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‘Het kan allemaal en iedereen is welkom’
Tekst: Noortje Blauw | Fotografie: Mats van Soolingen

Bregje van Goudoever is dirigent van Kinderkoor Watergraafsmeer.
Op haar woonboot vertelt ze me aan haar keukentafel, naast de piano en
een grote verzameling CD’s, wat dit koor zo bijzonder maakt.
kan allemaal en iedereen is
welkom.’

Kinderkoor Watergraafsmeer repeteert

Kun je iets vertellen over je
achtergrond en hoe je bij het
koor terecht bent gekomen?
‘Ik heb het conservatorium
gedaan, docent muziek en
heb me daarnaast geschoold
in dirigeren. Ik leid nu twee
koren en heb daarnaast veel
op basisscholen gewerkt,
projectmatig. Op mijn laatste
school had ik een naschools
zangclubje. Dat vond ik zó
leuk. Toen dacht ik, dit wil ik
eindeloos blijven doen. Ik wil
een vast kinderkoor, dat zou
ik nou leuk vinden. En toen

kwam dat gewoon op mijn
pad. Er werd een vacature
door iemand doorgestuurd,
‘misschien is dit iets voor jou’.
Dus gesolliciteerd en toen ben
ik het geworden. En het is ook
nog eens bij mij in de buurt!’
Zie je die buurt terug in de
samenstelling?
‘Het is de Watergraafsmeer,
dus dat zie je terug, maar we
hebben leerlingen die naar
verschillende scholen gaan. Zo
is er bijvoorbeeld ook iemand
die uit de Bijlmer komt. Het

Een dirigent van een koor,
dat spreekt tot de verbeelding. Maar hoe ziet je werk
er bij een kinderkoor precies
uit?
‘Mijn functie heet ‘koordirigent’, maar dat betekent
niet dat ik de hele tijd maat
sta te zwaaien. Het is een
koor met drie verschillende
leeftijdsgroepen. Onderbouw,
middenbouw en bovenbouw.
Bij de kleintjes gebruikte ik
veel de gitaar, maar dat laat
ik tegenwoordig vaak los om
lekker met ze te bewegen. Om
dansjes met ze te doen.
Vanaf de middelste groep
begeleid ik veel op de piano. Dat vinden ze fijn, daar
genieten ze echt van. Zangtechniek komt ook aan de
orde. Als ze een hoge toon
lastig vinden, doe ik speelse
oefeningen. Bijvoorbeeld doen
alsof je hard een bal gooit,
waardoor je makkelijker een
hoge noot zingt omdat je dan
automatisch je middenrif
goed gebruikt. Ook met het
Jeugdkoor, de oudste groep,
doe ik oefeningen. Dat vinden
ze heel interessant. We deden
laatst een stukje uit The Sound

of Music, een soort jodelliedje. Daar zijn we toen heel
technisch op ingegaan. Dan
doen ze het erg goed en zijn ze
super fanatiek.’

daar van alles bijhalen. Dat
kan klassiek zijn, een liedje
van Annie M.G. Schmidt, of
bijvoorbeeld een musicalliedje. Er is ruimte voor heel veel.’

En qua liedjes, qua repertoire, hoe maak je daar
keuzes in?
‘Ik werk vaak op thema.
Bijvoorbeeld met Sintmaarten hebben we een workshop
gedaan waarbij vriendjes uit
de buurt welkom waren. Dat
heeft heel leuk gewerkt. In
plaats van het geijkte ‘SinteMaarten Mikmak’ repertoire

En als kinderen of ouders
met een liedje komen, kan
dat ook?
‘Daar ben ik heel terughoudend in. Het gaat me er niet
om of de liedjes wel of niet
goed zijn, maar die moderne
liedjes die krijgen ze toch wel
mee. Dat kunnen ze op hun
slaapkamer eindeloos doen
met van die Appjes die je daar
tegenwoordig voor hebt. Dat
doen ze al, dus daar heb ik
niets extra’s toe te voegen.’

konden ze prachtig in canon
zingen, of een mooi lied met
meerdere coupletten. Nu zijn
we bezig tot aan de zomer
voor het eindconcert. Het
wordt iets met koningen en
prinsessen. Iets rondom een
paleis waar natuurlijk van
alles gebeurt. Qua stijl kun je

Het is mooi dat je ze echt
iets wilt meegeven en dat je
daar veel vrijheid in hebt.
Hoe ziet dat er verder uit,
met wie werk je nog meer
samen?
‘We hebben een ouderbestuur.
Dat vind ik heel fijn en dat
is ook het bijzondere van dit
koor, dat het onafhankelijk is
van een school die sturend is.
Deze ouders doen dit in hun
vrije tijd, omdat ze dat leuk en
belangrijk vinden. Met elkaar
bespreken we de lijn die we
willen uitzetten. Dus dat is
heel fijn, geen sturing van
bovenaf. Nee, wij doen het
met elkaar.’ #
Voor info, hoe je op te geven
voor het koor en waar je ze
kunt zien en horen: www.kinderkoorwatergraafsmeer.nl

#DWARS
Redactioneel
Door: Arie van Tol

Kan allemaal wel zijn dat dat
‘negatieve populisme’ een halt
is toegeroepen. En ja, in Oost
hebben we minder PVV dan in
Amsterdam, en in Amsterdam
weer minder dan in het hele
land. Maar toch. Gaat het beter
worden in de zorg? Wordt de
kans op een baan groter? Zijn
er de komende jaren weer
meer betaalbare woningen beschikbaar? De retoriek van de
campagne zal snel zijn vergeten. Dat doen wij dan ook maar.
Wel koesteren we de eerste
tekenen van verzet en protest.
De oplettende lezer is op
pagina 19 van de vorige Dwars
(nr. 191) nogal in verwarring
gebracht. Onder een kop en een
intro over Theo Thijssen stond
een oude tekst, uit nr. 190. Bij
deze onze excuses aan de lezer
voor deze fout, en vooral ook
aan Anna, de schrijfster van
het artikel. Op pagina 17 van
deze Dwars vindt u het artikel
alsnog.
Twee nieuwe vrijwilligers verwelkomen we, ze gaan beeldmateriaal voor Dwars maken:
Suzy van der Wal tekent en
Mats van Soolingen fotografeert. Wil je ook meedoen?
Meld je aan via dwarskrant@
gmail.com of 06-42807805.

Column

Door: Carolien van Welij

Toren
Ik zou vaker op een toren moeten staan, bij gebrek aan
bergen. Laatst was ik in Brussel. Ik stond op een heuvel en
keek uit over de oranje dakpannen, blauwgroene koepels
van een kerk, grijze gebouwen, straten. En ik kreeg: lucht,
overzicht, perspectief. Meestal zoek ik dat overzicht in mijn
hoofd, wat best vermoeiend is. Hoe hoger je het in je hoofd
zoekt, hoe minder je op de grond staat. Op een berg, een
heuvel of een toren vallen lichaam en hoofd samen. De
een hoeft niet boven de ander uit te stijgen. En dan is er
vanzelf helderheid. Ik houd van helderheid. Zelfs als het
alleen maar een gevoel is.
Er was een lift die een verbinding vormde met de wijk onder aan de heuvel. Onnadenkend stapte ik erin. Binnen een
paar seconden was ik beneden en ik had spijt. De gebouwen hingen over me heen. Om de hemel te kunnen zien
moest ik mijn hoofd naar achteren buigen. Weg lucht, weg
overzicht, weg perspectief. De lucht werd donker en een
regenbui viel over me heen. Ik moest waden door rivieren
van regenwater die op me afkwamen – dat is weer een nadeel van heuvels. Boven op die heuvel hoefde ik er alleen
maar te zijn. Hier beneden had ik weer een doel nodig. Een
bevriende Brusselkenner wist gelukkig waar ik moest zijn.
Café Monk in de buurt van de Graanmarkt.

De reis in de trein naar huis maakte alles weer licht, ook
al was het inmiddels donker. Omdat je toch net iets hoger
bent dan op straat? Of is het de beweging? De achtergevels, balkonnetjes en tuintjes gleden aan me voorbij. Een
balkon zonder balustrade dat bijna bezweek onder de vuilniszakken en zooi. Wat zo triest kan zijn, verblijdde me nu:
iemand had de moeite genomen om die vuilniszakken op
een kapot balkon te zetten. Wat doen we toch allemaal ons
best. Als we langs Oost rijden, kijk ik met vertedering naar
binnen in de verlichte huizen. Al die levens van die mensen
in hun huizen. Ik schrik wakker: o ja, ik heb zelf zo’n leven
hier.
Ik kom aan op het Amstelstation. Toen een paar jaar geleden hier de bomen op een dag weg waren, dacht ik nog
even dat een architectuurclubje daar achter zat. Zonder
bomen zag ik pas hoe mooi dat gebouw is. Nu staan er
hekken met veelbelovende tekeningen van een nieuwe
toren. Nog hoger dan de rest. De Amstel Tower. Laat ik me
maar verheugen dat ik daar ooit op kan staan. Amsterdam
wordt ‘een kuil met een rand van torens’ kopte laatst De
Groene Amsterdammer. Voor iedere Amsterdammer een
toren in de buurt voor een wekelijkse portie helderheid.
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Niks Genieten, flexwerken
Tekst: Arie van Tol | Fotografie: Ellis van Ewijk

Ach lieve gemeente, hou nou toch eens op met goed lopende, geslaagde initiatieven de nek om
te draaien. Nu is het wederom Grand Café Genieten dat in haar bestaan bedreigd wordt. Terwijl
daar nu juist gebeurt wat u zo belangrijk vindt: mensen verbinden.
Anderhalf jaar geleden keerde u nog
terug op uw schreden. Een verviervoudiging van het huurbedrag naar
markconforme hoogte ging niet door.
U erkende dat een project waarbij zo’n
16 jongeren met zoals dat heet ’een
afstand tot de arbeidsmarkt’ iets om
handen hebben, en veel leren, van
grote waarde is.
Bent u werkelijk zo kort van memorie
of zo behept met kortzichtig voortschrijdend inzicht? Ze werken er nog
altijd hoor. En behalve dat, u zou eens
moeten weten wat er allemaal niet aan
buurtactiviteiten plaats vindt in dat
stukje stadsdeelhuis van u. Ze bridgen
er, doen aan salsadansen, er is het
Café Chantant. Er wordt door menig
organisatie in een gezellige entourage
overlegd, voorlichting gegeven en een
spreekuur gehouden. En voor eenmalige, niet al te grootschalige evenementen wordt de ruimte regelmatig verhuurd. Om maar wat te noemen.
U kunt het niet menen dat u al die
bruisende bijeenkomsten voor buurt-

Café Chantant in Grand Café Genieten

bewoners wilt verruilen voor extra
flexplekken voor ambtenaren. Wat u
betreft komt er een Plaza met broodjes- en drankjesautomaat, omdat u dat
ook in de andere stadsdeelhuizen zo
gaat organiseren. Eenheid is het devies.
Eenheid is hoe u het in uw stukken zult

noemen, eenheidsworst is de benaming
die uw beste klant, de Amsterdammer,
er aan geeft.
U zegt tot uit den treure te luisteren
naar burgers. Uw leden van de bestuurscommissie zijn daartoe nadruk-

Nieuws 3

kelijk gevraagd de ogen en oren van de
buurt te zijn. Wel, die politici in Oost
zijn zonder uitzondering enthousiast
over het bestaan van Genieten, vinden
het leerwerktraject voor licht verstandelijk gehandicapten een voorbeeldig
succes. Nu dreigt u niet alleen slecht
te luisteren naar uw bewoners, maar
ook naar uw bestuurlijke adviseurs,
en naar uw ambtenaren ter plekke.
Nee, zij vragen helemaal niet om extra
flexwerkplekken, want die zijn er echt
genoeg in het stadsdeelhuis.
Ach, lieve gemeente, wordt het niet
hoog tijd dat u gaat inzien dat werkelijke democratie dwingt tot werkelijke
communicatie met de maatschappij.
Een persberichtje naar de lokale krant
is niets anders dan het bewijs van een
laffe, achterbakse manier van besturen. U neemt uzelf niet serieus, u neemt
niemand serieus, gebruikers van Genieten niet, het team dat er werkt niet, uw
bestuurders niet, uw ambtenaren niet.
Een officieel besluit, een officieel
schrijven schijnt er nog niet te zijn. Kan
het ook nog 1 januari 2026 worden,
de datum van sluiting? Dan mag u de
handtekeningenactie door de vingers
zien. Wordt het eerder, dan zou ik die
actie en het verdere verzet toch maar
serieus nemen. #
PS Er loopt een handtekeningenactie;
in ieder geval bij Grand Café Genieten
zelf kan elke bewoner zich met een handtekening scharen achter het protest tot
voorgenomen sluiting.

Jungle verbindt erfpacht en POPschool
Tekst: Arie van Tol | Illustratie: John Prop

De belangstelling blijft groeien voor de talkshow van Dwars
en oost-online in Jungle Amsterdam. De verhalen van mensen
uit Oost boeien het publiek en de gemoedelijke sfeer voor,
tijdens en na het programma is aanstekelijk. Woensdag 5 april
is er alweer de zesde aflevering.
De aftrap van onze volgende talkshow
in de Jungle neemt ons denkbeeldig
mee naar de andere kant van het
spoor. Op een terrein tussen het spoor
en de Praxis ligt het Grafisch Werkcentrum Amsterdam verborgen.
Corine Elemans zal in een interview
met Hella de Groot vertellen wat er
allemaal staat en gebeurt in deze typografische werkplaats.
De nakende lente in het Oosterpark
met de allochtone knaagdieren in
combinatie met de landelijke verkiezingen inspireerde Rob Zwetsloot de
vorige keer tot een prikkelende
column. Welke verrassende, maar
altijd herkenbare irritatie gaat op 5
april ten grondslag liggen aan een
nieuw statement?
Het gonst al maanden in Amsterdam
over twee zaken. Over de te grote
stroom toeristen en de Airbnb-praktijken die de woningmarkt nog hopelozer
onder druk zetten. En over de voorgenomen stelselwijzing van de erfpacht.
Veel huiseigenaren dreigen met enorme kosten geconfronteerd te worden
als de plannen doorgaan. Politici willen
hun handen er niet aan branden. Ook
andere organisaties deinzen terug voor
de ingewikkeldheid en de uiteenlopende belangen. Maar Otto Koppen van
de Stichting Erfpacht Belangen Amsterdam (SEBA) komt graag uitleggen hoe
het zit.

Bredeweg Festival te gast
Ook de POPschool Amsterdam is verstopt: in een achteraf gebouw aan een
binnenterrein achter de Vomar aan
de Middenweg. Sinds jaar en dag, om
precies te zijn sinds 1992, krijgen zowel
volwassenen als jeugdigen vanaf 12
jaar er muziekles, in groepen of individueel. Er is keuze uit veel instrumenten, er is les in zang en ook in bandles.
Eva van der Heijden is leerlinge van
de POPschool en verzorgt de muzikale
intermezzo’s. Ze zingt en begeleidt zichzelf aan de piano.
Het Bredeweg Festival gaat dit jaar op
Koningsdag de 40e editie beleven. Een
nostalgische terugblik op dit Watergraafsmeerse fenomeen is meer dan op
zijn plaats. Annelies Buurman van het
Bredeweg Comité is daarom te gast bij
Dwars door Oost in de Jungle. Een tip
van de sluier van het programma van
27 april zal ongetwijfeld niet ontbreken. Overigens is op pagina 11 meer te
lezen en zien over het Festival.

Sport, hapje, drankje
Het nieuwe literaire boek komt dit keer
van Eva Kelder. Haar roman heet Het
charismatisch defect. Eva kennen we
ook van de schrijversworkshops bij de
OBA die ze samen met haar zus Renée
geeft. Over het kinderschrijfcafé dat
ze inmiddels ook enkele keren hebben
georganiseerd gaat het op pagina 16.
Op sportpark Drieburg speelt onder
andere voetbalvereniging JOS Water-

graafsmeer. Voorzitter Joop Vlug kon te
elfder ure niet komen op 1 maart, maar
zal er op 5 april zijn. Hij zal onze Bert
van Galen ongetwijfeld bezweren dat
JOS Watergraafsmeer niet zo maar een
club is, maar een heel speciale.
Jan Molenaar zal met de quiz het
publiek weer in een wat opgewonden
stemming brengen, waarna het pro-

gramma naadloos over kan gaan in
de after party: een praatje, drankje
en hapje. Voor ruimte, faciliteiten en
drank zorgt de Jungle, voor heerlijke
hapjes zorgen Joke Soolsma en Bertie
Schouten. Zo blijven we verbinden
in Oost. #
De talkshow is mogelijk door financiële
ondersteuning van Fonds voor Oost.

4 Uit de buurt
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Wandel voor je leven met
De Kraanvogel
Tekst: Anneke Hesp | Fotografie: De Kraanvogel

Als je te maken hebt met kanker, dan komt er veel
onzekerheid op je af. Voor vragen en contact met anderen die
eveneens leven met kanker, kun je sinds twee jaar terecht bij
inloophuis De Kraanvogel aan het Robert Kochplantsoen. Het
tweejarig bestaan wordt gevierd met een wandeling op 14 mei.

Het inloophuis is er voor de mensen die kanker hebben, maar ook voor familie en vrienden

‘Mijn moeder en twee vriendinnen
werden ziek en zo kreeg ik te maken
met kanker.’ Voor Tanja Vermeer was
de kennismaking hard, net als voor
iedereen. Nu is zij voorzitter van Stichting De Kraanvogel. ‘Veronique, een
van mijn zieke vriendinnen, vertelde

me hoe fijn ze het vond bij het koor
van Zingen voor je Leven en bij Viore,
een inloophuis in Hilversum: ze voelde
zich begrepen en was even weg van
de medische kermis waar ze in terecht
was gekomen.’
Het Amsterdamse inloophuis dat

Veronique voor ogen had, kwam er
en in mei 2015 opende burgemeester
Eberhard van der Laan De Kraanvogel. De naam verwijst naar de origami
vogeltjes die in Azië gevouwen worden
om de hoop op duizend jaar geluk en
voorspoed uit te drukken.

Mantelzorgers
Veronique heeft de opening niet meer
meegemaakt, maar haar man en broer
wel. Zij zijn nauw betrokken bij De
Kraanvogel. Want het inloophuis is er
niet alleen voor de mensen die kanker hebben, maar ook voor familie
en vrienden. Mantelzorgers voelen
immers ook soms de behoefte aan
een luisterend oor of aan even ruimte
voor zichzelf en dan te weten dat hun
echtgenoot of ouder zich thuis voelt op
een gezellige plek.
Vrijwel elke werkdag is er nu een
aanbod aan activiteiten. Dat varieert
van inloop met een kopje koffie, een
gezamenlijke lunch voor twee euro tot
en met schrijfbegeleiding, stembevrijding of schilderen.
‘We bieden geen ondersteuning zoals
ziekenhuizen dat doen met artsen en
verpleegkundigen,’ zegt Tanja Vermeer. ‘Maar met vrijwilligers bieden
we de inloopmogelijkheden aan en
onze activiteitenbegeleiders verzorgen de workshops, zowel overdag als
nu ook op een avond. Heel succesvol
is Spelen voor je Leven, waarbij onze
gasten naar hartenlust improviseren.’

Vergeten of omarmen
Het begin van De Kraanvogel werd
twee jaar geleden mogelijk door finan-
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ciele ondersteuning van het Koningin
Wilhelmina Fonds. Hockeyclub Athena
bood tijdelijke opvang in het clubgebouw op Voorland en vrijwilligers
werden opgeleid door professionals
van het IPSO, de overkoepelende branche organisatie.
In 2016 volgde de verhuizing naar
Robert Kochplantsoen 19. De ruimte
is warm ingericht. Grote tafels, gerieflijke bank, dekens en kussens op
voorraad, een keuken, materialen om
creatief aan de slag te gaan. Alles om
de ziekte even te vergeten of juist te
omarmen.
Er is een boekenkast met titels als ‘Het
Prostaatkankerboek’ van journalist
Wim Köhler en ‘Kankerklas’ van Corien van Zweden. Er staat crème klaar
om de droge huid te verzachten. Er is
informatie over oncologische fysiotherapeuten, een kapper/pruikenmaker,
passende lingerie en bijvoorbeeld
ook over een gastenweek in Les Vaux,
Midden-Frankrijk, met een speciaal
programma om nieuwe krachten op te
doen.

Wandeling
De wandeling op 14 mei start in het
Amsterdamse Bos, dicht bij het creatieve atelier in Amstelveen waar De
Kraanvogel nauw mee samenwerkt.
Tanja Vermeer verheugt zich zeer op
de viering: ‘Het wordt wandelen voor
je leven! We komen langs de Amstel
naar het Robert Kochplantsoen. Op
alle plekken langs de wandeling kunnen mensen aanhaken en aanmoedigen. Na afloop maken we twee hele
grote schilderijen en eten we met elkaar. Natuurlijk gaan we Kraanvogels
maken, als hoop voor de toekomst!’
Wil je meedoen? #
Informatie: info@dekraanvogel.
org of bel: 020-3629686/06-48362873,
meer op www.dekraanvogel.org

Bekend worden met Transvaal
Tekst: Daan van Pagée | Fotografie: Noud Verhave

Filosoof en presentator Tarik Yousif opent de Initiatievendag
Transvaal in het Servicepunt Kraaipan met een van de beroemdste passages uit het werk van Plato. Het gaat over een
grot en het wezen van rechtvaardigheid, over mens-zijn en de
menselijke kennis in relatie tot de realiteit.
Vuurwerk en slagroomtaart, daar
begint het mee, want volgens de
organisatoren van de Initiatievendag
Transvaal valt er iets te vieren. De
Transvaalbuurt is een initiatiefrijke
buurt en de verwachting is dat dit zo
blijft.

Naamsbekendheid
Het doel van de Initiatievendag is
beroemd worden! Bezuinig nooit op je
naamsbekendheid, dat hebben ze bij
de burgerlijke stand goed begrepen. Zo
krijgt ieder van ons als nieuwe wereldbewoner al vanaf het eerste levensjaar een eigen naam: Eilbron Varda
bijvoorbeeld, of Eelco Baarda, Lies
Bierenbroodspot, Fatima Khedrougui.
Om maar een paar sprekers op deze
dag te noemen. Beroemd – of op z’n
minst bekend – worden heeft echter
één belangrijke voorwaarde: je moet
op zeker moment in actie komen. Zo
ging ik zelf ooit vrijwilligerswerk doen
bij de Amsterdamse Vriendendiensten
en kwam daardoor in contact met
Arie van Tol, hoofdredacteur van deze
krant en talentenjager in Amsterdam-

Oost. Mocht je niet beroemd willen
worden, maar wel een beetje gelukkig,
maak dan slim gebruik van de Initiatievendag Transvaal. Zo kun je bijvoorbeeld samen met andere buurtgenoten
deelnemen aan het Wormenhotelproject. Of activiteiten bezoeken in
culturele wijkonderneming Tugela85,
een energieke en innovatieve plek in
de Transvaalbuurt.

Tongzoenen
Presentator Tarik Yousif vertelt dat
hij uit wetenschappelijk onderzoek
heeft vernomen dat er bij een begroeting via het traditionele handen
schudden meer bacteriën worden
overgedragen dan wanneer je deze
traditie inruilt voor het tongzoenen.
Eilbron Varda, de eerste spreker op de
Initiatievendag, heeft een voorkeur
voor het handen schudden. Zijn missie
als medewerker van het stadsdeel is
bekendmaken dat er in AmsterdamOost een gebiedsmakelaar bewonersinitiatieven rondloopt, waar je met je
ideeën terecht kunt.
Om je sociaal competent te kunnen

gedragen, heb je kennis, vaardigheden
en een juiste houding nodig. Gastheer
Noud Verhave, buurtcoördinator
Vreedzame Wijk Transvaal, vertelt
welke mogelijkheden er zijn om dit
met elkaar te oefenen. Dat kan bijvoorbeeld op de eerste maandag van
de maand van 16.00 tot 18.00 uur bij
Tugela85. Op tijd komen is niet belangrijk en wanneer je het na vijf minuten
wel gezien hebt, is dat ook prima. Er
is koffie en thee en het is een mooie
gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over bijvoorbeeld
de kinderen in je wijk, of om je eigen
ervaring te delen met buurtgenoten.
Want elkaar ontmoeten, inspireren, in
en voor een Vreedzame Wijk – ook dat
begint met een eerste stap.

grond op deze planeet minstens één
keer door het lichaam van een worm
is gegaan. In het Wormenhotel scheppen compostwormen er een genoegen
in om van je groente- en fruitresten
een waardevolle grondverbeteraar te
maken.
Na afloop was er nog een borrel met
hapjes. En muziek van Tia Postma.
Met liedjes van haar eerste cd Alles
mag vandaag: ‘Even niet meer mee
hoeven gaan met de trein, het jagen en
stressen van alledag, en zelf je richting
kunnen bepalen, als de vogels in de
lucht...’ #
www.daanvan pagee.nl

Wormenhotel Transvaal
Een Initiatievendag is er natuurlijk
om initiatieven te promoten. Dertien
sprekers staan er op het programma
die met verrassend frisse ideeën uit
de hoek komen. Om er een paar te
noemen:
• de Groene Bibliotheek – elke zondagochtend kennisuitwisseling over
bijvoorbeeld de kracht van jasmijn;
• de Buurtbalie – met de training ‘Voor
hetzelfde geld’: hoe houd je zicht op je
financiën en voorkom je geldzorgen?
• het Wormenhotel – waar natuur
en afvalverwerking elkaar vinden.
Buurtbewoner Tineke Vijsma citeert
in dit verband Charles Darwin, die
ooit heeft gezegd dat alle vruchtbare

Tineke van het Wormenhotel
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Irene Kuiper is kraakbeen
en lijm van onze Jungle
Tekst: Wil Merkies | Fotografie: René Zuiderveldt

Irene Kuiper werkt al 30 jaar in het theater als actrice, zangeres
en producente. ‘Het mooie van mijn vak is dat je ernaar streeft
dat mensen het theater anders uitgaan dan ingaan.’ In haar rol
als presentatrice van Dwars door de Jungle noemt ze zichzelf
‘het kraakbeen en de lijm’ van de drukbezochte avonden.

Als Edith Piaf in de voorstelling ‘In bed met Dietrich en Piaf’

Het enthousiasme van Irene Kuiper
(55) over Dwars door de Jungle en
over haar samenwerking met de
andere vrijwilligers is groot. ‘Erg leuk
en geslaagd initiatief. Ik voel me het
kraakbeen en de lijm van de avond. Je
komt te weten wat er in Oost gebeurt
en hoort dingen die je nog niet kende.
De interviews met de gasten eindigen
met een tune en als ik de knal aan het
einde van de tune hoor dan pak ik het
gesprek over.’
Kuiper vindt dat de uitgenodigde
gasten en onderwerpen mooi in balans

zijn en ook goed gekozen. ‘Onderwerpen waar veel mensen in zijn geïnteresseerd zoals cultuur, literatuur, politiek,
evenement, sport en niet te vergeten de
quiz. De actualiteit wordt ook niet vergeten zoals de landelijke verkiezingen
op de avond van Dwars door de Jungle
van 1 maart.’
Kuiper: ‘Het mooie is dat je op deze
avonden mensen uit Oost bij elkaar
brengt en dat er ook steeds meer bezoekers op af komen. Dat is voor iedereen
die meewerkt en dus ook voor mij heel
inspirerend. De interviews zijn leuk

en inhoudelijk prima en de keuze van
bekende en onbekende gasten is ook
goed. Ik vind het heel mooi dat mensen
die anders geen podium krijgen op zo’n
avond aan bod komen. Zij krijgen de
kans om te laten horen hoe zij werken
en met hun vak bezig zijn.’
Je staat ook op de planken
Kuiper stralend: ‘Samen met Frederique Sluyterman van Loo en Ger
Otte deed ik afgelopen mei samen de
voorstelling ‘In bed met Dietrich en
Piaf’ in het Zonnehuis in Amsterdam
Noord. We werden geregisseerd door
Daniël Cohen die ook het stuk schreef.
De première van deze pilotserie was
op 6 mei, de sterfdag van Marlène
Dietrich. Deze muziekproductie over
de ongewone vriendschap tussen Piaf
en Dietrich was een groot succes. In
1988 speelde ik al een keer Piaf in de
voorstelling Piaf van Pam Gems bij het
American Repertory Theatre. In het
najaar van 2017 gaan we touren met ‘In
bed met Dietrich en Piaf’ en komen we
in Amsterdam en andere plaatsen in
het land.’
Je won de John Kraaijkamp Musical
Award?
Kuiper trots: ‘Die prijs kreeg ik in
2006 tijdens een Musical Awardsgala
in Ahoy, Rotterdam voor de rol van
Heintje Davids in de musical ‘Als op het
Leidseplein’. Dat was heel bijzonder en
ik was er zo blij mee.’
Kuiper heeft ook mooie herinneringen
aan haar understudy-aandeel in de
ontroerende musical ‘Billy Elliot ( 20142015), de rol van Opoe.
‘In 2006 ben ik gaan produceren via
mijn eigen stichting. Als producent kun
je meer zelf bepalen. Je maakt de andere praktische kant van het vak mee,
maar als uitvoerende begrijp je je acteurs beter.’ Lachend: ‘En dat bevalt me
heel goed naast het acteren en zingen.’
Terwijl ze in haar thee roert: ‘Verhalen
vertellen is de oervorm van ons vak.

Interview 5

Als het lukt dat mensen het theater
anders uitgaan dan binnenkomen, vind
ik dat zo mooi.’
Je mooiste rollen?
Daar hoeft Kuiper niet over na te denken. ‘‘Maria Lazarus’ van Sister Act. Dat
was een komische rol waarin ik ook
veel moest zingen. En de rol van Heintje Davids in ‘Als op het Leidseplein’ en
natuurlijk de rol van Edith Piaf bij In
bed met Piaf en Dietrich. Heel bijzonder dat ouderen, maar ook jongeren
op de voorstelling over de vriendschap
tussen die twee overleden diva’s afkwamen en hopelijk gebeurt dat ook weer
in het najaar in 2017.’
Is hier genoeg cultuur?
Kuiper kan haar opwinding bij deze
vraag nauwelijks bedwingen. ‘Het zou
heel erg mooi zijn als er in Frankendael
een openlucht theater zou komen. Het
is hard nodig dat er hier weer meer
gebeurt. Er is in de Watergraafsmeer
geen echte theaterplek en om ons heen
is ook al zoveel weg bezuinigd zoals het
Tropentheater, Pleintheater en het Badhuis. Het is toch te gek dat er in Oost zo
weinig theater meer over is, behalve de
Jungle en Oostblok die er nog zijn. (Ook
het Badhuis is er alleen nog dank zij
vrijwilligers. –red.)
Is Oost veranderd?
Kuiper: ‘Ik woon met man en twee
kinderen nu 22 jaar in de Watergraafsmeer. Het was en is nog steeds een
mooi en gezellig dorp. Je hebt hier de
rust van een dorp en het plezier van de
stad. En ook heel belangrijk, er is hier
veel diversiteit. Het is een ideale buurt
voor kinderen. Mijn kinderen konden
hier altijd op straat voetballen en dat
doen ze nog steeds, in hun vriendenelftal. Ook voor jongeren zou trouwens
een openluchttheater geweldig zijn.’
Door met Dwars door de Jungle?
Kuiper: ‘Als ik het met mijn eigen werk
kan blijven combineren dan heel graag.
Ik wil nog zoveel doen en hoef me
gelukkig niet te haasten.’
Ze neemt haastig afscheid. De vergadering met de andere vrijwilligers van de
talkshow is al begonnen en daar moet
ze natuurlijk bij zijn. #

De Slag om het Watergraafsmeer
Tekst en fotografie: Babette van Harsselaar

Niet veel mensen weten het. En je kunt je er ook niet zo snel
iets bij voorstellen misschien. Maar in 1572, ten tijde van de
Tachtigjarige Oorlog, vond er een heuse zeeslag plaats in
Amsterdam Oost: De Slag om het Watergraafsmeer. De Geuzen
vochten er tegen de Spanjaarden, die Haarlem hadden
omsingeld. De Geuzen wilden de bevoorradingsroute over de
Diemerdijk bezetten, zodat de Spaanse soldaten niet bevoorraad konden worden. Van deze ‘zee’ is nu niets meer te zien.
De Rode Loper op School gebruikte
deze gebeurtenis pas geleden in één
van de kunstlessen. Cultureel erfgoed
in de eigen omgeving komt zo wel heel
dichtbij.
Twee groepen 7 van de As-Siddieqschool zijn met kunstdocent Ellenoor
Bakker met dit onderwerp aan het
werk gegaan. In drie lessen leerden de
kinderen over de Tachtigjarige Oorlog
en de zeeslag op het Watergraafsmeer.
Ze leerden daarnaast ook over de
stop-motion animatie. Deze techniek
gebruikten ze om eigen films te maken

over de zeeslag.
Van gekleurd papier maakten de leerlingen hun personages en ‘props’. Ze
gingen na welke uiterlijke kenmerken
de Geuzen en Spanjaarden hadden.
Ook onderzochten ze hoe de schepen
er in die tijd uitzagen. Vervolgens werden de achtergronden zoals de zee en
het vasteland gemaakt.
Het was niet makkelijk om een stopmotion film te maken. De poppetjes,
boten en golven van de zee moesten
heel precies, steeds een beetje bewogen worden. Dan werd er een foto van

gemaakt. Al deze foto’s samen zijn tot
een filmpje gemonteerd.

Leren door kunst
Wat is nou het verschil tussen leren
uit een geschiedenisboek en leren
door zo’n lesprogramma waar kunst
en geschiedenis samenkomen? De
grootste is misschien het gebruik van
verbeeldingskracht. De kinderen worden uitgedaagd om niet alleen de stof
tot zich te nemen, maar ook om er iets
mee te doen.
Leren door kunst maakt de stof een
stuk leuker, echter en grijpbaarder.
Hierdoor blijft het beter hangen. Leren
door kunst doe je bovendien samen in
plaats van alleen.
Leerkrachten reageren enthousiast
op dergelijke lesprogramma’s. Ze zien
hele andere kanten van de leerlingen.
Zo blinkt een kind dat zich moeilijk
kan concentreren opeens uit als hij
wat met zijn handen mag doen. Het
andere kind blijkt opeens heel sociaal
te zijn door iedereen geduldig te helpen als hij zelf al klaar is. Daarnaast
gebeurt er wat in de klas; de kinderen

worden nieuwsgierig. En willen van
alles weten. Ze gaan na de les zelf op
onderzoek uit in boeken of op internet. De kinderen gebruiken hun eigen
creativiteit bij het leren waardoor dat
wat ze leren, veel meer van henzelf is.
Nieuwsgierig geworden naar de
films die de kinderen van de
As-Siddieq hebben gemaakt?
Kijk op onze website:
www.derodeloperopschool.nl.

Het stop-motion materiaal
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Zwarte vlinder
Een arts zei me: ik geef gewoon
wat medicijnen en als die helpen,
weet ik meteen wat de patiënt
mankeert. Maar deze keer stelde
hij een diagnose: staar. En hij
bleek fout.

Zie: www.geheugenvanoost.
amsterdam/page/14136

Wonen in het
Mariapaviljoen

Het Mariapaviljoen
Er werden ook grapjes gemaakt
over de kleding van de nonnen,
zij werden de ‘Zusters Onder de
Bogen’ genoemd.
Zie: www.geheugenvanoost.
amsterdam/page/827

Kapper in het
ziekenhuis
Ik ben kapster sinds 1995. Ik heb
in Zaandam op het Damland College mijn kapperstudie gevolgd;
nu heet het Regio College. Vroeger werkte ik als ambulant kapster. Ik ging bij de mensen thuis
langs om hun haar te verzorgen.

Tekst: Geheugen van Oost - Fotografie: Jan van Deudekom

Een non die luidklappend in haar handen ons
wakker schreeuwde.
In 1954 lag ik in het Mariapaviljoen om aan beide voeten geopereerd te worden. Het Mariapaviljoen behoorde tot het Onze Lieve
Vrouwe Gasthuis (OLVG), doch daar kwamen alleen de mensen te
liggen die particulier verzekerd waren en niet in het ziekenfonds
zaten. De ingang was aan het ‘s Gravesandeplein en de zalen keken
uit op het Oosterpark.
Ook hier deelden natuurlijk nonnen in hun zwarte habijt en witte
kap de lakens uit. Ik lag als veertienjarige op een zaaltje met vijf
andere mannen, want vrouwen op de zaal... een gotspe!!! Iedere
ochtend werden de deuren van de zaal om half zeven geopend door
een non die luid klappend in haar handen letterlijk schreeuwde:
“Heren, wakker worden, wakker worden, tijd voor het ochtendgebed!” En of we wilden of niet, we moesten hardop met haar ‘Het
Onze Vader’ en ‘Het Weesgegroet’ meebidden!
Een van de mannen was er achter gekomen dat er een regel was
voor bedlegerige zieken die stelde dat deze twee maal daags een cigaret of cigaar in bed mochten roken. Daarvan werd door iedereen
natuurlijk dankbaar gebruik van gemaakt!
Lees meer op www.geheugenvan oost.amsterdam/page/1629

18 oktober 1967
Toen zag ik een advertentie in
de Telegraaf waarin stond dat
ze een eigenaar zochten voor
de kapsalon in het Onze Lieve
Vrouwe Gasthuis. In 2001 nam ik
die zaak over. Ik heb veel plezier
in mijn werk en ontmoet veel verschillende mensen. De mensen
die in het ziekenhuis verblijven,
zijn altijd blij dat hun haar netjes
zit. Mijn klanten zijn niet alleen
de patiënten, maar ook het
ziekenhuispersoneel en mensen
van buiten het ziekenhuis komen
bij mij.
Zie: www.geheugenvanoost.
amsterdam/page/1899

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

Het was een gekke dag, dat wel.
Maar toen we getrouwd waren ging
mijn kersverse echtgenoot weer
linea recta naar het Weesterpleinziekenhuis.



Tineke B. en Wouter G.

Lees meer:
www.geheugenvanoost.
amsterdam/page/2903

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis 1905

Leerling-verpleegster
Tekst: Geheugen van Oost
Fotografie: Beeldbank Amsterdam

De ontgroening van leerlingen was een heel
gebeuren: verplicht uitgedost in een lachwekkend kostuum.
Tussen 1960 en 1963 volgde
ik in het Onze Lieve Vrouwe
Gasthuis (OLVG) bij het Oosterpark de A-opleiding tot
verpleegkundige. Elk jaar
startte er vier groepen van
ongeveer twintig leerlingen.
De meeste woonden intern
in ‘Huize Lydia’ aan het Roelof Hartplein. Bij wisseling
van dienst ontstond tussen
beide locaties een stroom
van ‘wit op de fiets’. Onze
fietsen stalden wij tegen het
hek van het hoofdgebouw.
Rijen dik. Fietsendieven
waren er niet veel.

lachwekkend kostuum
moest je elke avond in de
zaal van ‘Lydia’ aanwezig
zijn. Je kreeg opdrachten,
zoals het poetsen van een
tramhalte met een tandenborstel. Of je moest je in
die gekke verkleding in het
ziekenhuis presenteren.
De bedoeling was dat we
hierdoor een echte groep
werden.

De ontgroening van leerlingen was een heel gebeuren.
Verplicht uitgedost in een

Lees meer:
www.geheugenvanoost.
amsterdam/page/898

Het eindexamenfeest was
een gebeurtenis waarvan
ook de buurt kon meegenieten.
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Ons ziekenhuis midden in de stad
Tekst en fotografie: Arie van Tol | Illustratie: Suzy van der Wal

Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis dateert uit 1898. De nieuwbouw kwam uiteindelijk tot stand in 2003 maar daar ging een
in veel opzichten rumoerige periode aan vooraf. Nu zijn de
hoofdingang aan het Oosterpark en de Lichtstraat het meest
kenmerkend voor het huidige O.L.V.G. Oost.

uiteindelijk resultaat, geduld en doorzettingsvermogen van buurtbewoners bleken niet voor niets. Geluids- en zichtproblemen werden grotendeels verholpen.
Omwonenden van het OLVG lijken zich
inmiddels ook niet meer zo druk te maken om de parkeergarage, de hoogbouw
en de drukte. Alleen de verkeersafwikkeling rond het ziekenhuis, die vinden
velen verre van ideaal.
In 2003 is de nieuwbouw geopend na
flinke vertraging en na 14 jaar is die niet
meer weg te denken uit de buurt.

Zicht en ruimte

Het waren de katholieke Zusters onder
de Bogen die in 1898 het Onze Lieve
Vrouwe Gasthuis hebben opgericht.
En tot ver in de twintigste eeuw waren
het deze religieuzen die de patiënten
verpleegden, in zwart habijt en met
witte kap.
Verbouwingen en uitbreidingen zijn
altijd aan de orde geweest en de bekendste bijgebouwen waren het Annapaviljoen, geopend in 1925, en het Mariapaviljoen met kapel, geopend in 1909. De
hoogbouw met het beddenhuis werd
gerealiseerd in 1971.

In de stad

Acties

In de plannen voor de nieuwbouw was
geen plaats meer voor het Anna- en het
Mariapaviljoen. Pogingen van buurtbewoners op grond van de monumentenstatus sloop tegen te houden mislukten.
In 1998 toen de nieuwbouw al flinke
vertraging had ondervonden werden de
twee paviljoenen gekraakt. Niet tegen
het stadsziekenhuis zelf maakten de krakers bezwaar; nee, de motieven de monumentale panden te bezetten waren
het tekort aan vrije ruimtes in de stad,
de plannen voor een grote parkeergarage onder de nieuwbouw en de enorme
woningnood in Amsterdam. In de herfst
van 1999 verliep de ontruiming op de
toen gebruikelijke manier, met ludieke
actie en geweldloos verzet van de kant
van de krakers en sympathisanten.
Buurtbewoners verzetten zich ook tegen
de parkeergarage, en tegen de hoogbouw. Op de drukte die een zo grootschalig ziekenhuis in een volksbuurt
met zich mee zou brengen zaten ze niet
te wachten. Het opzichtig gebruik van
felle kleuren in de nieuwbouw hinderde
enkele omwonenden. En aanvankelijk
zorgde ook het lawaai van de installaties
op het dak voor overlast.
Het protest en de klachten hadden

Ziekenhuizen zijn sinds de 80’er en 90’er
jaren vaak grootschalige bouwwerken
buiten of aan de rand van de stad. Ook
de bestuurders van het OLVG hadden
aanvankelijk de wens om de volksbuurt
in Oost te verlaten voor een ingrijpende
uitbreiding. Maar de gemeente dacht
daar anders over en wilde juist een
ziekenhuis in de stad behouden. Daarop
kwam het ziekenhuis met het plan een
deel van het Oosterpark als locatie voor
nieuwbouw aan te wijzen, en de vrij
te komen plek tussen de Eerste Oosterparkstraat en de Ruyschstraat dan te
bestemmen als park. Daar voelde de
gemeente ook al heel weinig
voor. Het ziekenhuis mocht
wel groeien, maar moest dat
doen op de bestaande locatie
en daarop aansluitend.
Dat leek het ziekenhuismanagement een lastige, zo niet
onmogelijke opgave; werken aan een grootschalige
uitbreiding, waaronder sloop
– nieuwbouw, zou synchroon
moeten lopen met de dagelijkse ziekenhuispraktijk. En
dan waren er nog de problemen rond de financiering en
de eindeloze lijst regels voor
bijvoorbeeld procedures en
vergunningen. Daarnaast
keerden buurtbewoners zich
tegen de nieuwbouwplannen. Dit alles bekoelde het
enthousiasme nog verder,
zowel bij het management
als bij de gemeente en het
stadsdeel.
Eén van de polipleinen aan de lichtstraat

Het complex van de OLVG wordt omsloten door de Campertstraat, de Eerste
Oosterparkstraat, Oosterpark, het ’s
Gravesandeplein en de Ruyschstraat. De
hoofdingang ligt tegenover het Oosterpark. De ingang van de parkeergarage is
aan het ’s Gravesandeplein. Voor eerste
hulp is er iets verderop aan de Ruyschstraat een ingang.
Een wandelingetje langs de gebouwen
leert dat de vier zijden van het complex
nogal verschillen in zowel bouwstijl als
rommeligheid en mate van openheid.
Natuurlijk heeft dat met oud en nieuw
te maken. Maar opvallend is toch dat de
oudere gebouwen niet gerekend kunnen
worden tot bijzondere of mooie architectuur. De meest karakteristieke bouw
is verdwenen met de sloop van het
Maria- en het Annapaviljoen.
De centrale hoogbouw stamt van begin
zeventiger jaren, een qua architectuur weinig creatieve periode. Over de
nieuwbouw zijn de meningen verdeeld.
Zelf vind ik bijvoorbeeld de architectuur aan de Eerste Oosterparkstraat de
moeite waard. Er is een aardige mix van
openheid en geslotenheid, het is beslist
niet te hoog of te veel voor een blok.
Voor overburen lijken me de geparkeerde auto’s, de rommelige straat en het
hekwerk meer storend. Maar eigenlijk
krijgt de nieuwbouw hier te weinig
ruimte en zicht.
De meest opvallende en de meest bekende aanblik is natuurlijk het front van
het ziekenhuis aan de Oosterparkkant.
Hier is meer ruimte en zicht. Maar de te
nauwe straat tussen park en ziekenhuis
is een erg matig verblijf- en doorgangsgebied. Aan de parkzijde zijn de fietsenrekken en het fietspad een rommeltje.
Dat auto’s, dus ook taxi’s, officieel niet
bij de ingang kunnen parkeren levert
veel officieus gedrag op. De tramhalte is
weer wel werkelijk op zijn plek!

Binnen

Een modern ziekenhuis is vaak een

De Onze Lieve Vrouwe van het ziekenhuis

dorp op zich. Het OLVG moet het doen
met een lichtstraat met daaraan enkele
polipleinen op de begane grond. Dit is
het visitekaartje van het ziekenhuis, het
gedeelte dat iedereen mag en kan zien.
Aan de straat en rond de pleinen zijn
vele afdelingen gevestigd.
De verdiepingen erboven zijn minder
zichtbaar en toegankelijk, maar ook
daar huizen achter deuren artsen en
verpleegkundigen. De liften aan het
eind van de lichtstraat verbinden de
begane grond met de hoogbouw waar
vooral de verpleegafdelingen gevestigd
zijn.
Op de website van het OLVG is te terug
te vinden voor welke aspecten van de
gezondheidszorg hier in Oost allemaal
plek is. Dat er daarnaast voorzieningen
zijn als winkel, restaurant en kapper,
is ook niet verrassend. Speciaal is wel
de aandacht die er in het OLVG is voor
religie, levensbeschouwing en meer culturele aspecten. De Onze Lieve Vrouwe
Kapel is daartoe nieuw gebouwd en er
worden bijvoorbeeld klassieke concerten ten gehore gebracht, ook voor
buurtbewoners.

Kwaliteit?

De gezondheidszorg is voortdurend in
het nieuws met zaken als kosten die de
pan uit rijzen, de al dan niet kwalijke
gevolgen van marktwerking
en de enorme bureaucratie.
Voor de bewoner van Oost
telt echter vooral hoe het
OLVG hem of haar als cliënt,
patiënt of bezoeker van
dienst is. Die beoordelen zelf
of een behandeling tot het
best mogelijke resultaat leidt,
of de informatie in orde is en
of men goed bejegend wordt.
De kwaliteit van de nieuwbouw van een ziekenhuis zal
daarom menig patiënt een
zorg zijn.
Voor omwonenden ligt dat
natuurlijk anders maar de
kritiek van vóór de grondige verbouwingen lijkt
verstomd. Overlast is geen
issue meer. En wat voor twijfels er ook nog mogen resten
- er staat toch maar mooi nog
een ziekenhuis midden in de
stad! #
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Groene daken goed voor natuur, voedsel
en wetenschap
Tekst: Kirsten de Wit | Fotografie: Hans van den Bosch / De Knowledge Mile

De Knowledge Mile is het gebied tussen Amstelplein en
Mr.Visserplein. De studenten, organisaties, ondernemers en
buurtbewoners hebben hier de handen ineen geslagen om
dit gebied te vergroenen. Samen met de stichting De Gezonde
Stad en de inmiddels 60 partners worden groene daken, gevels,
boomspiegels en onderzoeksprojecten gerealiseerd. Bijvoorbeeld het Daklab op het Benno Premselahuis (HvA).

Data oogsten
Het Daklab op het Benno Premselahuis
(Wibautstraat) is een project waarin
wordt samengewerkt met Amsterdam
Rainproof. In de daktuin werken studenten aan onderzoeksprojecten op het
gebied van regenwater. Het dak vangt
regenwater op in speciale tegels, die de
tuin altijd vochtig houden en overtollig
water vervolgens afvoeren. Door studenten Informatica zijn er op het dak
sensoren geplaatst die temperatuur,
hoeveelheid zonneschijn, en vocht meten op zowel het gedeelte dak dat groen
is, als de niet-groene gedeelten van het
dak. Ook is er een webcam om de planten en de insecten die er op af komen
te kunnen volgen. Op datzelfde dak
werken studenten van het Amsterdam
Fashion Institute (AMFI) met planten
die natuurlijke kleurstoffen leveren,
zoals bijvoorbeeld uien. De munt die
door studenten op het dak wordt gekweekt, wordt in het gebouw verkocht
voor verse muntthee. Er worden dus
munt en data geoogst! Het mooie is dat
zo’n dakterras veel bewustzijn kweekt.
Vanuit allerlei opleidingen komen er
nu steeds meer studenten kijken en
ontstaan nieuwe ideeën voor experimenten. Ook op het maaiveld ontstaan
projecten vanuit de gemeenschap
rondom de Wibaut- en Weesperstraat.
Zo onderzoeken studenten Biologie van
de HvA hoe het groen in de openbare
ruimte functioneert.

Groen lint
Maarten Terpstra van de Knowledge Mile bij het groene Daklab

Het begon 2,5 jaar geleden allemaal met
het leren kennen van de buren in de
straat. In het gebied rondom de Wibauten de Weesperstraat studeren 60.000
studenten en wonen 30.000 mensen.
Daarnaast zijn er hotels, horecagelegenheden, winkels en andere bedrijven.

Gebrek aan groen werd als een gedeeld
thema benoemd. Maarten Terpstra,
community manager voor de Knowledge Mile, vertaalt samen met docenten
en onderzoekers de vragen van ‘de
straat’ naar projecten waar studenten
van de HvA mee aan de slag gaan.

Hemelwater
Tekst en fotografie: Hans van den Bosch

Een biertje gebrouwen van regenwater, het klinkt als een gimmick. Een marketing trucje voor de aandacht en om meer te
verkopen. De aandacht en verkoop is inderdaad gelukt, maar
een trucje, dat is het geenszins.
De aanleiding voor dit artikel is dus een
biertje, met de naam ‘Code Blond’. Ik
zag het voor het eerst in de Intratuin.
De merknaam is Hemelswater, maar
het bier is gebrouwen bij De Prael, in
het hart van Amsterdam. Het recept is
identiek aan het bier ‘Bitterblond’ van
De Prael; een erg lekker kruidig, licht
bitter maar vooral zeer doordrinkbaar
blond bier.

Regenwater
Het is in de bierwereld heel gebruikelijk om niet zelf te brouwen, maar een
eigen recept te laten brouwen bij een
grote brouwerij. In dit geval gaat het
ook niet om het recept, maar om het
gebruik van regenwater. Dat is waar
het de mensen van het bedrijf Hemelswater, Joris Hoebe en Pavel van Deutekom, allemaal om te doen is.
Want regenwater wordt te weinig
gebruikt en dat is jammer. Om twee

redenen. Ten eerste is het eigenlijk van
de zotte om schoon regenwater eerst
in een (relatief) vuile rivier te lozen
om het daar vervolgens uit te halen
en te zuiveren voor drinkwater. Maar
belangrijker is het overstromingsgevaar in onze steden. Dit neemt steeds
meer toe door klimaatverandering en
verdichtende bebouwing (en de neiging
van mensen hun tuin vol te leggen
met betontegels). Daarom is het nodig
regenwater bij een zware bui (tijdelijk)
op te vangen, zodat het riool niet overbelast wordt. Tijdens een brainstorm
op de HvA over dit onderwerp werd
het bieridee geboren.

Een klein begin
De eerste poging was met 40 liter regenwater, opgevangen bij de Wibautstraat, en een HEMA brouwkit. Zo’n kit
is een snelle manier om bier te maken:
een pot moutstroop, hopkorrels en gist.

Niet alleen de HvA heeft een groen dak.
Café Nest van Hotel Casa (1e Ringdijk)
heeft een groen dakterras. Zoku (Weesperstraat), hotel en werk-/ontmoetingsruimte heeft haar ingang te midden
van een groen dak. Beide terrassen
zijn openbaar toegankelijk. Op het Jan
Bommerhuis (Wibautstraat), waar nu
onder andere de Albert Heijn in de

Ingewikkelder was het water. Iedereen
die de Wibautstraat kent zal verwachten dat water daar niet helemaal
schoon kan zijn. En inderdaad moet
regenwater per definitie gefilterd worden, iets waar Hemelswater expertise
in heeft opgedaan.
Toen de heren gevraag werden voor
een feestje te leveren, moest er opgeschaald worden. Brouwerij De Prael
werd benaderd, en zij vonden het een
uitdaging met regenwater te brouwen.
Zodoende werd er 2000 liter regenwater verzameld en gefilterd en daarna
met een grote logistieke operatie naar
de binnenstad vervoerd.
En de rest is geschiedenis... Het winnen
van de Horecava Innovation Award in
2017 is een hoogtepunt en genereerde
zeer veel aandacht. Het ‘biertje van
regenwater’ was meestal de kop, maar
gelukkig word het ‘Rainproof’ thema
ook onder de aandacht gebracht.

plint zit, komt het grootste groene dak
van Amsterdam: 1600 m2. Een initiatief
van De Gezonde Stad is Park om de
Hoek. Samen met bewoners, bedrijven
en overheid realiseren zij groene ontmoetingsplekken in de stad. Het eerste
park om de hoek is met buurtbewoners
gerealiseerd op de hoek van de Ruyschstraat en Wibautstraat. Bewoners
van de Weesperflat onderzoeken met
woningbouwvereniging De Key of er
een ‘urban farm’ op het dak van de flat
kan komen. En op het Belgiëpleintje
zijn bewoners met woningbouwvereniging De Key in gesprek over vergroening. Zo langzamerhand ontstaat er op
de daken en in de straten een groen lint
van initiatieven, waar de buurt elkaar
ontmoet.

Meedenken en -doen
Om de buurt nog groener en gezonder
te maken organiseert De Gezonde Stad
samen met de Knowledge Mile en andere partners op donderdagavond 6 april
in The Student Hotel aan de Wibautstraat het evenement ‘Jij Maakt de Stad’.
Je leert er hoe gezond Amsterdam nu
is, maakt kennis met initiatieven op het
gebied van voedsel, duurzame energie,
schone lucht, afval en groen. Tijdens dit
evenement wordt ook bekendgemaakt
dat we samen willen werken aan de
realisatie van het langste en hoogste
park van Amsterdam: Knowledge Mile
Park! #
Meer informatie: https://www.facebook.com/DeGezondeStad/?ref=tn_
tnmn of http://www.degezondestad.
org/nieuws/groeneagenda/jij-maaktde-stad_792/. Ook een groen initiatief
bedacht? Verdien 6 ton prijzengeld
voor het beste initiatief op: http://
maakjestad.amsterdam/.

overstromingen te kunnen voorkomen.
Dat gaat niet lukken. Maar met een
heleboel initiatieven bij elkaar maken
we wel degelijk verschil. Denk aan een
paar grindtegels minder, een regenton
in de tuin, of brouwerij De Prael die op
haar nieuwe locatie in het Westelijk
Havengebied 100% met regenwater wil
laten brouwen. Hoe dan ook, probeer
vooral Code Blond eens uit. En met
dit verhaal in het achterhoofd zal het
zeker extra lekker smaken. Proost! #

60.000 liter
Tegenwoordig wordt het regenwater
verzameld bij de Intratuin. Dit bedrijf
huist in een grote kas, met een enorm
dakoppervlak. Om in de eigen waterbehoefte (plantjes sproeien) te voorzien
hadden ze al een tank van 60.000 liter
waarin het regenwater wordt opgevangen. Dat maakt de Intratuin niet
allemaal op.
Uiteraard moeten we met z’n allen
wel heel veel bier gaan drinken om

Een biertje, met de naam ‘Code Blond’
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Kijk uit voor de vrouwtjes

Verhalen 9

Onalledaags

Tekst: Méland Langeveld | Illustratie: Judith Lammers

Vandaag ruikt het naar de lente, de
lucht is strakblauw. De knoppen aan
de bomen knappen ongevraagd uit
hun basten, de groeispurt kan beginnen. Heerlijk in de zon struinen we
met z’n tweeën langs de vijver van
het Oosterpark. Roos huppelt vrolijk
voor me uit. Dat doet ze eigenlijk
altijd; voor haar maakt het niet uit
of het nu keihard regent of stralend
mooi weer is: ze is het zonnetje in m’n leven.
Er zijn vanochtend veel meer
mensen in het park, ook meer
bazen die hun hond uitlaten
alsof de honden bij slecht
weer niet uitgelaten hoeven
te worden.
Roos is bijna loops, ze wil zelf
nog niet maar ruikt wel zeer aantrekkelijk voor de mannen. Goed opletten
dus, want voor je het weet zit je met
een nest vol puppy’s in huis.
In een mum van tijd komt er in
volle vaart een reu aangesneld. Roos’
ranzige geur lokt soortgenoten van

heinde en verre aan, en baasjes zijn
dan meestal in geen velden of wegen
te bekennen. Zo ook nu.
De reu lebbert haar uitgebreid, maar
aan Roos zie ik dat ze er niet zoveel
zin in heeft. Ze blaft en hapt hem
van haar af. Hij wijkt even van
haar zijde en gaat daarna
vrolijk door. Dan bijt ze pinnig van haar af, trekt haar
lippen op en laat haar
tanden

dreigend aan hem
zien.
Het is een flinke hond, een maat
groter dan Roos. Wanneer dit man-

netje van wanten weet, dan zijn we
genadeloos
verloren.
Waar
blijft toch
z’n
baas?
Eindelijk
verschijnt
hij ten tonele, en zegt
tegen zijn hond: ‘Barrel man,
as ’n vrouw nee zegt, dan is ’t ook
nee, begrijp dat dan man.’ Hij
richt zijn blik naar mij. ‘Die twee
kenne wel meedoen in ’n Postbus
51-spot.’ Een flinke walm
alcohol
onderstreept
zijn woorden.
‘Ja, dit is wel zeer duidelijke taal van mijn hond.
Ze kan inderdaad wel iets
in de voorlichting gaan doen...’
‘Ja, daar ken je nog wat poen mee
verdienen met die meid van je. Komt

In het riet

d’r nog wat poen in ’t laadje man.
Plaats van dat die honde je bakke geld
koste...’
‘Ja inderdaad.’
Hij richt zich tot Barrel: ‘Nee is nee,
maffe idioot... Kijk nou maar uit,
man. Met vrouwe ken je beter geen
mot maken, daar krijg je alleen
maar ellende van...’ Hij kijkt me met
kleine oogjes aan, en er verschijnt een
kinderlijke blik in zijn doorleefde gezicht: ‘Zei m’n ouwe moer al tegen me
vroeger: kijk uit voor de vrouwtjes!’
Hij neemt een slok bier uit het blikje,
en lacht. Dan gooit hij een stuk touw
om de nek van zijn hond, en sjort
hem met moeite met zich mee. Barrel
probeert zich los te rukken, want die
wil met man en macht naar Roos.
‘Koest Barrel, ik heb er nou echt genoeg van. Kom mee!’#
Meer ‘Onalledaags’ en aanverwante
verhalen lezen:
www.melandlangeveld.com

Oost-thriller

Tekst: Melissa Plomp | Illustratie: Ruud Meijer

Happend naar adem kwam ze boven.
Het ijskoude water stroomde uit haar
haren. Er hingen flarden nevel boven
het water. Aan het oppervlakte had
zich al een dun laagje ijs gevormd. Ze
waadde door het water, dat tot haar
borsten kwam. Rietstengels ruisten en
kraakten. Bedekt met rijp, leken het
lange, witte vingers die uit het water
omhoog reikten naar de lucht. Het
moest wel een paar graden vriezen.
Hoe was ze hier in het water terecht
gekomen? Was ze van het fietspad
geraakt en een sloot
ingereden? Was ze
van een brug gegleden?
Een dreunende pijn
in haar hoofd en de
ijzige kou maakten
het moeilijk te denken. Het water en het
riet leken zich eindeloos om haar uit te
strekken. Maar dat
kon niet. Ze moest
ergens in de stad
zijn. Ze voelde zich
loom, probeerde zich
te concentreren.
De bel. De bel was gegaan, terwijl zij lekker in die spannende
politieserie zat. Vast
de pizzabezorger die
bij de buren moest
zijn. Zij verwachtte
immers niemand.
Zuchtend trok ze
haar fleecedeken van
zich af, holde naar de
deur, haalde die van
het nachtslot en trok
hem open. Ze huiverde in de koude
lucht die binnen kwam. Aan de overkant van de weg lag park Frankendael
in duister gehuld.
Een diepe zucht ontsnapte haar. ‘Ja,
Kevin?’ Haar knipperlichtrelatie, op
dit moment haar ex, gluurde langs

haar heen de gang in. ‘Wie is er bij
je?’ ‘Niemand. Het is beter dat je weggaat. We zijn wel uitgepraat, denk ik.’
‘Ik hoorde iemand. Waarom wil je me
weg hebben? Wie is er binnen? Heb je
iemand anders?’
Gelaten deed ze de deur verder open
en liet hem binnen. ‘Ik was tv aan het
kijken, Kevin. Alléén.’ Hij duwde haar
opzij en liep door naar de woonkamer. Hij nam alles in zich op: het
gepauzeerde programma, haar dekentje, een lege theekop, een openge-

koeld raakte. Ze ploeterde moeizaam
door het water. Ze had geen idee
waar ze heen moest. Haar voeten
zakten weg in de modderige bodem.
Had ze geen schoenen aan? Ze tuurde
omlaag in het donker. Droeg ze haar
huispak? Waarom in godsnaam? Haar
hoofd bonsde. Met haar hand veegde
ze langs haar linker slaap. Au! Ze
trok haar hand terug en hield hem
vlak voor haar gezicht. Haar hand
was donker en kleverig. Modder? Ze
slikte. Bloed?

scheurde wikkel chocolade. ‘Zie je? Ik
wil graag dat je nu weer gaat?’

‘Help!’ Haar stem klonk zacht en
rauw. ‘Help! Ik ben hier! In het
water!’ Meter voor meter kwam ze
vooruit tussen het riet. Plots klonken
er stemmen en flitsten er zaklampen
tussen de stengels. ‘Hier!’ riep ze.
Haar stem was zwak, maar ze wa-

Haar adem vormde wolkjes. De
punten van haar haren begonnen te
bevriezen. Ze moest maken dat ze uit
het water kwam, voordat ze onder-

ren zo dichtbij. Ze moesten haar wel
horen. Ze hoorde stappen plonzend
naderbij komen. Riet kraakte en brak
af. Ze stak haar hand uit. Er moesten
mensen vlakbij zijn. Ze zouden haar
nu snel komen helpen. In de lichtbundels herkende ze waar ze was. Het
park? Dan was ze vlakbij haar huis!
‘Hier ligt iets in het water! Assistentie
graag, kan iemand bij schijnen?’ Ze
kon nu gedaanten onderscheiden.
Mannen in liesbroeken met grote zaklantaarns. Ze trokken iets omhoog uit
het water. De golven
die ze veroorzaakten, deden het dunne
laagje ijs breken. Ze
stak haar hand uit en
deed wankelend een
paar stappen naar
voren. ‘Ik ben hier.
Help me! Alsjeblieft?’
De lichtbundels en
het geplons verwijderden zich. Hoe
konden ze haar
niet gezien hebben? Ze hoorde een
ambulance arriveren. Even streken
de blauwe flitsen
over haar heen. Ze
struikelde door het
water, maar de kant
kwam maar niet in
zicht. Radeloos bleef
ze staan, terwijl
het water om haar
heen steeds verder
bevroor. Ze voelde
de kou niet meer. De
pijn was verdwenen.
Een diepe stilte daalde om haar neer.
Aan de rand van het park, werd een
lichaam op een brancard gelegd. De
ambulancebroeders ritsten de zak
dicht. Voorzichtig duwden ze de natte
mouw van het huispak naar binnen. #
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Poppentheater Koos
Kneus
Elke zondag en woensdag
Poppenkast op het Iepenplein,
reserveren en meer informatie
www.kooskneus.nl. Vrolijke voorstellingen met schminken en verkleedkleren, drankje en koek, ook
voor verjaardagsfeestjes. Entree: €
8,- p.p., met stadspas € 6,- p.p.
NB je mag soms 2 verschillende
voorstellingen blijven zitten voor
de prijs van 1
Programma op de zondagen 2,
9, 17 (ma 2e paasdag), 23 en 30
april, 7, 14, 21 en 28 mei:
10.30: Ik zag twee beren broodjes
smeren! (2-4 jr)
12.00: Heksje Bezemsteel en
Truusje Zwabberaar (2-4 jr)
14.00: Avonturen aan de Prinsengracht (4-8 jr)
Het middagprogramma duurt van
14.00 tot 16.00 uur!
Programma op de woensdagen
5, 12, 19 en 26 april, 3, 10, 17, 24
en 31 mei:
14.00: De dappere ridder en de
domme draak (4-8 jr)
Het middagprogramma duurt van
14.00 tot 16.00 uur!

De Mammies
Entree: € 6,- p.p. Reserveren: 0206201513 of info@demammies.nl;
in Kinderrijk, Mauritskade 56
(tekenen en gratis limonade na
afloop)
zo 9 april 11.30:
Oma en Liesje naar het land van
de kangoeroe (2-8 jr)
zo 7 mei 11.30:
Oma en Liesje naar de kinderboerderij (2-8 jr)

vr 21 apr 20.00:
Verse Vis op Vrijdag! (talent van
morgen)
za 22 en zo 23 apr 20.30:
3 is a crowd & We are the everlasting guests - Sanne Clifford e.a.
(dans)
do 4 en vr 5 mei 16.30 en 20.30:
Oorlog in Oost - Jelle Zijlstra &
Oostblok / Theater na de Dam
Een theatrale wandeling door
Amsterdam Oost
vr 5 mei 15.00:
Er was eens in Oost... Libra!
wo 10 mei 11.00:
Broemmm! (2+)
vr 12 en 13 mei 11.00:
Genderfuck{er} - Keren Rosenberg & Graham Adey (dans)
zo 14 mei 15.00 en 16.15:
Wonderland - Makiko Ito (1+)
do 18 mei 20.30:
Alsof het gedrukt staat - De
Kretenzers
Literair programma
vr 19 en za 20 mei 20.30:
Bodywarmer - Sarah Ringoet (dans)
zo 21 mei 15.00:
Er was eens in Oost... Best (t)of!
Zie verder www.oostblok.nl.

Badhuistheater
vr 7 apr 19.30:
Brainstorm Outsider Festival
za 8 apr 20.00:
Dansavond: Alive and Kicking
vr 14 apr 20.15:
Madhouse@Badhuis: goede
vrijdag
ma 17 apr vanaf 11.00:
Knutselworkshop Badhuis Atelier
en Hiphop dans workshop
za 22 apr 20.00:
Still Alive and Kicking
za 6 mei 20.00:
Dansavond: Alive and Kicking
vr 19 mei 20.15:
Madhouse@Badhuis: Russische
schrijvers
za 20 mei 20.00:
Still Alive and Kicking
Zie verder www.badhuistheater.nl

Jungle Amsterdam

Oostblok
Alle voorstellingen tenzij anders
vermeld: Sajetplein 39
vr 31 mrt en za 1 apr 20.00:
Burgerlijke Schemering – tg Echo
zo 9 apr 15.00:
Hendrik IV – niet geschikt voor
kinderen - Sanne Nouws / STIP (8+)
wo 12 apr 10.00 en 11.00:
Potjesman - Jasmin Hasler / 2
Turven Hoog (1+)
za 15 apr 16.00 en 19.30:
Blauw Gras – Wie Walvis (7+)

zo 2 apr 15.00 – 19.00:
Funky Soul Party (door Bart van
People Amsterdam en Sassie van
Pompadour Vintage
wo 5 apr 20.00:
Talkshow Dwars door Oost in de
Jungle
do 6 apr 18.45 – 23.00:
Solutions for human induced
extinction? (discussie, voertaal
Engels)
za 8 apr 21.30:
Salsa Dance Night – met band
Amigos de Saoco
wo 12 apr 20.00:
Bomen in de Jungle: talkshow over
‘Voedsel’
zo 23 apr 15.00 – 18.00:
Tambourine Dance Party (house
en disco)
wo 3 mei 20.00:
Talkshow Dwars door Oost in de
Jungle
Zie verder www.jungle.amsterdam

Tropenmuseum

Postjesman

---ACTIVITEITEN--elk weekend en elke dag in de
schoolvakantie om 11.00, 11.30,
12.00, 12.30 en 13.00 en juniorreis om 14.30:
Doe-tentoonstelling Ziezo Marokko – Reis mee met Esmaa, Fatima,
Nasdrin en Yousef (vanaf 6 jr)
za 1 apr en za 6 mei 11.00 – 12.30:
Rondleiding in gebarentaal (volwassenen)
Ga met Serhat of Maaike op
wereldreis door het Tropenmuseum

DWARS DOOR DE BUURT

za 1 apr en za 6 mei 4 mrt 13.00
– 14.15:
Familiereis door Ziezo Marokko in
gebarentaal (vanaf 6 jr)
do 6 apr:
Mocroswag
---TENTOONSTELLINGEN--t/m 7 jan 2018:
Rhythm & Roots: van blues tot
hiphop
t/m voorjaar 2018:
ZieZo Marokko – Reis mee met
Esmaa, Fatima, Nasrdin en Yousef
vanaf 31 mrt:
Body Art
Meer info: www.tropenmuseum.nl

OBA Javaplein
elke di 14.00 – 17.00:
Leef en Leer! – oefenspreekuur
(vrije inloop)
Zie ook www.leefenleer.nl
elke woe 15.00:
Voorlezen en bewegen of knutselen (vanaf 4 jr)
elke woe 14.00 – 16.00:
Inloopspreekuur Indische Buurtbalie
elke vr 10.00 - 12.00:
Spreekuur Samenspraak
do 13 en 27 apr, 11 en 25 mei
10.00 – 12.00:
Leef en Leer! – Leesclub Makkelijk
Lezen
za 1 apr 14.00 – 14.45:
Kinderjury: beste boeken van
2016 (6-9 jr)
zo 2 apr 14.00:
Het lastpak van Henk Hardeman –
Een eigentijds Olivier B. Bommel
verhaal Lezing en expositie
di 4 apr 15.30 – 16.30:
Kinderjury: beste boeken van
2016 (9-12 jr)
di 4 apr en 2 mei 15.30 – 17.30:
Spreekuur ViiA
do 6 apr en 18 mei 17.00 – 18.00:
OBA Live met Theodor Holman
vr 7 apr, 12 en 26 mei 11.00:
Boekstart: Retteketet... Babypret
(0-2 jr)
za 8 en zo 9 apr:
Festival 2 Turven Hoog – Op reis
door de OBA (0-6 jr)
za 8 apr 11.00 – 16.00:
Kunstinstallatie Onder De Tafel
zo 9 apr 13.30 en 15.30:
Theatervoorstelling Zeelicht
di 11 apr 15.30 – 16.30:
Paaskunstwerk (8+)
za 15 apr 10.30 – 11.00:
Pasen: voorlezen en knutselen
(4-7 jr)
za 15 apr 13.00 – 13.30:
Pasen: voorlezen en knutselen
(2-4 jr)
vr 21 apr en 19 mei 11.00:
Boekstart: Retteketet... Peuterpret! (2-4 jr)
di 25 apr 15.30 – 16.30:
Koningsdag knutselen (8+)
za 29 apr 10.30 – 11.00:
Voorlezen en knutselen (4+)
Meer info: www.oba.nl

OBA Linnaeus
elke woe 15.00:
Voorlezen (4-7 jr)
do 6 apr 15.30 – 17.00:
Kinderschrijfcafé (9+) met de
schrijvende zussen Renée en Eva
Kelder
vr 7 apr, 26 mei 10.00:
Boekstart: Rettekete... Babypret
(0-2 jr)
vr 14 apr en 12 mei 10.30 – 12.00:
English Spoken o.l.v. Anneke Hesp
en Loes van der Zanden
za 15 apr en za 20 mei 11.00 –
13.30 en 14.30 – 17.00:
Workshop schrijven Renée en Eva
Kelder
do 20 apr 18.00 – 19.00:
Linnaeus Live met Karin Amatmoekrim en Ivo Victoria

vr 19 mei 10.00:
Boekstart: Retteketet... Peuterpret
(2-4 jr)
za 20 mei 13.00:
Architectuurwandeling Het Oosterpark verdubbelt!
Meer info: www.oba.nl

Q-Factory
ma 3 apr 19.30:
CVA: Roulatie Sensatie
wo 5 apr:
TBA: Mooie Noten popsong competitie – voorronde 2
za 8 apr 23.00 – 4.00:
80’s Verantwoord
wo 12 apr 20.00:
FAQ PopQuiz 14 (op inschrijving)
zo 16 apr 19.30:
Ultimate Eagles ’40 Years Hotel
California’
zo 16 apr 19.30:

Nummer 192

Adressen
Poppentheater Koos Kneus
Iepenplein 40 hoek
Reserveren: 020-6928532
www.kooskneus.nl
Badhuistheater
Boerhaaveplein 28
www.badhuistheater.nl
badhuistheater@gmail.com
OBA Javaplein
Javaplein 2
020-6681565
javaplein@oaba.nl
OBA Linnaeus
Linnaeusstraat 44
020-6940773
Oostblok
Sajetplein 29
020-6654568.
www.oostblok.nl
Etalagegalerie Inkijk
020-6925733
www.polderlicht.com

Dana Fuchs
Dana Fuchs
za 22 apr 20.00:
The Daily Indie Presents: Desert
Mountain Tribe
ma 24 apr 19.30:
Afterhours (It)
za 29 apr 20.00:
De Kraaien ‘Rok & Rol Safari Tour’
di 2 mei 20.00:
Jr Mack & Blind B and the Visionaires
zo 7 mei 15.00:
Doug Sahm Tribute
wo 10 mei 20.00:
FAQ PopQuiz 15 (op inschrijving)
do 11 mei 19.30:
Randy Hansen ’50 Years Are You
Experienced’
vr 12 mei 20.00:
Diesel
za 13 mei 20.00:
Rob Klerkx & The Secret
do 18 mei 19.30:
Nervana: The American Nirvana
Tribute
za 20 mei 20.00:
The Daily Indie Presents: The
Molochs
Zie voor tijden, prijzen en meer
info: www.q-factory-amsterdam.nl

Etalagegalerie Inkijk
elke dag van 07.00 – 24.00 tot
28 apr:
Justin Bieber, the new devotion –
Casper Braat toont een glimp van
een gedroomd koninkrijk, te zien
in metrostation Wibautstraat
elke dag van 07.00 – 24.00 tot
28 apr:
‘Hi Ho Silver!’ (but what happened
to Tonto’s horse?) – een installatie

Tropenmuseum
Linnaeusstraat 2
www.tropenmuseum.nl
020 5688200
Q-Factory
Atlantisplein 1
www.q-factory-amsterdam.nl
Tugela 85
Tugelaweg 85
www.tugela85.nl
Huize Frankendael,
Middenweg 72,
tel. 020-4233930,
www.frankendaelfoundationl.nl
Jungle Amsterdam,
Tweede van Swindenstraat
26, 020-7373326, www.jungle.
amsterdam

van Peter Bastiaansen, te zien in
metrostation Weesperplein
Meer info: 020-6925733 of www.
polderlicht.com

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

Genieten
elke 2e zo mi van de maand
15.00:
Café ChantantW

OLVG Kapel
za 8 apr 14.00 – 15.00:
Passieconcert met de Via Crucis
van Liszt door het Linnaeuskoor
do 18 mei 14.00 – 15.00:
Trio Luccicante zingt over de
levensloop van de vrouw
Meer info: www.onzelievevrouwekapel.nl

Gezonde Stad
do 6 apr 19.00 – 22.30:
Jij maakt de stad! in Student Hotel,
Wibautstraat 129.

Kijk voor onder andere
meer agenda-informatie
op www.oost-online.nl
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Bredewegfestival
al 40 jaar een echt
volksfeest
Tekst: Jaap Kamerling | Fotografie: Annelies Buurman

Nog een paar weken en de Watergraafsmeer rond de Bredeweg
staat weer op z’n kop. Het Bredewegfestival viert op 26 en 27
april z’n veertigste verjaardag. Een groot volksfeest gewoon op
straat tussen de huizen, een uniek gebeuren. Een grote
Zeppelin met bijbehorende act zal het jubileumfeest een extra
feestelijk tintje geven.
Een beeld van de opera van 2015

kermis en sinds vorig jaar een ‘foodcourt’ op de kop van de Linnaeuskade
met ruim 20 hippe foodbussen.

Behoud groen vieren
Het feest komt niet uit de koker van
een of andere Oranjevereniging maar
is in 1977 ontstaan vanuit een heus
buurtprotest. De Bredeweg was opengebroken in dat jaar in verband met de
aanleg van nieuwe riolering en daarna
zou de groene middenberm opgeofferd
worden aan het blikken monster van
de auto: groen moest plaatsmaken voor
parkeerplaatsen. De straatbewoners
gruwden van dat gemeentelijk voornemen en een fel buurtprotest volgde. De
Bredeweggers wonnen en de middenberm bleef groen. Dat moest gevierd
worden en omdat je op Koninginnedag
zonder vergunningen kon feesten werd
30 april geprikt als feestdag. Het feest
groeide uit tot jaarlijkse traditie en
werd later toch maar verschoven naar
27 april.

Kleurrijke maskers

Eén van de jaarlijks terugkerende
hoogtepunten van het festival is de
Opera op Straat op de Bredeweg. Dit
keer kunnen we genieten van La Bohème van Puccini met als wel geestig
gekozen ondertitel: Een Kerstvertelling.
Wederom met medewerking van onder
andere buurtgenoot het Nederlands
Philharmonisch Orkest en jong talent
van het Conservatorium Amsterdam.
Vanuit heel de stad verzamelen zich
weer duizenden operaliefhebbers en
buurtbewoners rond dit sprookjesachtige gebeuren zo rond half tien als de
schemering is ingevallen.

Diner en poëzie

stedelingen, die op het carré van Hogeweg, Middenweg, Linnaeuskade en
Linnaeusparkweg voortslenteren langs
kramen, optredens, kleine neringdoenden en kinderen, die hun waren
uitventen omdat dat op Koningsdag vrij
en zonder vergunning kan.
Een meisje, een oud wijsje spelend op
haar viool met voor zich een bakje met
duppies, een jochie tingelend op z’n
gitaar, dat zichzelf begeleidt, een liedje
van de Beatles prevelend.
In fantasiekleding gehulde clowns, die
zich op hoge stelten een weg banen tussen passanten, die ogen tekort komen.
Er zijn ruim 60 optredens op podia,
rondlopende bands en theateracts, er is

Een paar uur tevoren hebben ze buiten
op het Hogewegpleintje aan lange tafels
als in de donkere Middeleeuwen rond
de fontein aan het Queens Dinner kunnen aanzitten. Als je tenminste tijdig
een toegangsbewijs hebt kunnen bemachtigen. De zaterdag ervoor staan de
liefhebbers al in de rij voor een kaartje.
En op de zondag voor Koningsdag kunnen de liefhebbers van poëzie weer
genieten van Poëzie onder de Lampenkap: een initiatief dat samen met de
Linnaeus Boekhandel dit jaar voor de
zesde maal wordt georganiseerd. Tegen het vallen van de duisternis lezen
bekende dichters – Anna Enquist was
er bijvoorbeeld vorig jaar - vanuit een
klassieke fauteuil voor uit eigen werk.
Het publiek trotseert op zelf meegebrachte klapstoeltjes zelfs de kou (vorig
jaar 5 graden), de soms al stramme
leden verwarmend met pluizige plaids,
om dit unieke evenement mee te maken.

Vrijmarkt en veel meer
Op Koningsdag zelf is het één grote
meltingpot van buurtbewoners en

Een kenmerkend beeld van het festival

Lampenkap-team
En nu beleven we dus de veertigste editie van het feest, dat inmiddels met zijn
35.000 bezoekers per jaar één van de
zes grootste trekpleisters op Koningsdag is geworden in de stad en beslist
de meest gemoedelijke. Met Gay Pride
en de Uitmarkt is het door de gemeente
zelfs gewaardeerd als één van de grote
evenementen in de stad.
We spreken met Annelies Buurman, die
al sinds 1993 in de buurt woont en drie
jaar later
actief werd in de voorbereiding van het
feest. Ze is al bijna 20 jaar voorzitter
en coördineert het hele gebeuren met

geestdrift. ‘Het hele jaar door zijn we
bezig met voorbereidingen,’ vertelt ze.
‘Het festival draait volledig op de inzet
van vrijwilligers, zo’n 150 in getal. Het
bestuur telt 12 koppen en daarnaast
is een aantal commissies actief. Zo is
er het Lampenkap-team, dat de aankleding van het festival verzorgt en
straatlantarens versiert met vrolijke,
kleurige lampenkappen, ontworpen
door buurtbewoonster Gemma van den
Broek.’
Laurent en Marijke van der Maesen,
mede-oprichters van het festival en al
40 jaar actief in de organisatie, werden
om hun verdiensten tot ereburger van
de stad Amsterdam benoemd.
Het festivalgebied is in de loop der
jaren steeds wat groter geworden. ‘Niet
omdat het festival wilde groeien maar
omdat de toeloop steeds groter wordt
en er meer ruimte nodig is om alles
veilig in goede banen te leiden. Dat
komt doordat het feest zo uniek en gemoedelijk is, wars van commercie.’ De
kramen op de Bredeweg zijn sinds een
paar jaar verhuisd naar de Linnaeusparkweg om de Bredeweg te kunnen
omdopen tot ’Theaterstraat’.
Dit jaar loopt het festivalterrein zelfs
door tot de Archimedesweg vanwege
de onveilige situatie die ontstond op
de straten rondom het terrein bijvoorbeeld bij de kruising van de Arntzeniusweg en de Hogeweg. De nieuwe
brouwerij/grand café Poesiat & Kater in
het oude dierenasiel aan de Polderweg
doet via een doorloop vanaf de kade
ook mee met het festival met ’s ochtends een pianoconcert op het terras en
’s middags een bandje of een dj.

Financiering onder druk
De financiering van het festival staat
wel onder druk. Met name de grote
fondsen zijn steeds
strenger. Een aantal buurtbewoners
heeft daarom een stichting Vrienden
van het Bredewegfestival opgericht om
Festivalvrienden te werven: voor 50
euro kunnen buurtbewoners Festivalvriend worden.
‘Maar we zijn natuurlijk blij met alle
giften, groot of klein,’ benadrukt Annelies. ‘Voor Festivalvrienden doen
we wat extra: ze mogen de generale
repetitie van de Opera op Straat bijwonen, de speciale jubileumavond en de
jaarlijkse borrel.’ Op de website van het
festival kun je meer informatie vinden
en geld doneren (bredewegfestival.nl/
doneren). Ook is daar vanaf 30 maart
het complete festivalprogramma te
vinden.
‘We hebben er weer ontzettend veel zin
in en hopen alle lezers van Dwars op
het festival te ontmoeten,’ besluit Annelies. We wensen de organisatie veel
sterkte bij de laatste loodjes. #
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Fotografie: Eddy Ellert, Gerar

rd Valentijn, Méland Langeveld, Dineke Rizzoli en Ans van de Scheur.
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Tuinieren met vluchtelingen
De Bijlmerbajes huisvest sinds 2016 geen gevangenen meer maar asielzoekers. De bedrijfsgebouwen zijn sinds kort onder beheer gekomen van Lola Lik, een organisatie die daar een creatieve
broedplaats wil vestigen. Onderdeel van dat plan is het project van de Stadsboeren.
Tim De Broekert geeft tekst en uitleg.

Tim de Broekert wil mooie dingen doen samen met de asielzoekers in de Bijlmerbajes

in de stad door simpelweg bakken met
aarde te verhuren aan omwonenden.’

Non-profit

‘We hebben een tijd het braakliggende
terrein bij het Bellamyplein gehad, en
heden hebben we nog een stadstuin op
het WG terrein. Het concept is steeds
hetzelfde. We faciliteren buurtbewo-

Anna’s tuin en ruigte
Tekst en fotografie: Dick Feenstra

De laatste boerderij van de Watergraafsmeer, staat in Science
Park. In 1719 heette het hofstede Landlust en na 1850 werd
het de Anna hoeve, genoemd naar de overleden echtgenote
van de eigenaar. Vorig jaar heeft café restaurant Polder zich in
de boerderij gevestigd. Naast de hoeve zijn grondwerkzaamheden afgerond, sloten werden gegraven en Anna’s tuin en
ruigte ontstaat.
Het begon met een aantal biologiestudenten, die stiekem een tuintje hadden
ingericht en het wordt een plek, die
biodiversiteit stimuleert, waar kennis
wordt verzameld over natuurontwikkeling en nieuwe vormen van landbouw.
Er zal onderzoek worden gedaan en
gezocht worden naar andere manieren
om de grond te gebruiken.

Het andere deel, Anna’s ruigte, wordt
leefplek voor planten en dieren. De
poldernatuur kan zich er (weer) ontwikkelen. Er zijn metingen gedaan en de
ontwikkelingen in het gebied gaan studenten bijhouden. Er is een watergang
aangelegd die niet in contact staat met

ners om zelf hun eigen groente te gaan
kweken op braakliggende grond. We
maken afspraken met het Stadsdeel,
zorgen voor subsidies, plaatsen bakken
met aarde en organiseren workshops.
We doen het non-profit, het is een uit de
hand gelopen hobby.
Wij vonden dat het idee van het tuinieren in bakken nu wel geland was en
wilden onszelf vernieuwen. Ons meer
focussen op het creëren van sociale cohesie, meer richten op groepen die het
moeilijk hebben. Zo kwamen we op het
idee iets voor vluchtelingen te doen. Een
moestuin als positief signaal. In tijden
van verharding van de samenleving
laten we zo zien hoe het ook kan. Zo
ontstond snel een samenwerking met de
mensen van Lola Lik. We willen mooie
dingen doen samen met de asielzoekers.
Tuinieren is een universeel iets, overal
wordt groente verbouwd, iedereen
begrijpt het.
Het is één project, verdeeld over twee
van elkaar gescheiden plekken: die
aan de Noordkant, bij de ingang van de
torens, beheerd door het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers), en
die aan de Zuidkant, de Lola Lik-zijde.
Aan de Lola-kant hebben we ongeveer
35 bakken staan en aan de COA-kant
hebben we een grotere tuin gebouwd

de omliggende sloten en gevoed wordt
door regenwater. Dat geeft de mogelijkheid om de kwaliteit en de ontwikkeling
van het leven in geïsoleerd water te
volgen.

Levend laboratorium

Het is een gebied voor wetenschappers
maar zeker ook voor buurtbewoners.
Buis vertelt dat het Kenniscentrum zich
bezig gaat houden met biodiversiteit,
stadsnatuur en stadslandbouw. Op de
naastgelegen universiteit werken zo’n

‘Het is een uitdaging hoe we de mensen
erbij kunnen betrekken. Toen we aan de
COA-kant bezig waren met het opbouwen van de tuin, zagen mensen ons
vanuit de torens en kwamen kijken wat
er aan de hand was. We legden het uit,
ze werden enthousiast en kwamen meteen meehelpen. Zo moet een tuingroep
groeien. Maar we gaan ook sms’jes en
WhatsApps versturen en dan komen de
mensen er wel op af.
Bedoeling is om echt productie te gaan
draaien. De vluchtelingen die hier wonen hebben maar zo’n € 50,- per week
zakgeld. De opbrengst van de tuin in
de zomer wordt dan uitgedeeld aan de
asielzoekers in de vorm van groentepakketten. We hebben ook contact met de
mensen van Bajesdorp en hun Buren
Compostproject, zodat wij van hun compost kunnen gebruiken.
De COA kant voelt nu aan alsof het niet
toegankelijk is, het is woonterrein en er
is bewaking die zorgt voor privacy. De
muur moet daarom aan die kant nog
een beetje worden opgefleurd en we
gaan daar ook gezellige zitjes plaatsen.
We gaan ook workshops geven, daarvoor huren we deskundigen in. Die zijn
ook toegankelijk voor de omwonenden.
Onbekendheid met vluchtelingen kan
weerstanden opleveren. Maar als je
de mensen bij elkaar brengt, leren ze
elkaar kennen, en dan valt dat weg. Zo
kan je een signaal geven van hoe leuk
het kan zijn samen. En als er lezers zijn
die mee willen doen of zaaigoed voor
ons hebben: graag!’ #
Reacties: tonquichot@gmail.com

aanleggen en alternatieve vormen van
landbouw toepassen. Op plaatsen wordt
bijvoorbeeld olivijn of greensand aangebracht. Dat gesteente legt kooldioxide
(broeikasgas) vast en door verwering
geeft het kalk af aan de bodem. Dit
levend laboratorium gaat lezingen,
informatiebijeenkomsten en excursies
organiseren.
Anna’s tuin en ruigte wordt daarnaast
een ontmoetingsplek, waar de mens rust
vindt, wandelt, tuiniert, kan leren en
ook vergadert. Joris Buis nodigt weten-

Bij de feestelijke inwijding wordt de eerste
oogst in gerechten verwerkt
100 wetenschappers, die zich met ecologie of bodem bezighouden. Het idee is
dat zij hun kennis en vaardigheden voor
dit project gaan inzetten.
Het Living Lab, gaat proefvelden

Eigen ecosysteem

Joris Buis, die nauw betrokken is bij dit
project, neemt me mee op een rondwandeling over het terrein dat een hectare
groot is en voor het grootste deel nog
braak ligt. Een deel zal gebruikt worden
als tuin of voor landbouw. Een aantal
van de producten die dat oplevert worden in de keuken van restaurant Polder
verwerkt. Een kortere lijn is niet denkbaar: de tuin levert aan en ligt naast het
restaurant.
De bedoeling is dat het een tuin met een
permacultuur wordt. Dat wil zeggen:
een tuin met een eigen ecosysteem,
zichzelf als het ware in stand houdend.
Bemesting zal uiteindelijk dan niet meer
nodig zijn en door de juiste planten
bij elkaar te zetten, hoeven chemische
bestrijdingsmiddelen niet te worden
gebruikt.

van ongeveer 500 m². Het zijn hier geen
individuele tuintjes, maar één grote
gemeenschappelijke tuin.’

Gezellige zitjes

Tekst en fotografie: Ton Hendrix

‘De organisatie Stadsboeren bestaat nu
ongeveer vijf jaar. Het idee was eerst
om stadstuinbouw te combineren met
horeca. Maar daarvoor werd geen
vergunning verkregen. Toen werd ons
de organisatie in handen gegeven, een
groep van zeven vrienden, allemaal
mensen met een baan in de creatieve
sector. We zorgen voor groene oases
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De laatste boerderij van de Watergraafsmeer werd na 1850 de Anna hoeve genoemd

schappers en buurtbewoners uit om
een bijdrage te leveren aan dit project:
wie wil wat en kan wat? Zo is er bijvoorbeeld een imker die een bijenkast gaat
plaatsen en onderhouden. De commissies ‘tuin (permacultuur)’, ‘onderwijs’
en ‘communicatie’ zoeken meer leden.
Er worden vrijwilligers met initiatieven
gezocht, die zich enkele uren per week
willen verbinden en mensen die zin
hebben om nu en dan te werken in de
tuin. Voor iedereen die zin heeft is er
eenmaal in de twee weken een werkdag
op zaterdagen van 12 tot 16 uur.
Joris Buis wil laten weten, dat iedereen
welkom, is op de opening van Anna’s
tuin en ruigte op zaterdag 20 mei. Dan
vindt ook de feestelijke inwijding plaats
van café restaurant Polder. Vanaf 15
uur zullen er excursies zijn, zal er een
bandje spelen, geeft de Onkruidenier
uitleg over eetbare planten en wordt de
eerste oogst in gerechten verwerkt.
De website van Anna’s tuin en ruigte is:
Annastuin.nl. De polderklei gaat weer
bebouwd worden, net als in de tijden
van hofstede Landlust en de Anna
hoeve. #
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Turkse ouderen terug in schoolbanken
Tekst: Rose Bartholomé | Fotografie: Turkse Ouderenraad

‘Para ile imanın kimde olduğu belli olmaz.’ Je kunt niet weten bij wie het geld is en bij wie het geloof is. Dit spreekwoord
is van toepassing op veel mensen die de spreekuren van de
Turkse Ouderenraad bezoeken. Aan het woord is Salih Türker,
de voorzitter van de Turkse Ouderenraad. Hij vertelt gedreven
over de activiteiten die de Turkse Ouderenraad voor Turkse
ouderen organiseert.
Salih Türker: ‘Je hebt vaak geen idee wat
allemaal bij mensen speelt. Het spreekwoord betekent dat je niet weet wat
in iemands hoofd omgaat. Laat je niet
leiden door vooroordelen.’
De Turkse Ouderenraad organiseert
activiteiten voor Turkse ouderen en
helpt bijvoorbeeld met het vertalen van
brieven en het bellen naar instanties.
In de Meevaart bieden zij mensen met
een Turkse achtergrond een plek waar
zij kunnen samenkomen. Dat schept
verbondenheid.

Uitgesproken neutraal

De Turkse Ouderenraad bereikt een
divers samengestelde groep. Er komen
vrouwen met en vrouwen zonder hoofddoek. Sommige mensen zijn seculier
en andere conservatief. Verschillende
groepen voelen zich er thuis. De Turkse
Ouderenraad is uitgesproken neutraal
en niet verbonden aan een religie of
politieke richting. Salih Türker is tevens
directeur van Diversiteitsland, een advies- en ondersteuningsorganisatie. Hij
benadrukt dat iedereen kan meedoen.
Vorig jaar bezochten ze de Tweede
Kamer. Bij de ingang ontstond grote hilariteit. De groep van 80 oudere mensen
moest zich één voor één legitimeren
en door een detectiepoortje gaan. Toen

die hobbel was genomen, werden zij
rondgeleid door Nederlands Turkse
Kamerleden, die uitlegden hoe het parlement werkt. Sommige ouderen grepen
de kans aan om vragen te stellen over
terugkeerregelingen. Veel ouderen willen zich voor hun laatste jaren opnieuw
in Turkije vestigen. Vaak valt dat tegen.
De kinderen en kleinkinderen wonen
in Nederland. Salih: ‘In Turkije merken
ze pas hoe Nederlands ze in de loop
der jaren zijn geworden. Zij hebben
hier veel meegemaakt waardoor ze zijn
gevormd. Het gebeurt vaak dat als ze in
Turkije zijn, ze heimwee naar Nederland krijgen.’
De Turkse Ouderenraad krijgt bij het
houden van de spreekuren hulp van studenten van de Buurtwinkel voor Onderwijs, Onderzoek en Talentontwikkeling
(BOOT). Studenten van de Hogeschool
van Amsterdam geven juridisch advies.
De meeste vragen liggen op het gebied
van schulden, geldzaken en erfenissen.

Minicolleges

De Turkse Ouderenraad spreekt mensen aan op hun vitaliteit. Salih vertelt
enthousiast over een eerste proef met
seniorencolleges. Samen met enkele
Nederlands Turkse studenten hebben
ze minicolleges gegeven. Hier leren ouderen en jongeren van elkaar en leren

De Turkse Ouderenraad organiseert spreekuren, voorlichting en ontmoetingsactiviteiten

elkaar daardoor ook beter kennen en
waarderen. Salih: ‘Een van de onderwerpen is taalvorming. Dat spreekt aan
omdat men aan het Turks Nederlandse
woorden toevoegt. Veel Turken gebruiken bijvoorbeeld voor ‘afstandsbediening’ niet het Turkse woord ‘kumanda’,
maar een Nederlandse variant. Het zijn
vaak woorden voor dingen die ze in
Nederland hebben leren kennen.’
Tijdens de colleges werken zij in een
ouderwetse schoolopstelling. Ouderen
willen graag de sfeer van de school voelen. Door deze colleges krijgen mensen
zelfvertrouwen. Ze zijn meer dan het
stereotype van een Turkse oudere. Als
afsluiting van de minicolleges krijgen
zij een certificaat en een uitje naar de
Openbare Bibliotheek met een voorstelling over het soefisme en dansende
derwisjen.

Gedeelde geschiedenis

Een nieuw project van de Turkse Ouderenraad is schrijven voor het Geheugen
van Oost. Verschillende ouderen hebben
hun persoonlijke geschiedenis in Oost
al in het Turks verteld. Samen met
vrijwilligers vertalen zij de verhalen in
het Nederlands. Deze geschiedenissen
zijn belangrijk voor de buurt. Hierdoor
krijgen onze Nederlandse Turken een
gezicht. Zij veranderen van een groep
waarover je van alles uit het nieuws
hoort naar individuen waarmee wij een
gedeelde geschiedenis hebben: wonen
in Amsterdam Oost.
Iedere dinsdag en vrijdagmiddag vanaf
13:45 uur kunt u een kopje thee of koffie komen drinken in de Meervaart en
kennismaken met deze groep bijzonder
gewone buurtgenoten. #
Voor meer informatie:
www.turkseouderenraad.nl

Speeddaten met klusjesman of pedicure
Tekst: Fleur Kaldenberg | Fotografie: Dinst

Op 31 januari jl. vond de allereerste Dinst Ontmoetingsmiddag in Amsta Dr. Sarphatihuis plaats.
Dinst organiseerde deze middag om mantelzorgers en senioren uit de buurt de kans te geven
‘live’ kennis te maken met pedicures, thuiskappers, klusjesmannen en andere dienstverleners op
de website van Dinst. Dinst.nl is een platform dat mensen die zelfstandig wonen en mantelzorgers ondersteuning biedt in de vorm van allerlei diensten aan huis.
Mensen blijven langer zelfstandig thuis
wonen met als gevolg dat er steeds meer
een beroep wordt gedaan op de fami-

lie en de directe omgeving. Zij maken
steeds vaker dankbaar gebruik van
initiatieven die daarbij ondersteuning
bieden. Laurie Kuipers, coördinator
vrijwilligerswerk en mantelzorg bij
Amsta: ‘Verpleeghuizen blijven bestaan,
bejaardenhuizen verdwijnen en maken
plaats voor kleinschalige woonprojecten
voor kleine groepen kwetsbare mensen
en de focus wordt gelegd op zo lang
mogelijk zelfstandig thuis wonen.’ Ze
voegde eraan toe dat dienstverleners
ook intramuraal zeer waardevol zijn.
Op een waardige manier oud worden, is
belangrijker dan ooit.

Verwenloterij

Tijdens de speeddate zijn er 35 matches tot
stand gekomen

Naast dat er ontzettend veel gezellig gekletst was, zijn er maar liefst 35 matches
tot stand gekomen tijdens de speeddate
tussen dienstverleners en buurtbewoners. De bewoners namen in tweetallen
plaats aan de tafels en de dienstverleners schoven aan. Iedere vijf minuten
rouleerden de dienstverleners op weg
naar een nieuwe match. De matches
werden aangegeven op het matchingsformulier. Sommige bewoners heb-

ben een behoorlijke slag geslagen. Een
match bij Dinst heb je voor het leven.
In de pauze was het tijd voor de verwenloterij! Wendela was euforisch toen ze
een boodschap had gewonnen, aangeboden door dienstverlener Johan. Riwka is
ontzettend blij gemaakt met een computer-apk van Hendrik en Marlo ging naar
huis met een ritje van dienstverlener
Hans! Ondertussen werden er gratis
voetmassages gegeven door Ellen en
Lucy heeft de haren bijgepunt. Al met
al een geweldige middag en zeker voor
herhaling vatbaar.

Op een waardige
manier oud
worden, is belangrijker dan ooit
Vertrouwd gezicht

Heb je ondersteuning nodig bij zelfstandig wonen? Er zijn verschillende

initiatieven bij jou in de buurt die voor
je klaar staan:
Dinst.nl/thuisservice of 020 8950012
voor frequente thuisservice, één
persoon die je helpt bij de dagelijkse
routine zoals boodschappen doen, een
wandeling maken en licht huishoudelijk
werk, maar ook thuiskappers, pedicures, klusjesmannen, tuinmannen of
computerhulp aan huis. Alle dienstverleners worden gescreend en zijn persoonlijk gezien. Een vertrouwd gezicht
bij je aan huis!
Burennetwerk Amsterdam koppelt
buurtgenoten aan elkaar voor eenvoudige burenhulp of laagdrempelig sociaal
contact. https://www.burennetwerk.nl/
of 020 6239771
Buurtverzorgsters: dit zijn buurtbewoners uit Oost die op vrijwillige basis
iedere week bij u op bezoek komen.
Zij kunnen samen met u gaan wandelen, meehelpen met boodschappen of
gezellig een kopje koffie of thee komen
drinken. Contact: José van Kooten van
SIPI/Buurtverzorgsters 020 6382808
Zoek je een luisterend oor, iemand die
met je meedenkt? Neem dan contact op
met Buurthulp Amsterdam Oost. http://
buurthulpamsterdamoost.nl/Ata, personenalarmering https://www.atapersonenalarmering.nl of 020 592 31 31. #
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IJzeren totempaal
Tekst, gedicht en fotografie: Méland Langeveld

In de reeks Sculpturen van Oost ‘Het Westen ontvangt, en ontmoet ’t Oosten’, een ijzeren totempaal met chakra’s van beeldend kunstenaar Theo Niermeijer. Het staat in het Oosterpark,
en is daar in 1970 geplaatst.
Die invloed is in zijn beeldend werk
terug te vinden. Hij verdiept zich in de
ceremoniën van het Zenboeddhisme,
het aanroepen van de goden. ‘Het is een
soort bezwering, een exorcisme, het
afroepen van bescherming,’ aldus de
kunstenaar, die in die periode enorme
‘blow-ups’ van tantra’s en mandala’s
maakt. ‘Mijn beelden vormen een antigif tegen alle ellende die van buitenaf je
(binnenste) leven verziekt. Ze dienen als
middel tot meditatie.’
Niermeijer laat zich in zijn beeldend
werk vaak door het spirituele inspireren.
De totempaal ‘Het Westen ontvangt,
en ontmoet ’t Oosten’ behoort tot zijn
vroegere werk. Het zijn totempalen,
opgebouwd uit liggende ovalen, met
maan- en zonnetekens, spiralen, harten
en maskerachtige gezichten. Het latere
werk bestaat uit abstractere beelden.

De ijzeren dichter

De chakra’s die in deze totempaal zijn afgebeeld, komen uit de Oosterse filosofie

Volgens de kunstenaar zijn het ‘symbolische voorstellingen van menselijke
energiecentra’. De ronde figuren (chakra’s) die in deze totempaal zijn afgebeeld, komen uit de Oosterse filosofie
(chakra betekent cirkel, wiel).
Theo Niermeijer reist in zijn jonge jaren
door India, Tibet en China en raakt onder de indruk van het Zenboeddhisme.

Theo Niermeijer (1940-2005) volgde
diverse kunstenaarsopleidingen in Amsterdam, Antwerpen en Warschau. Hij
was in die tijd een daadkrachtig man en
een verwoed reiziger.
Zijn vrienden noemden hem ‘de ijzeren
dichter’. Een van zijn ateliers bevond
zich op Zeeburg. Een enorme lap grond
met loodsen, woonwagens, sloopauto’s
en oude vrachtwagens. Honderden
van zijn sculpturen stonden er tussen
wrakken en brandnetels, geleund tegen
bomen en muren.
Als je als beeldhouwer door je vrienden
‘de ijzeren dichter’ wordt genoemd

dan moet je toch wel iets bijzonders
hebben. Die titel kreeg hij van zijn
vriend, de dichter Simon Vinkenoog.
Zelf noemde hij zich liever ‘de dichter
van het schroot’. Die omschrijving van
zichzelf was goed gekozen, want hij
werkte met afvalmateriaal dat hij vond
op scheepswerven, bouwplaatsen en
sloperijen waar hij de overblijfselen van
de metaal-snijmachines verzamelde.
Vinkenoog had in 1962 al een rake
typering van de toen net beginnende
Niermeijer: ‘Zijn ontluikende metalen
bloemen dragen al bij voorbaat de doem
van nooit-ontluiken; zijn fantastische
meteorieten komen van geen enkele
aarde; zijn opgezette insecten zijn nooit
geclassificeerd en gecatalogiseerd; en
zijn ijzeren muren en gordijnen monden uit in geen enkele politiek.’

Ode aan het leven

Het werk van Niermeijer laat zich niet
eenvoudig voor je winnen. Als je echter
de tijd neemt, ga je het lyrische in zijn
werk zien. Het afvalmateriaal dat hij
gebruikte, verwerkte hij vrijwel zoals hij
het had gevonden. Het zijn verwrongen
stukken metaal, zaagresten, oude onderdelen, soms met de verfresten er nog
aan. Daar maakte hij beelden mee. Soms
door er alleen een voetstuk onder te
lassen. Zijn werk lijkt daardoor bijna als
vanzelf te zijn ontstaan. De kunstenaar
wilde vooral het materiaal laten spreken
en het op die manier weer teruggeven
aan de schepping.

Zelf noemde hij zich
liever ‘de dichter
van het schroot’
Niermeijer werkte in het wilde weg,
toevallig en willekeurig, zonder vast
rijm en metrum. Hij had een relatie met
de gedachtewereld van het Zenboeddhisme, in die zin dat je wordt geholpen
door een ‘onzichtbare hand die het
denken stopt en die je helpt schep-
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pen uit de oneindige zee van creatieve
mogelijkheden. Het is absoluut noodzakelijk dat je veel werkt, liefst iedere dag
om die stroom aan de gang te houden en
om je ogen en handen te sturen’ aldus
Niermeijer.
Theo Niermeijer gaat de geschiedenis
niet in als een grote, vernieuwende
beeldhouwer, maar hij heeft zijn leven
wel geleefd en met zichtbaar plezier,
dat is wat zijn sculpturen uitstralen: een
lichtvoetige ode aan het leven. #
Het volgende gedicht is van mijn hand,
ik schreef het onlangs nadat ik in het
donker langs het kunstwerk liep:
NACHTELIJK TREFFEN
Bevallig, en rond
blikt ze me zonder
blozen aan
zachtjes ademt ze
haar licht in mijn gezicht
overrompelt me naakt
mijn schaduw overmeestert
de nacht, rekt zich
uit in volle lengte
fraai, en rond
blikt ze me vol
emotie aan
wijst me de weg
die ik heb te gaan
welgevormd
is de maan
zo intens
blikt ze
me aan.
© Méland Langeveld

Meer sculpturen en/of gedichten lezen:
www.melandlangeveld.com

Cupcakes en eenden in het kinderschrijfcafé
Tekst: Annemarije Pronk | Fotografie: Gerard Valentijn

Op de eerste donderdag van de maand is er het kinderschrijfcafé in de OBA aan de Lineausstraat, voor kinderen vanaf 7 jaar.
Het is de vierde keer dat het wordt georganiseerd onder leiding
van de zusjes Renee en Eva Kelder. Zij zijn allebei schrijfster:
de één schrijft fictie en de ander gebruikt autobiografische elementen in haar werk.
Er zijn kinderen met een Turkse, Marokkaanse, Nederlandse en Duitse achtergrond. Veel kinderen die zich hebben
aangemeld worden dus twee- of meertalig opgevoed. Met het voorstelrondje
gaat een knotje wol rond, waarbij de
kinderen zelf uitmaken wie de wol in
handen krijgt. Het is als het ware een
metafoor van de personages die met
elkaar verweven zullen zijn in het
verhaal.
Voor de 9- jarige Evi is lezen de enige
verslaving die ze heeft. Safae legt uit:
‘Ik houd soms van schrijven maar niet
altijd’. Berfin heeft zich voorgenomen
boeken van Tom Groot te lezen. Emel
zegt gedecideerd dat zij niet van dikke
pillen houdt. Luis vertelt over het boek
De gruwelijke generaal van schrijver
Jozua Douglas. Het gaat over een president met kinderen waarbij spionage
een rol speelt. Eén van de twee jongens,
Malcolm, is weg van Harry Potter. En
Amber is dol op Engel: een heel bijzonder meisje.

Avonturen

Iedereen krijgt een schriftje aangereikt
met de opdracht een verhaal te schrijven waar dieren in voorkomen. Het gaat
erom avonturen te bedenken die de personages met elkaar beleven. Cupcakes
mogen ook in de verhaallijn terugkomen. De kinderen gaan druk aan de
slag met oude tijdschriften om de cover
van hun boek te maken. Luis vertelt
enthousiast dat hij thuis een stripverhaal heeft geschreven, met een vriend.
Nu doet hij dat weer en het gaat om een
eend en niet zomaar een eend maar een
super eend. Hatice en Safae vragen zich
af of je een kookboek mag maken. Eva
helpt Berfin met het bedenken van een
verhaal: waar doet deze cupcake je aan
denken? Het meisje vertelt dan dat haar
oma in Turkije broden bakt. Het wordt
dus een verhaal over haar grootmoeder. Daar gaat ze mee aan de slag en al
gauw is een hartje te ontwaren in haar
schriftje.

Zoet en beleefd

Dan breekt het moment aan
dat de kinderen mogen vertellen en voorlezen. Luis vertelt over SE - super eend – dat
hij in zijn hangmat lag tot
hij ineens boem hoorde. Hij
sprong op, haalde zijn superkleding uit de kast en vertrok
om iemand in een huis dat in
brand was te redden. Daarna
vloog hij weer weg.
Eén van de oudste kinderen
is Amber. Zij is het verst
gekomen met een verhaal al
vindt ze zelf van niet omdat
ze pas hoofdstuk 1 heeft
geschreven. Hier volgt een
stuk uit dit hoofdstuk, ‘Het
meisje’ genaamd: ‘…Er komt
een grote vrachtwagen de
straat binnengereden. Lisa en Fatima schrijft een verhaal waar dieren in voorkomen
Justin zaten op het hek. Het
zoet en beleefd geweest. ‘In Amsterdamwas vakantie. De vrachtwagen stopte en
Noord is dat wel even anders’, vertelt
er kwam een grote dikke man uitgestapt
één van de zusjes Kelder. Op het laatst
en opende de achterbak. Er kwam een
is er toch nog even onenigheid tussen
klein meisje uit met een veel te grote
twee meisjes van wie één de jarige job
motorbril. Lisa keek met grote ogen toe
is deze dag. ‘Doe niet zo kinderachtig’,
en zei toen: ‘Zij komt vast in het enorme
wordt er gezegd. #
huis hier tegenover wonen’. ‘Ja’, zei Justin onverschillig. ‘Maar ze is er niet echt
Informatie :
op gekleed’, zei Lisa. Maar het meisje
www.schrijfcursusvolgen.nl en/of de
liep niet naar het grote huis...’
agenda van de OBA (www.oba.nl)
Alles ging heel gemoedelijk. Iedereen is
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‘He meester, magge we nou het hele park door?’
Tekst: Anna ten Bruggencate | Fotografie: Theo Thijssen Museum

Onderwijzer, schrijver, socialist Theo Thijssen (1879-1943) woonde en werkte een belangrijk deel
van zijn leven in Amsterdam-Oost. Een expositie in zijn geboortehuis schetst zijn leven in Oost en
geeft een tijdsbeeld van die buurt voor de Tweede Wereldoorlog.
De jonge onderwijzer Theo
Thijssen kreeg
zijn eerste baantje op een lagere
school aan de
Mauritskade
44 in Amsterdam-Oost. Hij
woonde in 1898
nog bij zijn
moeder in West
en schreef: “En daar ben ik op weg, naar
m’n ‘nieuwe school’. ’t Is een goeie drie
kwartier lopen, naar de Muiderpoort. “
Later woonde hij met zijn gezin lange
tijd in de Laing’s Nekstraat 34; vanaf
1937 aan de Hogeweg 55 en de Bredeweg 35 boven. Hij werkte het langst bij
de Openbare Lagere School No. 104 in
de Tweede Boerhaavestraat. Dat was
toen nog op nummer 22, later op nummer 80, hoek Oosterpark.

Schreeuwen in het Oosterpark

Het vormde de achtergrond waartegen zijn latere boek ‘Schoolland’ zich
afspeelde met als hoofdpersoon Thijssens alter ego Meester Staal. Thijssen
beschreef hierin de wandelingen die
hij met zijn leerlingen maakte door de
buurt; het was hun dagelijkse leef- en
speelterrein, toch werden die wandelingen iets bijzonders waar hijzelf ook erg
van genoot. “Maar op deze manier er te
lopen, met z’n allen, terwijl ze eigenlijk
op school moesten zitten, dat maakte
alles weer anders, dat werd een traktatie op splinternieuwe dingen,” schrijft
‘Meester Staal’. “En ikzelf? Ik ken de weg
langs de Ringvaart toch, met het verre
uitzicht over de vlakke landen; maar
vanmiddag was het of ik er voor ’t eerst
kwam.”
Ook wandelden zij naar Artis, waar het
nijlpaard maar niet uit het water wilde
komen. En naar het eerste – houten

- voetbalstadion waar Ajax speelde:
ongeveer ter hoogte van het huidige
Christiaan Huygensplein. Het Oosterpark vormde een dagelijkse uitvalbasis, waarover Thijssen/Meester Staal
schrijft: “Om half elf, in ’t speelkwartier,
ging ik met de klas een eindje het park
in. Bij ons gewone punt van teruggaan
bleven ze stilstaan. ‘He meester, magge
we nou ’t hele park door?’ En ze hadden geen ongelijk, voor ons lag de wijde
grote vijver, en ’t was om te schreeuwen, zo hoog en zo ruim als de blauwe
lucht was.”

pend verhaal, dat werd uitgegeven als
‘Kees de jongen’(1923). Hierna begon
Thijssen aan een nieuw vervolgverhaal
: een zogenaamd dagboek van meester
Staal, een sterk op Thijssen lijkende onderwijzer op een volksschool in Amsterdam-Oost. Dit verscheen in boekvorm
onder de titels ‘Schoolland’ (1925) en ‘De
gelukkige klas’ (1926). Hierin beschrijft
Thijssen veel herkenbare locaties zoals
de Dappermarkt waar het voor de
hongerige en de wat ongedisciplineerde
jongens niet al te moeilijk was om appels te stelen.

Appels stelen

Onderwijzer en socialist

Thijssen schreef voor het nieuwe pedagogische weekblad School en Huis een
feuilleton, een vervolgverhaal, toen heel
gebruikelijk in kranten en tijdschriften.
Deze belevenissen en fantasieën van
een schoenmakerszoon uit de Jordaan
(gebaseerd op zijn eigen jeugdherinneringen) werkte hij uit tot een doorlo-

Kort nadat hij als onderwijzer was begonnen, werd Theo Thijssen lid van de
Bond van Nederlandsche Onderwijzers.
De socialisten kregen binnen de bond
steeds meer invloed. Thijssen had sympathie voor deze ontwikkeling, maar de
richtingenstrijd binnen de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij stond hem

tegen. Daarom sloot hij zich pas in 1909
aan bij deze partij. In 1921 werd hij lid
van het hoofdbestuur van de bond en
ook redacteur van de bondsbladen. Dit
was tot zijn spijt niet meer te combineren met zijn werk voor de klas.
Thijssen was niet echt een onderwijsvernieuwer; het enige dat hij wilde
was meer waardering voor de klasseonderwijzer. Volgens hem kende de
klasse-onderwijzer beter dan wie ook
het karakter en de sociale omstandigheden van zijn leerlingen en kon daardoor
kinderen beoordelen op hun individualiteit. Toch werd Thijssen steeds
meer beschouwd als een autoriteit op
onderwijsgebied. Daardoor kwam hij
in de gemeentelijke (1935) en landelijke
(1933) politiek terecht.

Theo Thijssen,
de beroemdste
onderwijzer van
Amsterdam Oost
en Nederland
Gevangen

In 1939, zestig jaar oud, ging Thijssen
met pensioen. Na de Februaristaking in
1941 pakten de Duitsers hem op vanwege zijn rol als ex-vakbondsleider en
zat hij anderhalve maand gevangen in
het Huis van Bewaring aan de Amstelveenseweg. In 1943 werd hij getroffen
door verschillende ziektes en overleed
in de winter van datzelfde jaar. Op begraafplaats De Nieuwe Ooster staat een
monument voor Theo Thijssen, ontworpen door Jan Wolkers.
Dit jaar wijdt het Theo Thijssen Museum, Eerste Leliedwarsstraat 16, een
expositie aan zijn leven in Oost onder de
titel Tussen Artis en Nieuwe Ooster. #

Theo Thijssen met zijn laatste schoolklas van de Boerhaaveschool

Meer informatie:
www.theothijssenmuseum.nl

Kunsthek met gedichten
Het Kunsthek van het Oosterpark is te vinden
tegenover de Muiderkerk aan de Linnaeusstraat.
In de vitrines van het hek zijn dag en nacht kunstwerken te bezichtigen. De expositie laat in april
foto’s en gedichten zien die geïnspireerd zijn op
kunstbeelden in Oost. De gedichten zijn van Méland Langeveld die in onze krant zijn rubrieken
‘Onalledaags’ en ‘Sculpturen van Oost’ heeft.
Vorig jaar verscheen van deze dichter de bundel
‘Zijwaarts springen’.
Méland Langeveld schreef zes
gedichten, en liet zich daarbij inspireren door deze zes
beelden.
 ‘Communicatie’ (1995) van
Aart Lamberts. Het beeld staat
aan de noordzijde in het Oosterpark.
 ‘Spelende kinderen’ (1957)
van Gerda Rubinstein (de zus
van Renate Rubinstein). Het
beeld staat op het grote veld
van het Oosterpark.
 ‘Bolgewas’ (1969) van Paul
Koning. Het beeld staat in het

midden van het Oosterpark,
langs het water).
 ‘Bokkerijder’ (1957) van
Gerrit Bolhuis. Het beeld staat
in het midden van het Oosterpark.
 ‘Monument voor De Tachtigers’ (1992) van Jan Wolkers.
Het beeld staat aan de oostzijde van het Oosterpark, bij de
vijver).
 ‘Man & schaap’ (2003) van
Merijn Bolink. Het beeld staat
aan de noordzijde van het
Flevopark.

Zes ansichtkaarten van deze beelden, samen met de gedichten, zijn voor 5 euro te koop (per stuk zijn ze
1 euro) via: www.melandlangeveld.com
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Neem toch gerust wat
lahana sarmasi!
Tekst: Hella de Groot | Fotografie: Gerard Valentijn

De Salon in de Kastanjehof is net een huiskamer, warm en gezellig. Vijf
dagen per week komen hier overwegend oudere vrouwen met allerlei
verschillende achtergronden bijeen voor gezamenlijke activiteiten zoals
koken of wandelen. En iedere donderdag is Zeliha (38) erbij als allround
vrijwilliger. Ze kwam hier via ViiA en ze gaat voorlopig niet weg.

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

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

Helemaal op haar plek als gastvrouw

Een beetje zenuwachtig is ze
wel voor het interview, zegt
Zeliha, maar ze voelt zich als
vrijwilliger zo op haar plek in
de Kastanjehof dat ze er graag
over wil vertellen in de krant.
Een halfjaar geleden was
Zeliha na een lange, moeilijke
periode klaar om maatschappelijk actief te worden. Ze
dacht aan vrijwilligerswerk
in Amsterdam Oost, waar ze
als alleenstaande moeder met
haar drie kinderen woont.
Waar begin je, als je in je
omgeving weinig mensen kent
die als vrijwilliger werken?
Ze begon achter de computer:
‘Ik tikte op Google ‘vrijwilli-

die zowel goed Nederlands
als Turks spreekt en breed
inzetbaar is.

Honderd maal dank!
Het helpt de vrouwen in de
dagbesteding dat Zeliha er is:
‘Ik spring in waar het nodig is,
vaak praat ik wat met de vrouwen over dagelijkse dingen,
in hun eigen taal. En als er
ingewikkelde dingen spelen,
ga ik met hen apart zitten,
dan kunnen we ongestoord
bespreken wat er aan de hand
is. Ze vertrouwen mij.’
Sinds kort chauffeert Zeliha
de vrouwen desgewenst naar
arts of ziekenhuis. Niemand

Sinds kort chauffeert Zeliha de
vrouwen desgewenst naar arts
of ziekenhuis
gerswerk’ en ‘Oost’ in en, dan
kom je meteen bij ‘ViiA’ en
‘Post Oost’ uit. Post Oost kende
ik wel, ViiA nog niet.’ Zeliha
schreef zich via internet in
bij ViiA en gaf daarbij haar
voorkeur aan: ‘Ik wist dat ik
iets wilde doen met Turkse
ouderen, die groep kan wel
wat steun gebruiken. Ze spreken de taal niet en hebben
gezondheidsproblemen.’ Al
gauw nam ViiA medewerkster
Isabel contact op met Zeliha:
de Kastanjehof zou dolblij
zijn met een gemotiveerde
gastvrouw. Coördinator Marga
is nog altijd blij met Zeliha,

gaat voor de lol naar het
ziekenhuis, maar voor iemand
die het Nederlands nauwelijks
beheerst is ‘de witte wereld’
helemaal intimiderend.
Daarom was het prettig dat
Zeliha onlangs een van de
dames kon begeleiden naar
en in het ziekenhuis. ‘Ze heeft
me ongeveer honderd keer
bedankt, het is fijn dat ik iets
voor iemand kan betekenen.’
Zeliha wil meer met vervoer
doen, ‘meer chaufferen, vaker
mensen rondbrengen, uitstapjes maken, dat ligt me goed.
Dan heb ik wel een groter rijbewijs nodig. En ik moet mijn

ehbo ook halen.’
Zeliha kijkt plotseling op, haar
blik is gevallen op Rahma,
de enige Marokkaanse in het
gezelschap. Rahma zit rond
de hoek van de grote tafel en
kijkt wat voor zich. ‘Ik zie dat
ze een beetje alleen zit,’ zegt
Zeliha. Ze staat op en loopt op
Rahma af. Legt een hand op
haar schouder en fluistert wat
in haar oor.

Mens erger je niet
Op Rahma’s gezicht breekt de
zon door als Zeliha een plek
aan de lange tafel vrijmaakt
voor een potje mens-erger-jeniet. Zeliha brengt de stukken
in stelling, Rahma mag de
eerste dobbelsteen gooien. Ze
blijkt een gave te hebben voor
het gooien van zessen. Het ene
na het andere poppetje van
haar medespelers moet terug
naar het hok. ‘O, ik zie het al,’
merkt coördinator Marga in
het voorbijgaan op, ‘Rahma is
weer aan het winnen!’ Rahma
lacht. Ze wint inderdaad. Snel
en glansrijk.
‘Voorzichtig dames, ze zijn
scherp!’ zegt Marga even later
tegen enkele vrouwen die
enthousiast het mes zetten in
een grote bos peterselie. De
peterselie wordt met gehakt
en kruiden gerold en gebakken in bladerdeeg van kool.
Zeliha biedt het bezoek een
stuk lahana sarmasi aan.
Heerlijk.
Het is onmogelijk om je hier
niet welkom te voelen.
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Eyup Sultan wil rechtvaardigheid
en respect
Tekst Mirjam Ringer | Fotografie: Gerard Valentijn

‘Het gaat niet om het bidden, maar om wat je doet.’ Dat is de
overtuiging van Ibrahim Görmez van de Eyup Sultan. Mirjam
Ringer gaat op onderzoek. Dit is de derde aflevering over
levensbeschouwingen in Oost.
Weifelend open ik de deur van Eyup
Sultan in de Transvaalbuurt. Dit gebouw heeft meerdere functies en biedt
ook plaats aan een moskee. Asim Han
komt naar beneden om me te ontvangen. Samen met Ibrahim Görmez
beantwoordt hij mijn vragen. Met trots
vertellen zij wat dit Turks-cultureel
centrum beoogt. Asim Han is bestuurslid van Eyup Sultan en speciaal belast
met jeugdzaken. Net als bij andere
godsdiensten is het hier ook niet vanzelfsprekend dat de jeugd nog naar de
moskee komt. Volgens Reyhan Görmez
is dat ook niet nodig: ‘Het gaat bij ons
niet alleen om bidden, maar ook om
wat je doet’. Hij vindt het belangrijker
om de jeugd respect en een gevoel
voor rechtvaardigheid mee te geven,
dan om ze naar de gebedsdiensten te
trekken.

Thuis voelen
Daarom gaan vooral de ruimten waar
de cursussen worden gegeven de
heren zeer aan het hart. Op onze sokken lopen de fotograaf en ik door de
kantoor- en cursusruimten. We horen
dat Görmez en Han heel blij zijn met
de nieuwe computers, die vooral voor
jongeren een hulpmiddel zijn om te leren. Er zijn hier ook cursussen die hen

ondersteunen bij solliciteren, maar
Görmez en Han willen de jongeren
ook een sociale omgeving bieden. Ze
hoeven niet naar de moskee, maar ze
moeten zich hier thuis voelen. Op mijn
vraag of de jongeren dan later nog wel
religieus zullen blijven, antwoordt
Görmez: ’Mensen hebben religie
nodig. Het biedt ze rust. Allah heeft de
mensen niet nodig, de mensen hebben
Allah nodig. Religie is niet van ons, dat
kunnen we aan Allah overlaten.’

Intercom
In de eigenlijke moskeeruimte krijgen
we uitleg over de gebedstijden. Moslims bidden vijf maal per dag, maar
niet iedereen kan daaraan voldoen.
Het is lastig om daarvoor je werk te
onderbreken of om, als je op school zit,
daarvoor de les uit te gaan. Daarom
is het mogelijk om later op de dag je
gebeden in te halen. In de ruimte is
een mooie preekstoel waar vandaan,
vooral op vrijdagmiddag, de imam
zijn preek houdt. De imams die in
deze moskee worden benoemd hebben altijd een academische opleiding
genoten.
In een andere ruimte kunnen de vrouwen het gebed en de preek volgen via
een intercom.

Han en Görmez: ’Het gaat ons niet alleen om bidden, maar ook om wat je doet.’

Concessies

Moskee wordt kantine

Op mijn vraag waarom er geen gebedsoproep vanaf een minaret plaatsvindt,
antwoordt de heer Görmez dat dat
geen religieuze verplichting is. Als
ik via internet daar meer over probeer te vinden, begrijp ik dat er in de
Nederlandse samenleving niet altijd
positief op een islamitische gebedsoproep wordt gereageerd. Onze fotograaf
vraagt zich verbaasd af waarom er dan
wel zoveel kerkklokken klinken. ‘Om
in harmonie met anderen te kunnen
leven moet je soms concessies doen,’
zegt Görmez. ‘In Nederland moet je je
aan de regels houden. Want Allah zegt
in de Koran: Wat je aan mij schuldig
bent moet je met mij bijleggen, maar
wat je aan een ander mens schuldig
bent, dat moet je met die ander zien
goed te maken.’

We nemen een kijkje bij de wasgelegenheid. Voor het gebed moeten
moslims zich ritueel wassen. Dat geldt
zowel voor de mannen als voor de
vrouwen. De handen, onderarmen,
gezicht en de voeten en de onderbenen
worden nauwkeurig gewassen.
Tenslotte komen we in de kantine terecht. Een prachtige hoge ruimte, betegeld met tegels in heldere kleuren. Dit
was vroeger de moskeeruimte, maar
vanwege veiligheidsoverwegingen,
wilden ze die niet meer aan de straatkant hebben. Nu kan iedereen van
deze eetgelegenheid gebruik maken.
Buurtbewoners kunnen gerust hier
binnenlopen vinden Han en Görmez;
iedereen is welkom. #

Dierenbeschermers
gaan de wijk in

Mijndieriszoek.nl
De Dierenbescherming wil proberen
het welzijn van mens en dier in de wijk
te vergroten en pakt verwaarlozing of
mishandeling van dieren aan. Komt de
eigenaar van een huisdier toch in de
problemen, dan wil ze bijspringen. Dat
kan financieel, of met raad en daad.
Schaf in elk geval geen huisdier aan via
Marktplaats, dierenwinkels of malafide
fokkers.
Hoe het met kater Jantje gaat? Jantje is
al een paar weken niet meer op komen
dagen. Zijn bakjes met water en voer
staan onaangeroerd op het terras van
de Avonden. Jantje is weg. Heeft hij een
nieuwe verblijfplaats gekozen? Is hij
onder een auto gekomen? Gelukkig is
Jantje gechipt. De vaste bezoekers en de
eigenaren van de Avonden missen Jantje. Ikzoekbaas.nl en Mijndieriszoek.nl
zijn sites die kunnen helpen.

Tekst en fotografie: Dick Feenstra

Wat doen we met een zwerfkat? En waarom mogen we de
duiven niet meer voeren? De Dierenbescherming kan het
overal komen uitleggen.
Een vermagerde cyperse kat loopt café/
restaurant de Avonden binnen op 16
september, even na zessen in de avond.
Hij springt op de barkruk en krijgt van
Michel, één van de eigenaren, plakjes
ossenworst. Het blijkt een kater, krijgt
van de vaste bezoekers de naam Jantje
en vestigt zich op het terras aan de
Brinkstraat. Meerdere buurtgenoten
proberen de kat een nieuw thuis te
geven, maar Jantje keert steeds binnen
een paar uur terug naar zijn terras. Een
zorgzame dame zorgt voor een droge
slaapplek in een doos van piepschuim,
hoog en droog op een rustige plek.

Gedumpt?
Enkele weken later gaan de eigenaren
van de Avonden met Jantje naar de
dierenarts. Die ziet een kerngezonde,
gecastreerde kater van ondertussen 6,5
kilo, 4 tot 5 jaar oud en hij chipt Jantje.
Op Facebook is een oproep geplaatst
en in de buurt is navraag gedaan,
maar een eigenaar heeft zich nog niet
gemeld. Wat is er gebeurd met deze
kat, waardoor ging die zwerven? Heeft
de eigenaar hem gedumpt? Kon die niet

meer voor het beest zorgen?
De Dierenbescherming wil niet, dat
er meer gevallen als Jantje bijkomen.
Daarom zijn de vrijwilligers een nieuw
project gestart met de naam Dierenwelzijn in de wijk. Vier wijkvoorlichters
gaan de wijken van Amsterdam in om
bewoners te informeren over de aanschaf van een huisdier.

Geen voer, geen overlast

Dier en plezier
Een huisdier heeft een thuis nodig,
liefde, ruimte, voer, een goede verzorging, onderhoud en tijd. Een middelgrote hond kost al gauw honderd euro
per maand, moet minstens 2,5 uur per
dag uitgelaten worden en heeft zijn
jaarlijkse injecties nodig.
En zo zijn er meer verantwoordelijkheden voor de eigenaar: poep moet opgeruimd, het dier geborsteld, eventueel
ontwormd en een dierenartsconsult
kost zo’n 40 euro. In het asiel aan de
Ookmeerweg, zitten op dit moment 83
honden en 100 katten. Bezint, eer je
aan een huisdier begint, is het motto
van de actie van de Dierenbescherming.

Jantje, niet langer vermagerd, op het terras
van De Avonden

De vier wijkvoorlichters willen het
besef vergroten dat een (huis)dier een
levend wezen is, dat pijn of stress kan
hebben en dat zorg en liefde nodig
heeft. Ze willen niet dat er meer zwerfdieren bijkomen. Zijn bijvoorbeeld katten niet gecastreerd of gesteriliseerd,
dan worden het er steeds meer en
bedreigen de Amsterdamse vogelstand.
Maar als er geen overlast is, kunnen
mens en dier harmonieus samenleven.
Dan geeft een dier plezier en is dat een
verrijking voor iedere wijk.

Huisvuil, brood en voedsel, horen
niet op straat of in de natuur vindt
de Dierenbescherming. Wie zo wel
dieren blijft voeren, veroorzaakt
overlast omdat het ratten, duiven
en meeuwen aantrekt. Als er geen
overlast is, hoeven die beesten ook
niet dood gemaakt te worden.

De Dierenbescherming komt graag
in uw buurthuis, school, vereniging
of club voorlichting geven. Heeft u
interesse, neem dan contact op met
de regio Noordwest: via 06 27861020
of info.regionoordwest@dierenbescherming.nl
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Eenzaamheid in de stad

Zo lang je loopt

Tekst: Ouderen Advies Raad Oost

De OAR-Oost organiseert een themabijeenkomst over eenzaamheid waar
ook de Gemeente Amsterdam zich tegen inzet. In 2016 is het aantal eenzame
Amsterdammers toegenomen. Bijna elf procent van de Amsterdammers
voelt zich ernstig eenzaam en een derde voelt zich matig eenzaam. Eenzame
mensen hebben vaker een ongezonde leefstijl en meer gezondheidsproblemen, zoals depressies, hart- en vaatziekten.

Als startpunt voor de themabijeenkomst die de OAR-Oost
wil organiseren, dient het
Stadsgesprek in de Balie over
‘Eenzaamheid in de Stad’ van
19 december 2016 waaruit
een aantal onderwerpen zijn
overgenomen. In het Stadsgesprek is gekozen voor de
definitie van Anja Machielse,
filosofe en schrijfster van het
boek Empowerment van de
kwetsbare ouderen. Zij omschrijft eenzaamheid als volgt:
moeite met het opbouwen en
onderhouden van een netwerk, waarbij het verlies van
binding het belangrijkste is.
Eenzaamheid speelt in alle
leeftijdscategorieën en hoort
volgens haar bij het leven. Op

oudere leeftijd is het risico op
eenzaamheid groter, omdat
dierbaren wegvallen en het
meer moeite kost nieuwe bindingen aan te gaan. Het gevoel
nergens meer bij te horen
overheerst.
Er zijn drie groepen te onderscheiden die elkaar kunnen
overlappen:
• Eenzamen: zij hebben wel
contact maar voelen zich toch
eenzaam door het ontbreken
van wederkerigheid in het
contact. Zij missen een luisterend oor en aandacht voor
elkaar.
• Contactarmen: zij hebben
weinig contact, maar voelen
zich niet eenzaam en het con-

Ekodis Natuurvoeding
Beukenplein 73, 1092 BB Amsterdam
020 6946327

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

tact voldoet aan hun behoefte.

• geïsoleerden: mensen die

weinig of geen persoonlijke
contacten hebben en zich
daardoor eenzaam en ongelukkig voelen.
De definities zijn overgenomen uit het werkboek Eenzaam ben je niet alleen.

Oorzaken vereenzaming
Eenzaamheidsgevoelens
kunnen het gevolg zijn van
het overlijden van dierbaren,
scheiding, ontslag of verhuizing. Als maatschappelijke
factoren worden individualisering, armoede en werkloosheid genoemd, net als toename van de verstedelijking,
het verschil tussen stad en
platteland, de veranderde rol
van de kerk, ontheemding,
vergrijzing en vervreemding.
Daarnaast spelen persoonlijkheid en gezondheid een rol.
Het niet kunnen meegaan met
de tijd, verlies, tegenslag
en veranderingen behoren
tot het alledaagse leven.
Deze zogenaamde life-events
vragen om flexibiliteit, creativiteit en het vermogen om
met nieuwe situaties om te
gaan. Talenten, die per persoon verschillen.
Michaela Schöneberger doet
namens de GGD onderzoek
naar eenzaamheid. De laatste
onderzoekscijfers die op 30
januari 2017 in Pakhuis de
Zwijger werden aangehaald
zijn uit 2012. Per stadsdeel varieert de spreiding van 7% van
de bevolking in het Centrum
tot 14% in Nieuw West. Eenzaamheid komt in alle leeftijdsgroepen voor, maar het
risico verschilt per leeftijd. Bij
de indeling van eenzaamheid
naar leeftijd scoort de groep
van 75+ het hoogst met 12%.
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Satéprikker
‘De rol van de politiek is
bescheiden in het bestrijden
van eenzaamheid en voornamelijk facilitair’, aldus
wethouder Vliegenhart in
het Stadsgesprek in de Balie.
Er is een budget beschikbaar
voor eenzaamheid en armoedebestrijding. Als metaforen
gebruikt hij de termen: ‘vitamine A’ en ‘de satéprikker’. De
A staat voor aandacht en de
satéprikker voor verbinding.
Zijn aanpak bestaat uit drie
hoofdlijnen:
• De metafoor van de ‘satéprikker’ als verbindingsstuk
tussen de talrijke projecten en
buurtinitiatieven.
• Meer geld naar professionele
organisaties.
• Bewustwording: vitamine A
van aandacht.
Welke organisaties kan de
satéprikker verbinden? Een
aantal is in het stadsgesprek
aan bod gekomen zoals de
Regenbooggroep, Stichting
Humanitas en het Bankjescollectief. De Regenbooggroep
en stichting Humanitas zijn
bekend. Nieuw is het Bankjescollectief. Het initiatief komt
van Jesse Jorg. Hij wil door
het plaatsen van een bankje,
de stoep veranderen in een
‘openluchtcafé’ en op die manier de buurtgenoten stimuleren elkaar te ontmoeten en
beter te leren kennen onder
het motto: ‘begin met je eigen
stoep’.

...na het bellen
wordt het
levensverhaal
van een
‘onzichtbaar’
mens verteld...
Pakhuis de Zwijger gaf op 30
januari 2017 met ‘Zorg in de
Stad, alleen in Amsterdam’,
een creatieve invulling aan
het onderwerp. Jannah van
Loontjes las haar aangrijpende gedichten De eenzame
Uitvaart en De poel des Doods
voor als dichterlijke omlijsting voor een menswaardig
afscheid van personen, waarover weinig bekend is en die
onder erbarmelijke omstandigheden en eenzaam zijn
overleden.
Het street-art project ‘one minute in my shoes’ plaatst een
schoen als kunstproject in de
openbare ruimte, met daarin
een 06-nummer. Na het bellen
wordt het levensverhaal van
een ‘onzichtbaar’ mens verteld, dat eindigt met de vraag:
wat zou jij doen als je in mijn
schoenen stond?

Als voorbeeld van iemand in
sociaal isolement geldt Sjane.
Ze is vorig jaar gevallen en
heeft haar heup gebroken.
Sindsdien gaat het bergafwaarts met haar en raakt zij
steeds meer geïsoleerd. Sjane
is 86 jaar en woont al 60 jaar
in Amsterdam. Op haar 16e
vertrok zij in haar eentje per
boot vanuit Soerabaja naar
Nederland. Niet uit eigen wil
maar door de politieke situatie
in Indonesië toentertijd, heeft
zij deze stap gezet. Door haar
Nederlandse nationaliteit was
haar veiligheid daar niet langer gegarandeerd en wilde ze
niet het risico lopen om in de
prostitutie terecht te komen.
Een lot dat veel jonge meisjes
en vrouwen onder de Japanse
bezetting is overkomen, aldus
Sjane.
Het gezin is na de oorlog
herenigd en bij elkaar gaan
wonen op een etagewoning in
Amsterdam-Oost. Zij is jong
getrouwd en moeder geworden van een dochter. Het
huwelijk hield geen stand. Het
vertrek van haar man voelde
niet als een groot verlies. Haar
ouders waren haar tot steun,
woonden binnen handbereik
en er was een hechte band
met haar dochter. In de loop
der jaren vielen steeds meer
dierbaren weg: haar ouders,
broer en zus zijn overleden.
Als grootste gemis heeft zij het
vertrek van haar dochter naar
de USA ervaren. Haar enige
kleinzoon bleef in Nederland
wonen: buiten de stad, in
Almere. Hij is onlangs vader
geworden en daardoor minder in staat naar haar toe te
komen. Zij ziet hem nu alleen
in de weekenden.
Een jaar geleden fietste Sjane
nog, was zij actief en deed
haar eigen boodschappen. Na
de val is zij meer en meer aan
huis gekluisterd en van hulp
afhankelijk. De laatste tijd
wordt zij steeds vergeetachtiger en denkt dat haar zuster
en broer nog in leven zijn.
Haar dochter woont ver weg
en haar kleinzoon kan door
de gezinsuitbreiding minder
aandacht aan haar besteden.
Sjane voelt zich eenzaam en
aan haar lot overgelaten. Een
Hindoestaans gezegde sluit
hier mooi op aan: ‘zo lang je
loopt, leef je’.

Actief worden
Het is nu aan de werkgroep
van de OAR-Oost om een
keuze te maken uit de diversiteit aan aanbod, oorzaken en
invalshoeken. Het doel is om
in samenwerking met professionele - en vrijwilligersorganisaties vorm en inhoud te
geven aan de themabijeenkomst. Het onderstreept het
belang om actief te zijn en in
beweging te blijven. #
De OAR-Oost roept de lezers
op om zich aan te sluiten
bij de werkgroep of ideeën
te mailen. Dit kan via het
volgende emailadres:
t.jongejanmaat@chello.nl
Meer info vindt u op onze
website www.oar-oost.nl

Nummer 192

#DWARS Dynamo 21

DWARS DOOR DE BUURT

Dag van de Voorschool: woensdag 12 april
Op de voorschool kan een
kind spelen en leren tegelijk.

Agenda
Buurtpunten in Oost:
Voor alle vragen waar u alleen
niet uitkomt. Voor informatie
over vrijwilligerswerk,
activiteiten in de buurt,
mantelzorgondersteuning,
administratie sorteren en uw
financiën.

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

Transvaalbuurt
Buurtpunt Transvaal
Hofmeyrstraat 67,
vrijdag 10.00-12.00 uur

Oosterparkbuurt
Buurtpunt Kastanjehof
Kastanjeplein 60,
donderdag 13.00-15.00 uur

Van 10-15 april is het de Week van het Jonge Kind.
In die week op woensdag 12 april openen de voorscholen in Amsterdam hun deuren voor een
vrijblijvende kennismaking. Ouders met peuters
kunnen een kijkje nemen in de voorscholen.

Gratis training voor
mantelzorgers
Zorgt u voor een dierbare? Dan is er voor u als
mantelzorger een gratis training. Een volgende
training start 12 april.

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

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

Kijk op:
www.dynamo-amsterdam.nl
telefoon 020 46 09 300
info@dynamo-amsterdam.nl
facebook Dynamo beweegt tot
meedoen
twitter @Dynamo020
Voor jongeren:
www.dynamojongeren.nl
Vraag en aanbod van en voor
bewoners: www.buuv.nu
Opstap naar werk, vrijwilligerswerk en activiteiten:
www.postoost.nl

Iemand die intensief zorgt
voor een dierbare wordt een
mantelzorger genoemd en
hier komt veel bij kijken.
Dynamo traint mantelzorgers
om deze zorg wat te verlichten. De volgende training voor
mantelzorgers in Amsterdam
Oost start woensdag 12 april.
Tijdens de training komen
de volgende vragen aan bod:
Welke regelingen en voorzieningen kan je inzetten? Hoe
organiseer je de administratie? En hoe zorg je goed voor
jezelf?
‘Er zijn enorm veel mogelijkheden de zorg slimmer te
organiseren!’ aldus trainster
Gaby Terlingen. ABZ staat

voor Administratie, Budget
en Zorg. Een overzichtelijke
administratie helpt in het
berekenen van voordelen bij
de belastingdienst en het aanvragen van andere financiële
voorzieningen. Overzicht in
budget geeft rust.
En wat betekent ‘de zorg’
voor de mantelzorger? Neem
bijvoorbeeld de zorg voor een
partner die lijdt aan Alzheimer of een lichamelijke of
geestelijke beperking heeft.
De persoon verandert. Dit kan
heel ingrijpend zijn. Ook hier
wordt uitgebreid aandacht
aan besteed.
De ABZ-cursus is gratis voor
mantelzorgers die wonen
of voor iemand zorgen in
Amsterdam Oost. Interesse?
Op woensdag 12 april (19.00
- 22.00) start de volgende
cursus. #
Voor meer informatie en
aanmelding kunt u contact
opnemen met Gaby Terlingen
via 06-19456699 / gterlingen@
dynamo-amsterdam.nl

De Stadspas
De Stadspas is er voor mensen met een krappe beurs.
Om (ont)spannende uitjes
mogelijk te maken en bepaalde voorzieningen toegankelijk te houden.
Met de Stadspas krijgt u veel
korting. Bijvoorbeeld bij het
zwembad, de bibliotheek of de
bioscoop.
Soms is iets gratis. Soms hebt
u de Stadspas nodig om andere extra’s van de gemeente
te krijgen. Zoals het gratis
bezoek aan de dierenarts,
een gratis identiteitskaart of
andere extra’s voor kinderen.

Voor kinderen is er extra voordeel in de schoolvakanties.

Stadspas aanvragen?
Er zijn twee eisen voor de
stadspas met de groene stip:
• U hebt een laag inkomen.
• U hebt weinig geld.
Als u AOW ontvangt krijgt u
automatisch de Stadspas met
blauwe ruit toegestuurd. Hebt
u AOW én een laag inkomen?
Dan kunt u de Stadspas met
groene stip aanvragen, u kunt
dan van meer aanbiedingen
gebruik maken.

Info over aanbiedingen?

• In de krant Amsterdam (dit

De gemeente Amsterdam wil
meer peuters (2 tot 4 jaar) op
de voorschool, zodat zij beter
voorbereid naar de basisschool gaan en een goede start
maken. De voorscholen die op
woensdag 12 april meedoen
aan deze dag zijn open van
9.30 tot 12 uur. Op de Dag van
de Voorschool kunnen ouders
samen met hun kind zien en
beleven wat de voorschool
betekent.
Ouders krijgen een rondleiding en informatie over wat
de kinderen dagelijks doen op
de voorschool. Ook kunnen
kinderen ter plekke ingeschreven worden.

Dynamo krijgt een 8.5
De allerjongste Amsterdammertjes kunnen samen spelen
en leren bij Dynamo. Dat kan
op meer dan 40 locaties in de
eigen vertrouwde buurt.
Ouders geven de voorscholen
en peuteropvang van Dynamo
het rapportcijfer 8.5. Wat
ouders vooral waarderen is
de betrokkenheid en ervaring
van de pedagogisch medewerkers, de prettige sfeer en dat
kinderen veel leren. Bovendien gaan de kinderen heel
graag naar de voorschool of
peuteropvang. #
Kijk op www.dynamo-amsterdam.nl voor een voorschool/
peuteropvang bij u in de
buurt en kom langs.

Belastingworkshop
Heeft u van de belastingdienst een brief ontvangen dat u verplicht bent om aangifte te doen?
Heeft u hierbij hulp nodig? Kom dan naar de
Belastingworkshop van Dynamo.
Hulp bij belastingaangifte 2016
U krijgt hulp bij uw belastingaangifte over het jaar 2016.
Heeft u geen brief van de
belastingdienst ontvangen,
dan bent u vanaf mei weer
welkom in deze workshop.
De Belastingworkshop vindt
plaats in het dienstencentrum
Oosterpark (’s-Gravesandeplein 19, tel. 020 46 20 300).
Meldt u zich bij de balie op
een dinsdag van 7 maart t/m
25 april om 13.30, 14.30 of
15.30 uur. U hoeft zich vooraf
niet aan te melden. Als alle
computers bezet zijn moet u
even wachten.

Voorbereiden

Als u iemand naar Dynamo
stuurt om voor u uw aangifte te doen dan moet u die
persoon machtigen. Dynamo
heeft machtigingsformulieren!
Die kunt u ophalen in dienstencentrum Oosterpark. Met
een machtiging, een kopie van
uw paspoort en de benodigde
papieren kan deze persoon
dan bij Dynamo de aangifte
voor u doen.

Neem de volgende informatie (ook evt. van uw partner)
mee: uw jaaropgave(s) 2016,
uw DigiD code, uw voorlopige
aanslag 2016, evt. aftrekbare
kosten (zoals tandartsrekeningen en eigen bijdrage medicijnen), brief (oproep) van
Belastingdienst om aangifte te
doen.

Is uw vermogen hoger dan
e 25.000,- p.p. en is uw inkomen als alleenstaande hoger
dan e 22.200,- of e 30.150,voor een meerpersoonshuishouden? Dan kunnen wij u
niet helpen met uw belastingaangifte. U moet dan een belastingconsulent raadplegen. #

is een huis-aan-huis blad van
de gemeente Amsterdam)
• MUG magazine (maandblad
voor uitkeringsgerechtigden,
verkrijgbaar op veel plaatsen
in de stad)
• Kijk op: www.amsterdam.nl/
stadspas -> Aanbiedingen met
groene stip of blauwe ruit.

Hoe aanvragen?
Als de gemeente al weet dat
u recht heeft op de Stadspas,
dan hebt u rond 27 augustus
2016 automatisch de nieuwe
Stadspas ontvangen.
Als u geen Stadspas heeft
gekregen en deze wilt aanvragen, dan kan dat via de
website www.amsterdam.
nl/stadspas, u kunt daar het
formulier online invullen of

downloaden en afdrukken. Als
u geen computer heeft kunt
u het formulier telefonisch
aanvragen bij de gemeente:
020-2526000.

Hulp nodig?
U kunt naar een financieel
spreekuur gaan. Daar helpen
ze u met het aanvragen van
de Stadspas. In Oost kunt u
hiervoor terecht bij de formulierenworkshop van Dynamo
iedere donderdag om 13.30
uur ’s Gravesandeplein 19.
Het is geen inloop dus komt u
wel op tijd. Bent u niet in staat
om naar de formulierenworkshop te gaan, dan kunt u ook
terecht op de spreekuren van
de buurtpunten van Dynamo
bij u in de buurt. #
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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.

Studenten adviseren 50+’ers
Tekst: Melanie Deen en Dianne Vieveen
Het Juridisch Spreekuur ontvangt tijdens de inloopspreekuren ook cliënten die 50+ zijn en
vragen hebben over ontslag en uitkeringen. In dit artikel besteden wij daarom aandacht aan
50-plussers die werkzoekend zijn en/of toe zijn aan een nieuwe uitdaging. Erik Lambooy en
Irma de Jong zijn respectievelijk oprichter en lid van het Netwerkcafé Amsterdam en de
Werkestafette Amsterdam.

Netwerkcafé Amsterdam
Netwerkcafé Amsterdam is
opgericht door een groep
betrokken 50-plussers.
Dit café streeft de volgende
doelen na:
• 50-plussers in contact
brengen met toekomstige
opdrachtgevers of
• 50-plussers informeren
en adviseren, indien zij als
zelfstandige aan de slag willen
gaan of een eigen bedrijf willen opzetten.
Iedere eerste donderdag
van de maand worden er
netwerkontmoetingen en
workshops georganiseerd. De
themabijeenkomsten gaan
over zelfinzicht, persoonlijke
presentatievaardigheden en
digitale vaardigheden. Ze

worden gehouden in Post
Oost (Wijttenbachstraat 36hs).
Meer info: www.netwerkcaféamsterdam.nl

Werkestafette
Amsterdam
Werkestafette Amsterdam
houdt in dat deelnemers zich
inzetten voor elkaar, zodat
men in beeld komt bij werkgevers of opdrachtgevers. De
werkestafettes vinden elke
donderdagochtend plaats in
De Meevaart (Balistraat 48A).
Meer info : www.netwerkcafeamsterdam.nl/category/
werkestafette.

50+ en ontslag wat nu?
Gebleken is dat bijna geen
enkele 50-plusser die ontsla-

Energiecoach
Wie in Amsterdam woont, kan thuis advies krijgen van een
Energiecoach. Energiecoaches zijn vrijwilligers ondersteund,
getraind en begeleid door !WOON. Wij kunnen dit de komende
vier jaar doen dankzij een extra bijdrage van de gemeente
Amsterdam.
De speciaal getrainde Energiecoaches kijken samen met je
naar je huis en je energiereke-

ning en bespreken met je hoe
je thuis energie kunt besparen
door bijvoorbeeld anders om

Huurverhoging 2017

gen wordt, had verwacht dat
dit hem ooit zou overkomen.
Naast alle praktische zaken is
er ook op juridisch vlak veel
onduidelijk. Hoe zit het met
mijn inkomen? Heb ik na mijn
ontslag recht op een uitkering
en hoelang? Krijg ik wel een
uitkering als ik een koopwoning heb? Mag ik als ik een
uitkering geniet vrijwilligerswerkzaamheden verrichten?
Het antwoord op de laatste
vraag luidt als volgt: men kan
tegenwoordig, in verband met
gewijzigde wet- en regelgeving, vrijwilligerswerk doen
zonder dat de bijstandsuitkering wordt verlaagd. De
hoogte van de bijstandsuitkering verandert niet als de
vergoeding voor het vrijwilli-

In tegenstelling tot voorgaande jaren is er echter slechts
sprake van twee categorieën
(i.p.v. drie), namelijk: voor
de huishoudinkomens tot
e 40.349 maximaal 2,8%, voor
de inkomens daarboven niet
meer dan 4,3%.
Om deze laatste huurverhoging te kunnen vragen moet
de verhuurder een verklaring
meezenden van de Belastingdienst met daarop een
indicatie van het huishoudinkomen. Daarbij wordt 2015
als peiljaar gehanteerd. Zowel
corporaties als particuliere

verhuurders kunnen deze
gegevens opvragen.

Huursombenadering
Nieuw in 2017 is de huursombenadering. De gemiddelde
huursom voor zelfstandige
woningen van corporaties
(dus niet van particulieren!)
mag in een kalenderjaar
slechts met een beperkt percentage stijgen: 1,3 %. Corporaties mogen zelf bepalen aan
welke huurders ze een hogere
huurverhoging geven (binnen
de grenzen van het wettelijk
toegestane) en aan welke een

Over deze onderwerpen zijn
er in het verleden al artikelen
geschreven. Die zijn te vinden
op onze site (www.hva.nl/
hetjuridischspreekuur onder
het kopje ‘HJS in Dwars door
de buurt’). #

BOOT-Oost/HJS: Batjanstraat 1b, 1094 RC Amsterdam
inloopspreekuren: di. t/m do. van 13:00-17:00 uur
telefoon: 020 - 665 80 15
algemeen telefoonnummer HJS: 06 - 211 588 82
website HJS: www.hva.nl/hetjuridischspreekuur

te gaan met verlichting en verwarming. Daarbij wordt ook
advies gegeven over eenvoudige toepassingen voor isolatie.
De Energiecoach besteedt
bovendien aandacht aan veiligheid. Indien nodig wordt,
als je daarmee akkoord gaat,
een koolmonoxidemelder en/
of een rookmelder geplaatst.
Het advies en huisbezoek zijn
voor bewoners gratis. In het
bespaarpakket dat de energie-

coach meeneemt naar de woning zitten o.a. radiatorfolie,
tochtband, een brievenbusborstel, een waterbesparende
douchekop en LED lampen.
Uit het bespaarpakket kan je
gratis een keuze maken uit
producten ter waarde van
e 15,-. Aanvullend zijn de andere producten te koop tegen
50% van de inkoopprijs.
Meer informatie over het
aanbod van de Energiecoach

is te vinden op de speciale
website www.energiecoach.
amsterdam. Je kunt daar ook
direct een huisbezoek aanvragen of, als je zelf Energiecoach
wil worden, je aanmelden als
vrijwilliger. #

lagere, of zelfs helemaal geen
huurverhoging.

feitelijke inkomen over 2015,
2016 of 2017 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.
• Er ontbreekt een inkomensverklaring van de Belastingdienst in het voorstel (alleen
nodig voor inkomensafhankelijke huurverhogingen).
• Huurder heeft een CIZindicatie 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 2,8 %).
• De woning vertoont onderhoudsgebreken en er loopt

een procedure bij de huurcommissie (of deze wordt vóór
1 juli gestart).
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 elke
maandag van 19 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 020-5230150 of
met oost@wooninfo.nl. #

Bezwaar
Eind april zal waarschijnlijk ook bij u de huurverhogingsbrief
weer op de deurmat vallen. Ook dit jaar maakt de regering
inkomensafhankelijke huurverhogingen mogelijk voor sociale
huurwoningen.

gerswerk maximaal e 95,- per
maand is (met een maximum
van e 764,- per jaar). Let op:
voor een WW-uitkering gelden
andere voorwaarden en
bedragen! Daarnaast zijn er
vaak vragen over de pensioenregeling en de AOW-uitkering.

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

Info: www.energiecoach.
amsterdam

!WOON
Tweede Boerhaavestraat 46hs
telefoon: 020 - 523 01 30
info: www.wooninfo.nl
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De gratis advertentierubriek
van Dwars door de Buurt
Deze rubriek is bedoeld als service
voor onze lezers. U kunt als particulier
of stichting een gratis advertentie,
oproep of mededeling plaatsen.
Er worden geen commerciële boodschappen geplaatst. Uw informatie
moet voor de deadline bij ons binnen
zijn en mag hooguit uit 200 tekens
bestaan. Zie hiernaast in het colofon
voor de deadline en het mailadres.

Orkestival
Op 11 april van 9.00 – 16.30 uur is in Het
Concertgebouw het 28ste Orkestival. 400
scholieren, waarvan velen uit Amsterdam
Oost, met een passie voor orkestmuziek
nemen bezit van het podium van het
Concertgebouw.
Meer info: www.concertgebouw.nl.
ZOEV Hardlopen
Op woe 19 april begint een beginnerscursus hardlopen, van 19.30 – 20.30 uur en
12 weken lang. Op ma 17 april begint een
vervolgcursus hardlopen, ook van 19.30 –
20.30 uur en 12 weken lang. Aanmelden
en meer info: www.zoev.net.
Stadsmaquette
Het Architectuurcentrum Amsterdam
(ACAM) wil een stadsmaquette bouwen
van 400 m2 groot. Ook uw donaties en
verhalen zijn zeer welkom. Voor meer
info: www.stadsmaquette.amsterdam.
Vallen Verleden Tijd
Vallen veroorzaakt vaak valangst en
minder bewegen. Het is echter belangrijk
dat u in beweging blijft om het vallen te
voorkomen. 10 lessen valpreventietrai-

ning van 1 uur door 2 fysiotherapeuten.
Start: do 13 april. Kosten: e 15,00 voor
10 lessen. Plaats: fysiotherapie de Gooyer
von Zesenstraat 298. Info en aanmelden:
Edith Schoen-Bleijenberg tel. 0622376862 of eschoen@cordaan.nl.
Mindful bewegen
Wil je leren hoe je zo kunt bewegen
dat je lichaam zich kan herstellen en
ontspannen (met een combinatie van Bioalignment en stress-release)? Kom dan
op di van 10-11 uur of woe van 19-20 uur
naar de yogalessen van Natalie Dalmeyer
in het Mudra centrum in de Domselaerstraat 42 in Oost.
Van 29 april t/m 6 mei is er een yoga/
wandelretraite i.s.m. Chateau de la
Partoucie in Frankrijk. Voor deelname
aan lessen of retraite of meer info:
www.positivelifestyle.eu
SeniorenStudent
Jong + Oud = Goud: Stichting SeniorenStudent heeft 500 nieuwe plaatsen
beschikbaar voor senioren die graag aan
een studentvrijwilliger willen worden gekoppeld! Voor aanmelden en meer info ga
naar: www.stichtingseniorenstudent.nl.
Bijles
Voor bijles, groeplessen, communicatiecursussen, voorbereidingen op toetsen,
e.d. is er het Karin Bijles Centrum. Voor
meer info: www.karinbijlescentrum.nl.
Korenfestival
Op zaterdag 20 mei is er in de Muiderkerk, Linnaeusstraat 92, het Korenfestival. Eén van de deelnemende koren
is kamerkoor Airone. Meer info over
dat koor: www.kamerkoorairone.nl.
Klaverjassen
Tiny’s Amsterdamse Klaverjasclub zoekt
nieuwe leden. Iedere zondag van 13.00 –
17.00 uur in Servicepunt Jeruzalem, van ’t
Hofflaan 29. Kosten 2,50 per keer. Vragen
en/of aanmelding: 020-7860321 (Tiny).

Acupunctuur
ACTIE: Gratis Intake en
eerste behandeling
(Actie t/m 31 mei 2017)

Dwars door de buurt is een onafhankelijke lokale krant die in 2017 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.

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

Bel of e-mail voor een afspraak:
06 - 206 015 00 / acuprac@xs4all.nl

Kernredactie:
Anneke Hesp, Arie van Tol,
Melissa Plomp en Rose Bartholomé

Behandeling wordt door veel
aanvullende zorgverzekeraars
vergoed – check met uw
verzekeraar.

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

Armanda van den Engh
Praktijk voor Integrale Huid- en Lichaamsverzorging
Optimale aandacht voor uw huid met natuurlijke ingredienten,
met het kwaliteitslabel BIONOOM, die de gezondheid en werking
van de huid respecteren en versterken.

Een persoonlijk huidverzorgend advies
en behandeling op maat
U kunt mij bereiken op 020 - 694 44 58 en per e-mail a.vandenengh@
zonnet.nl of via mijn website www.armandavandenengh.com

De beste manier om een onvergetelijke Koningsdag te hebben is een bezoek
aan het Bredewegfestival in de Watergraafsmeer. Een van de leukste pleisterplaatsen is het Hokisaplein, een grasveld met grote boom op de hoek van de
Arntzeniusweg en de Hogeweg.

Colofon

Dwars 193 verschijnt vrijdag 19 mei,
de deadline voor uw bijdrage is
donderdag 27 april 2017.

Zie voor klachtenlijst onze
website: www.acuprac.nl

Taart eten op het Hokisaplein

Mededelingen 23

Medewerkers:
Anna ten Bruggencate, Annemarije
Pronk, Ans van de Scheur, Carolien van
Welij, Connie Dekker, Daan van Pagée,
Dick Feenstra, Dineke Rizzoli, Eddy
Ellert, Gerard Valentijn, Hans Heitgeert,
Hans van den Bosch, Hella de Groot,
Jaap Kamerling, Jan Molenaar, John Prop
(voorpagina), Judith Lammers, Kirsten
de Wit, Mats van Soolingen, Méland
Langeveld, Mirjam Ringers, Noortje
Blauw, Ruud Meijer, Sjaak Brokx, Suzy
van der Wal, Ton Hendrix, Veronica van
Roon en Wil Merkies.
Bestuursleden
Stichting Dwars door Oost:
Arie van Tol, Mike de Kreek en Tim Stok
www.oost-online.nl:
Stan Polman
Redactionele bijdragen:
Dynamo, Viia, HJS, OAR en !Woon
Druk: Rodi Rotatiedruk

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

Daar kun je kiezen uit een rijk aanbod
aan taarten, allemaal gebakken door
vrijwilligers, met daarbij koffie of thee.
Live trekzakmuziek geeft een extra
sfeervol tintje.
Het Hokisaplein brengt elk jaar enkele
duizenden euro’s op, die allemaal naar
het goede doel gaan. Dat goede doel is
stichting Hokisa die twee kinderhuizen
runt in de township Masiphumelele bij
Kaapstad. Deze opvang is gericht op
kinderen die ouderloos of ziek zijn als
gevolg van hiv/aids. Er wonen op dit
moment twintig kinderen.
De oprichter van Hokisa, de DuitsNederlandse schrijver Lutz van Dijk,

komt dit jaar rond Koningsdag naar
Amsterdam. Op woensdagavond 19
april geeft hij om 20.00 uur een lezing
in de Openbare Bibliotheek Linnaeus.
Lutz heeft een twintigtal boeken
geschreven over met name de situatie
in de Zuid-Afrikaanse townships. Vaak
staan daarin de verhalen centraal van
jonge mensen die door hun religie of
hun seksuele oriëntatie afwijken van
de meerderheid. Lutz zal niet alleen
over zijn eigen boeken vertellen, maar
ook over de jonge zwarte schrijvers die
hij begeleidt, zoals Zinzi Klaas, Mbu
Maloni and Sonwabiso Ngcowa. In zijn
lezing zal ook aandacht uitgaan naar
de moeilijke politieke omstandigheden
waarin Hokisa moet werken. #

Post Oost helpt jou verder!
Oost Actief Markt
In mei organiseert Post Oost de Oost Actief Markt: dé grootste
vrijwilligers- en activiteitenmarkt van heel Oost.
Houd www.postoost.nl in de gaten voor de laatste info!

Tuin van Darwin
Zelf geen tuin? Of zelf wel een tuin,
maar altijd graag meer van tuinieren willen weten? Of van bijzondere
vlinders? Hier is je kans.
Aan het Darwinplantsoen ligt de schitterende Tuin van Darwin. Ontworpen
door één van onze beroemdste landschapsarchitecten Hans Warnau. En
zijn laatste in Amsterdam! De tuinman gaat met pensioen en wordt niet
vervangen. Daarom hebben wij de
Vereniging Vrienden van Park Darwin
opgericht om deze tuin te behouden.
We beginnen per 1 mei met 10 vrijwilligers per dagdeel en hebben nog

vrijwilligers nodig. Het seizoen duurt
tot ongeveer half oktober en een coördinator zorgt voor de werkverdeling.
Tuinman Jan wil nog graag aanwijzingen voor het tuinieren geven.

Post Oost helpt je bij:
het vinden van passend vrijwilligerswerk
het zoeken naar een leuke activiteit

Er komt een ontmoetingspunt waar
ook koffie/thee kan worden gedronken
en workshops kunnen worden gegeven. Ook voor kinderen. Wij denken
met twee dagdelen en 20 vrijwilligers
het werk aan te kunnen, maar de tijd
zal het leren. #
Meedoen of meer info: www.vriendenvanparkvandarwin.nl

een opstap naar werk
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Coördinatie en Stinks Connie Dekker, teksten Ron de Zeeuw

Nessie, het troetelmonster van Loch Ness, gezien in 1934 (tekening)

Het monster van Loch
Ness is een monster
uit een eeuwenoud
verhaal.
Loch Ness is een groot diep
meer in Schotland, eigenlijk
een enorme volgelopen scheur
in de aarde. Het monster werd
al 1500 jaar geleden voor het
eerst gezien en daarna bleven
mensen af en toe vertellen
dat ze iets hadden gezien. In
de negentiende eeuw zagen
mensen hem wat vaker. Er zijn
ook vage foto’s van gemaakt.
In Schotland wordt ze ook wel
Nessie genoemd.

Het zou een soort
zwemmende dinosaurus zijn, de enige die
niet is uitgestorven.
Het probleem is dat dinosaurussen reptielen zijn die steeds
lucht moeten halen. Dus zou je
hem vaak boven water moeten
zien. En dat is niet zo. Ook is er
het probleem dat er wel een

flink aantal moeten zijn om als
groep eeuwenlang te overleven. Een enkel monster leeft
geen eeuwen. En waterreptielen leggen eieren op het land,
kijk maar naar krokodillen.

Grote zeeslangen bestaan niet of zijn in elk
geval nooit gezien of
gevangen.

Wel bestaat er een erg lange vis.
De riemvis. In het engels heet hij
de giant oarfish. Oar is het Engelse
woord voor roeispaan, ofwel riem.
Ze kunnen wel zeven meter lang
worden en volgens sommige
mensen wel elf of twaalf meter.
Een riemvis leeft in de diepzee
dus wordt niet vaak gezien. In
1996 is een riemvis van zeven
meter gevonden in Amerika. Hij
is opgetild en gefotografeerd door
matrozen. Je kunt je voorstellen dat mensen aan zeemonsters geloven als zo’n riemvisje onder je kano door zwemt.

Gevonden op het strand! Een riemvis van 7 meter lang

Bronnen: oa Wikipedia, National Geographic. De foto van de riemvis is gemaakt door Wm. Leo Smith van de US Navy en staat op Wikipedia.
De foto van het gevecht tussen de potvis en de kolossale inktvis is gemaakt door Willy Gobetz in het Milstein Hall of Ocean Life Museum in New York.

Zeemonsters...
waar of niet waar??

Over de kolossale inktvis is niet veel bekend.

Negentig meter lange
zeeslangen? Zwemmende draken? Krokodillen zo groot als een
onderzeeboot?
Meer dan 800 jaar geleden
kwamen Noorse zeemannen
thuis met het verhaal over een
zeemonster met tentakels dat
ze hadden gezien. Ze noemden
het een kraken. Jules Verne
heeft dit soort zeemonster
beroemd gemaakt in het boek
20000 mijlen onder zee. Daarin
wordt een onderzeeboot bijna
gekraakt door een enorme
inktvis. Er is ook een film van.
Je ziet door de ramen van de
onderzeeboot de armen zo dik
als boomstammen en zuignappen zo groot als soepborden.
Het boek is fantasie. En meer
dan 100 jaar oud. Het is dus al
heel lang bekend dat er grote
inktvissen moesten bestaan. In
de magen van potvissen waren
de ogen en bekken en stukken

tentakel gevonden. Slechts enkele zeemannen hadden zo’n
dier ooit gezien.

Rond het jaar 2000
waren ze de laatste
reuzendieren op aarde
die niet waren gefilmd.

Pas daarna zijn er voor het
eerst opnamen gemaakt van
levende reuzeninktvissen. Er
blijken twee soorten te zijn. De
reuzeninktvis en de kolossale
inktvis. De reuzeninktvis kan
tot 12 meter lang worden met
acht tentakels. De kolossale
inktvis kan wel 12 tot 18 meter
lang worden, dus ongeveer
drie auto’s op een rij.

Ze leven erg diep, wel
tot twee kilometer onder water.

Omdat ze zo moeilijk te vinden
waren hebben Japanse onderzoekers een jaar lang potvissen
gevolgd in de hoop dat die
hen naar de reuzeninktvis zou
leiden. Ze zijn namelijk het fa-

Wat leeft er in de diepzee? De zeemonsters zijn met waskrijt getekend op zwart kraftpapier. Alberic (6 jaar), Loan (7 jaar), Lea (7 jaar)

voriete voedsel van potvissen.
Potvissen hebben vaak grote
littekens en dat wijst erop dat
hun voedsel zich niet zo makkelijk laat vangen.

Diep onder water spelen zich dramatische
gevechten af.
Een twintig meter grote potvis
tegen een twaalf meter grote
inktvis. Uiteindelijk is het gelukt ze te filmen. Op de plek
waar potvissen vaak onderdoken werden op 900 meter
diepte de eerste opnamen
van levende reuzeninktvissen
gemaakt. Ook is er een paar
jaar geleden een reuzeninktvis
gevangen door een vissersboot. Die inktvis is ingevroren
en is nu tentoongesteld.
Gelukkig komt zo’n reuzeninktvis niet zo snel op ons menu
te staan. Het vlees bevat grote
concentratie’s ammonium en
er wordt gezegd dat het naar
vloerreiniger smaakt...

