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Door: Arie van Tol

Het Jeugdsportfonds is actief 
in heel Nederland. Levi is één 
van de twee coördinatoren 
bij de Amsterdamse afdeling. 
Samen met Eugénie Landburg 
zorgt hij voor het reilen en 
zeilen van het fonds. Belang-
rijk onderdeel is het vergro-
ten van de bekendheid van 
het Jeugdsportfonds. In 2016 
waren er in Amsterdam zo’n 
6500 aanvragen.
Levi en ik ontmoeten elkaar 
op een terrasje aan de Lin-
naeusstraat. De zon is aar-
zelend doorgebroken na een 
ochtend zware regen. Levi 
Heimans is bewegingsweten-
schapper en voormalig top-
sporter. Als baanwielrenner 

Soms bekruipt me het gevoel 
dat we met de Dwars een verte-
kend beeld geven van de wer-
kelijkheid in Oost. Leuk om te 
schrijven over de Pure Markt, 
maar had het op de pagina er-
naast niet over de Voedselbank 
moeten gaan? Actueel om te 
schrijven over Erfpacht, maar 
had er ook niet een artikel over 
de onbetaalbaarheid van huur-
huizen bij gekund?
Ik heb dat nu eenmaal eens in 
de zoveel tijd, dat het me ietwat 
te veel wordt, die reeks leuke 
dingen die er staan te gebeuren 
in de stad, in Oost. Dat je ook 
jezelf niet anders kunt zien dan 
een mazzelende, zelfgenoeg-
zame Amsterdammer.
Maar dan even nadat dat ge-
voel me bekropen heeft, sijpelt 
er ook de andere kant door in 
mijn brein: die stelt me enigs-
zins gerust. Er zijn toch altijd 
weer kritische noten terug 
te vinden in de Dwars! Geen 
buurtkrant laat zo nadrukkelijk 
de bewoners zelf de verhalen 
uit de buurt optekenen en een 
eigen kleur geven! En lezers 
blijken het telkens weer de 
moeite waard te vinden.

Een fijne zomer gewenst en 
veel leesplezier! #

deed hij mee aan de Olym-
pische Spelen van Athene, 
Peking en Londen. Nu is hij 
enthousiast vertegenwoordi-
ger van het Jeugdsportfonds. 
‘Als geen ander weet ik hoe 
belangrijk steun voor een 
sporter is, en dat is voor een 
jonge amateur niet anders dan 
voor een gearriveerde prof.’

Nooit buitenspel
Er zijn in Amsterdam heel veel 
sportverenigingen. Bewoners 
kunnen kiezen uit een breed 
scala aan sporten. Lid worden 
van een vereniging kost geld, 
en ook heeft elke sport wel 
zijn kosten voor kleding en 
attributen. Niet alle Amster-

dammers kunnen het beno-
digde bedrag zo maar even 
ophoesten.
Levi: ‘Er zijn 26.000 zogeheten 
stadspasgerechtigden in de 
leeftijdscategorie van 4 tot 
18 jaar. Zij kunnen geldelijke 
ondersteuning krijgen om 
structureel aan sport te doen. 
Maar ook voor sommige 
kinderen uit gezinnen zonder 
stadspas – zzp’ers met laag 
inkomen, bewoners zonder 
verblijfsvergunning, mensen 
met schulden - geldt dat zij 
een aanvraag kunnen doen.’
Samen met het huidige college 
van Amsterdam – betrokken 
wethouders Arjen Vliegent-
hart (Sociale Zaken) en Eric 
van der Burg (Zorg & Welzijn 
en Sport) – wordt (samen)
gewerkt aan een sportiever en 
gezonder Amsterdam. ‘Geen 
kind mag buitenspel staan!’

Cijfers
De regeling bij het Jeugdsport-
fonds is bedoeld voor kinde-
ren van 4 tot 18 jaar. Jaarlijks 
kan er een bedrag van maxi-
maal e 225,- worden toege-
kend, voor het lidmaatschap 
bij een vereniging en voor 
attributen.
‘Twee maanden voor de 
termijn van een jaar afloopt 

Geen kind mag buitenspel staan 
stuurt het Jeugdsportfonds 
een bericht dat opnieuw een 
aanvraag gedaan kan worden 
als het kind wil blijven spor-
ten en de financiële situatie 
niet ingrijpend veranderd is. 
Jaar in jaar uit kan dus een 
beroep gedaan worden op een 
vergoeding en dit geldt voor 
meerdere kinderen uit een 
gezin. Het doen van meer-
dere aanvragen in een jaar 
voor meerdere sporten is niet 
mogelijk.’

In 2016 stonden in stadsdeel 
Oost 3.569 kinderen geregi-
streerd als minimajongeren 
van 4 tot 18 jaar. Voor 27 % 
van hen, ofwel 946 kinderen, 
is bij het Jeugdsportfonds 
een goedgekeurde aanvraag 
gedaan. ‘Het aantal sportende 
kinderen met een financiële 
ondersteuning van het fonds 
is in Amsterdam met meer 
dan 1000 toegenomen: van 
5.434 in 2015 naar 6.532 in 
2016. Het streven is om in 
2017 aanvragen voor 7.500 
kinderen te honoreren.’
Het Jeugdsportfonds is een 
particuliere stichting die 
voornamelijk met geld van de 
overheid en enkele sponsors 
de regeling uitvoert.

Intermediair
Geldelijke ondersteuning van 

Column Door: Carolien van Welij

Als ik een ziekenhuis binnenloop, zou ik willen geloven. Maakt 

me niet uit welke god, goden of godinnen. Gewoon iets. Ik stap 

in de draaideur van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Oost. Het 

gerinkel van de tram vervaagt. De taxi die toch maar stopte voor 

het zebrapad, de klodders duivenpoep op de stoep, de toerist met 

een kaart in zijn hand: binnen een paar stappen verlaat ik de stad 

en ben ik in een andere wereld. 

De aankomsthal van het OLVG heeft iets van een heilig gebouw. 

De hoge ruimte, het licht dat het glazen dak doorlaat, de akoes-

tiek die alle geluiden dempt. Er is zelfs een kapel. Sinds een Open 

Dag – ja, ziekenhuizen doen daar tegenwoordig ook aan – weet 

ik dat je daar gewoon naar binnen kunt. Om er te komen, ga je 

langs de ingang van de personeelskantine. 

In de kapel steekt een vrouw een kaarsje aan bij Maria. U bent 

welkom, ongeacht de aard van uw geloof zegt de folder die naast 

de waxinelichtjes ligt. De sfeer in de kapel is aangenaam voor 

iedereen. Witte muren, veel licht, houten balken, een labyrint 

op de vloer. Niet alleen iconen, maar ook een abstract schilderij. 

Over ieder detail in de inrichting is nagedacht. Ik doe mijn best 

om me hier op m’n plek te voelen, maar het lukt me niet. 

Ziekenhuis   
Ik loop door de gang terug naar de hal. Aan weerszijden zijn 

glazen puien die uitzicht geven op de tuin van het ziekenhuis. Ik 

zie een deur, verheug me op het briesje en de bamboebladeren. 

Op een bankje zitten in de schaduw in het groen, misschien is dat 

wat ik nodig heb. Maar de deur gaat niet open. Dit deel van de 

tuin hoort bij de personeelskantine. Dan maar het plastic stoeltje 

in de wachtruimte. 

Mijn verlangen naar een verbinding met iets hogers leidt tot niets 

en daarom springt het over naar de mensen om me heen. De 

man die met een enorme bus shag onder zijn arm een hand geeft 

aan iemand in een witte jas, de twee meneren die ruziemaken 

over wie welke plek in de rij heeft, de moeder die haar puberzoon 

een aai over zijn bol geeft, de zoon die de aai accepteert met zijn 

blik op zijn telefoon, de assistent met in de zakken van haar witte 

broekspijpen de handboekjes met protocollen en richtlijnen. 

Al die mensen achter de balies die zo ontzettend aardig doen. 

Ik glimlach naar de vrouw naast me. Ze lacht terug. Misschien is 

dat genoeg. #

Tekst: Arie van Tol | Fotografie: geleverd door stadsdeel Oost 

Kinderen worden getraind door Pedja Djurdevic van Kimekai Gym

het Jeugdsportfonds kan niet 
direct door een ouder (of kind) 
zelf aangevraagd worden. 
Er is een intermediair nodig, 
dat wil zeggen een profes-
sional die het gezin hulp en/
of ondersteuning biedt en die 
als zodanig de aanvraag doet. 
Denk hierbij aan de (gym)
leerkracht, ouder- en kindad-
viseur, jeugdhulpverlener, 
sportbuurtwerker of maat-
schappelijk werker. 
‘Deze intermediairs zijn echt 
een drijvende kracht achter 
het Jeugdsportfonds. Inmid-
dels zijn er op jaarbasis zo’n 
1000 intermediairs actief. 

Middels een groeiend netwerk 
willen we zo veel mogelijk kin-
deren bereiken. Via via, door 
mond op mond reclame, moet 
verdere groei mogelijk zijn.’

Verbinding
‘Beweging en gezondheid 
zijn belangrijke aspecten van 
sport, maar minstens zo be-
langrijk zijn sociale interactie, 
samenwerking en verbinding.’ 
Het jaarverslag 2016 draagt 
dit duidelijk uit en verraadt 
dat het Jeugdsportfonds ook 
teamwork is. Veel partners 
passeren de revue. Op de 
website zijn alle namen terug 
te vinden. Belangrijker nog: 
op die website staat hoe u een 
aanvraag kan doen! #

Info: www.jeugdsportfonds.nl/
amsterdam/

‘Heeft u een kind dat wil sporten, maar heeft u niet het geld om hem of haar 
op een vereniging te doen, dan kunt u terecht bij het Jeugdsportfonds.’ Levi 
Heimans wil deze boodschap zo wijd mogelijk verbreiden. ‘Er zijn nog te veel 
mensen die niet weten van deze vorm van financiële ondersteuning.’

Het streven is om in 2017 
aanvragen voor 7.500 kinderen 
te honoreren 
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Blindengeleidehonden: honderd jaar ‘Vooraan’! 

Het Nederlands Geleidehondenfonds 
zit tegenwoordig langs de Amstel, maar 
begon aan de Middenweg 333, vlak 
bij het oude Ajax-stadion De Meer. De 
stichting werd in 1934 opgericht. De 
ervaren politiehondentrainer Ph. van 
der Most begon aan zijn taak door eerst 
een geleidehond voor zichzelf te trai-
nen. Hiervoor haalde hij de jonge hond 
Sunny uit het asiel. Na drie maanden 
was Sunny, naar de maatstaven van 
die tijd, een prima blindengeleidehond 
geworden, die slechts af en toe in de 
broekspijpen van passerende fietsers 
hing.

Koninklijk bezoek
Kroonprinses Juliana opende de blin-
dengeleidehondenschool in 1935. Bij 
haar tweede bezoek, in 1953, was zij ko-
ningin en mocht de blindengeleidehon-
denschool ‘Koninklijk’ aan hun naam 
toevoegen. In een advertentie uit die 
periode van de KNGF is een tekening 
van drie blinden met hun hond te zien, 
terwijl ze flink voort stappen tussen 
de weilanden. Daaronder de tekst: Een 
nieuwe lente, een kloek besluit: ‘ik ga er 
met mijn hond op uit!’ Dan hoef ik niet 

In de Watergraafsmeer kom je de blindengeleidehonden van 
KNGF regelmatig tegen. Een voorbijganger zou ze wel willen 
aaien, maar deze honden zijn hard aan het werk en mogen 
niet worden afgeleid. Ze worden getraind om hun toekomstige 
baasjes veilig door het drukke verkeer te leiden, iets dat niet 
altijd een sinecure is. 

Tekst: Melissa Plomp | Fotografie: KNGF 

meer alle dagen aan anderen om hulp 
te vragen en dankbaar denk ik onder ’t 
gaan: ‘wat hebt ú veel voor mij gedaan!’

In Nederland bestaan blindengeleide-
hondenscholen dus grofweg 85 jaar, 
maar de eerste school werd 100 jaar 
geleden opgericht in Duitsland. Het 
leek Kees Tinga een goed moment voor 
een boek. Hij is hoofdinstructeur trai-
ning en cliëntenzorg bij KNGF Geleide-
honden en verzamelaar van alles wat 
met blindengeleidehonden te maken 
heeft. Het werd ‘Vooraan!’ Honderd 
jaar blindengeleidehond, vol prachtige 
foto’s en andere afbeeldingen verhalen 
over de geschiedenis en het werk van 
blindengeleidehonden, geschreven 
door Ad Bakker. Het prachtige boek is 
interessant voor iedereen, niet alleen 
voor mensen die met deze honden te 
maken hebben.

Wat is die witte stok?
In de Dwars door de Jungle van juni 
vertelde Kees Tinga over zijn boek. De 
titel ‘Vooraan’, verwijst naar het com-
mando voor een geleidehond om te 
gaan lopen. De pups worden geboren 

bij speciale fokkers en gaan daarna een 
tijdje naar een gastgezin, totdat ze oud 
genoeg zijn om getraind te worden. Een 
hond doet ongeveer acht jaar dienst als 
geleidehond, daarna mag de hond met 
pensioen, bij zijn baasje of elders.

De training van de honden is door de 
jaren heen sterk veranderd. De manier 
van trainen is vriendelijker geworden 
en er wordt meer getraind op het ver-
keer van tegenwoordig, met fietsers die 
niet stoppen en mensen die niet weten 
wat een witte stok betekent.

Epilepsie en autisme
Het KNGF traint trouwens niet meer 
alleen blindengeleidehonden, maar 
ook assistentiehonden, die mensen met 
een lichamelijke beperking helpen bij 
dagelijkse handelingen en medische 

detectiehonden, die bijvoorbeeld een 
epileptische aanval bij hun baasje ver 
van te voren voelen aankomen en zo 
hun baas op tijd kunnen waarschuwen. 
Verder zijn er geleidehonden, die autis-
tische kinderen helpen zich zekerder 
en rustiger te voelen en buddyhonden 
voor mensen met PTSS, zoals oud-
militairen.
Hoe lief geleidehonden er ook uitzien, 
deze harde werkers mogen dus niet 
geaaid worden. Maar je kunt wel via 
het KNGF zo’n bijzondere pup ‘adop-
teren’. Voor e 7,50 per maand wordt je 
volledig op de hoogte gehouden van de 
vorderingen en de streken van ‘jouw’ 
viervoeter. #

‘Vooraan!’ Honderd jaar blindengelei-
dehond, door Kees Tinga en Ad Bakker
www.geleidehond.nl

Avraham is Abraham is Ibrahim

Rondom Hemelvaartsdag organiseert 
het breed interreligieus overleg al 
enkele jaren de Abrahamsdialogen. 
Abraham staat voor de gemeenschap-
pelijke voorouder van drie religies: 
het jodendom, het christendom en de 
islam, in volgorde van het ontstaan van 
deze religies die allen het geloof uitdra-
gen in een enkele god.
Inmiddels zijn er in Oost solidariteits-
bijeenkomsten geweest, gezamenlijke 
wandelingen langs plaatsen die bete-
kenisvol zijn, en een interreligieuze vie-
ring. Op 21 oktober 2016 gingen rabbijn 
Menno ten Brink, imam Marzouk Aulad 
Abdellah en ambassadeur voor ver-
draagzaamheid Marten Bos met elkaar 
in gesprek over discriminatie en hoe 
we ons daartegenover verhouden.
Veel organisaties zijn bezig om de 
onderlinge verstandhouding tussen 
burgers te verbeteren, maar toch  zijn 
er mensen die zich onveilig voelen 
als ze geconfronteerd worden met 
andersdenkenden en anderslevenden. 
Afgevaardigden van allerlei gemeen-
schappen komen regelmatig samen om 
te overleggen, pijnpunten te registreren 
en activiteiten te bedenken en voor te 
bereiden om meer mensen te betrek-
ken bij dialoogbijeenkomsten. 

Dialoog, dat helpt toch niet? 
Het samenwerkingsverband tussen 
verschillende levensbeschouwelijke 
organisaties in Amsterdam Oost bouwt 
niet alleen aan een goede verstandhou-

Joden, christenen, moslims en agnosten zetten ruim tien jaar geleden het breed religieus overleg 
(BIO) op. Ze wilden het onbegrip voor elkaar in onze samenleving verminderen. Op 9 juli organi-
seren zij een gezamenlijke viering in de Hofkerk (Linnaeushof 94). 

ding tussen de geloofsgemeenschap-
pen in Oost. Ook de discriminatie van 
lesbiennes, homoseksuelen, biseksu-
elen en transgenders is een punt van 
aandacht van het breed interreligieus 
overleg. Zo maakt het BIO zich sterk 
voor de diversiteit. Mensen staan soms 
sceptisch tegenover al deze initiatieven. 
Niemand kan met zekerheid zeggen of 
deze initiatieven helpen om de ge-
weldsspiraal die soms lijkt te ontstaan, 

te doorbreken. Maar wat is het alterna-
tief? Vaak zie je op bijeenkomsten de-
zelfde mensen, het is preken voor eigen 
parochie, je praat met de mensen die 
toch al overtuigd zijn. Dit mag zo zijn, 
maar daarom zal het BIO niet stoppen 
met activiteiten te ontwikkelen. In het 
kader van 500 jaar Martelaren van Gor-
cum besloot pastor Coen van Loon om 
een interreligieuze viering op te zetten 
in de Hofkerk. Van Loon: ‘Ik wilde er 

geen katholiek feestje van maken, 
maar ik wilde iets doen waarin ik de 
samenleving kan meenemen’. Dus 
zocht hij naar een mogelijkheid om 
vooral ook jonge mensen erbij te 
betrekken. 

Geen discussie, wel luisteren
Pastor Van Loon nam contact op met 
NewConnective, een organisatie voor 
de studenten op de Vrije Universi-
teit, die activiteiten organiseert voor 
persoonlijke, levensbeschouwelijke 
en culturele ontwikkeling. Zij hebben 
coaches die studenten door middel 
van een gesprek kunnen helpen als ze 
problemen hebben. Maar ook activi-
teiten die studenten aan het denken 
zetten. Zo organiseren zij jongerenrei-
zen naar Auschwitz. Nadenken over 
wat vrijheid en democratie betekenen 
na de ervaring met Auschwitz is dan de 
opgave voor de studenten die daar-
aan meedoen. NewConnective nam de 
handschoen op. 

Onder leiding van onderzoekster 
Nora Asrami zijn er nu besprekingen 
om zowel de inhoud van de viering 
op 9 juli te bepalen als de praktische 
uitvoering vorm te geven. Zo zoeken 
Inhoudelijk de levensbeschouwelijke 
instellingen in Oost en daarbuiten naar 
een taal van weerbaarheid. Daarmee 
wordt bedoeld, weerbaarheid in tijden 
van polarisatie. En daar hoort ook stilte 
bij. Want een echte dialoog is  anders 
dan een discussie waarin we de ander 
willen aftroeven met argumenten. Het 
is een gelegenheid om echt te luisteren 
naar een ander. #

Iedereen is welkom op 9 juli in de 
Hofkerk. Tijd: inloop vanaf 16.30 u., 
viering vanaf 17.00 u., gezamenlijke 
maaltijd om 18.00 u., dialoog tot 
20.00 u. Opgeven voor de maaltijd via: 
info@newconnective.nl.

Tekst: Mirjam Ringer | Illustratie: Anastasiya Valiulina 

Zo werd een hond jaren geleden getraind



Geschiedenis is nooit ver weg bij Hesp. 
Aan de gevel hangen lantaarns met be-
halve Hesp ook de naam De Posthoorn. 
Zo heette het in 1890 opgerichte café 
oorspronkelijk, maar algauw kreeg 
het de naam Hesp naar de achternaam 
van de drie broers die samen de zaak 
dreven. Binnen is het oude bruine café 
nog maar weinig van karakter veran-
derd. Hesp is nu een typisch biercafé 
met zo’n dertig speciaalbieren op 
tap, waaronder het eigen merk Hesp 
Blond. Ook die specialisatie in am-
bachtelijk gebrouwen bier is een ode 
aan de geschiedenis.

Geel Dafje met wit dak
Lange tijd was Hesp niet alleen een 
café, maar ook een slijterij en distil-
leerderij. Om de hoek, in de Overam-
stelstraat, hoorden nog enkele panden 
bij de zaak. Bestellingen werden 
overal in de stad bezorgd. Drankjes 
van eigen recept kregen namen als 
Les Trois Frères of Three Brothers. 
Hesp adverteerde ook trots met haar 
‘elektrische gazeuse- en mineraalwa-
terfabriek’.
Een familielid, Patrick Hesp, vertelt op 
het Geheugen van Oost dat toen een 
van de drie broers  zich na de oorlog 
uit de zaak terugtrok, hij een gloed-
nieuwe auto van zijn zoons kreeg. 
Een Dafje, knalgeel met een wit dak, 
verwijzend naar het favoriete drankje 
van pa: advocaat met slagroom. Maar 
ook een cadeau geheel volgens diens 

wet: laat je klanten nooit zien wat je je 
kunt veroorloven.
In de jaren zestig veranderde Hesp in 
een journalistencafé, toen de Wibauts-
traat een krantenstraat werd met 
vestigingen van Volkskrant, Parool 
en Trouw. In 1991 kwam de zaak in 
handen van Han van Beek, die er al 
twintig jaar kelner was. Na het ver-
trek van de kranten in 2007 zakte het 

café wat in, maar de oplevering van 
de torens van de Omval zorgde voor 
nieuwe klandizie.

Zoek de verschillen
Op een foto uit het begin van de vorige 
eeuw is het voorbeeld te zien voor de 
huidige bierreclame. ‘Specialiteit in 
Amstelbieren, alhier verkrijgbaar per 
glas of flesch.’ Het is keurig nageschil-
derd, alleen... er staat nu Kornuit.
Nader onderzoek leert dat het bier-
merk voortdurend verandert. Op foto’s 
uit de jaren tachtig vertoont de zij-

muur diverse recla-
mes voor Amstelpils, 
in een andere vorm-
geving. In 2004 dook 
de fraaie belettering 
uit begin 20ste eeuw 
weer op – maar nu 
stond er Grolschbie-
ren. In 2010 werd 
het weer Amstel, in 
2011 keerde Grolsch 
terug.
De grootste veran-
dering kwam echter 
in 2015. Edward 
Schenk van de 
Werkgroep Histori-
sche Gevelreclames 
Amsterdam kwam er 
bijna dagelijks langs 
en was in november 
getuige van het weg-
halen van het stei-
gerdoek. Wat bleek: 
niet alleen was het 
merk nu veranderd 
in Kornuit, ook was 
er een dame met 
borsten als meloenen 
verschenen die reclame maakte voor 
Pepsi Cola.
Navraag bij de café-eigenaar wijst 
uit dat die afbeelding niet eerder op 
de muur zat. ‘Ik heb de Pepsireclame 
erop laten zetten omdat ik pin-ups 
leuk vind en omdat het volgens mij 
wel past in het beeld van Hesp,’ aldus 
Han van Beek. Voor de tekening zelf is 
wel een historisch voorbeeld gebruikt 
uit de jaren zestig. Tot die tijd droegen 
Pepsi-modellen hooggesloten badpak-
ken met pijpjes, maar in dat decen-
nium brak de bikini door.
Eerst had de Werkgroep Historische 

Gevelreclames Amsterdam bedenkin-
gen bij de aangepaste bierreclame. 
Maar eigenlijk is het wel een geestig 
gebruik van een historisch beeld. En 
die pin-up girl? Een minpuntje is dat 
de reclame hier nooit gezeten heeft, 
wat voor de werkgroep van Schenk c.s. 
wel het uitgangspunt is bij alle restau-
raties van gevelreclames. Maar voor 
de liefhebbers van vintage reclame is 
dit een prachtig tijdsbeeld. #

Dit is deel 6 van een onregelmatig ver-
schijnende serie over muurreclames 
in Oost.

Spitsvondige bierreclame met pin-up

De zijmuur van het beroemde Café Hesp aan de Weesperzijde 
heeft al een eeuw lang geschilderde reclames. De bierreclame 
gaat terug op een oud voorbeeld, maar wat doet die pin-up girl 
daar in de top van de zijgevel? 

Tekst: Hansje Galesloot | Fotografie: Stef Coronel

Reclame op de zijmuur van café Hesp

Ik liep met hem mee naar het dodenak-
kertje en werd ontroerd door de onge-
repte, schilderachtige schoonheid ervan. 
Tussen het groene lover stonden soms al 

verweerde zerkjes met mooie opschrif-
ten. Struiken zeefden het zonlicht, dat 
stralen wierp op tekstjes als ‘Rust zacht 
dierbare Moos, zij bracht vreugde in ons 

leven.’ Als geestdriftig erfgoedbescher-
mer dacht ik: dit unieke stukje cultureel 
erfgoed mag niet verloren gaan.

Afvalbak
De zerkjes moeten opnieuw een plek 
krijgen in de openbare ruimte rond het 
Asielgebouw, nu brouwerij en bierlokaal. 
De geschiedenis van de plek moet zicht-
baar blijven en geeft nieuwbouwwijk en 
ook bierlokaal meerwaarde. Ik vreesde 
echter, dat na ruiming de zerkjes in de 
afvalbak zouden verdwijnen en begon 
een lobby voor behoud en herplaatsing. 
Na 12 jaar is dat uiteindelijk gelukt. 
Stadsdeel en uitbater bleken open te 
staan voor herplaatsing. Niet elke gast 
van brouwerij/proeflokaal Poesiat & 
Kater begrijpt echter direct wat hij ziet 
en daarom mocht ik ter toelichting een 
gedicht maken, dat bij de zerkjes op een 
tegel staat.
Toch ontstaan er soms nog misverstan-
den en denken sommige bezoekers met 
name buitenlandse toeristen, dat er echt 
dieren onder de zerkjes liggen of zelfs 
mensen. Dat terwijl het begraafplaatsje 
aan de andere kant van het Asielgebouw 
lag en al jaren geleden is geruimd. Er 
wordt daarom gedacht aan een herschik-
king van de zerkjes bijvoorbeeld in een 
aaneengesloten rij aan de kade-zijde van 
het terras in plaats van verspreid zoals 
nu. Zo kan bovendien het terras van 
Poesiat ruimtelijk beter worden benut. 
Ook de omringende beplanting moet 
beter. Er is al overleg met het stadsdeel 

hierover, dat open staat voor wijziging 
en binnen de bestaande vergunning de 
zerkjes kan herschikken. Behoud is in 
elk geval gegarandeerd. Ook uitbater 
Jorn Stouten erkent het cultuurhistorisch 
belang ervan. #

Dierenzerkjes krijgen betere plek

In 2005 vertelde de laatste directeur van het Dierenasiel aan de 
Polderweg, Ger te Winkel, in een interview dat het Asiel plaats 
moest gaan maken voor Oostpoort en dat ook het 80 jaar oude, 
unieke dierenbegraafplaatsje erachter moest worden geruimd.

Tekst: Jaap Kamerling | Fotografie: Gerard Valentijn 

Het gedicht van Jaap Kamerling ter toelichting van de zerkjes

Jaap Kamerling naast de dierenzerkjes

‘Dit unieke stukje 
cultureel erfgoed 
mag niet verloren 
gaan.’

Nader 
onderzoek leert 
dat het biermerk 
voortdurend 
verandert
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Geert ten Dam (58) stapt opgewekt van 
haar fiets als de fotografe en journaliste 
op het punt staan aan te bellen. Na de 
begroeting buiten vertelt zij dat ze altijd 
op de fiets naar het werk gaat. Haar 
werkkamer heeft ze niet zoals haar 
voorgangers in het Maagdenhuis aan 
het Spui maar op Roeterseiland. ‘Bij mijn 
komst liet ik meteen weten dat ik tussen 
studenten en medewerkers wilde zitten 
en dat is ook gebeurd. Met het College 
van Bestuur hebben we nu onderdak op 
Roeterseiland en dat bevalt heel goed. Ik 
vind het belangrijk dat een universiteits-
bestuur te midden van het onderwijs en 
het onderzoek zit.’

Binnen in de modern ingericht woonka-
mer worden we verwelkomd door haar 
echtgenoot die na zijn pensionering als 
directeur van het Verwey-Jonker Insti-
tuut in Utrecht actief is als scheidsrech-
tercoördinator bij voetbalclub Zeeburgia. 
Samen met studenten van het Amster-
dam University College heeft hij bij de 
voetbalclub ook huiswerkbegeleiding 
opgezet.
Ten Dam, die voor wat te drinken heeft 
gezorgd, is duidelijk trots op dit initia-
tief en wil er graag iets over vertellen. 
‘Het gaat om het verbinden van de twee 
werelden: die van de UvA en die van Zee-
burgia. Het project huiswerkbegeleiding 

wil de studievaardigheden en onder-
wijskansen van Zeeburgia voetballers 
bevorderen. Ze komen in contact met de 
studenten en leren gebruik maken van 
hun kennis, ervaringen en netwerken. 
Niet alleen voor de voetballers maar ook 
voor de studenten heeft het project meer-
waarde. Ook zij verbreden hun wereld.’
Ten Dam is naast voorzitter van het Col-
lege van Bestuur en hoogleraar onder-
wijskunde ook Kroonlid van de Sociaal 
Economische Raad. Eerder was zij lange 

tijd rector van de universitaire leraren-
opleiding van de UvA en voorzitter van 
de afdeling Pedagogische Onderwijskun-
de en de lerarenopleiding van de UvA.

Hoe gaat het na alle onrust nu op de 
universiteit?
Ten Dam: ‘De rust is teruggekeerd. Nee, 
ik praat niet over de problemen van mijn 
voorgangster. Ik ken prof. Dr. Louise 
Gunning goed en waardeer haar enorme 

inzet. Daar wil ik het bij laten. We heb-
ben geleerd van de onvrede die bij de 
Maagdenhuisbezetting een rol speelde. 
Het is belangrijk om medewerkers en 
studenten te betrekken bij de gang van 
zaken op de universiteit. De studenten 
komen nu met voorstellen voor verbete-
ring en via gesprekken ontstaan er mooie 
initiatieven voor vernieuwing op het 
terrein van ICT. Ook is er meer oog voor 
problemen zoals de hoge werkdruk. De 
relatie tussen onderwijs en onderzoek 
is verbeterd, en we werken aan een 
steviger en meer sociaal loopbaan- en 
personeelsbeleid.’

U geeft zelf ook nog les? 
‘Toen ik hier kwam, heb ik gezegd dat ik 
niet zou komen als ik geen onderwijs zou 
kunnen blijven geven.’ Kijkt tevreden: ‘Ik 
geef gastcolleges, en verzorg nog steeds 
een collegereeks voor master studenten 
Onderwijskunde op negen avonden van 
18.00-21.00 uur.’
Ze benadrukt dat het contact met studen-
ten voor haar heel belangrijk is en dat 
zij, ook als collegevoorzitter, hoogleraar 
onderwijskunde blijft. Neemt nog een 
slok water en zegt dan: ‘Het werk dat ik 
doe is heel leuk en spannend.’

Hoeveel studenten en werknemers 
heeft de UvA? 
‘Ruim 31 duizend studenten en 5000 
werknemers.’

U studeerde zelf ook aan deze univer-
siteit? 
‘Ja, 35 jaar geleden ging ik hier studeren.’ 
Nadenkend: ‘Ik vind dat ik iets verplicht 
ben aan de UvA; ik heb hier veel kansen 
gehad.’

U schrijft een column in Het Parool... 
‘De verbinding met de stad is voor mij 
heel zinvol en dat is ook de reden dat ik 
iedere twee weken een column schrijf 
over maatschappelijke onderwerpen.’
In een van haar veelgelezen columns 
‘Een brug tussen twee werelden’ schreef 
zij over de samenwerking tussen Amster-
dam University College en Zeeburgia. In 
andere columns ging het over projecten 
die studenten van de Hogeschool van 

Amsterdam doen voor de stad, over 
woonprojecten waarin vluchtelingen en 
jongeren elkaar helpen om een goede 
start te maken in Amsterdam, of over de 
toenemende selectie in het hoger onder-
wijs. ‘We moeten ervoor zorgen dat we 
jongeren geen kansen ontnemen.’
Het gesprek wordt even onderbroken 
voor de begroeting van haar dochter die 
nog thuis woont en studeert aan de UvA 
op het Sciencepark. Haar zoon woont 
niet meer thuis.
Ten Dam praat hierna bevlogen verder 
over de publieke functie van de UvA. ‘We 
dienen een maatschappelijk doel. We 
zijn er niet voor onszelf. Het rijk geeft 
ons jaarlijks 600 miljoen euro. De UvA is 
een publieke instelling en wij hebben de 
maatschappelijke taak en de verantwoor-
delijkheid om dat geld goed te besteden. 
Het is ook onze taak dat studenten niet 
eindeloos lang over hun studie doen. 
Om dat te bereiken moeten wij goed en 
doelmatig onderwijs geven.’

Hoe gaat het met de diversiteit op de 
UvA? 
‘Er is veel aandacht voor toegankelijk-
heid en diversiteit. Ook dat is voor ons 
een maatschappelijke plicht en opdracht. 
We zijn er voor alle studenten die een 
academische opleiding aankunnen, voor 
leerlingen uit brede scholengemeen-
schappen in Zuid-Oost en voor leerlingen 
van het Barlaeus en Vossius. Bij onze 
open dagen staan vluchtelingen- en 
maatjesprojecten op het programma.  
Goed integreren wordt niet opgelegd 
maar doen de studenten vooral zelf.’

Hoeveel vrouwelijke hoogleraren  
heeft de UvA? 
‘Net 22% van het aantal hoogleraren is 
vrouw, terwijl meer dan de helft van 
de studenten en promovendi bij ons 
vrouwen zijn. Het verschilt wel per vak-
gebied. Nederland doet het belazerd met 
het aantal vrouwelijke hoogleraren op  
de wereldlijst. Ik vind het belangrijk dat 
daar in iedere sollicitatiecommissie voor 
hoogleraren oog voor is.’
Over de vraag of er nog een urgent 
onderwerp is hoeft Ten Dam niet na te 
denken. ‘De huisvesting van studenten 
is een probleem. Met de woningbouw-
corporaties praten we over betaalbare 
woningen voor jongeren en studenten 
onder de 500 euro. Er moet nodig iets 
gebeuren want studenten zijn belangrijk 
voor Amsterdam.’

Bij het afscheid wijst Ten Dam op de tuin 
die aan een sloot grenst. ‘Ik sluit het stu-
diejaar af met een etentje in de tuin voor 
tachtig studenten en medewerkers met 
wie ik dit jaar nauw heb samengewerkt. 
Daar verheug ik me nu al op.’ #

‘Studenten zijn belangrijk  
voor Amsterdam’
Tekst: Wil Merkies | Fotografie: Corrie Groen 

Prof. Dr. Geert ten Dam werd twee jaar geleden, na de protes-
ten en  de bezetting van het Maagdenhuis, voorzitter van het 
College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam. 
‘Die onrust is nu weg,’ meent Ten Dam, die met veel plezier al 
16 jaar in Park de Meer woont. 

Geert ten Dam

Armanda van den Engh
Praktijk voor Integrale Huid- en Lichaamsverzorging

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

Optimale aandacht voor uw huid met natuurlijke ingredienten, 
met het kwaliteitslabel BIONOOM, die de gezondheid en werking 

van de huid respecteren en versterken.

‘Goed integreren 
moeten studenten 
vooral zelf doen’

‘De relatie tussen 
onderwijs en 
onderzoek is 
verbeterd’
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Tekst: Arie van Tol | Fotografie: Otto Koppen 

Erfpacht is al enige tijd een hot item in Amsterdam. Huiseige-
naren die willen overstappen van voortdurende naar eeuwig-
durende erfpacht betalen wel minder dan in het oorspronke-
lijke plan. Maar de SEBA – Stichting Erfpachters Belang
Amsterdam – is verre van tevreden met de nieuwste voorstel-
len van het Amsterdamse college van D66, VVD en SP.   

Wie profiteert van de 
waardestijging van grond      

Protest tegen nieuwe erfpachtplannen

staat: het canonbedrag geldt meestal 
voor een termijn van 50 jaar. Als die 50 
jaar er op zitten wordt dat bedrag aan-
gepast, dat wil zeggen gezien de huidige 
grondmarkt van Amsterdam vaak flink 
verhoogd. Jaarlijks moet dan dus een 
groter bedrag worden afgedragen aan 
de gemeente. Dit wordt de voortduren-
de erfpacht genoemd, die eerder gezien 
moet worden als een vorm van huur 
dan als een vorm van belasting.

Eeuwigdurend
In de toekomst kunnen huiseigenaren in 
Amsterdam kiezen. Ze kunnen hun be-
staande contract en de daarbij geldende 
algemene bepalingen voortzetten, zoals 
hierboven beschreven. Of ze kunnen de 
financiële verplichting afkopen, zodat ze 
nooit meer de jaarlijkse canon hoeven 
af te dragen. Je wordt daarmee maar 
in beperkte zin eigenaar: economisch 
eigenaar. Juridisch eigenaar blijft de 
gemeente.

In het nieuwste voorstel van het col-
lege kan de huiseigenaar tot 2020 met 
korting, veel meer korting dan in de 
aanvankelijke plannen, de canon afko-
pen. Maar de vaak hoge WOZ – Waarde-
ring Onroerende Zaken – en BSQ – Buurt 
Straat Quote – op grond waarvan de 
afkoopsom wordt bepaald door de ge-
meente maakt die afkoop duur, zo niet 
onbetaalbaar voor veel huiseigenaren. 
De SEBA vindt het gebruik van de WOZ, 
maar met name die van de BSQ, bij 
de vaststelling van de afkoopsom zeer 
discutabel. 
Overigens kunnen die huiseigenaren er 
ook voor kiezen over te stappen naar 
eeuwigdurend zonder afkoop: dan 
betaalt de huiseigenaar eeuwig een vast 
canonbedrag dat alleen op grond van 
inflatie aangepast wordt, maar niet op 
basis van veranderende grondprijzen.

Belangen
De SEBA behartigt de belangen van huis-
eigenaren. Rond de voorstellen van de 
gemeente hebben zij veel reuring weten 
te organiseren. Tegen de voor velen niet 
op te brengen hoogte van de afkoop-
som maakt de stichting groot bezwaar. 
Bezwaar dat op veel sympathie kan 
rekenen, ook van niet-betrokkenen. 
Met de hogere korting in het nieuwe 
voorstel neemt de SEBA geen genoegen. 
Wethouder Eric van der Burg moet drie 
dingen doen: 1) naar de notaris stappen 
en alle erfpachtrechten met één pen-
nenstreek eeuwigdurend maken, 2) de 
buurtstraatquote afschaffen, de gewild-
heid van de locatie is al verdisconteerd 
in de WOZ-waarde en 3) onderhandelen 
met vertegenwoordigers van de erf-
pachters over de hoogte en voorwaar-
den van de eeuwigdurende afkoop.

Principe
Aan de belangenbehartiging van huis-
eigenaren ligt, zo lijkt het, een rechtse 
opvatting ten grondslag. Op de web-
site van de SEBA lezen we: ‘De linkse 
partijen in de gemeenteraad vinden dat 
de stijging van de grondprijs ten goede 
moet komen aan de gemeenschap, lees 

de gemeente.’ Er wordt vervolgens 
betwijfeld of de stijgende huizenprijzen 
zijn toe te rekenen aan de grond.
Ronduit zeggen dat de speculatie op de 
grond- en huizenmarkt uiteindelijk ten 
bate moet komen van de huiseigenaren 
zelf doet de stichting niet. Maar over 
een financieel neutrale erfpachtvernieu-
wing valt ook bij hen niets te lezen.
Huizen en grond zijn in Amsterdam 
sinds jaar en dag net zo zeer een eigen-
domsproduct waarmee geld te verdie-
nen valt als een product dat voorziet 
in goed wonen. De SEBA voelt zich niet 
geroepen oplossingen te zoeken voor die 
ingewikkelde werkelijkheid.

Praktijk
De SEBA vertegenwoordigt belangen. 
Daarbij is het helaas gebruikelijk het 
algemene belang te veronachtzamen. 
Voordeel moet gaan naar huiseigenaren, 
niet naar de gemeenschap. De plannen 
van de gemeente zijn al net zo gespeend 
van aandacht voor praktische conse-
quenties. Een afkoopsom van € 100.000,- 
tot € 200.000,-, daarover gaat het in som-
mige gevallen, is voor een huiseigenaar 
niet zo maar op te brengen. Afkoop van 
de canon is overigens niet verplicht, de 
huiseigenaar kan ook kiezen voor een 
jaarlijkse canonafdracht. Hij moet wel 
kiezen voor die vorm van eeuwigduren-
de erfpacht, zou je kunnen zeggen als de 
prijs van afkoop zo hoog is.

Referendum
De SEBA had, naar aanleiding van het 
eerste plan, een referendumverzoek in-
gediend bij burgemeester van der Laan. 
Om het nieuwe plan eventueel middels 
een referendum tegen te houden verza-
melt de stichting nu opnieuw handte-
keningen – via website www.erfpachti-
namsterdam.nl -. Want de erfpacht is en 
wordt te duur, het erfpachtplan is unfair 
en het erfpachtplan is onduidelijk. #

Laatste nieuws
Terwijl dit artikel al lang en breed bij 
de vormgever lag kwam verbijsterend 
nieuws uit de Stopera. 
B&W hebben een referendumverzoek 
afgewezen, niet alleen omdat de 36.000 
handtekeningen niet meer tellen, maar 
ook omdat het erfpachtbesluit van 
B&W is. Alleen over raadsbesluiten kan 
een referendum worden gehouden. 
Schande!

Al tientallen jaren wordt geroepen dat 
de overheid bedrijfsmatiger moet wer-
ken, meer marktconform moet opereren 
en zich vooral moet terugtrekken, taken 
aan particulieren moet overlaten. Ook 
openbaar eigendom zou volgens de 
heersende visie tot een minimum moe-
ten worden beperkt.
Desondanks is er in Amsterdam altijd al 
grote aarzeling het grondbezit op grote 
schaal over te doen aan particulieren. 
Het afschaffen van de erfpacht en over-
gaan op een systeem van particuliere 
grondeigendom is ook nu nog voor een 
meerderheid in de gemeenteraad een 
stap te ver. Geheel in de traditie van 
een schipperend bestuur is er in 2012 
gekozen voor een verandering naar 
eeuwigdurende erfpacht.

Voortdurend
De meeste huiseigenaren in Amsterdam 
betalen per jaar een bedrag aan de ge-
meente voor de grond waarop hun huis 

Wie kent Amsterdam Oost?
Test uw lokale kennis met de quizvragen van Dwars door de Jungle van woensdagavond 7 juni 2017 

in het voormalig Muiderpoorttheater naast de Dapperschool aan de Reinwardtstraat.

1. Wat betekent Keti Koti?
	 A	 Verbroken	ketenen	of	B	Voorbij	verleden

2. Op welke datum is Koti Keti?
	 A	 30	juni	of	B	1	juli	

3. Welke spreuk staat er bij het slavernij-
 monument in het Oosterpark?
	 A	 Vanuit	duisternis	naar	licht
	 B	 Gedeeld	verleden,	gezamenlijke	toekomst	

4. Van wie is het kunstwerk De Schreeuw in het
 Oosterpark?
	 A	 Jeroen	Henneman	of	B	Jan	Wolkers

5. Het bestuurlijk stelsel gaat volgend jaar 
 weer op de schop. Hoeveel bestuurders van 
 Oost komen er in de nieuwe situatie?
	 A	3	bestuurders	of	B	4	bestuurders

6. Het straatbeeld van de Middenweg is in de
 loop van de jaren sterk veranderd. Zo kreeg
 het Rechthuis na de functie van huis van de
 rechtspraak verschillende andere functies. 
 Wat voor winkel zat er onder andere in het
 Rechthuis?
	 A	 Platenwinkel	of	B	Boekenwinkel

7. In Oost bestaat een project waarbij een 
 buurtbewoner een afvalcontainer adopteert. 
 Hij of zij houdt een oogje in het zeil en 
 spreekt bewoners aan als ze hun afval naast 
 de container zetten. Wanneer startte dit 
 project in de Dapperbuurt?
	 A	 2008	of	B	2009	

8. Dwars door de Buurt en deze Jungleavonden
  zijn buurtinitiatieven die volop bloeien. 
 Andere initiatieven in het verleden waren 
 van voorbijgaande aard zoals bijvoorbeeld
 ¨Bakkie in de buurt¨. Buurtbewoners reden
 met een elektrische wagen naar een buurt 
 om daar een terras op te zetten en koffie uit
 te delen. Wat was de aanleiding voor de 
 buurtbewoner die hier het voortouw in nam?
	 A	Het	samenvoegen	van	de	stadsdelen	Oost	en
	 	 Watergraafsmeer
	 B	Het	overlijden	van	Theo	van	Gogh	

9. Er zijn Vrienden van het Oosterpark, 
 Vrienden van Frankendael en Vrienden van
 het Flevopark. Welke Vrienden zijn nog niet  
 zo lang geleden opgericht?
	 A	 Robert	Kochplantsoen	of	B	Darwinplantsoen

10. In welke bibliotheek is meerdere keren een 
 Kinderschrijfcafé gehouden?
	 A	 OBA	Linnaeus	of	B	OBA	Javaplein

11. Welke tentoonstelling is wegens groot 
 succes terug in het Tropenmuseum?
	 A	 Zie	Zo	Marokko	of	B	Body	Art	

12. Er is een zogenaamd Daklab, dat is een
 daklaboratorium, op een HvA gebouw aan 
 de Wibautstraat. Welk gebouw?
	 A	 Het	Benno	Premselahuis
	 B	 Het	Muller-Luloffshuis

13. Welk evenement is er in juni in het 
 Oosterpark?
	 A  Appelsap	of	B	Roots	

14. Welke volleybalvereniging heeft als 
 thuishaven de Wethouder Verheyhal?
 A  Albatros	of	B	USC	

15.  Kunt u schatten hoeveel mensen er per 
 1 januari 2016 in Amsterdam Oost woonden?

	 Wilt	u	de	antwoorden	weten?	
	 Kijk	op	bladzijde	16
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Tekst en fotografie: Rose Bartholomé 

El Fanaar betekent vuurtoren en is een van oorsprong Egypti-
sche organisatie die mensen met elkaar in contact brengt zodat 
zij van elkaar kunnen leren en elkaar de weg wijzen in onze 
samenleving. Nagla Elsayed en Nourham El Wekil zijn de drij-
vende krachten. En daar profiteren alle buurtgenoten van. 

De vrolijke aanpak van El Fanaar        

Het is zaterdagmiddag. Ik heb afgespro-
ken met Nagla Elsayed en Nourham 
El Wekil in Buurtcentrum Oosterpark. 
Nourham haalt mij op bij de voordeur 
en als ik achter haar de trap op loop 
hoor ik al het gezellige gekwetter van 
kinderstemmen. Boven zitten zo’n 
twaalf meiden aan een grote tafel. 
Stofjes liggen op tafel en er wordt driftig 
geknipt en gekletst. Zij maken een thee-
muts. Stichting El Fanaar organiseert 
activiteiten voor meiden en vrouwen. 

‘Maar niet alleen voor meisjes en vrou-
wen,’ verzekert Nourham mij. ‘Wij zijn 
ooit begonnen met gezellige bijeenkom-
sten voor hele families. Dat is zeker al 
twintig jaar geleden. We hebben veel 
verschillende activiteiten.’ Het begint 
met het organiseren van gezelligheid 
en contact. Bijvoorbeeld bijeenkomsten 
van moeders en dochters over make-up 
en mode. Vrouwen komen hierdoor de 
deur uit en doen leuke dingen samen 
met hun dochters waarbij zij ongemerkt 
van elkaar leren. 

Opgroeien in twee culturen
Bij El Fanaar werken nu verschillende 
groepen vrijwilligers. Sommige activitei-
ten zijn alleen voor vrouwen, sommigen 
voor het hele gezin en zij hebben ook 
een mannengroep. De mannengroep 
is vooral gericht op bewegen en op 
het leren van computervaardigheden. 
Alle groepen organiseren activiteiten 
rond thema’s als een gezonde levens-
stijl, maar ook over opvoeding in twee 
culturen. Zij vinden het belangrijk om 
ervaringen met elkaar te delen.
‘Dat onze kinderen in twee culturen 
opgroeien geeft extra problemen,’ zegt 
Nourham. ‘Zij moeten een goede plaats 
krijgen in de Nederlandse samenleving, 
maar zonder de eigen achtergrond te 
vergeten. De kinderen moeten leren 
om goed met elkaar om te gaan, zonder 
agressief te worden. Daar besteden wij 
veel aandacht aan.’ 

Nagla Elsayed en Nourham El Wekil

Amsterdam bood dit uitje aan voor 
mensen met een laag inkomen. De reis 
naar het Moviepark, net over de grens 
bij Arnhem, moest men zelf regelen. Dit 
was voor velen een onneembare hinder-
nis. Nourham, Nagla en vriendin Mona 
Gharib hebben bussen geregeld voor 
mensen uit de buurt zodat zij samen 
daar naartoe konden gaan. Het werden 
drie volle bussen met een bonte menge-
ling van Surinaamse, Turkse, Zuid-Ame-
rikaanse en Nederlandse ouders met 
kinderen.

Inmiddels hebben de kinderen hun 
spulletjes opgeruimd en staan enkele 
papa’s en mama’s hen op te wachten om 
naar huis te gaan. Nagla en Nourham 
kijken tevreden terug op een zinvolle 
besteding van de zaterdag. #

Meer weten: Nourham: 06 14330256 of 
Nagla: 0681313194

Voor Nourham en Nagla is het belang-
rijkste dat vrouwen en meiden uit hun 
isolement komen. Zij praten over van 
alles, bijvoorbeeld over opvoedingspro-
blemen, gezonde levensstijl en ook over 
grote levensvragen zoals hoe de meiden 
hun toekomst zien, wat hun dromen 
zijn.

Samen voor de buurt
Nagla: ‘Wij willen graag mensen helpen. 
Toen de eerste vluchtelingen in Oost 
werden opgevangen, hebben wij nog 
dezelfde dag een groot aantal mensen 
opgetrommeld die mee zijn gaan helpen 
om hen te voorzien van eten en kleding.’ 
Nourham en Nagla zijn ook vrijwilliger 
bij Dynamo, de organisatie die Buurt-
centrum Oosterpark beheert waar El 
Fanaar bijeenkomsten heeft. Daarnaast 
organiseren zij verschillende activi-
teiten voor hun buurt. Zo regelden zij 
onlangs een uitstapje naar Movie Park 
Germany. De Stadspas van de Gemeente 

Gezellig handwerken rond de tafel 

Tekst: Noortje Blauw | Fotografie: Mats van Soolingen 

Op de website oost-online kunnen mensen nieuws uit de buurt vinden, een kalender met activi-
teiten, uitgaanstips en nog veel meer. In dit eerste artikel over de verschillende aspecten van de 
website spreken we met Stan Polman, de drijvende kracht achter het platform. 

Voor iedereen tussen Amstel en IJ:

Hoe is oost-online ontstaan en 
wat is jouw rol daarin geweest?
‘Oost-online komt voort uit de Digitale 
Meerbode, dat was een website voor 
de Watergraafsmeer. Dat was toen een 
zelfstandig stadsdeel, dat eerst opging 
in Oost-Watergraafsmeer en later kwam 
stadsdeel Zeeburg erbij en werd het 
‘Oost’. En de website veranderde mee 
via ‘Méér-Online’ tot oost-online.’
‘Zelf kom ik uit de communicatie,’ 
vertelt Stan Polman. ‘Ik werkte bij 
grote bedrijven, ‘online’ bestond in het 
begin nog niet. Daarna werkte ik bij de 
Rabobank waar ik onder meer actief 
was op het digitale vlak. We waren de 
eerste grote organisatie die op internet 
was. Communicatie via digitale media 
opende een nieuwe wereld en nieuwe 
mogelijkheden. Toen ik stopte met 
werken wilde ik graag iets doen voor 
de omgeving. Jarenlang was ik lid van 
de stadsdeelraad en daarnaast digitaal 
actief in Oost. Dus op dat moment ben 
ik meer energie gaan stoppen in oost-
online en heb gezocht naar mensen die 
daaraan wilden meewerken.’

‘Het boek van de week’ is een 
rubriek op oost-online waarin 
elke week een interessant boek 
wordt gepresenteerd door 
één van de vier boekhandels 
in Oost. Er zijn mensen die 
fotograferen, die video maken 
en die schrijven. Er staat veel 
nieuws uit Oost op de site, 
met ook zaken als cultuur, 
exposities, muziek, shoppen, 
eten, drinken en natuur. Oost-
online richt zich op een breed 
publiek. Polman: ‘Dat vind ik 
belangrijk, omdat je dan ziet 
dat mensen die belangstelling 
hebben voor een bepaald on-
derwerp vanzelf in aanraking 

komen met andere onderwerpen. Op 
die manier probeer je mensen te inte-
resseren voor wat er in Oost gebeurt én 
je brengt er ook mensen mee samen.’   
 
Hoe zijn de rubrieken 
samengesteld? 
‘Je ziet nu op oost-online dat er voor 
de verschillende delen van Oost een 

nieuwsrubriek is. Dat is een beetje in 
tegenspraak met het idee dat mensen 
ook moeten kunnen zien wat er even 
verderop in Oost aan de hand is. Daar 
gebeurt van alles wat ook interessant 
voor je is, of wat je kunt overnemen in 
je eigen buurt. Op de nieuwe versie van 
de website, die nu in ontwikkeling is, 
komt er daarom één rubriek ‘Nieuws 
van Oost’. Daarnaast blijven er natuur-
lijk de verschillende onderwerpen.’
 
Dus de site past zich aan... 
‘Inderdaad. Dat is ook zo met video 
bijvoorbeeld. In eerste instantie waren 
we daar niet mee bezig. Tot we in Mu-
zyQ, dat nu Q-Factory is, live talkshows 
maakten, die direct online te zien wa-
ren. Later hebben we veel plezier gehad 
van de medewerking van een videoma-
ker uit Hilversum. Die heeft laten zien 
wat je allemaal kunt doen.’
 
‘Nu hebben we een aantal mensen die 
met video hele mooie dingen maken. 
Mensen die het leuk vinden om er op 
camera iets van te maken, een bood-
schap over te brengen. Bijvoorbeeld Lyk 
Burggraaff die samen met Irene Kuiper 
prachtige items produceert. En Rob 
Zwetsloot, die op zijn eigen manier rap-
portages en korte interviews maakt. We 
willen meer doen met video. Daarom 
zijn nieuwe mensen die mee willen 
werken welkom. 
Natuurlijk kunnen ze contact opnemen 
via www.oost-online.nl.’ #

Stan Polman

‘We willen mensen 
interesseren voor 
Oost en ze samen-
brengen’ 



 

‘Je mag me alles vragen,’ zegt Silvia van 
den Heuvel terwijl ze de frituurbak op 
de tafel van haar kraam plaatst. ‘Ik zeg 
er maar meteen bij dat dit mijn laatste 
keer is, ik stop met de markten.’ Een 
verrassende mededeling: Silvia heeft 
immers een mooie plek vlakbij de 
entree van het terrein waar altijd wel 
klanten staan die trek hebben in haar 
biologische geitenvleeskroketten. Haar 
conclusie na vier jaar markten luidt 
niettemin: het loont niet. Tegen de tarie-
ven voor een standplaats valt niet op te 
frituren, zegt ze. ‘Nu zijn ze op de Pure 
Markt nog heel schappelijk, maar op an-
dere plekken betaal je de volle mep als 
het bijvoorbeeld regent. Bij regen komt 
er niemand en je hebt er wel veel werk 
in zitten.’ Silvia blijft wel cateren en zet 
nu een interactief opVOEDprogramma 
op waarmee ze ouders en kinderen 
aan het denken wil zetten over gezond 
eten. Als het elf uur is komen de eerste 
klanten aan haar kraam staan. Aan 
hen is Silvia’s missie om Nederland met 
biologisch geitenvlees in aanraking te 
brengen niet verloren gegaan.

Honing
Een paar kramen verderop zit Tim (20) 
relaxed achter zijn kraam met potten 
honing van het bedrijf van zijn vader, 
Imkerij van Randen uit Westzaan. Eén 
hoek heeft Tim ingeruimd voor stuif-
meel, een bijvangst van honing. Opge-
lost in bijvoorbeeld yoghurt heeft stuif-
meel een heilzame werking op mensen 
met hooikoorts. Tim herkent inmiddels 
de klanten die er speciaal voor naar hun 
kraam komen op de Pure Markt in Oost, 
de enige markt in Amsterdam waar Van 
Randen staat. Biologisch is de honing 
niet (die is in Nederland moeilijk te ma-
ken), Tim gebruikt wel het woord ‘am-
bachtelijk’. Zijn  vader – die onderweg 
is met meer potten honing –  imkert, 
zijn moeder en hij ‘slingeren’ de honing 
los. Zijn moeder is ‘verslingerd’ aan het 
maken van honing, vertelt Tim, maar ze 
kan helaas niet komen: ze zit thuis met 
een nekhernia. Wat de oorzaak precies 
is, is niet bekend, maar, vermoedt Tim, 
‘het tillen van al die kisten met potjes zal 
niet hebben geholpen.’

Frambozen
Het ambacht van het maken van een 
product is de bindende factor van de 
kraamhouders;  de Pure Markt af-
ficheert zichzelf niet als biologische 
markt, al zijn er wel biologische produ-
centen, zoals Henny van Bergeijk van 
Raspberry Maxx uit Brabant. Het bedrijf 
maakt allerlei lekkers waar frambozen 
in verwerkt zijn: jam, saus, taart, toetjes. 

Henny echter is terughoudend met het 
voeren van het predicaat ‘biologisch’: 
‘Zeker, we zijn helemaal biologisch, 
maar dat schreeuwen we niet van 
de daken. Voor sommige mensen zit 
‘biologisch’ nog in de geitenwollensok-
kensfeer. Wij laten zien dat frambozen-
producten vooral lékker zijn’, benadrukt 
ze terwijl ze voor een klant drie stuks 
panna cotta met frambozensaus inpakt. 
Henny heeft ook een felbegeerde plek 
op de biologische zaterdagmarkt in Oud 
Zuid. De zaken gaan goed maar alle zei-
len moeten bij. ‘Het is heel hard werken, 
ik ben er zeven dagen per week mee in 
de weer’.

Empenada’s voor Volendam 
De sportief ogende dertiger Nick uit 
Volendam heeft zijn vork gezet in een 
stukje (biologische) taart, terwijl vrien-
din Martine geniet van een hartige hap. 
Ze zijn voor het eerst op de Pure Markt 
in Oost en zeker niet voor het laatst. 
‘Ik heb hier al allerlei lekkere dingen 
gezien, olie, pasta...’ zegt Nick. ‘Empe-
nada’s... die gaan we ook proberen‘ vult 
Martine aan. In gedachten heeft Nick 
‘al twee shoppers’ met boodschappen 
gevuld. Goed dat ze met de auto zijn 
gekomen. Ze zijn speciaal voor de Pure 
Markt uit Volendam gekomen. In hun 
woonplaats is men niet zo bezig met het 
‘biologische gebeuren’. Nick en Martine 
worden toegeknikt door een passerende 
man en zijn vrouw. De heer en me-
vrouw Van der Steenstraeten (respectie-
velijk 69 en 70 jaar) uit Diemen blijken 
trouwe bezoekers te zijn van de Pure 
Markt. Opgewekt bekennen ze dat ze 
‘hier echt nooit iets kopen. Nóóit’. Proe-
ven doen ze alleen van de sfeer. ‘Het is 
hier zo gezellig, wij vinden de mensen 
zo ontzettend aardig,’ zegt mevrouw  
Van der Steenstraeten. Eten doen ze pas 

als ze weer in Diemen zijn, legt meneer 
Van der Steenstraeten  uit: ‘Ik ben een 
kritische eter, ik eet graag waar ik aan 
gewend ben.’

Wit
‘Ze mag wel maar ze durft niet,’ zegt 
Annemarie (35) over haar oudste 
dochtertje, terwijl ze de jongste in de 
babywagen hapjes voert. Haar dochter 

durft niet in de draaimolen. De schoor-
steen op het terrein wordt als vanouds 
weer bezet door een ooievaarsgezin, 
op die hoogte moet goed te zien zijn dat 
de markt met het uur drukker wordt. 
Annemarie woont ‘om de hoek’ bij Park 
Frankendael, de Pure Markt is voor haar 
een plek om vrienden te ontmoeten met 
wie ze tot het eind van de middag geniet 
van de sfeer, met een goed glas wijn in 
de hand. Het dochtertje kijkt naar de 
zwierende kindjes in de kleine draai-
molen, terwijl op het grasveld ernaast 
groepjes mensen zitten te praten en te 
zonnen. Opnieuw valt op dat de meeste 
bezoekers witte dertigers zijn uit de Wa-
tergraafsmeer. Ook de meeste standhou-
ders zijn wit. ‘De producten op de Pure 
Markt zijn niet goedkoop, je trekt er een 
bepaald welstandig, overwegend wit 
publiek mee,’ bevestigt Boukje, partner 
van Paul Wiering van biologische bam-
boe- en tuinplantenkwekerij Wiering. 
Hun kraam op de Pure Markt wordt 
goed bezocht, op IJburg ook, ‘maar daar 
is nog niets op het gebied van mark-
ten’. Paul en Boukje kozen voor IJburg 
toen hun aanvraag voor de populaire 
Zuidmarkt resulteerde in een plek op 
een lange wachtlijst. Alle planten en 
bloemen die ze op de markten verkopen 
zijn door Paul Wiering zelf gekweekt 
op zijn stuk grond in Weesp  –zonder 
chemische bestrijdingsmiddelen, ook de 
bloembollen die voor de vorst de grond 
in gaan. Door zijn grote ervaring kan 
Paul Wiering klanten haarfijn uitleg-
gen wat er komt kijken bij het kweken 
van biologisch groen en hoe je het thuis 
onderhoudt. Kom daar eens om bij de 
jongens en meisjes van het tuincen-
trum! ‘Weet je dat er in dat tuincentrum 
planten staan die het zonlicht niet eens 
kunnen verdragen omdat ze teveel kalk 
hebben gezien?’ #

Proeven van de sfeer 
Tekst en fotografie: Hella de Groot 

Iedere laatste zondag van de maand strijkt de Pure Markt neer 
in Park Frankendael. Zo’n 75 ambachtelijke ondernemers  
stallen er hun waren uit. Hoe is het om als kraamhouder op de 
markt te staan en hoe ervaren de bezoekers de markt? Dwars 
ging op pad. 

Bezoekers genieten van de Pure Markt en het weer.

Het ambacht van het maken van een 
product is de bindende factor van de 
kraamhouders.
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Waar moet dat heen? 

Natuurlijk zal hij niet echt een 
lieverdje zijn. De arrogantie van 
een negentienjarige is niet po-
pulair. En zijn vader weet er ook 
niet altijd raad mee. Twee keer 
blijven zitten, ex-vmbo en van 
school getrapt, alleen in theorie 
krijgt hij van de gezagsdragers 
een gelijke behandeling als zijn 
hoger opgeleide leeftijdgenoten.

Neem nou wat hem laatst 
overkwam. Voor de vierde keer 
in enkele maanden tijd werd hij 
door de politie aangehouden. 
Hij reed op zijn scooter, gewone 
snelheid. Maar hij is stoer en 
donker, hij heeft een ‘bepaalde 
uitstraling’. De verhullende term 
‘etnisch profileren’ is inmiddels 
in. Beter is in zijn geval gewoon 
te spreken van discriminatie. 
Die discriminatie is overigens 
niet alleen negatief van aard. Hij 

Tekst: Arie van Tol | Illustratie: Ruud Meijer

doet er ook regelmatig zijn voor-
deel mee, met dat donker zijn.
Afijn, voor de vierde keer moest 
zijn scooter op de roller. Om te 
controleren of ie niet was opge-
voerd, niet veel te hard kon. De 
eerste drie keer was ie er zon-
der problemen van afgekomen, 
maar dit keer bleek de maxi-
mum snelheid 3 kilometer te 
hoog. Een boete van e 63,- was 
de straf, en hij mocht niet op 
de scooter rijden tot ie (goed) 
gekeurd zou zijn bij het officiële 
keuringsstation in Westpoort. 
Het ritje van de roller naar huis 
werd gedoogd.

Met een herkenbare mengeling 
van woede en verslagenheid 
kwam hij thuis. De volgende 
dag bleek tijdens een voor-
spelbaar kil en denigrerend 
telefoontje dat ie minstens zes 

weken moest wachten op die 
opgelegde keuring. En ook die 
keuring kostte nog weer e 64,-. 
Al die tijd moest hij zijn scooter 
onaangeroerd laten.
Zijn moeder maakte er werk 
van: diende een klacht in bij 
de politie op grond van het feit 
dat drie metingen op de roller 
niet tot een waarschuwing en/
of boete hadden geleid en de 
vierde ineens wel. Zijn vader 
polste wat de politie op het 
bureau Linnaeusstraat hier nu 
zelf van vond en wat hij kon 
doen. Hij liet zich afschepen met 
begrip.

Met de scooter reed hij naar de 
zaak waar hij hem in december 
gekocht had. Een illegale rit: 
kennelijk gaat de overheid er 
van uit dat er iemand bij je aan 
huis komt om de snelheid van 
je voertuig aan te passen. De 
scooter was al lang en breed 

verkocht voor veel geld, dus ook 
daar vonden ze dat ze zich een 
botte, neerbuigende houding 
konden permitteren. De klant is 
maar betrekkelijk kort koning bij 
de scooterdealer.
Aan service van de zaak hoefde 
hij dus niet te denken, als ie dan 
en dan terug kwam konden ze 
’m voor e 15,- bijstellen. Nee, 
die vijf minuten werk dat kon 
niet direct. Ook een vmbo’er 
kan twee linker handen hebben, 
dus zelf zoiets fiksen lukt hem 
niet, en ook onder zijn vrienden 
was er niet zo gauw iemand te 
vinden.

Toen was er dan de dag van de 
keuring. Het tijdstip viel binnen 
schooltijd en inmiddels was ie 
daar in een penibele situatie 
beland: hij mocht geen uur-
tje meer missen wilde hij nog 
kans hebben over te gaan. Hij 
parkeerde de scooter de avond 
te voren in de buurt van het 
keuringsstation en zijn vader 
fietste op die zonovergoten dag 
van oost naar west en weer 
terug, om de keuring te laten 
voltrekken.
Er was natuurlijk het gebruike-
lijke praatje met de technische 
man in het koele station. Ja, hij 
vond de gemeente ook wel wat 
doorslaan in de aanpak van 
scooterrijders. Verbaasd con-
stateerde hij dat de maximum 
snelheid van de scooter 19 
kilometer per uur was. Pesten 
was niet alleen voorbehouden 
aan de overheid, de politie.  
Nee, de creatieve ondernemer 
wist ook hoe dat moest. Er ont-
braken twee kleine lichtreflec-
toren op de scooter en eigenlijk 
zou ie ’m niet door de keuring 
moeten laten. De technische 
man streek de hand over zijn 
hart en de vader dacht: ‘Het is 
maar goed dat ik hier ben en 
niet mijn zoon.’

De officiële klacht is niet ge-
honoreerd: de verschillende 
conclusies uit de metingen op 
de politieroller waren geen 
goeie reden af te zien van de 
bekeuring. #

Van de Dappermarkt 

Werkelijk zeer opvallend onder 
de kooplieden op de Dap-
permarkt is toch wel Henk de 
Bruin. Daar waar de kooplieden 
doorgaans met hand en gebaar 
en met een operastem de klan-
ten proberen te lokken, blijft 
Henk de rust zelve. Hij doet dat 
allemaal niet. Hij zal de dagjes-
mensen niet storen. Hij blijft 
netjes als een heer. De klanten 
bepalen zelf wel of ze bij zijn 
stal komen.

Zo zonder te schreeuwen en 
qua uiterlijk heeft Henk niets 
van een marktkoopman. Deze 
knappe man zou ieder model-
lenbureau in willen lijven.
Bovendien heeft ie de bijzonde-
re gave om mensen in nood te 
helpen. Op z’n vrije dag en met 
zijn eigen auto haalt en brengt 
hij spullen bij verhuizingen. 
Zonder loon te vragen. Dank je 
wel is genoeg. Waar vind je zo 
iemand nog?

Tekst: Sjaak Brokx

Ondanks dat ie veel meer kan 
blijft Henk de markt trouw.

Trouw blijft hij ook zijn vrienden 
met wie hij al tientallen jaren 
gezellige uitstapjes maakt in Ne-
derland en Europa. ‘Mijn klanten 
zijn heel belangrijk, maar in mijn 
vrije tijd wil ik genieten van het 
leven.’

Ooit ging hij op uitnodiging van 
mij mee naar Huis ter Duin waar 
Lucky Ajax een gala-avond had. 
Wat heeft hij als Ajaxfan geno-
ten. Het was mijn beloning voor 
een zware klus die hij voor mij 
opknapte: hij kreeg mijn piano 
de trap op naar boven!

Fotomodel of zorgambtenaar 
zal hij niet meer worden. Hij is 
tevreden met de vaste rituelen 
in zijn leven. Henk de Bruin 
staat in hoog aanzien, is een 
eenvoudige marktkoopman op 
de Dappermarkt. #

De teckel en de egel 
Tekst: Rose Bartholomé | Illustratie: Judith Lammers

Jip, het hondje van de buren is 
op bezoek. Zodra ik de voordeur 
open, rent hij zo snel hij kan de 
lange smalle gang door, naar 
buiten door de open keuken-
deur aan het einde van de gang. 
Zijn kontje gaat heen en weer 
door het kwispelen van zijn 
staart. Het is een ruwharige 
teckel met ultrakorte pootjes. 
Keffend rent hij de tuin door. 
Van links naar rechts, van voor 
naar achteren. Ik laat hem zijn 
gang gaan en ga verder met het 
lezen van de krant. Voor een 
hond met korte pootjes is de 
stadstuin, in de Vrolikstraat, 
echt groot.

Dan valt mij op dat het al een 
tijdje stil is. Dat is vreemd, 
verdacht. Hondjes en kinderen 
die lang stil zijn halen meestal 
ondeugd uit. Ik loop de tuin 
door, naar achteren, waar 
verborgen achter struiken oude 
bloempotten staan en een, van 

dikke vloerbalken gemaakt oud 
opstapje. Jip heeft zich daaron-
der ingegraven. Hij heeft iets. 
Ik kan niet zien wat het is. Maar 
hij is zo verbeten dat het iets 
heel interessants moet zijn. 
Mijn eerste gedachte is een 
rat. In Amsterdam is veel afval 
en dus veel ratten. Ik pak Jip 
stevig beet en trek hem uit zijn 

gegraven hol. Hij blijkt een egel 
te hebben. Ik pak hem niet al te 
zachtzinnig beet en gelukkig laat 
hij de stekelbol los. Het verbaast 
me dat de teckel geen stekels 
rond zijn bek heeft. Ik breng Jip 
naar de keuken en sluit hem 

op. Achterin de tuin ligt de 
egel, opgerold, bekleed met 
blaadjes en ander onduide-

lijk spul.

Als ik voorzichtig wat 
rommel weghaal, 
beweegt hij. Gelukkig 

leeft hij nog. In de koelkast 
staat nog een kapot ei in 
een bakje. Ik ga dat halen 
en zet het vlak bij de egel. 

Na een tijdje ga ik nog eens 
kijken. De egel is weg en er heeft 
iemand van het ei gesnoept. Dat 
moet de egel zijn geweest.

Ik durf Jip niet meer los te laten 
in de tuin. Ik maak zijn uittre-
kriem vast aan een tafelpoot, 
zodat hij toch nog bewegings-
vrijheid heeft. De andere dag 
maak ik het hoekje waar de egel 
zat teckelproof. Jip kan weer in 
de tuin rennen. #

Colofon
Dwars door de buurt is een onafhanke-
lijke lokale krant die in 2017 zeven keer 
zal verschijnen. De krant wordt huis 
aan huis verspreid in de buurten van 
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willen schrijven, foto-
graferen of illustreren 

voor de Dwars, 
neem gerust contact 

met ons op:
dwarskrant@gmail.com



Poppentheater Koos 
Kneus 
Elke zondag en woensdag
Poppenkast op het Iepenplein, re-
serveren en meer informatie www.
kooskneus.nl. Vrolijke voorstel-
lingen met schminken en verkleed-
kleren, 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 
en 16 juli: 
10.30:  Kale Opa in de dierentuin! 
(2-4 jr)
12.00:  Tovenaar Jacob (2-4 jr)
14.00:  Avonturen aan de Prinsen-
gracht (4-8 jr)
Het middagprogramma duurt van 
14.00 tot 16.00 uur!

Programma op de woensdagen 5, 
12 en 19 juli: 
14.00:  Alle hens aan dek! - Piraten-
verhaal (4-8 jr)
Het middagprogramma duurt van 
14.00 tot 16.00 uur!
NB eerste programmadag na de 
zomervakantie: zo 10 sept 

Oostblok
Alle voorstellingen tenzij anders 
vermeld: Sajetplein 39
vr 30 juni 20.30: 
Over vrijheid gesproken! (muziek-
theater en voordrachten)
Een ode aan Keti Koti
do 7 t/m zo 17 sept: 
Amsterdam Fringe Festival (o.a. in 
Oostblok)
Meer dan 80 verschillende voorstel-
lingen op meer dan 40 verschil-
lende locaties
Zie verder www.oostblok.nl.

Badhuistheater
vr 30 juni 20.15: 
Blackadder Goes Forth
zo 2 juli 17.30: 
Blackadder Goes Forth
zo 9 juli 15.00: 
In bad met TONY
TONY is een vocal group van 16 
getalenteerde zangeressen uit 
Amsterdam
za 26 aug 19.00: 
NA Stojaka V Amsterdamu (Czech 
Stand Up Comedy Night)

Zie verder www.badhuistheater.nl
Jungle Amsterdam
za 1 juli 15.00 – 17.00: 
Uitvoering zangleerlingen Muziek-
school Amsterdam, van Gerlinde 
Esser
zo 2 juli 14.00 – 18.00: 
Het klein-zomer-festival
Einduitvoering jazzworkshops 
Bergen JazzCats, Moondog en Sax in 
the City; optreden van de Crab-
feathers
wo 5, do 6 en vr 7 juli 16.00 – 
19.00: 
Café Rosa
zo 9 juli 19.00 – 23.00: 
Milonga Only
Tangosalon en live muziek van 
Tango Poetico
wo 12, do 13 en vr 14 juli 16.00 – 
19.00: 
Café Rosa

zo 16 juli 15.00 – 17.00: 
Tambourine Dance Party (house en 
disco)
wo 19, do 20 en vr 21 juli 16.00 – 
19.00: 
Café Rosa
za 22 juli 20.00 – 02.00: 
Transpride Pre-Party
zo 3 sept 15.00 – 19.00: 
Funky Soul Party
Zie verder www.jungle.amsterdam

Tropenmuseum
---ACTIVITEITEN---
zo 2 juli 14.00 – 15.00: 
Rondleiding door Body Art
elke zo 13.30 – 14.30 en 15.00 – 
16.00: 
Rondleiding Aleppo
elk weekend en elke dag in de 
schoolvakantie familiereis om 
11.00, 11.30, 12.00 en 13.00 en 
juniorreis om 14.30: 
Doe-tentoonstelling Ziezo Marokko 
– Reis mee met Esmaa, Fatima, 
Nasdrin en Yousef (vanaf 6 jr)
---TENTOONSTELLINGEN---
 t/m dec 2017: 
Aleppo
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
t/m juli 2018: 
Body Art

Meer info: www.tropenmuseum.nl

OBA Javaplein
di 4 juli 15.30 – 17.30: 
Spreekuur ViiA do 6 en 20 juli 
10.00 – 12.00: 
wo 5 juli 10.00 – 11.30: 
Boekstart Masterclass ‘Voorlezen 
aan jouw baby’ (zonder baby i.v.m. 
uitleg en duur)
wo 5, 12 en 19 juli 14.00 – 14.30: 
Leespret (vanaf 6 jr)
wo 5, 12 en 19 juli 15.00 – 15.30:  
Voorlezen en bewegen of knutselen 
(vanaf 4 jr)
Leef en Leer! – Leesclub Makkelijk 
Lezen
vr 7 en 14 juli 10.00 - 12.00: 
Spreekuur Samenspraak
 van 13 juli t/m 2 okt: 
Tentoonstelling: Jong en OUT
Marjolein Annegarn fotografeerde 
gay jongeren tussen 14 en 19
do 20  juli 17.00 – 18.00: 
OBA Live met Theodor Holman
Meer info: www.oba.nl 

OBA Linnaeus
wo 5, 12 en 19 juli 15.00: 
Voorlezen (4-7 jr)
do 6 juli 15.30 – 17.00: 
Kinderschrijfcafé met de schrijven-
de zussen Renee en Eva Kelder (9+)
di 11 juli 10.00 – 12.00: 
Inloopspreekuur slechtziend (Visio)
za 15 juli en 19 aug 11.00 – 13.30 
en 14.30 – 17.00: 
Workshop schrijven Renée en Eva 
Kelder
Meer info: www.oba.nl 

Q-Factory
vr 7, 21 en 28 juli en 11 en 25 aug 
19.00 - 22.00: 
3FM On Stage met Giel Beelen
do 3 aug 21.00  (open 20.00): 

JP Harris & The Tough Choices
Opzwepende country met een 
flinke dosis honky tonk
wo 13 sept: 
Amsterdamse Popprijs (voorronde)
Zie voor tijden, prijzen en meer 
info: www.q-factory-amsterdam.nl

Etalagegalerie Inkijk
elke dag van 07.00 – 24.00: 
een ruimtelijke (licht)installatie van 
Barbara Damen, te zien in metro-
station Wibautstraat
elke dag van 07.00 – 24.00 tot vr 
30 juni: 
Diabolical Laughter, een instal-
latie van Roy Vastenburg, te zien in 
metrostation Weesperplein
elke dag van 07.00 – 24.00 tot 
medio aug 2017: 
Huge Growth Power – het eerste 
kunstwerk in de nieuwe exposi-
tieruimte Made in Holland is een 
inflatable van Robert Roelink in de 
vorm van een enorme plastic plant, 
te zien in metrostation van der 
Madeweg
Meer info: 020-6925733 of www.
polderlicht.com

Tugela85
vr 7 juli 19.00:
Bord op schoot: Film

vr 14 juli 19.00: 
Bord op schoot: Muziek
Meer info: www.tugela85.nl

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

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

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

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

OBA Linnaeus
Linnaeusstraat 44
020-6940773

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

Etalagegalerie Inkijk
020-6925733 
www.polderlicht.com

Tropenmuseum
Linnaeusstraat 2  
www.tropenmuseum.nl  
020 5688200

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

Adressen 

Huge Growth Power

Ziezo Marokko

Vocal group TONY
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Kijk voor onder 
andere meer 
agenda-infor-
matie op www.
oost-online.nl

Vrije geest
zkt. sturing
Help jij Priscilla met haar school- en beroepskeuze 
en persoonlijke ontwikkeling?

ViiA is het uitzendbureau voor vrijwilligers in Amsterdam Oost. 
Wij zoeken vrijwilligers die hun talent in willen zetten voor 
mensen en organisaties in de buurt.

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



Aan familie en vrienden vertelt Ger-
rit Hoogstraaten bij de presentatie op 
17 juni dat Stroomboog verre van een 
autobiografische roman is. ‘Al zullen vele 
aanwezigen mijn achtergrond kennen 
en dus ook facetten daaruit in de roman 
terug vinden.’
‘Stroomboog is ook geen naturalistisch 
boek,’ betoogt Gerrit verder, ‘ik heb geen 
poging gedaan de werkelijkheid zo waar-
heidsgetrouw mogelijk te beschrijven. 
Dat is niet de ambitie die ik heb bij het 
schrijven.’
‘De mythe van Isis en Osiris ligt ten 
grondslag aan Stroomboog. Het is ook 
die mythe die het verhaal als het ware 
voortstuwt en het onderwerp is.’
Gerrit leest een passage voor en vergeeft 
zijn publiek dat ze het niet helemaal 
snappen: ‘Dat kan ook niet en is ook niet 
de bedoeling. Bedoeling is dat je het boek 
koopt, leest en dat je dan aan het eind 
ervan gaat begrijpen.’

Kunstwerk
Marian Haringsma is één van de kunste-
naars die Gerrit uitgebreid heeft gespro-
ken in het kader van zijn interviewserie 
op oost-online Voor Plato’s grot: wie lopen 

daar? Het vraagt enig geduld van de 
digitale lezer, de artikelen zijn lang. Maar 
de volhouder wordt rijkelijk beloond: 
mooie, interessante weergaven van ge-
sprekken die Gerrit heeft met meerdere 
kunstenaars.
Van het één komt het ander. Gerrit werd 
gevraagd een expositie van Marian Ha-
ringsma te openen. De wederdienst lag 
voor de hand. Samen met Marie Anne 
Jongmans heeft Marian een kunstwerk 
speciaal voor Gerrit gemaakt. Marian 
vertelt hoe ze Stroomboog niet naast 
zich neer kon leggen, hoe het verhaal 

haar in haar greep had en hoe het haar 
ontroerde.
Als Gerrit met enige schroom het papier 
naar beneden trekt wordt voor hem en 
zijn publiek zichtbaar tot welke persoon-
lijke kunst Stroomboog Marian en Marie 
Anne hebben geïnspireerd.

Toost
Een passend applaus en een passende 
toost zijn de opmaat naar het signeren. 
Ook zijn eerdere boeken Wat kan ons ge-
beuren en Wie vleugels heeft zijn te koop. 
Een rij vormt zich voor de tafel waarach-
ter Gerrit zich heeft genesteld om zijn 
lezers een geschreven warm woord te 
gunnen.
Het is Gerrit gegund een groter schrijver 
te worden. Maar niet voor het eerst denk 
ik hoe prettig het is dat er ook kleine 
schrijvers zijn, kleine kunstenaars. En 
dat die natuurlijk helemaal niet klein 
zijn, maar hun roem is niet wijd ver-
breid, ze verkopen matig.

Jungle
Een eer om van Gerrit het eerste exem-
plaar van Stroomboog overhandigd 
te krijgen. Die eer viel mij te beurt als 
redacteur van Dwars en als interviewer 
van schrijvers uit Oost bij de talkshow. 
‘Voor Arie van Tol, die zich steeds meer 
thuis voelt in de Jungle!’
Ik vroeg Gerrit kort de kern uit de 

doeken te doen van de mythe van Isis 
en Osiris. Op zijn blog – www.gerrithoog-
straaten.weebly.com/blog - onder de 
titel De mythologische blauwdruk voor 
Stroomboog is het verhaal in iets meer 
woorden terug te lezen.
In zijn roman is niet (direct) duidelijk 
wie biologische vaders zijn van de twee 

zonen. Op mijn vraag of Stroomboog ook 
gelezen kan worden als een relativering 
van het belang van bloedverwantschap, 
als het lichter maken daarvan, aarzelt 
Gerrit lang. Het is duidelijk dat hij zelf 
liever geen betekenis geeft aan wat hij 
heeft geschreven, behalve dan in de con-
text van de mythe. ‘Verder is het aan de 
lezer een betekenis te zien in de zinnen, 
in het verhaal.’

Drie romans heeft hij inmiddels geschre-
ven, twee verhalenbundels, maar ook 
veel tekstbijdragen aan theaterproduc-
ties en musicals. Maar hoe veelzijdig 
Gerrit is realiseer ik me het sterkst als 
ik hem op youtube een eigen lied hoor 
en zie vertolken: ‘Vier het leven!’ De me-
lancholie en de vrolijkheid gaan bij alles 
hand in hand. #

Op 7 juni was Gerrit Hoogstraaten de literaire gast bij de  
talkshow Dwars door Oost in de Jungle. 10 dagen later werd 
zijn derde roman Stroomboog officieel ten doop gehouden in 
café Leuten. De trotse schrijver kreeg als geschenk een speci-
aal voor hem gemaakt kunstwerk dat geïnspireerd was op zijn 
verhaal. 

Moderne mythologie uit Oost 
Tekst: Arie van Tol | Fotografie: Miranda van der Vegt 

De keuze voor een bepaald type doods-
kist staat symbool voor wie de over-
ledene was. Meestal worden de nabe-
staanden geconfronteerd met die keuze 
en moeten ze een doodskist aanwijzen 
in een catalogus met veel verschillende 
modellen en materiaalsoorten. Om de 
klanten te verleiden het allerbeste (lees: 
duurste) artikel te kiezen voor de laatste 
reis van hun geliefde, gingen kistfabri-
kanten in de zestiger jaren hun produc-
ten anders presenteren. Op reclamefoto’s 
uit die tijd staat de doodskist centraal 
gepositioneerd in een gezellig huiselijke 
omgeving. Alsof het om de aanschaf van 
een nieuw bankstel gaat.

Erotisch
Maurizio Matteucci, directeur van de 
Italliaanse doodskistenfabriek Cofani Fu-
nebri èn enthousiast amateurfotograaf, 
ging nog een stapje verder in het presen-
teren van zijn producten. Gebaseerd op 
de Pirelli-kalenders met schaars geklede 
modellen, maakte Matteucci in 2003 zijn 
eerste erotische kistkalender. Eerst nog 
met zijn eigen vrouw of een buurmeisje 
in het decor. Bedekt pikant, maar later 
ongegeneerd bloot met toevoeging van 

erotische attributen. Dood en seks, een 
verbintenis van twee uitersten met in 
dit geval een gezamenlijk doel. In 2013 
leidde deze fotografie tot een verbod 
in Italië: twee taboes waren kennelijk 
teveel. 

Knullige attributen
Maar taboes zichtbaar maken, zoals de 
combinatie humor en dood, is de basis 
van de expositie ‘Especially for you’. Mu-
seum Tot Zover koos voor het onderwerp 

van deze tentoonstelling omdat de dood 
onderdeel is van het leven. En humor 
hoort daarbij. Ook is het de bedoeling om 
via ironie een jong publiek aan te spre-
ken en hen anders te laten kijken naar 
een loodzwaar onderwerp.
De tentoonstelling laat zien hoe fotogra-
fie wordt gebruikt om een onaantrek-
kelijk voorwerp aantrekkelijk te maken. 
Er zijn voorbeelden van de doodskistfo-
tografie uit de jaren 60 en 70. De eerste 
foto’s in het genre tonen hoe geprobeerd 
werd om doodskisten in een andere set-
ting te presenteren, vaak met toevoeging 
van knullig gekozen attributen. Het ama-
teurisme en het vintagegehalte werken 
de humor in de hand.

Selfies
Door nieuwe computerbewerkingspro-
gramma’s en meer oog voor marketing 
heeft de fotografie van de doodskist een 
enorme ontwikkeling doorgemaakt. De 
kistenfabrikanten richten zich op de 
wensen van hun doelgroep en passen 
hun presentaties daar op aan; de doods-
kist is een lifestyle artikel geworden. Ook 
hiervan zijn voorbeelden in de expositie 
te zien.
In de gang van het museum hangen de 
erotisch getinte foto’s van Maurizio Mat-
teucci. Aan het eind van de expositie is 
een ‘photo booth’-ruimte ingericht met 
een doodskist en allerlei attributen. Daar 
kan de bezoeker een selfie maken of zich 
laten fotograferen bij, op en zelfs in de 
kist, in de stijl van Matteuci. #

De expositie is nog tot en met 2 septem-
ber te zien in museum Tot Zover.  
Entree via begraafplaats De Nieuwe 
Ooster, Kruislaan 124.  
Website: www.totzover.nl.

Hoe verkoop je een doodskist?

De relatie tussen dood en commercie is ingewikkeld. Maar ook 
een doodskist is een product dat aan de man gebracht moet 
worden. In de expositie ‘Especially for you’ bij Museum Tot  
Zover is te zien hoe de doodskist een lifestyle artikel is  
geworden. 

Tekst: Anna ten Bruggencate | Illustratie: Museum Tot Zover

De mythe van Isis en Osiris ligt ten 
grondslag aan Stroomboog

Bezoeker kan selfie 
maken in de kist  

   Noteer alvast in uw agenda:

 De volgende talkshow  
  in de Jungle is op  
          woensdag 6 september

 De volgende Dwars 
verschijnt op  

          vrijdag 15 september
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Fotografie: Gerard Valentijn, Ans van de Scheur, Dineke Rizzoli en Eddy Ellert.
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Tekst: Ton Hendrix | Fotografie: Sylvia de Vlaming 

In een vorig nummer van Dwars schreef Dick Feenstra over het Permacultuurpark dat wordt 
aangelegd bij Science Park. Eind mei was de officiële opening. Een groot stuk grond is nu 
beschikbaar om te tuinieren. Daarbij moeten de buurtbewoners, u dus, een grote rol gaan spelen! 
Ik praat met Marleen Feldbrugge, de tuincoördinator.   

Anna heeft u nodig!        

‘Om dit project een kickstart te geven 
is er bij de gemeente financiering 
gevraagd om een parttime coördinator 
aan te stellen. Dat ben ik dus. We willen 
van de tuin ook een ontmoetingsplek 
maken. Via het tuinieren kunnen ver-
schillende groepen mensen met elkaar 
in contact komen, de medewerkers van 
de Universiteit, de studenten en natuur-
lijk de omwonenden, zoals de mensen 
uit de Watergraafsmeer en de Indische 
Buurt.
In café Polder waar veel buurtbewoners 
komen, komt een rugzakjesproject voor 
kinderen. Rugzakjes, die in het café 
komen te liggen, bevatten een verre-
kijker, een opdrachtkaart, en zoekspel-
letjes om hier een speurtocht te kunnen 
maken en het gebied te onderzoeken. 
Toen bij de opening hierover verteld 
werd, kwamen er meteen verschillende 
leerkrachten op af die hier natuuredu-
catie-workshops willen doen. Later 
komen nog workshops waterbeestjes 
vangen, moestuintjes leren beplanten, 
et cetera. We moeten kijken wat er door 
de vrijwilligers aan draagkracht gedaan 
kan worden.’

Moeilijke grond
‘We hebben nu ongeveer 30 vrijwil-
ligers, waarvan er 15 echt actief zijn. In 
eerste instantie waren ze op de werk-
dagen afgekomen die we georganiseerd 

hebben. Het is een groep oudere buurt-
bewoners en verder allemaal studenten. 
Tot nu toe is door de vrijwilligers het 
houtsnipperpad aangelegd, een wilgen-
hut gemaakt, het bodembedekkerexpe-
riment is begonnen, de eerste moestuin 
is er, er is een compostbak aangelegd, 
een insectenhotel gebouwd en er is ook 
al heel veel gezaaid.
Je mag hier ook op een eigen stukje 
grond gaan moestuinieren, verschil-

lende mensen hebben zich daar al voor 
aangemeld. Het gaat dan om mensen 
die wat meer tijd hebben. Als je je eigen 
stukje grond wilt hier, neem contact met 
me op!

We willen mensen stukjes geven van 2 
a 3 m². Het is hier best moeilijke grond, 
zware klei die nu hard en droog is. We 
hebben een paar permacultuurmanie-
ren om moestuintjes aan te leggen uit-

geprobeerd. Daar is eerst alles omgespit 
en toen gemengd met zand om de grond 
losser te maken. Hier gaan we het hele 
stuk beplanten met bodembedekkers 
die de winter blijven staan, zodat je een 
humuslaag creëert waardoor de grond 
in het voorjaar beter te bewerken is. 
Huisregels voor de tuiniers zijn: geen 
plastic en geen bestrijdingsmiddelen, 
maar verder mag je je eigen methode 
toepassen. Ik wil ook kijken of er men-
sen geïnteresseerd zijn in het ontwer-
pen van een stukje voedselbos. Dat is 
meerjarige beplanting, daar moet je wel 
wat meer ervaring voor hebben.’

Ecologisch lint
‘Als buurtbewoners een workshop wil-
len houden en ruimte nodig hebben, is 
dat hier ook mogelijk. Ik denk aan een 
workshop percussie of rieten manden 
vlechten, dingen die je buitenshuis kunt 
doen.
Er komen ook bankjes in de tuin, zodat 
het een recreatieruimte wordt. En An-
na’s Tuin wordt met het ecologisch lint 
verbonden, waardoor het een door-
gaand gebied wordt tot aan het Amster-
dam-Rijnkanaal.
De uitdaging is om een continue inzet 
van de community voor de tuin te 
garanderen. Dat het niet iets is van 
mensen die toevallig eens komen aan-
waaien. Er zou een bewonerscommissie 
met een paar ervaren mensen gevormd 
kunnen worden die zich met de moes-
tuinen bezighoudt. Of dat ik wekelijks 
op een vast dagdeel hier aanwezig ben. 
Ik ga, als er een groepje belangstellen-
den is, een middag organiseren waarop 
we zulke dingen bespreken en mensen 
met elkaar kunnen kennismaken.’ #

Contact: info@annastuin.nl
www.annastuin.nl of 
www.facebook.com/groups/annastuin

Marleen bij het openingsfeest

Tekst en fotografie: Dick Feenstra 

Aan de Fizeaustraat ligt een speeltuin die tot zo’n zes jaar ge-
leden de Frankendael speeltuin heette. Tussen de sportvelden 
van Drieburg en de Gooise weg, op een glooiend perceel, met 
netschommel, waterbaan, klimtoren, kabelbaan, klimboom en 
op deze tropische Vaderdag zelfs een zwembadje. 

Speeltuin Amsteldorp        

Er staan picknicktafels onder een afdak, 
twee containers, met keukentje, win-
keltje, vergaderlokaal en een toilet. Aan 
de rand van het gebied ligt een lap met 
tuinen die door volwassenen en kinde-
ren bewerkt worden. Daar groeien o.a. 

aardappels waar naambordjes bij staan. 
De kinderen die de speeltuin bezoeken, 
hebben in het voorjaar een aardappel 
meegenomen en die in de grond gestopt. 
Op dit moment zijn ze bijna een meter 
hoog en staan de eerste planten in bloei. 

Daar wordt met de kinderen, na het 
rooien, patat of chips van gebakken.

Sleuteldienst
Sinds zes jaar komt deze lommerrijke, 
natuurgroene speeltuin met zijn smul-
bos, barbecue en pizzaoven de vergrij-
zing van Amsteldorp te boven. Daarvoor 
was de speeltuin vooral dicht, het hek 
op slot en de beheerder met pensioen. 
Wat ooit een ontmoetingsplek was voor 
de buurt, waar gedanst werd, geklaver-
jast, geknutseld, toneelvoorstellingen 
werden gegeven, verviel en verliep. 
Slopers, samen met asbest opruimers 
maakten een eind aan het wijkgebouw, 
waar veel Amsteldorpers elkaar ont-
moetten. De gemeente had plannen om 
op het perceel een school en een skate-
baan te realiseren en toen kwam er een 
groep: ‘Behoud de speeltuin’.

De buurt is aan het verjongen en meer-
dere ouders stonden steeds weer, met 
hun kroost, voor het dichte hek van die 
speeltuin. Ze namen initiatief, belden 
het nummer op het bord, regelden 
subsidie, schakelden Wijkopbouw in, 
sloten een convenant met de gemeente 
en organiseerden een sleuteldienst. De 
speeltuin is weer elke dag open. Dankzij 
zo’n 50 gezinnen, die 1 week sleutel-
dienst doen: ’s ochtends maken ze het 
hek open en ’s avonds sluiten ze af.
De gemeente heeft zich verantwoorde-
lijk gesteld voor het onderhoud en de 
veiligheid en zorgde voor een aantal 
mooie en nieuwe speeltoestellen. De 
speeltuincommissie organiseert activi-
teiten, workshops en vieringen. Afgelo-
pen Pasen, met Halloween, met Vader-
dag en er komt een zomerfeest. Door 

scholen wordt de speeltuin gebruikt 
voor een sport- of speldag. Op initiatief 
van de speeltuincommissie wordt ge-
werkt aan ‘het kapotte sokken kunst-
werk’, vier meter lang, wat, voor drie 
maanden, bij de toegangsweg van de 
wijk komt te staan. Kinderen werken in 
dit project samen en vlechten met textiel  
het wapen van Amsteldorp waarin een 
plattegrond van de wijk, onder begelei-
ding van een kunstenares.

Lange rijen
‘Aan de Fahrenheitsingel is rond 
1923 een kleine speeltuin aangelegd,’ 
vertel¬len Leo en Rietje Post. Rietje is 
75 jaar geleden geboren in het huis 
waar ze nu nog woont, destijds textiel-
winkel Tijsterman in de Toricellistraat. 
‘Ome Wim en Mien Papagaai waren de 
mensen die de Frankendael speeltuin 
opzetten. Twee jaar daarvoor was de 
Witbuurt (genoemd naar de toenmalige 
burgemeester) bij Amsterdam gevoegd 
en werd met de tijd de Wetbuurt ge-
noemd. Bij de Operette Zangers Groep, 
waar ik aan ballet deed, leerde ik Leo 
kennen. Voor de uitvoeringen op de 
speeltuin stonden de mensen 60 jaar 
geleden, 3 dagen lang in rijen voor de 
deur. In de jaren zeventig is de speeltuin 
verplaatst: er kwamen flats van 2 en 3 
hoog voor in de plaats.’
‘Het is Vaderdag,’ zegt Leo, ‘Rietje be-
toverde me destijds met haar ballet en 
we wonen nu 50 jaar in dit huis. Onze 
kinderen komen vanmiddag. Ik heb 
veel geluk gehad, maar nooit seksuele 
voorlichting. Mijn vader zei: ‘Als je kan 
schommelen, kun je ook wippen’.’ #

www. Speeltuinamsteldorp.nlOp deze tropische Vaderdag staat er zelfs een zwembadje
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Tekst: Daan van Pagée | Fotografie: Frank Schoevaart 

De Henrietta Leavittbrug overspant aan het einde van de Valentijnkade 
de Ringvaart ter hoogte van tennispark Tie-Breakers en natuurspeel-
park Jeugdland. Samen met mijn zoon Mees ging ik regelmatig over 
deze toen nog naamloze brug, want in Jeugdland kun je onder meer 
dieren voeren, pizza’s bakken en hutten bouwen. In mijn portemonnee 
kinderpleisters van het Kruidvat, met afbeeldingen van Bob de Bouwer.   

Sinds enkele maanden draagt deze voor-
heen anonieme brug de naam Henrietta 
Leavittbrug. Henrietta is een school-
voorbeeld van een geëmancipeerde 
vrouw in de door mannen gedomineer-
de wetenschappelijke wereld van rond 
1900. Nadat ze in 1892 was afgestudeerd 
aan het Radcliffe College van de Har-
vard-universiteit, ging Henrietta in 1895 
als vrijwilliger werken op de sterren-
wacht van diezelfde universiteit. Samen 
met andere gekwalificeerde vrijwilligers 
kreeg ze de opdracht om duizenden 
fotografische opnames te maken van 
de sterrenhemel en van elk lichtpuntje 
de helderheid, de kleur en de locatie te 
bepalen. Haar specifieke opdracht was 
op zoek te gaan naar zogeheten ‘ver-
anderlijke’ sterren en de wisselingen 
in helderheid daarvan vast te leggen. 
Zeven jaar later behoorde ze tot de 
permanente medewerkers aldaar, met 
een betaalde baan en een dagloon van 
twee euro en vijftig cent. Haar vader 
was predikant.

Schommelingen
Zoals gezegd concentreerde Henrietta 
Leavitt zich vooral op de veranderlijke 
sterren en probeerde ze te begrijpen 
wat het ritme en de wisselingen in 
helderheid veroorzaakte. Aanvankelijk 
kon ze geen verband vinden tussen de 
variatieperiode en de helderheid. Ter-
wijl ik dit opschrijf moet ik weer denken 
aan mijn fietstocht in de achtertuin 
van Amsterdam en aan die eigenzin-
nige, perfect geklede mediaster die daar 
onkruid aan het wieden was in de tuin 
van zijn Kapel. Henrietta constateerde 

in haar onderzoek dat de schommelin-
gen in de helderheid van sterren niet 
worden veroorzaakt door de turbulentie 
in de dampkring van de aarde, maar 
door de sterren zelf. Op het terras van 
familierestaurant de Pier 73 aan de Dur-
gerdammerdijk zag ik diezelfde tv-ster 
ook nog schoonmaakwerkzaamheden 
verrichten aan de Kapel, het maakte me 
blij en ambitieus. De volgende dag ver-
zamelde ik met plezier al mijn ‘Dwars 
door de buurtkrant’-publicaties in een 
dikke envelop. Want die mediaster is 
een vriend van mijn grootste sponsor, 
onze minister-president, en dat bracht 
me op een idee. Ik leef namelijk van een 
UWV-overheidsuitkering en schep er 
een genoegen in om de overheid serieus 
te nemen als tekstschrijver van de 
‘Dwars door de buurtkrant’.
Vrolijk stap ik nog diezelfde dag The 
Read Shop binnen met een dikke enve-
lop bestemd voor onze minister-presi-
dent. Met geduld, toewijding, trouw en 
doorzettingsvermogen is het de Ameri-
kaanse astronoom uit Massachusetts uit-
eindelijk gelukt om een relatie te leggen 
tussen de helderheid van veranderlijke 
sterren en de periode waarin hun hel-
derheid schommelt. Lady of Luminosity, 
helderheid, werd ze genoemd door haar 
collega’s, haar hele leven bleef ze in 
dienst stellen van de sterrenkunde.

Nobelprijs
De Coördinator naamgeving openbare 
ruimten van de gemeente Amsterdam 
vertelde mij onder meer dat Henrietta 
een schoolvoorbeeld is van een vrouw 
met grote betekenis voor de huidige 
wettenschap en desondanks vrijwel 
onbekend is gebleven. In 1924 kwam de 
Zweedse wiskundige Gösta Mittag-Lef-
fler tot het besef dat haar ontdekking 
in 1912 een grote doorbraak was om 
afstanden in sterrenstelsels te kun-
nen meten – en dat is nog steeds zo. 
Hij wilde Henrietta Leavitt dan ook 
voordragen voor de Nobelprijs, maar 
ontdekte al snel dat zij drie jaar eerder, 
op 12 december 1921, was overleden. In 

Henrietta Leavittbrug met de Data Tower op de achtergrond

Science Park er intussen een Jeugdlab 
hebben opgezet, waar je zelf aan de 
slag kunt. Experimenteer erop los in de 
workshop, het heeft te maken met zien, 
ruiken, proeven, horen en voelen. De 
studenten van de universiteit krijgen er 
ook nog eens studiepunten voor en dat 
tikt aan voor een goed eindresultaat. 
Henrietta straalde zoals ze dat deed 
rond 1912 op de Harvard-universiteit, 
toen ze de schommelende lichtsterkte 
van veranderlijke sterren doorzag.

Kruidvat
Opnieuw moet ik denken aan de 
berichtjes die ik van die mediaster en 
mocht ontvangen, ‘ik moet nu even 
streng zijn en tja, zo werkt het niet, dat 
begrijp je toch wel’… schreef de sympa-
thieke tv-persoonlijkheid. Die ook nog 
zo vriendelijk was om het juiste adres 
van onze minister-president door te ge-
ven. Bovendien dwarrelde er tien euro 
onkostenvergoeding uit zijn envelop, 
want ik had de dikke envelop aangete-
kend verstuurd. Op daanvanpagee.nl 
kunt u zijn originele handgeschreven 
berichtjes zelf nog eens nalezen. Ik 
vroeg de Amerikaanse astronoom uit 
Massachusetts die ik nog steeds aan de 
lijn had hoe het hier nu op aarde verder 
moest met het gebroken klimaatakkoord 
van Parijs. Maar daar gaf Henrietta geen 
antwoord op, wel vroeg ze of ik nog 
steeds kinderpleisters in mijn portemon-
nee had zitten van het Kruidvat. #

de Katholieke Kerk is er dan altijd nog 
de mogelijkheid om personen met grote 
verdiensten voor onze samenleving 
achteraf heilig te verklaren. Via een 
paus die na vele democratische stem-
rondes door het college van kardinalen 
wordt gecreëerd. De kerkvorst moet 
onder meer de Vaticaanse denkbeelden 
aanhangen en op zijn minst Engels en 
Italiaans spreken. Een positieve publie-
ke uitstraling is ook handig en wanneer 
dat allemaal in orde is, komt er witte 
rook uit de schorsteen van de Sixtijnse 
Kapel. Maar dat is niks voor weten-
schappers die niet enthousiast worden 
van Bijbelse theorietjes die nog moeten 
worden geverifieerd.

Experimenteer
Dus ik bel zelf maar even met de ster-
renhemel via mijn iPhone. Henrietta 
sprong een gat in de kosmos van blijd-
schap toen ik haar vertelde dat het 
bruggetje aan het einde van de Valen-
tijnkade nu haar naam draagt. En dat 
er dagelijks Bob de Bouwerkinderen uit 
de Watergraafmeer overheen lopen om 
hutten te bouwen op Jeugdland. Ik ver-
telde haar ook dat je op het natuurspeel-
park tegenwoordig dieren mag voeren 
op de kinderboerderij en broodjes kunt 
bakken op een open vuur en pizza’s in 
de oven. En vertelde over de speeltoe-
stellen en de kabelbaan, en dat kinderen 
er kunnen kanoën, zeilen, voetballen en 
volleyballen. En dat studenten uit het 

Henrietta 
Leavitt: ‘Lady 
of Luminosity’

Zeeburg Zingt in de NedPhO koepel
Op zaterdag 3 juni leverde het 55+ koor Zeeburg Zingt een bijdrage aan het ver-
bindingsconcert dat werd georganiseerd door de Stichting Muzieksleutel, in  
samenwerking met het Nederlands Philharmonische Orkest. Het was een kleurige  
muziek- en dansvoorstelling waaraan onder andere ook Kids van Oost en een  
Javaanse Dansgroep deelnamen. 

Zeeburg Zingt is inmiddels de dertig leden gepasseerd en kon in de mooie zaal  
iets van het brede repertoire laten horen. Zowel populair Engelse en Nederlandse 
songs als het klassieke Ave Verum van Mozart kwamen bijzonder goed uit de verf, 
vaardig begeleid door Josée de Koning op piano en een strijkkwartet bestaande uit 
leden van het NedPhO. 
Mocht u interesse hebben om mee te komen zingen met Zeeburg Zingt, kom  
dan eens kijken bij onze repetitie op woensdagochtend van 10 tot 12 uur in Vereni-
gingsgebouw Kindervreugd aan de Kramatweg 31a. Mannelijke zangers zijn extra 
welkom.

Meer info: www.zeeburgzingt.nl

Veranderlijke sterren over 
de Henrietta Leavittbrug 
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Tekst en fotografie: Hella de Groot 

Nieuw West is niet ‘nieuw’ en pittoresk oud is het evenmin, maar het heeft plekken waar het 
bruist van de leuke initiatieven. De zaterdagmanifestatie 24 H Nieuw West biedt volop gelegen-
heid om toerist te zijn in onverkende delen van je stad. Hoe ervaart een honkvaste bewoner van 
Oud Oost het gigantisch grote Nieuw West, dat de deelgemeenten Geuzenveld/Slotermeer, Sloter-
vaart en Osdorp omvat? 

Van Oud Oost naar Nieuw West  

In de overzichtsfolder van de zaterdag-
manifestatie 24 H staan activiteiten die 
een (nadere) kennismaking met Nieuw 
West rechtvaardigen. Het zonsonder-
gangontbijt in de Fruittuin van West 
voorbij Sloterdijk, is wat vroeg en ver, 
maar Drijfsauna Eisvogel in De Nature-
luur (bij Sloterpark) klinkt leuk. De (gra-
tis) fietstocht met de titel Heilige Huisjes 
langs bijzondere kerken in de Westelijke 
Tuinsteden is volgeboekt, maar de mo-
len van Sloten is vast open.

Wonen in de kerk
Mijn eerste stop is de weggeefmarkt in 
de protestantse kerk De Ark in Sloter-
vaart-Zuid, achter het Sierplein. Zoals 
altijd als ik in een voor mij onbekende 
woonwijk kom, zie ik geen duidelijke 
herkenningspunten, alle straten en ge-
bouwen lijken op elkaar. En het waait. 
Hárd. Voor de kerk zie ik een man wor-
stelen met een plattegrond. Jan blijkt 
bij station Lelylaan uitgestapt te zijn om 
een kijkje te nemen in Nieuw West. Hij 
komt uit Zeeland en maakt regelmatig 
uitstapjes naar Amsterdam: ‘Vandaag 
wilde ik eens wat anders zien dan de 
Westertoren.’
De Ark is vergelijkbaar met de Elthe-
tokerk in de Indische Buurt: een kerk 
waarvan een deel van het complex 
wordt bewoond door geloofsgenoten. 
Iedere woensdag koken de bewoners 
van deze leefgemeenschap een maaltijd 
voor de buurt. De ontvangst is hartelijk: 
de soep en broodjes maken de fietstocht 
door weer en wind meer dan goed. Ik 
stiefel langs tafels waar boeken zijn 
uitgestald die ik zo mag meenemen.

Wieken
De Plesmanlaan is als grootmoeders 
sjaal: ellenlang maar functioneel. Voor 
ik die bereik, passeer ik het Christoffel 
Plantijnpad waar een strook bungalo-
wachtige woningen staat, die ook in Oud 
Zuid zouden passen. Als de Plesmanlaan 
overgaat in het Langsom is de draaiende 
molen van Sloten al zichtbaar. Naast 
de molen blijkt het Kuiperijmuseum te 
zitten.
‘Wat is een kuiperij?’ vraag ik de ba-
liemedewerkster, voor ik een aantal 
snoepjes uit het schaaltje op de balie pak 
(en in mijn mond prop).
‘De plaats waar vroeger tonnen en vaten 

Een strook bungalowachtige woningen 
staat, die ook in Oud Zuid zouden passen

werden gemaakt.’
‘Wat voor tonnen?’
‘Tonnen om dingen in te vervoeren.’
‘Oké…’
Het museumzaaltje staat inderdaad 
vol tonnen en potten en snuisterijen en 
poppen in klederdracht. De pop met op 
haar borst het bordje Burgerweeshuis 
kijkt hooghartig weg. De overgang van 
de etalage in de bruisende Bijenkorf 
naar een hoekje in een kuiperijmuseum 
is natuurlijk enorm.

De wind is wat geluwd, toch draaien 
de wieken goed. ‘Onze molen heeft niet 
veel wind nodig,’ verzekert een vrij-
willigster met een glimlach. De molen 
van Sloten bemaalt alle polders van de 
Westelijke Tuinsteden. De vrijwilligster 
reageert verheugd als ze hoort dat ik uit 
Amsterdam Oost kom. ‘Dan is het leuk 
om te weten dat de romp van de huidige 
molen afkomstig is uit de Watergraaf-
smeer. Deze stamt uit 1847.’

Ik loop even over de stelling, ver-
kleumd ga ik weer naar binnen waar 
een vrijwilligster me vraagt of ik de 
trouwzaal wil zien. De molen van Sloten 
is de enige molen ter wereld waar je 
kunt trouwen, meldt ze trots. Zij vertelt 
ook dat de molen ‘draait’ op zo’n 180 
vrijwilligers, alleen de molenaar is een 
betaalde kracht. Ze gaat me voor naar 
de zolder waar poppen staan opgesteld 
van mensen die een rol hebben gespeeld 
in het leven van Rembrandt. Buiten, 
naast de molen, staat een glimmend 
donker beeld van Rembrandt met zijn 
Saskia. Rembrandt was de zoon van een 
molenaar, Rembrandt maakte etsen van 
molens én Saskia’s oom was predikant 
in Sloten. Vandaar de connectie met de 
molen van Sloten.

Politiebureautje
De Molen bevindt zich op de meest wes-
telijke rand van Nieuw West. Sla linksaf, 
en je bereikt het dorpje Sloten. Het 
blijkt lieflijk, stamt uit de elfde eeuw en 
hoort gewoon bij Nieuw West. In Sloten 
staat ‘het kleinste politiebureautje van 
Nederland’. Je kunt je nauwelijks voor-
stellen dat een politiebureau nodig was, 
zo vredig is het hier. Mensen zaten er 
dan ook ‘vast’ voor onschuldige vergrij-
pen: roerige kinderen brachten er een 
nachtje door ‘om af te koelen’, dronk-
aards sliepen er hun roes uit, vertelt 
Ben (68), gepensioneerd onderwijzer, 
en bevlogen vrijwilliger. De gemeente 
wil van het politiebureautje af, dorps-
bewoners willen het met Stadsherstel 
gaan kopen en beheren. Daartoe is een 
crowdfundingactie opgezet. ‘50.000 euro 
willen we ophalen en dat gaat lukken 
hoor!’ roept Ben enthousiast. Af en toe 
is het bureautje open voor de verkoop 
van lokale producten, de opbrengst gaat 
naar het behoud van het historische 
gebouwtje. Sinds Ben in 1975 vanuit de 
binnenstad naar Sloten verhuisde, wil 
hij er nooit meer weg, zegt hij. Onder de 
paar duizend bewoners heerst een fijn 
dorpsgevoel, dat wordt versterkt door 
straatfeesten, met als hoogtepunt Sloten 
op zijn Kop in augustus. Ben herinnert 
zich de tijd dat je als bezoeker van de 
molen aan de wiek werd vastgemaakt 
en letterlijk ‘op je kop hing’. Aan deze 
traditie kwam een einde toen een bezoe-
ker dodelijk werd geraakt door ‘een tik 

van de molenwiek’ – al had het niets te 
maken met Sloten op zijn Kop. Ben leidt 
me naar de één na oudste boom van 
Amsterdam (de oudste staat in Artis): 
een rode beuk uit ca. 1800. Ik pak de 
fiets voor de tocht richting Oud-West, 
naar de Dr. Jan van Breemenstraat. Ben 
vindt het ver en wenst me succes.

Naar School
Een halfuur later bereik ik de Postjes-
weg, ik herken de vertrouwde contou-
ren van het stadse Amsterdam weer, 
met zijn oude (Amsterdamse School) 
gebouwen. In de Dr. Jan van Breemen-
straat is nu de School gevestigd. Een 
deel van het gebouw is nog bestemd 
voor ROC onderwijs, de overige ruimtes 
zijn na renovatie in gebruik genomen 
als creatieve werkplaatsen, de kelder 
is een feestclub. Er is ook een eetlokaal 
gevestigd, Restaurant DS, met veel groen 
eten op de kaart. In het eetlokaal zitten 
twee soorten mensen te wachten op hun 
rondleider: jonge, hippe gasten die hun 
social media aan het checken zijn, en de 
oudere enthousiastelingen. ‘Weet je wat 
ik vanmorgen gedaan heb?’ vraagt een 
bezoekster uit de tweede categorie aan 
haar zus: ‘Ik heb een schaap geschoren!’ 

Als een kudde lopen we even later ach-
ter Joost aan, onze gids. Hij is een van 
de teamleden die eerder ‘verweesde’ 
gebouwen als Post CS en Club Trouw 
aan de Wibautstraat transformeerde 
tot hippe hangouts. De School blijkt 
prachtig en machtig groot. Neem wel je 
step mee, anders zul je het hart van het 
gebouw nooit bereiken. #

‘Vandaag wilde
ik eens wat 
anders zien dan 
de Westertoren’

Het museumzaaltje staat inderdaad vol tonnen en potten en snuisterijen

De School blijkt prachtig en machtig groot

OPLOSSING
Quiz (pag. 6) wie kent 

Amsterdam Oost?

01.	A	Verbroken	ketenen

02.	B	1	juli

03.	B	Gedeeld	verleden,	
	 	 gezamenlijke	toekomst	
04.	A	Jeroen	Henneman

05.	A	3	bestuurders

06.	A	Platenwinkel

07.	B	2009

08.	B	Het	overlijden	van	
	 	 Theo	van	Gogh

09.	B	 Darwinplantsoen

10.	A	 OBA	Linnaeus

11.	B	 Body	Art

12.	A	 Het	Benno	Premselahuis

13.	B	 Roots

14.	B	 USC

15.		 132.421	mensen
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Tekst en fotografie: Anneke Hesp

Niet iedereen voelt zich prettig in één van onze open en 
glanzende sportscholen vol apparaten. En toch lukt afvallen 
niet altijd op je eentje. De afslankclub van Mimi Zwarts doet 
het samen. 

Als dat jasje te krap is   

We bellen aan bij Mimi Zwarts en lopen 
de twee trappen op naar de bovenste 
verdieping. Een groepje vrouwen zit 
om de twee tafels midden in de zolder-
kamer. Iedereen die binnenkomt gaat 
eerst langs de weegschaal. En dan is het 
tijd voor de stickers; één in het eetdag-
boekje en één op een groot vel aan de 
muur.  Rood, oranje en groen. Mimi: 
‘Het werkt gewoon als je alles zichtbaar 
maakt.‘

Geen stokbrood
Ik kom naast Toos te zitten. Ze had een 
kilootje eraan. ‘Ik was jarig en het was 
Pasen. Nou ja, ik had te veel gekookt 
voor de kinderen. Dat moet dan toch op, 
hè ? En die paaseitjes kan je toch ook 
niet laten liggen.’ Toos is Jordaanzange-
res en draagt dan een ruime bloes. Maar 
volgende maand staat ze in het Concert-
gebouw met haar koor en daar hoort 
een strak jasje bij. Dan moet er nog wel 
wat af. Mimi moedigt haar aan. ‘Hang 
dat jasje niet in de kast. Je moet het de 
hele tijd zien. Dan weet je waar je het 
voor doet.’  

‘Het werkt gewoon als je alles zichtbaar maakt‘

Ook vindt Toos een koud buffet moeilijk 
te weerstaan. Mimi: ’Drink eerst een 
glas water. Dan ben je al half vol. En 
dan alleen eten wat er aan de buiten-
kant staat – komkommers, radijsjes,  
tomaatjes, crackertjes in plaats van 
stokbrood.’ 

Te zachte landing 
Buurvrouw Solange is drie pond kwijt-
geraakt en is daar heel blij mee. ‘Ik heb 
suiker en in het ziekenhuis raadden 
ze me dit aan. Ik voel me nu een stuk 
beter.’ 
Geen van de vrouwen heeft zich gericht 
tot één van de trendy sportscholen en 
body sculpting instituten waar Oost 
steeds meer mee gezegend wordt. Het 
gladde image, de harde muziek, de 
jaloers makende bodybuilders en de  
modelfiguurtjes: het lokt allemaal niet 
als je een veel te zachte landing hebt 
gemaakt in de tweede helft van je leven.  
En ook de talloze tips in de damesbladen 
helpen niet. Alleen gerichte feedback en 
persoonlijke aandacht maken duurzaam 
afvallen mogelijk. 

Gewoon, maar minder
Waarom is Mimi hier mee begonnen? 
‘Ik was zelf bij een afslankclub aan de 
Polderweg.  Het onderwerp kreeg me 
te pakken en ik begon alles te lezen wat 
ik erover kon vinden. Geleidelijk aan 
begreep ik dat aparte diëten nooit wer-
ken. Sapjes of eenzijdig eten?  Zo werkt 
het niet in een gezin bijvoorbeeld; eet 
gewoon mee met de andere mensen in 
huis, maar minder. Alleen dan houdt je 
het op de lange duur vol.’ Haar aanpak 

bleek te werken en uiteindelijk had ze 
elf clubs. In de negentiger jaren was 
ze hard toe aan een time-out. Maar op 
den duur wilde ze toch weer beginnen. 
Nu op veel eenvoudiger basis: gewoon 
thuis. Al meer dan 15 jaar werkt ze zo. 
Wie weer de twee trappen afloopt,  
heeft persoonlijk aandacht gehad en 
heeft het vizier gericht op de volgende 
maandag. # 

Meer informatie: mimizwarts76@live.nl

Tekst: Hella de Groot | Fotografie: Gerard Valentijn 

Boksen en mantelzorg, een ongewone combinatie. Voor de mantelzorgers in de leeftijd tussen 50 
en 65 jaar die wekelijks boksles krijgen, is het inmiddels dé manier om de zorgen van zich af te 
slaan. En om de basistechnieken onder de knie te krijgen. Dat blijkt nog niet zo gemakkelijk. 

Een zachtaardige knokploeg   

Initiatiefneemster Rijna Veerkamp in actie

zegt Paulien (52) en ze stapt naar voren 
maar ook haar slag blijft half in de lucht 
hangen. 

Thee
‘Boksen, ik zou er zelf niet opgekomen 
zijn om te doen,’ vertelt Paulien na 
afloop van de les bij een kop thee. Ze is 
mantelzorger van een autistische zoon 
(13). ‘Ik had een mail ontvangen over dit 
initiatief. Er stonden dingen in die mij 
aanspraken, bijvoorbeeld: werken aan 
je weerbaarheid. Maar het belangrijkste 
vond ik het zinnetje ’een uurtje voor 
jezelf’. Met rustige uitleg over basistech-
nieken en aandacht voor ademhaling en 
concentratie, daar heb je altijd iets aan.’

De cursus Boksen voor mantelzorgers is 
een initiatief van buurtbewoner Rijna 
Veerkamp. Als mantelzorger van haar 
moeder stapelden de frustraties zich 
op over de ondermaatse zorg in het 
verpleeghuis. ‘Ik zat me maar kwaad 
te maken, daar moest ik wat mee doen, 
vond ik. Natuurlijk heb ik zitten denken 
aan mindfullness, maar ik had meer 
nodig, iets met pit.
Boksen, dat was het! Er zijn vast meer 
mantelzorgers zoals ik die stoom willen 
afblazen, dacht ik. Boksen voor mantel-
zorgers bestond niet, toen ik met men-
sen ging praten kreeg ik veel positieve 
feedback. Ik heb een plan ingediend en 
subsidie aangevraagd. 
Totaal geen ervaring mee, maar als je 
gemotiveerd bent, dan lukt zoiets. Het 
geeft mij veel voldoening dat ik mijn 
idee heb verwezenlijkt. Ook dat we na 
de les samen thee drinken vind ik hart-
stikke leuk.’

Knokkers
Loek (63) knikt. Hij is hier iedere don-
derdagochtend te vinden met zoon Lau-
rens (33). In de zaal stonden ze zonet in 
opperste concentratie tegen elkaar te 
sparren, nu zitten ze gezellig met een 
kop thee in de hand. Op de vraag of hij 
mantelzorger is denkt Laurens na. ‘Nee, 
volgens mij is m’n vader mantelzorger  
voor mij,’ antwoordt hij bedachtzaam. 
Loek knikt: ‘En mijn zoon is mantelzor-
ger voor zijn tante. Hij doet boodschap-
pen voor haar, helpt haar met dingen, 
en zo is de cirkel rond. Voor ons is het 
boksen ontspanning, wij willen elkaar 
geen pijn doen. Wij zijn geen vechters, 
maar we zijn wel knokkers, figuurlijk 
dan. Het gaat ons niet om winnen, het 
gaat om trainen, en de les is iedere keer 
anders. Na afloop kun je je verhaal 
kwijt, je staat er nooit alleen voor.’ #

Ben je mantelzorger en wil je meedoen 
aan de bokslessen? Deelname is gratis, 
aanmelden verplicht. Neem contact 
op met Rijna Veerkamp: 06-12590876. 
Leslocatie: 2e Oosterparkstraat 227. 

Instructies van Akmel

Wie met boksen begint is gauw geneigd 
om een verkrampte houding aan te 
nemen, legt trainer Akmel uit, en dat 
is nu juist niet de bedoeling: ‘Je begint 
met een óntspannen houding, en je kijkt 
naar wie er voor je staat.’
Hij doet de oefening voor van de vier 
bewegingen die aan een vuistslag voor-
afgaan: met de vuist naar links bewe-
gen, naar rechts, een hoek maken met 
je elleboog, knie naar voren en dan een 
directe met je vuist. In duo’s brengen de 
deelnemers de instructies in praktijk, 
maar al gauw geeft Akmel nieuwe aan-
wijzingen: ‘Blijf niet staan met je knie 
naar voren, dan ben je kwetsbaar. Ga 

direct naar achteren om vaart en kracht 
te behouden en haal dán, beheerst, 
uit.’ Deelneemster Karin deelt een paar 
ferme beuken uit aan een bokszak. Als 
ze weer op adem is, zegt ze: ‘Ik vraag 
me soms wel af wat ik hier doe, het is 
afzien.’ 

De mantelzorgers staan even later weer 
om Akmel heen voor uitleg over de 
vuistslag. Hij biedt Rijna (64) zijn kaak 
aan, waar ze, zo verzekert hij haar, ge-
rust een klap op kan geven. Rijna neemt 
haar positie in maar wendt zich toch af: 
‘Ik kan het niet, jou slaan.’ Akmel kijkt 
de kring rond: wie? ‘Ik doe het wel,’ 
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Nog maar kort geleden was in de Dwars 
te lezen dat de Van der Kunbuurt in 
Koers 2025 was aangewezen als mogelijk 
gebied waar flink aan ‘woningvermenig-
vuldiging’ zou kunnen worden gedaan.
Wethouder Laurens Ivens koos in janu-
ari j.l. nog een sussende toon: ‘Het is een 
zoekgebied voor Koers 2025, maar er 
zijn nog helemaal geen concrete plan-
nen. Zelf ben ik er nog helemaal niet van 
overtuigd dat sloop / nieuwbouw hier 
nodig zou moeten zijn.’ Dat was zijn reac-
tie op de vraag of de woningen in de van 
der Kunbuurt al snel gesloopt zouden 
gaan worden ten faveure van nieuwe 
hoogbouw.

Voortschrijdend inzicht 
Het is nog mei, nog geen vier maanden 
later, als uit de mond van diezelfde wet-
houder, nog altijd van SP-huize, het vol-
gende ontsnapt: ‘Deze principenota – de 
principenota Amstelstation-Amsteloever, 
waarvan de plannen rond de van der 
Kunbuurt deel uit maken – gaat sowieso 
uitgevoerd worden. De vraag is alleen 
hoe de Van der Kunbuurt zich gaat ont-

wikkelen in de zin van de vervangende 
woonruimte voor bewoners. Er gelden 
immers de kaderafspraken. Dat betekent 
dat er een goed participatietraject moet 
komen.’
De voorzichtigheid en twijfel zijn ver-
ruild voor de gebruikelijke bestuurlijke 
taal en houding. Grote kans dat als de 
SP na de volgende verkiezingen weer in 
de oppositie zit dezelfde Laurens Ivens 
de politieke tegenstanders van sloop / 
nieuwbouw in de Van der Kunbuurt aan-
voert. De hypocrisie kent geen grenzen.

Onderzoek
Er is een bijeenkomst van de bewoners-
commissie met Stadgenoot en enkele 
andere betrokkenen. De onvermijdelijke 
sloop gaat ook dit keer weer gepaard met 
bezwerende en dure communicatieve 
processen. Enkele actieve bewoners, die 
sloop namens velen van hun buren en 
buurtgenoten hopen tegen te houden, 
offeren hun vrije tijd op om door diverse 
betaalde krachten – die van Stadgenoot, 
de Wijde Blik en een onderzoeksbureau – 
aan een lijntje te worden gehouden.

De surrealistische sfeer bij een avondje 
overleggen zit ‘m vooral in de suggestie 
dat alles nog open is, dat de uitkomst 
van een te houden onderzoek doorslag-
gevend zal zijn. Wantrouwige opmer-
kingen van bewoners worden meewarig 
aangehoord. Ronduit vijandig is de 
reactie op Onno van Buuren die een 
artikel in Parool (die van donderdag 15 
juni) aankondigt. De teneur in dat artikel 
is eerder al in een raadsadres aan de 
gemeenteraad verwoord. Behoud van 
de Van der Kunbuurt, in ieder geval tot 
2015, is de eis.

Oplossing
Conflicten, belangen en verschillen van 
inzicht over hoe een stad zich moet ont-
wikkelen waren en zijn er altijd. En zijn 
op zich niet erg. Wat processen als deze 
rond de Van der Kunbuurt zo weerzin-

wekkend maken is dat een open, eerlijke, 
rechtvaardige opstelling van gemeente 
en corporatie altijd weer ontbreekt.
Er is door bestuurders van stadsdeel Oost 
beloofd dat er vóór 2025 geen ingrij-
pende plannen met de woningen zouden 
worden gaan uitgevoerd. Als Stadgenoot 
dan zo nodig iets wil onderzoeken bij be-
woners, zeg er dan in ieder geval bij dat 
als er gesloopt gaat worden dat niet eer-
der zal zijn dan in 2025. Dat is straight.
En als er wel zes keer zo veel woningen 
gaan komen, want er gaat echt hoog ge-
bouwd worden is het plan, is het dan niet 
eindelijk eens tijd dat alle huidige bewo-
ners met een doorlopend huurcontract 
garanties krijgen. Dat kan in dit geval: 
ze keren allemaal voor dezelfde huur 
terug in hun buurtje, in een iets grotere 
woning, want ze gaan groen moeten 
inleveren en zitten jaren in onrust (en 
wisselwoning).
Er gaat genoeg verdiend worden. Want 
natuurlijk gaat niet al die hoogbouw 
bestemd worden voor (sociale) huurwo-
ningen. #

Onrust in de Van der Kunbuurt
Tekst en fotografie: Arie van Tol 

Gemeente Amsterdam en Stadgenoot lijken geen geduld te heb-
ben met de Van der Kunbuurt. Gemaakte afspraken ten spijt, 
onder andere dat de bewoners en hun huizen tot minimaal 
2025 met rust zouden worden gelaten, lijken beide partijen aan 
te sturen op zo spoedig mogelijke sloop / nieuwbouw. 

Armanda onthaalt me allerhartelijkst 
met een glimlach en een kop thee. We 
hebben elkaar al eens eerder ontmoet. 
Ik weet dat ze regelmatig naar Zwe-
den reist omdat haar man daar op het 
platteland woont, maar ook zakelijk. 
Want Armanda heeft daar een kleine 
klantenkring opgebouwd.

Praktijk
Armanda heeft sinds 199 haar eigen 
praktijk en heeft in de jaren daarvoor 
de nodige werkervaring opgedaan. De 
meeste klanten komen al 10 tot 15 jaar 
bij haar. Gemiddeld zijn ze 40 tot 45 

jaar oud. En ja, het aantal mannen is 
relatief gering: zo’n 10 %. 
‘Als schoonheidsspecialiste integrale 
huid- en lichaamsverzorging maak ik 
een verbinding tussen verzorging en 
heling en bied ik als het ware onder-
houd van huid, lichaam, psyche en 
ziel. Daarbij gebruik ik gezonde na-
tuurlijke huidverzorgingsproducten.’ 
Veelal komen klanten in eerste instan-
tie uitsluitend voor een gezichtsbehan-
deling en/of massage. Bij die behande-
ling kan duidelijk en voelbaar worden 
dat er bij de volgende afspraak ook 
behoefte is aan een specifiek energe-

tische behandeling. ‘Mijn werkwijze 
zorgt voor balans in huidverzorging 
en in levensenergie.’

Kracht
‘Ik zie mijn invoelende benadering als 
mijn grootste kracht. De meeste be-
handelingen zijn gericht op huidverbe-
tering, maar essentieel is vaak ook het 
begeleiden van de klant naar inzicht 
in zichzelf en mogelijk heling door een 
energetische behandeling.’
Enthousiast vertelt ze verder over 
haar werk: ‘Ja, er moet een klik zijn, 
het contact moet open aanvoelen, ver-
trouwen moet kunnen groeien. Intuïtie 
en professionaliteit staan voorop.’
Ik vraag haar of er iets veranderd is in 

de wereld van de huidverzorging de 
afgelopen jaren. ‘Ja, sowieso is mijn 
werkwijze wat verschoven, gelijk op-
gaand met mijn eigen groei, persoon-
lijk en vakinhoudelijk. Van pamperend 
in de beginjaren, via inspirerend tot 
meer eigen verantwoordelijkheid en 
zelfstandigheid in zelfzorg, naar be-
trokken verzorgend nu.’
‘En ja, ondernemersland in de beau-
tybranche is behoorlijk veranderd. Er 
zijn andere samenwerkingsvormen 
ontstaan, bijvoorbeeld een dermato-
logenpraktijk incl. huidverzorging. Er 
is een toename van grotere en gespe-
cialiseerde huidinstituten. Internet 
– waardoor de klant vakinformatie 
zelf kan vinden en sneller en gerichter 
keuzes kan maken –, sociale media, 
marketingbureaus en digitale agenda’s 
hebben het veld sterk beïnvloed, in 
positieve maar soms ook in negatieve 
zin. Hoe dan ook is er een breder con-
currentieveld ontstaan.’
Maar Armanda is vol zelfvertrouwen: 
‘Door te zijn wie ik ben, te vertrouwen 
op mijn visie en kwaliteit als professio-
nal en door me te blijven ontwikkelen, 
onderscheid ik mij van mijn collega’s 
en andere vakgenoten.’ #

Het ware gezicht 
van schoonheid
Tekst en fotografie: Arie van Tol 

Sinds jaar en dag is van Armanda van den Engh regelmatig een 
advertentie terug te vinden in Dwars. Daarin vraagt zij aan-
dacht voor haar Praktijk voor Integrale Huid- en Lichaamsver-
zorging. Ik spreek haar in de lichte en prettige praktijkruimte. 

De jaren zeventig, in een tijd waarin 
de huidige bestuurders nog studeer-
den met een door burgers opge-
brachte studiebeurs en onaantastbaar 
konden wonen in kraakpanden, 
waren wij, mijn vrouw en ik, de geluk-
kige bezitters van een tuinhuisje aan 
de Ringdijk. Een oase van rust. 
Helaas had de gemeente gebrek aan 
ruimte: we moesten daar weg.  Dus 
de helft van het park werd ontruimd. 
Ten tijde dat Nederland Europees 
voetbalkampioen werd bouwden we 
een nieuw huis op het overgebleven 
deel. Het duurde nog geen tien jaar 
voor men besloot ons ook daar te 
ontruimen.
We betrokken onze huidige woning 
in de Van der Kunbuurt. In 1994 
viel een brief van onze huisbaas 
bij ons op de mat. Verbaasd lazen 
we dat onze woning niet meer van 
deze tijd was, men wilde slopen!                                                                                                                     
De bewoners sloegen de han-
den ineen om dit aan te vechten.                                                                                       
Drie moeizame jaren later werd 
er een grote renovatie uitge-

voerd. Nog een paar jaar later: de 
straat kwam in aanmerking voor 
herprofilering. Het plan was niet 
helemaal naar onze zin, dus weer 
protest. En het plan werd aangepast.                                                                                                                                      
In 2004 dreigde opnieuw sloop. Ge-
meente en corporatie, maar ook Huma-
nitas en de O.A.R., wilden in onze buurt 
een groots project starten. Wij konden 
er niet blij van worden, dus opnieuw 
op de barricade. Uiteindelijk besliste 
het stadsdeel dat onze buurt behouden 
zou blijven. Er kwam een keurige brief 
waarin ons werd medegedeeld dat er 
vóór 2025 geen sloop of herontwikke-
ling van de buurt zou plaats vinden.  
En nu is het 2017 en wil men voor de 
zoveelste keer de boel plat gooien en 
die lastige burgers die gewoon hun 
lasten betalen de stad uitwerken. Wel-
iswaar met mooie beloften die ze niet 
waar kunnen maken. Maar ja: eigen 
schuld, je bent altijd te netjes geweest.                                                                       
En wat denken onze bestuurders: dan 
had je ook maar moeten studeren en in 
een kraakpand moeten beginnen!

Veertig jaren van strijd
Tekst: Joop de Vries 

Te oud en te laag
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Op een zonnige dag spreek ik met 
wijkzendingsleider Bronno Enzler 
en vier zendelingen. Die laatsten zijn 
tussen de 18 en 26 jaar als ze twee jaar 
worden uitgezonden. Een verschil met 
de gewone christelijke kerken is dat de 

Mormonen een open canon hebben. 
Dat betekent dat de openbaring niet 
afgesloten is, maar dat die doorgaat. 
Zo kreeg Joseph Smith, de stichter 
van de Mormonen, in het begin van 
de 19e eeuw, een openbaring, die hij 

opschreef in het boek van Mormon. 
Smith kreeg visioenen en openba-
ringen en richtte een eigen kerk op, 
omdat hij bij geen van de bestaande 
kerken de waarheid vond. Voor de 
gelovigen is dan ook een persoonlijke 
relatie met God belangrijk.
Andere geloven
De zendelingen willen graag dienst-
baar zijn in de wijk. De een heeft bij de 
voedselbank gewerkt, de ander in het 
park. In Utrecht is een fietstocht voor 
slechtzienden en blinden georgani-
seerd. Ook hier in Oost willen ze graag 
meehelpen bij projecten. Over andere 
geloven en gelovigen: het is goed om 
verschillende mensen te ontmoeten, 
bijvoorbeeld moslims. Elke groep heeft 

een stukje van de waarheid. Iedereen 
moet de kans hebben het eigen geloof 
op zijn eigen manier te beleven.

Posthuum dopen
De Mormonen kunnen mensen 
postuum dopen. Iemand van een 
andere levensovertuiging dopen als 
hij/zij gestorven is... hoe zit dat? Mijn 
gesprekspartners vinden het heel mooi 
dat deze overledenen nog de kans krij-
gen om het evangelie te horen, over 
Jezus Christus te leren en door de doop 
verder te komen in de geestenwereld. 
Ook geloven zij dat de overledenen 
alsnog hun toestemming voor deze 
postume doop kunnen geven. Op mijn 
vraag hoe het zit met mensen die een 
heel goed leven hebben geleid, maar 

die geen doop hebben ontvangen, 
antwoordt Enzler dat ieder rechtvaar-
dig mens na zijn dood op een goede 
plaats terecht komt. Maar een echte 
rechtvaardige zal de doop niet afwij-
zen. Omdat het voor de hand ligt dat 
je je eigen voorouders deze kans op 
een doop wilt geven, is genealogie zo 
belangrijk binnen deze kerk.

Vrouw en man
Een vrouw kan wel leraar zijn in de 
Mormoonse kerk, maar geen priester. 
Ook profeten zijn altijd mannen. Man-
nen en vrouwen hebben verschillende 
plichten, ze hebben dezelfde waarde, 
maar hebben andere taken. Vrouwen 
hebben wel meer kracht in hun roe-
ping en ze zijn sterk in het werken met 
kinderen. Homoseksualiteit wordt niet 
als zonde gezien, maar homoseksueel 
gedrag wel. Er zijn ook een aantal 
homoseksuele leden in deze kerk. 
Seksuele relaties zijn alleen geoorloofd 
binnen een huwelijk tussen een man 
en een vrouw. Abortus is alleen toege-
staan als het leven of de gezondheid 
van de moeder in gevaar is, want ieder 
leven is belangrijk.

Wetenschap
Vanuit de wetenschappelijke wereld is 
veel kritiek op het boek van Mormon. 
Er staan namelijk niet alleen religieu-
ze teksten in, maar ook historische be-
weringen die wetenschappelijk onjuist 
zijn. Dit vinden mijn gesprekspartners 
geen probleem, want de wetenschap 
kan het ook fout hebben.
Tegen het eind van ons gesprek merkt 
een zendeling op dat we het weinig 
over God en Jezus hebben gehad. Hij 
wil graag nog kwijt dat we zonder 
Jezus geen beter mens kunnen wor-
den. Hij heeft onze pijn en zwakheid 
gevoeld en is voor ons gestorven. Dat 
moeten we als cadeau accepteren. #

Op de Zaaiersweg staat de kerk van Jezus Christus van de  
Heiligen van de Laatste Dagen. Salt Lake City is de basis van de 
Mormonen. Maar ook hier komen mensen bijeen. Elke  
zondagochtend zo’n 100 tot 200. Daarnaast zijn er door de week  
bijeenkomsten.

De Heiligen der Laatste Dagen

Tekst: Mirjam Ringer | Fotografie: Gerard Valentijn 

Bronno Enzler en vier jonge zendelingen

De 200 jaar durende slavernij is een 
belangrijk deel van de Nederlandse 
geschiedenis. Toch staat er in de 
schoolboeken niet zoveel over ge-
schreven. De Rode Loper op School en 
Het Scheepvaartmuseum bedachten 
daarom samen een lesprogramma 
over dit onderwerp voor de groepen 
7 en 8. Leerlingen bekijken eerst de 
expositie over slavernij in De Gouden 
Eeuw. Daarna brengen ze een bezoek 
aan De Amsterdam, het VOC schip dat 
voor het museum ligt aangemeerd. 
De kinderen zien voorwerpen en  
afbeeldingen. Ook wordt er gepraat 

over slavernij. Waarom heeft dit 
bestaan? Wie denkt dat dit iets van 
vroeger is heeft het mis. Want onge-
lijkheid, discriminatie en zelfs slaver-
nij bestaan nog steeds. Hoe voelt het 
om buitengesloten te worden? Wat 
kunnen we er samen aan doen om dit 
te veranderen?
De kinderen schreven er vervolgens 
samen met schrijfdocent Henna Goud-

zand Nahar een gedicht over. Op een 
wel heel bijzondere plek: in de romp 
van het VOC schip. Het is er donker, er 
sijpelt water tussen de kieren van de 
houten planken door en het is er koud. 
Zo ongeveer moet het er uit hebben 
gezien vroeger. 
Enkele van de gedichten die de leer-
lingen van de Lidwinaschool en de 
J.P. Coen hebben geschreven, worden 
tijdens het Keti Koti Festival in de 
abri’s aan de hekken van het Ooster-
park geëxposeerd. De 3 beste worden 
op zaterdag 1 juli om 15.00 uur voor-

gedragen vanaf het hoofdpodium. U 
komt toch ook?

Keti Koti Festival vindt plaats op zaterdag 
1 juli in het Oosterpark. De herdenking 
start om 13.00 uur en duurt tot 14.30 uur. 
Daarna wordt van 15.00 uur tot 21.00 uur 
de vrijheid gevierd. Voor meer informatie: 
www.ketikotiamsterdam.nl

Gedichten over slavernij 

Slavernij vormt een zwarte bladzijde uit onze geschiedenis. 
Meer dan een half miljoen mensen en kinderen zijn in de pe-
riode 1621-1863 uit hun eigen woonomgeving gerukt en in 
schepen van de West Indische Compagnie naar andere landen 
vervoerd. Ze werden ze als vee verhandeld en moesten onder 
barre omstandigheden werken tot ze erbij neervielen. Een  
periode van onderdrukking en ongelijkheid. 

Kindslaaf 

Niet één, 
Niet twee 
Niet drie 
Nee! 
Tien miljoen kinderen werken 
Nu jij dit leest of hoort 
Voor niets, geen cent 
We willen er vanaf 

Kik Duurland 
groep 8c van basisschool Lidwina

Leerlingen voor het VOC schip bij het 
Scheepvaartmuseum

Tekst: Babette van Harsselaar | Fotografie: Scheepvaartmuseum 

Levensbeschouwingen in Oost deel 5

Wie denkt dat dit 
iets van vroeger is 
heeft het mis

De Rode Loper op School presenteert...

De zendelingen 
willen graag 
dienstbaar zijn in 
de wijk
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Zonder ons aan de slag

De gemeente had geen behoef-
te aan advies van de ouderen-
organisaties. Dit kwam aan 
het licht toen de wethouder 
het subsidiebeleid openbaar 
maakte. Ook de gemeenteraad 
stemde in met het wegbezui-
nigen van de activiteiten van 
de Amsterdamse ouderenbon-
den. Gelukkig bleven in de 
meeste stadsdelen de Ouderen 
Adviesraden overeind, ook in 
stadsdeel Oost.

Arrogantie
Inmiddels deed de gemeente 
Amsterdam mee aan een 
internationaal project van 
steden die beloofden de doel-
stellingen van Age Friendly 
Cities (AFC) te onderschrijven. 
Wij, de ouderen van Amster-
dam, verenigden ons in het 
Platform Ouderen Amsterdam 
(POA) om deel te kunnen 
nemen aan de opzet en de uit-
voering van dit mooie project. 
Wij organiseerden ons rond 
de acht domeinen van de 
AFC. De wethouder ging, in 
strijd met het reglement van 
de AFC, zonder ons aan de 
slag. Hij verklaarde de 
sturende rol van de ouderen-
organisaties niet van toepas-
sing. 
Wel is er inmiddels een of-
ficiële adviesraad waarin ook 
enige leden van het POA zit-
ten. Deze is meer volgend dan 
sturend. De Wethouder neemt 
de besluiten over de hoofdlij-
nen achter gesloten deuren.

De gemeente stelde actie-
plannen op met veel zorg 
vanuit het ambtelijk apparaat 
en soms ook met inzet van 
ouderen, studenten en actieve 

Binnenkort behandelt de gemeenteraad het actieplan Age Friendly City, 
een levensloopbestendig Amsterdam. Bij de gemeenteraadsverkiezingen 
kreeg wethouder Van der Burg de coördinatie van het ouderenbeleid in zijn 
pakket. De Amsterdamse ouderen, georganiseerd in het Platform Ouderen 
Amsterdam, waren niet echt welkom om mee te denken. 

wijkbewoners. De plannen 
zijn echter zonder ons, maar 
over ons tot stand gekomen. 
Desondanks is niet alles wat in 
dit rapport staat waardeloos.
Onze algemene kritiek is dat 
de gemeente de burgers wel 
betrekt bij de uitvoering, maar 
niet bij de besluitvorming. Po-
litici zien niet hoeveel goede 
ideeën zij in de kiem smoren 
door arrogantie.

Het Actieplan Age Friendly 
City kent acht domeinen: 

Buitenruimte en bebouwing, 
Vervoer, Huisvesting, Sociale 
participatie, Respect en sociale 
inclusie, Maatschappelijke 
participatie en werk, Com-
municatie en informatie en 
als laatste Maatschappelijke 
ondersteuning en zorg.
Wij beperken ons tot de be-
spreking van enkele domei-
nen.

Zolang ik fiets
In het plan over Vervoer gaat 
het voornamelijk over doel-
groepenvervoer, bekostigd 
uit de WMO-pot. Het gewone 
openbare vervoer is ondertus-
sen steeds minder geschikt 
voor ouderen, omdat er haltes 
worden opgeheven en hele 
lijnen verdwijnen. De gemeen-
te kan de Regioraad en de 
directie van het GVB duidelijk 
maken dat fijnmazig openbaar 
vervoer, naast metrovervoer 
en snelbussen, belangrijk 
is voor een stad met steeds 
meer ouderen. Alleen zij die 
volkomen afhankelijk zijn van 
aanvullend openbaar vervoer, 
hebben baat bij de beschreven 
plannen.

De gemeente sluit met Huis-
vesting aan bij een program-
ma uit 2015 dat voor ouderen 
verbeteringen van de huisves-
ting in het vooruitzicht stelt. 
Het tekort aan levensloop-
bestendige woningen is niet 
opgelost, maar de voorrang 
van ouderen in sociale woning 
sector, geeft aan dat men 
streeft naar een woningbeleid 
dat de naam Age Friendly City 
kan waarmaken.

De plannen Respect en so-
ciale inclusie behelzen drie 
subhoofdstukjes: Zolang ik 
fiets, Aandacht voor voeding 
en Ouderenmishandeling. 
Niets over discriminatie van 
migrantengroepen of over 
geweld tegen roze ouderen. 
Een domein dat respect en so-
ciale inclusie als thema heeft, 
zou niet alleen dienen te gaan 
over ouderen, die te maken 
hebben met een respectloze 
behandeling, maar ook de ver-
schillen per bevolkingsgroep. 
Dit domein moet herschreven 
worden, want een Age Friend-
ly Amsterdam is nodig voor 
alle Amsterdammers.

Ziek, zwak en misselijk
De gemeente werkt met speci-
fieke prioriteiten:
1. Beleid versterken voor 
thuiswonende mensen met 
dementie;
2. Beleid ontwikkelen voor 
mensen met eenzaamheids-
problemen;
3. Het tekort aan ouderenhuis-
vesting verminderen;
4. Valpreventie en bewegen 
voor ouderen.
De gemeente probeert de aan-
pak van deze prioriteiten uit 
in vier pilotgebieden: De Indi-
sche Buurt, de Bloemenbuurt 
in Noord, Buitenveldert Zuid 
en Kortvoort in Zuidoost. In 
de Indische Buurt bezochten 
studenten, onder leiding van 
de GGD, veertig ouderen. Zij 
stelden algemene vragen over 
de buurt, maar ook over eigen 
gevoelens en problemen. 
Onder de respondenten was 
niemand van Marokkaanse af-
komst. Kritiek op bijvoorbeeld 
de onveilige halte van het 
openbaar vervoer komt niet 
eens in het eindrapport.

Wij hebben kritiek op de 
keuze van de prioriteiten. De 
vier prioriteiten zijn groten-
deels toegespitst op de zorg, 
terwijl AFC acht domeinen 
heeft. Het domein Maatschap-
pelijke ondersteuning en 
Zorg krijgt veel aandacht. We 
willen gewoon meedoen en 
niet alleen gezien worden als 
een groep oude mensen met 
als kenmerk: ‘ziek, zwak en 
misselijk’. Ook het toevoegen 
van actielijnen is verwarrend. 
Het Amsterdamse AFC wijkt af 
van het internationale project, 
dat aan elk domein evenveel 
gewicht toekent. De kans 
bestaat dat onderwerpen als 
Respect en sociale inclusie of  
Maatschappelijke participatie 
en Werk niet goed aan bod 
komen. Kortom, wij pleiten 

Tekst: Ouderen Advies Raad Oost 

Specialisten in mens- 
en milieuvriendelijke 

producten

 Zondag geopend van 11.00 - 18.00 uur

Ekodis Natuurvoeding
Beukenplein 73, 1092 BB Amsterdam

020 6946327

voor het handhaven van de 
structuur van het AFC.
Nog een punt van kritiek is 
de organisatie van de ouder-
eninbreng. De ouderen van de 
OAR zijn door hun jarenlange 
ervaring beter op de hoogte 
dan willekeurige bewoners in 
een buurt. Deze kennisbron 
niet bij beleidsplannen betrek-
ken, is onverstandig. Het niet 
meedoen van een migranten-
groep is niet acceptabel. We 
helpen graag om de inbreng 
van migrantengroepen te 
organiseren.

Een derde punt van kritiek: 
de ‘vergeten’ achterliggende 
oorzaken. Bijvoorbeeld bij de 
actielijn Aanpak eenzaam-
heid. De afgelopen jaren is 
het aantal eenzame Amster-
dammers toegenomen. De 
gemeente noemt niet de oor-
zaken, die samenhangen met 
gemeentelijk beleid, zoals het 
sluiten van buurthuizen, de 
verschraling van het fijnmazig 
openbaar vervoer, of het 
nog steeds bestaande tekort 
aan levensloopbestendige 
woningen. Ook het niet meer 
functioneren van de ouderen-

bonden, door de subsidie-af-
braak, maakt mensen een-
zaam. Zij missen de jaarlijkse 
bustocht, de praat- en bingo-
middagen en bijvoorbeeld de 
zomeracademie. Het missen 
van betekenisvolle relaties 
verhelp je niet met alleen 
een aanbod van activiteiten 
gericht op een betere gezond-
heid of op het bereiken van 
meer zelfstandigheid.

Wonderlijke uitspraken
In het Actieplan Age Friendly 
City staan nog meer leuke 
plannen en wonderlijke 
uitspraken, bedacht door 
een overheid, die veel hooi 
op zijn vork neemt. Het was 
beter geweest als de wethou-
der maat gehouden had. Het 
programma van Age Friendly 
Amsterdam komt desondanks 
van de grond. Ook de samen-
werking komt voorzichtig op 
gang. Vanaf 2017 functioneert 
een Adviesraad die een steeds 
betere afspiegeling van de 
Amsterdamse ouderen vormt. 
Het actieplan, mits wat bij-
geschaafd, kan uitgroeien tot 
een product dat breed gedra-
gen wordt.
Gelukkig zijn in de stadsdelen 
de ouderenadviesraden en 
ouderenorganisaties niet al-
lemaal opgeheven. In verga-
deringen gaat het niet langer 
over ons ouderen, maar zitten 
we samen aan tafel. In ons 
stadsdeel gebeurde dat al 
langer. Het streven om te 
komen tot een Age Friendly 
Amsterdam krijgt zodoende 
steun. Dat is winst. Wij zijn 
benieuwd hoe dit terugkomt 
in de verkiezingsprogram-
ma’s.

Tenslotte hebben wij nog een 
suggestie: kan er in onze stad 
na de verkiezingen een wet-
houder komen die diversiteit 
als enige taak heeft? #

Het aantal eenzame ouderen neemt toe, als bingomiddagen worden 
weg gesubsidieerd

Zij missen de jaarlijkse bustocht, 
de praat- en bingomiddagen
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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

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

De keuken is een belangrijke plek in servicepunt Kraaipan. Daar koken 
vrijwilligers een paar keer per week een smakelijke, gezonde maaltijd voor 
buurtbewoners. Voor een paar euro mag iedereen aanschuiven. En dit is 
nog maar één van de vele activiteiten die voor en vooral ook door buurt-
bewoners zijn opgezet. 

‘Servicepunt Kraaipan is een 
plek in de wijk waar mensen 
anderen kunnen ontmoeten, 
waar ze kunnen deelnemen 
aan activiteiten en hulp kun-
nen krijgen als ze dat nodig 
hebben.’ Zo omschrijft co-
ordinator Joke Soolsma van 
Dynamo het servicepunt in 
een voormalige school in de 
Transvaalbuurt. Als mensen 
binnen komen, dan voelen ze 
zich meteen op hun gemak. 
Servicepunt Kraaipan heeft 
een grote schare deelnemers 
en een trouwe groep vrijwilli-
gers. De scheidslijn is niet heel 
scherp. Een deelnemer aan de 
ene activiteit, wordt vrijwil-
liger op een ander gebied, en 
soms leidt vrijwilligerswerk tot 
een echte baan.

Leesclub
De variatie is groot. Naast het 
goedlopende buurtrestaurant 
zijn er bijvoorbeeld taalac-
tiviteiten op verschillende 
niveaus: taalles, conversatie 
en een leesclub waar vrouwen 
aan de hand van eenvoudige 

teksten actuele onderwerpen 
bespreken. Met resultaat. Sool-
sma vertelt over een gepensio-
neerde Chinese deelneemster 
die zich dankzij die leesclub 
steeds beter weet te redden. 
Inmiddels hoeft haar dochter 
niet meer mee als ze naar de 
dokter moet. En zo zijn er 
meer voorbeelden van mensen 
die als deelnemer of als vrij-
williger stappen zetten in hun 
ontwikkeling.

Bewegen, koken, zingen
Op woensdag gaan de tafels 
aan de kant, want dan zijn er 

Jongeren uit Oost kunnen s-EXPO beleven en 
zichzelf een wake up call geven. Dit interactieve 
evenement gaat over: respect, liefde, voor-
oordelen, achtergrond, stereotypes. 

s-EXPO 

We leven in een tijd waarin 
we anderen snel in hokjes 
plaatsen, maar misschien 
hebben we meer met elkaar 
gemeen dan we denken. Het 
evenement bestaat uit een 
foto-expositie, film, canvas art 
design en dans. s-EXPO is een 
evenement van Club Info in 
samenwerking met SEX Mat-
ters en Pride Photo Award. 
De foto-expositie van Pride 
Photo Award is tijdelijk te zien 
in Post Oost (Wijttenbach-
straat 36). De foto’s bieden 
een prachtige uitdaging om te 
omschrijven wat men ziet en 
denkt te zien. Dit dan zonder 
hier direct vooroordelen en 
labels aan te hangen. Dat kan 

soms lastig zijn. De interactie-
ve tour van SEX Matters laat 
jongeren anders naar eigen 
vooroordelen kijken. Jonge-
ren uit Club Jaco (Dewi en 
Mina) hebben zelf een aantal 
filmpjes ‘Wat zie je?’ gemaakt. 
Aan jongeren wordt gevraagd 
wat ze zien, wat ze er van 
vinden en hoe ze kijken naar 
een ander. Aan de hand van 
de filmpjes gaan ze met elkaar 
in gesprek over vooroorde-
len, discriminatie, jezelf zijn, 
diversiteit en seksualiteit. #

Club Info: 
Sheila 06 26 63 52 49 / 
Priscilla 06 47 94 13 62 / 
dynamojongeren.nl

bewegingslessen voor 55-plus-
sers. Daarna komen kinderen 
naar de kookclub en even 
later hun oudere zusjes voor 
de tienerclub. Er is yoga, een 
zangkoor, Spaanse conversatie-
les en een creatieve middag. 

Eén van de initiatieven is de 
naailes. Onder professionele 
begeleiding worden mooie 
eenvoudige en ingewik-
kelde creaties gemaakt; iedere 
deelneemster werkt op eigen 
niveau. ‘De meeste activiteiten 
komen vanuit de bewoners,’ 
vertelt Soolsma. ‘In het begin 

helpen we een beetje om het 
van de grond te krijgen, maar 
al snel doen mensen het zelf.’

Veilige omgeving
Servicepunt Kraaipan is ook 
de plek waar buurtbewoners 
terecht kunnen voor informa-
tie. Dynamo heeft er één van 
haar buurtpunten; dit is een 
inloopspreekuur voor allerlei 
vragen. 

Vragen over geld, brieven of 
administratie kunnen worden 
gesteld tijdens ‘Grip op je geld’. 
Sommige activiteiten zijn zeer 
druk bezocht, andere wat 
minder. Het aantal deelnemers 
is volgens Soolsma overigens 
geen criterium voor het succes. 
‘Het gaat voor veel deelne-
mers om het durven,’ zegt ze. 
‘Daarvoor moet je een veilige 
omgeving creëren, anders lukt 
het niet.’

Dagcentrum
Naast het servicepunt zit in 
de Kraaipan het dagcentrum 
Kraaipan, een dagcentrum 
voor oudere buurtbewoners 
die te maken krijgen met 
vergeetachtigheid. Er zijn 
Marokkaanse, Turkse en 
Nederlandse groepen. Ook 
voor hen verzorgen vrijwilli-
gers eten in de keuken van 
het servicepunt. #

Een beeld van SunFun van vorig jaar

‘Als mensen binnenkomen, voelen ze zich 
meteen op hun gemak in de Kraaipan’

Voor kinderen van 4 t/m 10 jaar is er van alles te 
doen van 25 juli t/m 3 augustus. De Talententent 
van Dynamo organiseert leuke, sportieve 
en spannende activiteiten voor kinderen uit 
Amsterdam Oost. Dit noemen we SunFun.

SunFun! 

De eerste week van de zo-
mervakantie zijn er in het 
Park Frankendael veel leuke 
workshops. Kinderen kun-
nen meedoen met spannende, 
gekke, gezellige workshops. 
Bijvoorbeeld: hutten bouwen, 
schilderen, muziek, dansen, 
sport en spel! Bij heel slecht 
weer zijn de activiteiten in de 
Kastanjetuin. In de tweede 
week kunnen kinderen dieren 
bezoeken in Artis en hutten 
bouwen in Jeugdland.

Het programma staat in de 
SunFun folder en is verspreid 
in de buurt en op scholen. 
Je kunt ook kijken op www.
dynamo-amsterdam.nl/talen-
tentent.

Kinderen kunnen zich in-
schrijven vanaf dinsdag 18 juli 
bij de Kastanjetuin (Tweede 
Oosterparkstraat 227). Telefo-
nisch inschrijven is niet moge-
lijk. Houd er rekening mee dat 
er beperkt plaats is. #
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Wat is een wettelijke 
gemeenschap van goede-
ren volgens het huidige 
recht? 
De wettelijke gemeenschap 
van goederen ontstaat in 
Nederland als partners ‘ja’ 
zeggen tegen elkaar tijdens de 
huwelijksvoltrekking (of lees 
hierna telkens ook: geregi-
streerd partnerschap overeen-
komen). 
Men zegt ‘ja’ en sluit zonder 
het te beseffen een overeen-
komst die wel eens de duurste 
overeenkomst van het leven 
zou kunnen worden. In princi-
pe zijn alle goederen en schul-
den vanaf dat moment van 
de partners samen. Dit geldt 
dan nadrukkelijk ook voor 
die goederen en schulden die 
men bezat voor het aangaan 
van deze verbintenis. Helaas 
komt het vaak genoeg voor 
dat de vreugde na de vondst 
van een ‘lijk in de kast’, lees 
een verzwegen grote schuld, 
omslaat in een grafstemming 
en hard gelag. 

Wetswijziging per 
1 januari 2018: een 
beperkte wettelijke 
gemeenschap van 
goederen
Mede vanwege het feit dat 
men verrassingen en jaren-
lange ellende aan de zijde 
van één van de partners wil 
voorkomen, wordt het hu-
welijksvermogensrecht per 
1 januari 2018 ingrijpend 
veranderd door de wettelijke 
gemeenschap van goederen te 
beperken. Het voorhuwelijkse 

vermogen valt vanaf deze 
datum buiten de gemeenschap 
van goederen. Alles wat voor 
het sluiten van het huwelijk 
privé was (bezit van goederen 
en/of het hebben van schul-
den) blijft  privé! Denk aan 
giften en/of erfenissen die 
voor het huwelijk geschonken 
en/of verkregen zijn. 
De nieuwe wetgeving sluit aan 
bij de gedachte dat alleen wat 
tijdens het huwelijk door de 
echtgenoten is verkregen in 
een gezamenlijk potje terecht 

komt. Alles wat de echtgeno-
ten tijdens het huwelijk heb-
ben opgebouwd, valt automa-
tisch in de beperkte wettelijke 
gemeenschap van goederen. 

Gevolgen bij een echt-
scheiding?
Bij echtscheiding blijven de 
privévermogens van vóór het 
huwelijk van iedere echt-
genoot afzonderlijk. Alleen 
hetgeen de echtgenoten gedu-
rende hun huwelijk hebben 
opgebouwd, zal in de gemeen-
schap van goederen vallen. 
Het voorhuwelijkse vermogen, 
giften en erfenissen blijven 
echter privévermogen en 
voorhuwelijkse schulden 
blijven privéschulden. Het is 
verstandig om bij het aan-
gaan van het huwelijk goed te 
omschrijven wie welk vermo-
gen heeft, of er schulden zijn 
en vervolgens dient men een 
goede ‘huwelijksadministra-
tie’ bij te houden. Indien bij 
een echtscheiding niet kan 
worden aangetoond dat een 
vermogensbestanddeel tot 

Wetswijziging VvE’s  

Lang niet elke VvE houdt een 
jaarlijkse ledenvergadering, 
regelmatig komt het voor 
dat de VvE onderverzekerd 
is voor bijvoorbeeld opstal 
of dat er geen gevuld reser-
vefonds is. Hoewel het sinds 
1 mei 2008 verplicht is om 
voor onderhoud te sparen in 
een reservefonds, blijkt in de 
praktijk dat VvE’s vaak geen 
meerjarenonderhoudsplan 
(MJOP) hebben en niet of 
nauwelijks sparen, ook omdat 
er tot voor kort geen verplicht 
minimum bedrag hieraan was 
gekoppeld. 

Om het probleem van de 
slecht gevulde reservefond-
sen aan te pakken is er een 
wetsvoorstel gedaan waarin 
een minimumbedrag verplicht 
gesteld wordt. Dit bedrag is of 

0,5 % van de herbouwwaarde 
van het complex, of het be-
drag dat is vastgesteld door de 
vergadering van eigenaars ter 
uitvoering van het MJOP.
Ook is het volgens dit voorstel 
mogelijk hiervoor namens de 
VvE een lening te krijgen. Im-
mers, niet elk VvE-lid is altijd 
in de mogelijkheid om uit 
eigen middelen een bijdrage 
te leveren, en een VvE-lid kan 
in de situatie verkeren geen 
persoonlijke lening te kunnen 
of willen afsluiten. Bovendien 
zouden er dan met nieuwe 
appartementseigenaren steeds 
nieuwe afspraken gemaakt 
moeten worden, wat weinig 
efficiënt is. 

Hoewel er sinds juni 2015  al 
leningen voor energiebespa-
rende maatregelen beschik-

baar zijn via het door de 
overheid opgerichte Nationaal 
Energiebespaarfonds zou het 
wenselijk zijn dat ook private 
financiële instellingen meer 
bereid zouden zijn om lenin-
gen te verstrekken aan VvE’s.
Tot nu toe waren banken hui-
verig om leningen af te sluiten 
met VvE’s, omdat de vrees be-
stond dat een lening met een 
VvE door de VvE nietig zou 
kunnen worden verklaard. 
Aan de andere kant waren 
VvE-leden huiverig voor een 
dergelijke lening uit vrees dat 
ze hoofdelijk aansprakelijk ge-
steld zouden kunnen worden, 
of dat ze na verkoop van het 
appartement nog steeds aan-
sprakelijk gehouden zouden 
kunnen worden voor schul-
den die het gevolg zijn van de 
geldlening door de VvE. Door 
aanpassing van het betreffen-
de wetsartikel zijn deze zaken 
niet meer mogelijk, en kan 
elke VvE weer de beschikking 
over een goed gevuld reserve-
fonds hebben en desgewenst 
geld voor verduurzaming.
Het wetsvoorstel ligt ter be-
oordeling bij de Eerste Kamer. 
De bedoeling is deze nieuwe 
wet in 2018 in te laten gaan. #

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. 

privévermogen behoort of een 
schuld een privéschuld van de 
ander is, is het gevolg dat dit 
van beide echtgenoten geza-
menlijk is en dat het onderling 
dient te worden verdeeld. Dat 
kan men voorkomen worden 
door een goede ‘huwelijksad-
ministratie’ bij te houden. 

Uit de HJS-praktijk
Onlangs heeft een cliënt bij 
HJS aangeklopt met betrek-
king tot een interessante niet 
vaak  voorkomende vraag 
die met het huwelijksver-
mogensrecht te maken had. 
Deze cliënt wilde weten of een 
bruidsschat in het algemeen 
wel of niet in de gemeenschap 
van goederen valt. Heeft u ook 
een bijzondere of ingewik-
kelde vraag waar u zelf niet 
uitkomt? Schroom niet, maar 
roep de juridische hulp en 
deskundigheid van Het Juri-
disch Spreekuur in. # 

HJS en BOOT zijn in verband 
met de zomervakantie geslo-
ten van 30 juni tot 4 sept.

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

Medewerkers van HSJ en BOOT

Huurtoeslag boven 
liberalisatiegrens? 
Heeft u huurtoeslag en bent u door de huurverhoging boven 
de grens van e 710,68 rekenhuur (kale huur + enkele subsidiabele 
servicekosten) gekomen? Dan is er niet zo veel aan de hand. 

U behoudt uw huurtoeslag, de 
huurverhoging wordt alleen 
niet gecompenseerd door 
meer huurtoeslag omdat u al 
het maximale bedrag kreeg. 
Is uw huur boven deze grens 
uitgekomen terwijl u geen 
huurtoeslag had en wilt u er 
nu door gewijzigde omstandig-
heden waardoor uw inkomen 
is verlaagd wel aanspraak op 
maken? Dan heeft u mogelijk 
een probleem. Huurtoeslag 
aanvragen is dan in principe 

Niet alle Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) hebben hun fi-
nanciën even goed op orde.  Uit onderzoek van Companen uit 
2013 blijkt dat 33% van de VvV’s slecht tot matig functioneert. 
Reden voor zorg, want het onderhoud aan de gebouwen blijft 
hierdoor achter en er wordt te weinig geïnvesteerd in ver-
duurzaming van gebouwen die in beheer zijn van VvE’s. 

niet meer mogelijk. Wel is het 
in sommige gevallen moge-
lijk bij uw verhuurder een 
verzoek tot huurverlaging 
in te dienen tot net onder de 
grens. Heeft u daar hulp bij 
nodig? Kom dan naar !WOON. 
Wij hebben inloopspreekuur 
op maandagavond van 19 
tot 20 uur en woensdag van 
9 tot 12 uur, aan de 2e Boer-
haavestraat 46. Bellen of mai-
len kan ook, op 020-5230150 
of oost@wooninfo.nl. #

Iedereen die in Nederland trouwt, krijgt te maken met de financiële gevolgen die het huwelijk 
met zich meebrengt. De hoofdregel is nu dat iedereen in gemeenschap van goederen met elkaar 
trouwt (alles wordt dan gemeenschappelijk bezit, inclusief de schulden). Deze hoofdregel veran-
dert per 1 januari 2018: HJS informeert u in deze rubriek over de huidige en de nieuwe situatie. 

Grote wijzigingen in het huwelijksvermogensrecht 
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gebruikt maar z.g.a.n. Tevens grote 
letterbak en bakelieten vintage telefoon.
Geïnteresseerd? Bel/sms 06 18 11 70 76

Karin Bijles
Voor zomeractiviteiten bij Karin Bijles 
Centrum, kijk op www.karinbijlescentrum.nl. 
De zomerschool voor jou!

Te koop
Elektrische fiets Batavus, model inter-
mezzo. Wegens invaliditeit. Slecht 5 
maal gebruikt. Met 7 versnellingen. Met 
afneembare tas. Voor lange en kleinere 
mensen, alles is verstelbaar. Met fiets-
computer. Antilek banden. Heeft gekost 
1570 euro, nu voor 750 euro. Heeft altijd 
binnen gestaan. Tel. 0612230940.

Bridge
In de parochiezaal van de Hofkerk spelen 
wij elke woensdagmiddag serieus bridge 
met een knipoog. We hebben plaats voor 
spelers die bekend zijn met het spel. 
U kunt informeren bij Miep Cornelisse 
telefoon 020 6680473 of woensdag vanaf 
12.30 uur bij de Hofkerk, Linnaeushof 94 
te Amsterdam.

SeniorenStudent
Jong + Oud = Goud: Stichting Senioren-
Student heeft 500 nieuwe plaatsen 
beschikbaar voor senioren die graag aan 
een studentvrijwilliger willen worden ge-
koppeld! Voor aanmelden en meer info ga 
naar: www.stichtingseniorenstudent.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).

Boekenclub
Elke derde vrijdag van de maand van 
14.00 – 16.00 uur is er voor 55 plussers 
een boekenclub / leesclub / leesgroep / 
literatuurgroep in Servicepunt Jeruzalem, 
van ’t Hofflaan 29a. Er zijn nieuwe leden 
welkom. Info: 020-6939923 (di en do van 
9 tot 12 uur).

#DWARS      liggertjes
De gratis advertentierubriek 
van Dwars door de Buurt
Deze rubriek is bedoeld als service 
voor onze lezers. U kunt als particulier 
of stichting een gratis advertentie, 
oproep of mededeling plaatsen.  
Er worden geen commerciële bood-
schappen geplaatst. Uw informatie 
moet voor de deadline bij ons binnen 
zijn en mag hooguit uit 200 tekens 
bestaan. Zie pagina 9 in het colofon 
voor de deadline en het e-mailadres.

Picknickconcerten
Zondag 2 juli om 20 uur het Prinsen-
gracht Piano Quartet, voorafgegaan 
door Probeer een instrument (17 uur) en 
Jongtalentenconcert (19 uur).
Zondag 27 augustus om 13 uur het duo 
Boertien & de Wijs, met daarna Jongta-
lentenconcert (14 uur) en Probeer een 
instrument (15 uur).
In het Oosterpark bij de Muziekkapel.

EHBO
Op 18 oktober start in Oost een EHBO-
CURSUS. 18 lessen op woensdagavond 
voor 195 euro. Inlichtingen en aanmel-
ding zie: http://ehbo-oost.amsterdam/
cursus.

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. 

Te koop
Enkele open legkasten, ladenkasten, 
verrijdbare hangmappenkarretjes en 
ladenblokken, tijdschriftenhouders en 
kantoorartikelen: div. maten en prijzen; 

 

 

 

Aan het woord: André van Gemert 
‘In 2014 ben ik door mijn klantmanager naar Post Oost verwezen. Ik 
heb via Samenspraak gewerkt als taalmaatje. Later heb ik oudere 
mensen geholpen met het onderhouden van hun tuintjes. Soms 
hebben mensen vooral behoefte aan een praatje. Ik ben daarnaast 
mantelzorger van mijn zieke moeder. Ik ben gaan meedoen aan het 
Oost Actief traject (redactie: samenwerking WPI, Civic en Dynamo) en 
samen met een coach ontdekt waar mijn kwaliteiten liggen. We zijn 
met de groep de wijk ingetrokken. Een jaar geleden ben ik begonnen 
met een computercursus voor beginners. Inmiddels heb ik de cursus 
voor gevorderden afgesloten en wil ik deelnemen ik aan een 
netwerkgroep.’  

 
 
Wil jij weten wat we voor jou kunnen betekenen?  
Kom langs bij Post Oost dan kijken we samen naar de 
mogelijkheden. 

 

Post Oost helpt André op weg.  

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  

 

Heeft u naast de AOW een AIO (aanvul-
lende inkomensvoorziening ouderen), 
dan stopt deze aanvulling na 13 weken. 
Heeft u een partner, die nog niet de 
AOW-leeftijd heeft, dan mag uw part-
ner maximaal 4 weken per jaar buiten 
Nederland zijn. Daarna stopt de AIO-
aanvulling voor uw partner. Geef het 
daarom elke keer door aan de SVB als u 
of uw partner naar het buitenland gaat.
Bent u jonger dan 65 jaar en heeft u 
een andere uitkering dan kunnen er 
andere regels gelden voor uitkeringsge-
rechtigden. U kunt dit navragen bij de 
instantie waar u de uitkering van krijgt.

Rekeningen
Niet iedereen die lang weggaat, blijkt 
zijn of haar zaken thuis goed geregeld 
te hebben. Bij thuiskomst blijkt de post 
torenhoog op de deurmat te liggen. Zijn 
de betalingen voor bijvoorbeeld huur, 
zorgverzekering en energie niet goed 
geregeld? Dan liggen daar aanmanin-
gen, deurwaardersbrieven en soms een 
gerechtelijk bevel tot ontruiming van 
de woning bij. In het meest ernstige 
geval zit er al een andere huurder in 
huis, omdat de woning  wegens wan-
betaling is ontruimd tijdens langdurige 
afwezigheid.

U kunt achterstallige betalingen voor-
komen door bijvoorbeeld instellingen 
(zoals uw verhuurder, energieleveran-

cier of zorgverzekeraar) toestemming 
te geven tot automatische incasserin-
gen. Wilt u niet dat deze instellingen 
het geld automatisch van uw rekening 
halen? Dan kunt u ook aan uw bank 
opdracht geven om het bedrag maande-
lijks (periodiek) over te maken tijdens 
uw afwezigheid. Er moet natuurlijk wel 
voldoende geld op uw rekening blijven 
staan om die automatische of perio-
dieke overschrijvingen te kunnen doen. 
Het is daarom aan te raden van te vo-
ren een berekening te maken hoeveel 
geld u kunt opnemen op uw vakantie.

Goed verzekerd
Bent u ook voldoende verzekerd als u 
tijdens uw reis iets overkomt? Bij de 
zorgverzekeringen en de aanvullende 
polissen zit vaak een buitenlanddek-
king voor de medische kosten. Leest 
u erop na of de dekking alleen geldig 
is voor Europa of ook de rest van de 
wereld. Deze buitenlanddekking is 
bedoeld voor de medische zorg die 
niet kan wachten tot u terug bent 
in Nederland. De medische zorg die 
in het gastland geboden wordt is de 
standaard medische zorg van dat land. 
Is de openbare medische zorg in het 
vakantieland op een lager peil is dan u 
in Nederland kunt verwachten? Dan is 
het raadzaam om na te vragen bij uw 
zorgverzekering  of het verstandig is 
om bij uw reisverzekering  een extra 
medische dekking af te sluiten.

Gebruikt u verschillende medicijnen? 
Vraagt u dan aan uw apotheek of huis-
arts om een medicijnpaspoort. Dit is 
een overzicht van de medicijnen die u 
gebruikt en de ziekten waarvoor u deze 
medicijnen moet gebruiken. 
Een prettige vakantie. #

SVB: www.svb.nl, tel. 075 - 655 10 10 
(AOW), tel. 075 - 655 16 06 (AIO 
aanvulling).

Ga wijs op reis 

Gaat u voor langere tijd, misschien 
wel enkele maanden, op vakantie? 
Van de Sociale Verzekeringsbank 
(AOW) mogen gepensioneerden 13 
weken per kalenderjaar op vakantie 
zonder dat hun AOW uitkering 
wordt gewijzigd. 

Op de Stip: een buurtparlement 

De deelnemers werd 
gevraagd zich kort 
voor te stellen en 
vervolgens te vertellen 
wat opvalt in haar/zijn 
buurt. Op een white-
board werden onder-
werpen opgeschreven. 
Eventueel zouden die 
aan de lokale politici 
voorgelegd kunnen 
worden zodat zij we-
ten wat er speelt in de 
buurt.
Er waren niet alleen bewoners 
uit Oost. Er was iemand uit 
West die de drukte daar als 
punt naar voren bracht. Er 
was iemand uit Diemen voor 
wie de criminaliteit een item 
is. Smartphonegebruik in het 
verkeer en stoer, balorig ge-
drag van scooterrijders waren 
de punten uit het Centrum.
De eerste bewoner uit Oost 
vroeg aandacht voor de din-
gen die niet goed gaan, maar 
ook niet zichtbaar zijn: de 
stille armoede en de eenzaam-
heid. Een andere buurtbe-
woner merkte op dat sociale 
controle is verdwenen, onder 
andere door de digitalisering. 
Het verbeteren van zorg en 

welzijn voor kwetsbare men-
sen is zijn doel – hij zit in de 
Ouderen Advies Raad in Oost. 
Van hem kwam ook deze 
anekdote: Bij een huisarts 
kwam iemand iedere maan-
dag met een kwaaltje; toen 
hij een keer niet verscheen 
was de volgende week het 
antwoord op de vraag van de 
arts waarom hij er niet was 
geweest: ‘ik was ziek.’

Van een jongeman uit de 
Spaarndammerbuurt kwam 
het grootste thema: de soci-
aal economische ongelijk-
heid. Van dichter bij huis, uit 
de Javastraat, meldde een 
bewoonster de problematiek 

van inspraak, bijvoorbeeld bij 
de onstuitbare groei van het 
aantal horecagelegenheden.
Een bewoonster van de kazer-
ne in Oost constateerde ener-
zijds hoe buren en buurtgeno-

ten elkaar niet kennen 
en elkaar mijden. Maar 
vertelde ook het succes 
in haar kazerne: de 
sociale cohesie is flink 
toegenomen met salsa-
avonden, barbecues en 
live muziek. Allemaal 
door bewoners zelf 
georganiseerd.
Het is vies op straat, 
vooral naast de con-
tainers, vond een later 
aangeschoven buurt-
bewoonster. Een ander 

merkte daar bij op dat er ge-
brek is aan controle: vroeger 
had je meer politie. Mensen 
werden aangesproken op hun 
gedrag.
Een jaarlijkse Amsterdam 
Buren Dag werd ook nog geop-
perd. En betere informatie 
zou prettig zijn: zodat bewo-
ners kunnen weten van de 
vele buurtinitiatieven die er 
al bestaan.

Volgende 3e zondag van de 
maand is het weer mogelijk 
aan te schuiven in het Ooster-
park, bij de muziektent. #

Meer info: www.facebook.
com/opdestipamsterdam

Tekst: Annemarije Pronk | Fotografie: Arie van Tol

Op initiatief van twee politicologen, Jens en Chiel, was er 
zondag 18 juni in het Oosterpark de tweede editie van 
Op de Stip. Bij de muziektent konden toevallige passanten 
hun zegje doen. 

Tekst: Maria Zeestraten 
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Coördinatie en Stinks: Connie Dekker, tekst: Ron de Zeeuw

Zeeschildpadden zijn 
dieren en geen vissen 
en hebben lucht nodig.  
Meestal komen ze om de 
twintig minuten naar boven 
om adem te halen. Maar dat is 
alleen als ze hard zwemmen of 
zich inspannen om voedsel te 
vinden. Als ze een beetje luie-
ren op een lekker plekje in het 
koraal kunnen ze wel een paar 
uur zonder lucht. Alleen de 
soepschildpad is grotendeels 
vegetariër. Hij graast zeegras 
van de bodem. De andere zes 
soorten eten vooral kwallen, 
krabben, vis en garnaaltjes. 

Om de een à twee jaar 
komen de wijfjes naar 
het strand om eieren 
te leggen. 
Ze zijn zeer kieskeurig in hun 
strandkeuze en gaan altijd 
terug naar het gebied waar ze 
zelf ooit geboren waren. Op 
zandstranden graaft het wijfje 
met haar achterflippers een 
kuil van 30 tot 50 cm diep en 

deponeert daarin haar 100 
tot 110 eieren. Tijdens het 
afzetten van de eitjes raakt ze 
in een soort trance. Je kan dan 
heel dichtbij komen. Stropers 
gebruiken dit moment om de 
eitjes op te vangen voor de 
verkoop. Natuurbeschermers 
proberen de eitjes veilig te 
stellen en ze op te kweken tot 
jonge schildpadjes. Als het 
vrouwtje weer bijkomt gooit 
ze de kuil dicht en kruipt terug 
naar zee. 

Na het uitkomen trek-
ken de jonge zeeschild-
padjes direct naar het 
water.
Vermoedelijk is het niet de zee 
die ze herkennen en waardoor 
ze worden aangetrokken. Het 
zijn juist de donkere duinen 
die ze afstoot en ze de andere 
kant op doen gaan. Dit is nog 
niet helemaal duidelijk. Ver-
reweg het grootste deel wordt 
binnen korte tijd opgegeten 
door vissen, vogels en andere 
dieren die graag jonge en dus 

nog zachte schildpadjes eten.

Zoals met veel dieren 
gaat het niet goed met 
de zeeschildpadden.
Dat kun je eigenlijk al wel zien 
aan de Nederlandse naam 
soepschildpad voor wat in het 
Engels de groene schildpad 
heet. Al eeuwenlang wordt 
deze schildpad gegeten en 
in blikjes gedaan als schild-
paddensoep. De aantallen 
schildpadden waren vroeger 
veel en veel groter. Alleen al 
in de Caribische zee, in de 
buurt van Aruba en Curacao 
kwamen vroeger naar schat-
ting ongeveer dertig miljoen 
soepschildpadden voor. Nu is 
het dier ernstig met uitsterven 
bedreigd. Het staat op een lijst 
van natuurbescherming als kri-
tiek. Alle zeven soorten zijn op 
dezelfde manier bedreigd. Ze 
komen in netten van vissers-
boten terecht. Op de stranden 
waar ze vroeger broedden 
staan nu toeristenhotels. Hun 
eieren worden opgegraven en 
verkocht aan smulpapen.    

Soepzeeschildpadden?  

Babietjes rennen voor hun leven

Heb jij ze wel eens in 
het echt gezien? Wij 
ook niet tot vijf jaar 
geleden.
We peddelden langs het 
strand van Turkije in kajaks en 
ineens... wat was dat nou om 
ons heen? Honderden hoofd-
jes. Honderden schilden. Het 
was een hele school zeeschild-
padden. We wisten toen nog 
niet dat die ook in de Middel-
landse zee voorkwamen. 

In de Middellandse zee 
komen twee soorten 
voor: de soepschildpad 
en de onechte karet-
schildpad. 
Over de hele wereld komen 
zeven soorten voor dus twee 
soorten in zo’n betrekkelijk 
klein zeetje is best veel.
Dat we in een kajak voeren was 
wel toepasselijk, trouwens. Als 
je met zijn tweeën peddelt is 
de achterste persoon meestal 
stuurman of stuurvrouw en 

de voorste peddelt domweg 
door als aandrijving. Bij een 
zeeschildpad gaat het bijna net 
zo. Zijn of haar voorflippers 
doen het echte zwemwerk ter-
wijl de achterste er alleen zijn 
voor de sturing. Ook lijken hun 
flippers wel wat op kajakped-
dels. Al kun je beter zeggen 
dat onze peddels lijken op hun 
flippers...

Zeeschildpadden zijn 
er namelijk al heel veel 
langer dan peddels. Of 
mensen. Ze behoren 
tot de oudste dieren 
op de wereld. 
De huidige zeven soorten 
zwemmen al meer dan zeven-
tig miljoen jaar rond en hun nu 
verdwenen familieleden waren 
er al tweehonderd miljoen jaar 
geleden. Dat is nog ouder dan 
de dinosaurussen. Die verdwe-
nen zo’n zestig miljoen jaar 
geleden. Mensen zijn er pas 
een paar miljoen jaar. 

Zo klein en kwetsbaar is dit babyschildpadje op de vinger van de moeder van Simon King in Mexico

#DWARS

Stel je voor, ineens zie je honderden schildpadhoofdjes om je heen!

De schildpad is de oudste landdiersoort, nog ouder dan dinosaurussen!
Rennen naar het water, zo hard als je kan

Op 1 van zijn ontdekkingsreizen ontmoet Stinks een hele slaperige, hele oude zeeschildpad, het is misschien wel de oudste zeeschildpad van de wereld, op zijn rug is een dorpje gebouwd.

Deze zeeschildpad is gemaakt van klei door Constance (11 jaar), Loann (10 jaar) en Loïc (8 jaar).

voor de jeugd
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