagrote voorouder van de armadillo

Stinks vraagt zich af, hoe snel gaat dat nou, lopen met een pantser op je rug? (Niet heel makkeiljk,ten eerste moet je de juiste gaatjes vinden en ten tweede is het zwaaaaaar!)

