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#DWARS
Redactioneel

Door: Arie van Tol

Een goeie afwisseling van 
meer culturele items met meer 
sociaal-maatschappelijke on-
derwerpen in deze Dwars 197. 
Er is bijvoorbeeld een mooi 
verhaal over de voorstelling 
Leo Africanus, met prachtige 
foto’s. Maar ook een interview 
met Semra Ayetemur over de 
sociale advocatuur.
Schrijver en actrice Nhung Dam 
en de nieuwste tentoonstelling 
in het CBK over De Dames vullen 
een pagina. Buurtzorg (betaalde 
zorg voor met name voor ou-
deren) en Home-Start (vrijwilli-
gerswerk met gezinnen) worden 
toegelicht op een andere.
Een bijlage in het midden van 
de krant is gewijd aan Parklicht, 
lichtkunst in het Oosterpark. En 
de OAR  blikt op haar pagina te-
rug op een bijeenkomst (Happy 
Ouwer) over eenzaamheid.
Ton Hendrix besluit zijn ru-
briek Moestuinen, maar blijft 
gelukkig wel schrijven voor 
Dwars.
En dan worden lezers ook nog 
uitgedaagd om 1) zelf een ver-
haal te schrijven in het kader 
van een Schrijfwedstrijd, 2) zich 
te melden met een filosofische 
kwestie en 3) Vriend van Dwars 
te worden.
Veel leesplezier en tot in 2018! #

Column Door: Carolien van Welij

‘Gezocht: penvriendin! Ik houd van brieven schrijven en boeken 

lezen’ stond in de advertentie. Ik was tien, las die oproep in een 

krantje in de klas en wist: dit wordt mijn penvriendin. Ik had het 

gevoel een zielsverwant gevonden te hebben – ook ik deed niets 

liever dan boeken lezen en brieven schrijven. 

De eerste brief was een teleurstelling. Niet één van de boeken 

waarover ik schreef, had mijn penvriendin gelezen. En de titels 

van boeken die zij noemde, waren mij totaal onbekend. Het 

waren paardenboeken. Mijn penvriendin was een paardenmeisje. 

Toch bleven we elkaar schrijven. We waren gelukkig allebei fan 

van de boeken van Roald Dahl en over die paarden hadden we 

het niet meer. Ik ben zelfs een keer bij haar langs geweest – ik 

was bij haar in de buurt op vakantie. Ik schrok toen ik haar kamer 

binnenliep en tientallen paardenhoofden mij aankeken. 

Nu, dertig jaar later, is de zaterdagochtend een hoogtepunt 

van de week. Op de fiets rijd ik met mijn achtjarige dochter de 

Ringdijk af, de Nesciobrug over – even uitrusten op de top bij 

het naambord en kijken naar de vrachtschepen die onder ons 

doorgaan. Door het Diemerpark – konijnen tellen. Het dijkje over 

langs het water – we zijn er bíjna. Bij het fort naar rechts, en daar, 

tussen de wilgenbomen, staan ze: de pony’s van de Boerderij op 

IJburg. Hoewel, voor mij zijn het nu niet meer zomaar pony’s, 

Paardenmeisjes     
maar: Binkie en Willem, Pim en Pascal, muildier Johnny die ver-

liefd is op Pebbles, Zora met sokken, Twinkle de shet, Bo met een 

bles – en zo kan ik nog even doorgaan. 

De Boerderij op IJburg heeft nogal wat veranderd in mijn leven. 

In huis is er nu een kamer met posters van paarden – waar ik niet 

meer van schrik maar om glimlach. In de bibliotheek moeten we 

altijd eerst naar de kast met paardenboeken. En op vakantie is de 

grootste wens een ritje op een pony.

Af en toe denk ik terug aan mijn penvriendin, en al die meningen 

en gevoelens die ik had over pony’s, paarden en paardenmeisjes. 

Ik vond paardenmeisjes tuttig en paarden eng. Als je kind dat 

anders ziet, gaan er langzaam luikjes in je hoofd open. Maar dat 

ik ooit ontroerd zou zijn als ik hoor dat Johnny is ontsnapt om 

bij Pebbles te kunnen zijn, en de blijheid die ik voel als de pony’s 

in zicht komen –  dat had ik toch niet verwacht. Ik weet niet of 

dat op iedere andere manege had kunnen gebeuren. Want de 

Boerderij op IJburg, een idyllische plek met bijzondere mensen, 

heeft het me wel erg gemakkelijk gemaakt om van pony’s te gaan 

houden. En o ja: ‘Paardenmeisjes zijn juist stoer’ kreeg ik te horen 

op weg naar de Boerderij. #

Reageren? Dat kan via post@carolienvanwelij.nl

Onze website www.vrien-
denvanwatergraafsmeer.nl 
bestaat uit vele oude verhalen, 
foto’s, prentbriefkaarten en 
artikelen. In de winkelru-
briek zijn honderden foto’s en 
advertenties van winkels van 
toen en nu te vinden en er is 
een grote rubriek ingeruimd 
voor alle bestaande en helaas 
niet meer bestaande voetbal-
clubs uit de Watergraafsmeer.
Vrijwilliger Dick Spijker is 
momenteel bezig om religie en 

de kerken in de Watergraafs-
meer in kaart te brengen. 
Tevens wordt er stilgestaan bij 
de grote Watergraafsmeerhis-
toricus Jaap Kruizinga, naar 
wie door de inspanningen van 
de Vrienden van Watergraafs-
meer twee jaar geleden een 
brug bij het Galileïplantsoen 
genoemd werd. 

Ook de actualiteit uit de buurt 
komt ruimschoots aan bod, 
want het nieuws van van-

daag is de geschiedenis van 
morgen. Jo Haen verzorgt de 
verhalenwandelingen al meer 
dan tien jaar en geeft ook met 
regelmaat lezingen. Hierbij 
worden verhalen van (voor-
malige) buurtbewoners en 
winkeliers die op de website 
staan verteld. Door de betref-
fende plekken te bezoeken 
gaan de verhalen nog meer 
leven.

Wij zetten ons ook in voor 
behoud en restauratie van 
monumenten. Momenteel 
heeft schrijver dezes contact 
met De Nieuwe Ooster over 
het restaureren van het graf 
van burgemeester De Wit, de 
laatste burgemeester van de 
Watergraafsmeer. Ook in de 
openbare ruimte zijn monu-
menten te vinden die nodig 
gerestaureerd moeten wor-
den. 
Daar waar mogelijk zullen 
wij dit met behulp van sub-
sidies doen. Tevens zijn er 
panden die de monumenten-
status verdienen. Dit vereist 
uiteraard weer een andere 
aanpak.

Stichting Vrienden van Watergraafsmeer

Er zijn de nodige toekomst-
plannen. Zoals het houden 
van een Watergraafsmeer-
reünie, het organiseren van 
een kennisquiz en het vieren 
van het 400-jarig bestaan van 
de Watergraafsmeer in 2029. 
Hoe dit allemaal vorm zal 
krijgen is nog niet duidelijk, 
maar iedereen is welkom om 
met ons mee te denken.

De kosten van onze goedbe-
zochte website zijn hoog en 
zullen groeien naarmate ook 
de website groeit. Wij hebben 
dus vrienden van de Water-
graafsmeer nodig die met een 
bescheiden jaarlijkse bijdrage 
participant willen worden. 
Sponsors zijn ook welkom, 
voor hen zijn er andere mo-
gelijkheden. Op de website 
kunt u alle informatie hierom-
trent vinden. U kunt ons ook 
bezoeken op Facebook: www.
facebook.com/groups/Stich-
tingVvWGM en volgen via 
twitter: @VvWGM. 

Wilt u ons steunen, een 
verhaal schrijven of vertel-
len, oude foto’s aanleveren 
of foto’s van de buurt maken 
neem dan vooral contact met 
ons op. Want samen maken 
we het heden en verleden van 
onze prachtige buurt zicht-
baar. #

Voor informatie: 
Jo Haen, 020 - 692 07 20 of 
vriendenvanwatergraafs-
meer@gmail.com

Tekst: René van Eunen 

Een prentbriefkaart uit 1905

In april van dit jaar richtten Jo Haen, Ron de Wit en ondergetekende de 
Stichting Vrienden van Watergraafsmeer op. Hoofddoel van onze stichting 
is het levend houden van de geschiedenis van de Watergraafsmeer dat tot 
en met 31 december 1920 een zelfstandige gemeente was. Het is een rijke 
geschiedenis: van droogmaling tot buitenhuizen en van landerijen tot 
woningbouw. Wij doen dit door middel van een website en het organiseren 
van verhalenwandelingen.

Colofon
Dwars door de buurt is een onafhanke-
lijke lokale krant die ook in 2018 zeven 
keer verschijnt. De krant wordt huis 
aan huis verspreid in de buurten van 
Oud-Oost (Oosterpark-, Transvaal- en 
Dapperbuurt) en Watergraafsmeer in 
Amsterdam-Oost.  
Op meerdere openbare plekken in Oost 
liggen exemplaren om gratis mee te 
nemen. De oplage is 25.000.

Dwars 198 verschijnt vrijdag 9 februari 
2018, de deadline voor uw bijdrage is 
donderdag 18 januari 2018.

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

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

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

Medewerkers: 
Anna ten Bruggencate, Annemarije 
Pronk, Ans van de Scheur, Carolien van 
Welij, Connie Dekker, Daan van Pagée, 
Dick Feenstra, Dineke Rizzoli, Eddy  
Ellert, Frank Schoevaart, Gerard 
Valentijn, Hans Heitgeert, Hans van den 
Bosch, Hansje Galesloot, Hella de Groot, 
Jaap Kamerling, Jan Molenaar, John Prop 
(voorpagina), Judith Lammers, Kirsten 
de Wit, Lennie Haarsma, Mats van 
Soolingen, Méland Langeveld, Mirjam 
Ringers, Noortje Blauw, Ruud Meijer, 
Sjaak Brokx, Ton Hendrix, Veronica van 
Roon en Wil Merkies.

Bestuursleden 
Stichting Dwars door Oost: 
Arie van Tol, Mike de Kreek en Tim Stok

www.oost-online.nl:
Stan Polman

Redactionele bijdragen:
Dynamo, Viia, HJS, OAR, !Woon en 
Onbeperkt Oost

Druk: Rodi Rotatiedruk
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Schrijf je straat gaat weer van start in 
samenwerking met DWARS
Schrijf je straat is de verhalenwedstrijd van Schrijvers uit Oost voor iedereen die schrijft. 
Behalve korte verhalen, zijn ook liedteksten, spoken word en gedichten welkom, zolang de 
inzending zich maar afspeelt tegen de achtergrond van Amsterdam Oost. Maximum aantal 
woorden is 1000. Ook mensen die niet in Oost wonen kunnen meedoen. 

Er zijn drie inzendingstermijnen, waar-
van de eerste sluit op 18 januari 2018. 
Zend je verhaal of gedicht naar teun-
tje@schrijversuitoost.nl o.v.v. Schrijf je 
Straat en je maakt kans om in DWARS te 
worden gepubliceerd. 

Nadat er drie ronden zijn geweest, 
wordt in mei 2018 in het 200ste num-
mer van DWARS van alle gepubliceerde 
inzendingen de uiteindelijke winnaar 
bekend gemaakt. De winnaar krijgt een 
geldprijs van 500 euro en maakt kans te 
worden opgenomen in een volgend deel 
uit de reeks Oost en Meer Oost  
van uitgeverij Babel & Voss.  

De deadline voor de tweede ronde is 
1 maart 2018 en voor de derde ronde 
moeten de verhalen vóór 1 april 2018 
binnen zijn. 

Een jury bestaande uit de Schrijvers 
uit Oost-redacteuren Maaike Bergstra, 
Teuntje Klinkenberg en Jessica Swinkels 
en DWARS-hoofdredacteur Arie van Tol 
– zal zich met de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid over de inzendingen 
buigen. Door inzending verklaar je je 
akkoord met publicatie, maar mocht 
je verhaal daarvoor in aanmerking 
komen, dan nemen we eerst nog 
contact met je op. 
 
Schrijf je straat is onderdeel van 
SCHRIJVERS UIT OOST, het programma 
rond schrijvers die wonen en werken in 
Amsterdam-Oost. Verhalen van Schrijf 
je Straat-winnaars Simone van Saarloos, 
Eva Kelder, Roos van Rijswijk, Pieter 

Word Vriend van DWARS

DWARS door de Buurt is een kleur-
rijke buurtkrant voor de Oosterpark-
buurt, de Dapperbuurt en de Water-
graafsmeer. 

De redactie bestaat uit buurtbewoners 
die met grote betrokkenheid en inzet, 
zonder vergoeding, artikelen schrijven 
over de buurt. Kosten, die voor een 
groot deel bestaan uit druk- en ver-
spreidkosten, dekken wij uit de ver-
koop van enkele pagina’s aan sociale 
organisaties, enkele passende adver-
tenties en een gemeentelijke subsidie. 
Hierdoor is het mogelijk om een krant 
te maken zonder commerciële motie-
ven, een krant waarin het gaat om een 
onafhankelijke inhoud. Dat vinden wij 
belangrijk.

Een cruciaal doel van de krant is het 
stimuleren van verbondenheid  en con-
tact tussen de verschillende bewoners 
van Amsterdam Oost. Om die functie te 
versterken organiseert DWARS samen 
met oost-online maandelijks een talk-
show in de Jungle Amsterdam.

Maatschappelijke ontwikkelingen 
maken het noodzakelijk om de finan-
ciële positie van de Dwars te gaan 
versterken. Wij starten met Vrienden 
van DWARS! Voor de lezers of toekom-
stige lezers, die de DWARS een warm 
hart toedragen en die willen bijdragen 
aan het voortbestaan, bieden wij de 
mogelijkheid om ‘vriend’ te worden 
van DWARS.

Als tevreden lezer kun je een bijdrage 
leveren door e 10,- of e 25,- over te ma-
ken op rekeningnummer NL63 ASNB 
0706 8038 17 om zo voor een kalen-
derjaar Vriend van DWARS te worden. 
Vermeld bij de overschrijving je naam, 
je mailadres en Vriend van DWARS. Wij 
sturen je via de mail een bevestiging 
van de ontvangst van het bedrag en 
daarmee van je lidmaatschap.

Als Vriend van DWARS ontvang je rond 
de verschijningsdatum van de nieuwste 
Dwars een Nieuwsbrief met informatie 
over Dwars, oost-online en de talkshow. 
We nodigen je nadrukkelijk uit voor 
het Media Café elke laatste donderdag 
van de maand in Jungle Amsterdam 
– Tweede van Swindenstraat – tussen 
17.00 en 19.00 uur. Speciaal is vooral 
de uitnodiging voor een feest dat we 
jaarlijks (in mei of juni) willen gaan 
organiseren voor medewerkers en 
Vrienden van DWARS!

Als Vriend van DWARS – maar ook als 
gewone lezer – met een nee-nee sticker 
op uw brievenbus kun je ons in het 
nieuwe jaar 2018 vragen om een spe-
ciale ‘wel DWARS’ sticker. Dan krijg je 
voortaan ook de DWARS in uw brieven-
bus en hoeft ’m niet meer te halen bij 
één (van de vele) openbare plekken in 
Oost waar stapels DWARS-exemplaren 
liggen. We rekenen op je steun! #

De makers van de DWARS

Nieuwe rubriek

Door: Anne De Smet 

In feite heeft iedereen met filosofische vragen te maken. 
Waar denkt u allemaal over na? Bent u op zoek naar antwoorden 
op situaties die zich afspelen in uw persoonlijke leven? 

Niet zozeer de feiten-vragen zoals ‘Wat zal ik aantrekken of eten vandaag?’ of 

‘In welk jaar was de veldslag van Napoleon?’ als wel de individuele vragen zoals 

‘Waarom is het zo moeilijk voor mij om nee te zeggen?’, of algemenere vragen 

zoals ‘Waarom doen mensen zo ellendig tegen elkaar?’. Zulke vragen over het 

doen en laten van mensen noemen we trage vragen. Er zijn geen eenduidige 

antwoorden op dit soort reflecties.

Om een breed palet aan denkbeelden de ruimte te geven is het de bedoeling 

om een reeks lezersportretten te starten. Uitgangspunt is dat ieder mens een 

dosis filosofische wijsheid in huis heeft. Ons alledaagse bestaan noopt daartoe. 

We beschouwen allemaal wat zich in onze alledaagse leefwereld aanbiedt. 

Tegelijk zijn ook dat vaak de zaken die zich gemakkelijk aan onze aandacht 

onttrekken.

In deze rubriek geven we de ruimte aan originele en persoonlijke vragen en de 

door u geformuleerde denkbeelden.

Verloop van de oproep
Uw vraag of idee (toegelicht met hooguit een tiental zinnen) mailt u naar de 

redactie van DWARS: dwarskrant@gmail.com, t.a.v. rubriek Wat denk je?

Uit de aanmeldingen wordt een persoon geselecteerd en uitgenodigd voor een 

1 op 1 interview. Daarvan wordt een schriftelijke weergave gemaakt (met goed-

keuring door beide partijen). De redactie van DWARS plaatst het uiteindelijke 

lezersportret. Tevens verwelkomt DWARS nieuwe denkbeelden of vragen voor 

het volgende nummer. De redactie houdt zich achteraf niet bezig met oordelen 

van lezers of met verlossende antwoorden. # 

Wat is wijsheid? 

De afgelopen jaren heeft Anne De Smet als filosofe 1 op 1 gesprek-
ken gevoerd met buurtbewoners. Bij die gesprekken kwamen de 
allerwezenlijkste onderwerpen aan de orde. 
Anne wil in DWARS graag een rubriek starten die een variant moet 
worden van die mondelinge gesprekken. Dat zou er zo uit kunnen 
zien. Een lezer meldt zich met een vraag of denkbeeld. Vervolgens 
heeft Anne een interview met de lezer en de weergave daarvan 
verschijnt in DWARS.

Olde Rikkert, Derk Fangman, Ebru Aky-
ildiz, Lotte Lentes, Roos Mertens, Tova 
Lindt, Renée Simons en Nazan Bilen 
verschenen eerder in de bundels Oost 
(2013) en Meer Oost (2015) bij Uitgeverij 
Babel & Voss. #

Zie voor meer informatie www.schrij-
versuitoost.nl of mail naar: teuntje@
schrijversuitoost.nl

Beste lezer,
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Compost 
Het is winter en de laatste bladeren zijn 
van de bomen gewaaid, na een lange, 
warme herfst met laat nog, bladeren 
aan de bomen. Wat doe je met afgeval-
len blad? Op perken, beschermt dat 
planten in de winter. Slakjes en insecten 
over¬winteren erin, zodat merels en 
lijsters er voedsel in vinden. Ligt op je 
gazon een bladerdek, dan is het ver-
standig dat weg te harken. Onder die 
bladeren gaat het broeien en verstikt 
het gras. Stop je opgeharkte bladeren in 
een vuilniszak en je maakt daar met een 
dikke spijker wat gaatjes in, dan heb je 
volgend voorjaar prima compost voor 
perken of moestuin.

Maps.amsterdam.nl
Op maps.amsterdam.nl vind je infor-
matie over o.a. de bijenstand, mussen, 
bomen en zelfs omgewaaide bomen.

Rivierkreeft
De Amerikaanse rivierkreeft is een 
plaag in Amsterdamse wateren. Ze 
vreten alles, waardoor planten en ander 
leven in sloten, plassen en grachten 
verdwijnt. De reiger is tot dusver hun 
enige vijand en binnenkort: de mens? 

Ze smaken heerlijk in een salade, pasta- 
of rijstgerecht. Je vangt ze makkelijk als 
ze over land lopen en met een schepnet 
vis je ze zo uit het water. Goed spoelen 
en dan 2 minuten laten koken in zout 
water. Je breekt de achterkant eraf, pelt 
de kreeft en doet hem in de sla. Avocado 
erbij, een paar fijn gehakte bosuitjes, 
wat citroen en verse dille en je gaat 
smullen.

Populier
De Canadese populier is één van de 
grootste en imposantste bomen die we 
hebben. In 2018 worden in onze stad 
936 Canadese populieren gekapt. De ge-
meente is bang voor aansprakelijkheid, 
als er een tak afbreekt en die op iemand 
of iets valt. De bomen zijn favoriet bij 
boktorren. Als die hun gangen in het 
hout graven, vind je zaagsel rond de 
boom.

Actie 
Vorige week werd op de radio opgeroe-
pen om blikjes en petflesjes die, veel en 
vaak, op straat en in de natuur, achte-
loos worden weggegooid, te pletten en 
in een ongefrankeerde enveloppe te stu-
ren naar de producent. Het antwoord-

nummer staat op de verpakking. Doe 
er een briefje bij, waarin je vraagt om 
een statiegeldregeling voor blikjes en 
petflesjes, omdat je de gemakzuchtige 
vervuiling van je omgeving zat bent.

Parkieten
Het lijkt wel of steeds meer halsband-
parkieten en, de nog grotere, alexan-
derparkieten rondvliegen in parken, 
tuinen en wijken. De alexanderparkiet 
is genoemd naar Alexander de Grote en 
komt uit zuidoost Azië. Hij wordt 56 cm 
van kop tot staart en heeft een opval-
lend rode snavel en rode nekband. De 
halsbandparkiet is wat kleiner (48 cm), 

een alleseter en komt uit Afrika en zuid 
Azië. Veel mensen vinden het prachtig, 
deze exoten, maar zij die een tuin heb-
ben,  vinden het een plaag. Ze vreten de 
bloemknoppen uit bomen, nemen een 
hapje uit een appel, die aan de boom 
hangt, laten hem vallen en beginnen 
aan een volgende appel. Bessen wor-
den in een mum van tijd van de takken 
geritst, ze eten er een paar en de grond 
ligt bezaaid met de rest. Ze kraken vo-
gelnestkastjes, vergroten met hun sterke 
snavels de invliegopening en maken die 
voor altijd ongeschikt voor mezen en 
andere inheemse soorten. Natuurlijke 
vijanden hebben ze nauwelijks en hun 
snavel is zo sterk, dat je ze nooit met 
blote handen moet aanpakken.

Essen
Sinds enkele jaren rukt de essentak-
sterfte op. De takken sterven af en uit-
eindelijk gaat de boom dood. Dat wordt 
veroorzaakt door een schimmel met de 
naam essenvlies¬kelkje, een minuscuul 
paddenstoeltje dat zich waarschijnlijk 
via de lucht verplaatst en wellicht wordt 
mogelijk gemaakt door de opwarming 
van onze planeet. In het Diemerbos zijn 
hele percelen dode essen geruimd.  In 
Amsterdam staan 18.000 essen.

Eiken
Aan de Radioweg staan Amerikaanse 
eiken, maar een IVN-gids meende, dat 
het moeraseiken zijn, wie weet het? #

Groenig nieuws 
Tekst en fotografie: Dick Feenstra 

‘Herkenbaar zijn is op zich geen kwali-
teit,’ zegt Herman Koch ergens tegen het 
einde van het vijf kwartier durende aan-
gename gesprek dat geleid wordt door 
Maaike Bergstra. Maar de te verwachten 
herkenbaarheid is evengoed een belang-
rijke motivatie om het boek te kopen. Al 
helpt het ook om zowel Wanda Reisel als 
Herman Koch iets uit hun brieven te ho-
ren voorlezen. De stijl en de toon spreken 
me aan.
Elkaar in brieven bevragen over het 
gedeelde verleden in de tienerjaren, 
aftasten of de herinneringen hetzelfde 
zijn, of ze kloppen. Wanda en Herman 
zaten in een klein vriendenclubje. Een 
keer of drie, vier zijn ze met dat clubje 
naar Zeeland geweest, op vakantie. Is het 
waar of hebben ze het verzonnen? We-
ken zonder seks, drank, drugs en rock & 

roll. Maar wel met eindeloze scherpzin-
nige conversaties. Herkenbaar? In ieder 
geval de twijfel over hoe het ook weer 
werkelijk was.

Niets geschrapt
In de brieven wordt het gedeelde 
persoonlijke verleden tegen het licht 
gehouden, maar ook de tijdgeest van 
met name de zeventiger en tachtiger 
jaren in herinnering geroepen. Er zijn 
drie periodes waarin Wanda en Herman 
elkaar schreven. Het boek begint met de 
reeks brieven uit de jaren 2011 tot 2013, 
aan publicatie werd toen voorzichtig 
gedacht. Van 1986 tot 1988 schreven ze 
elkaar zonder te denken aan andere 
lezers: die brieven zijn deel twee van het 
boek geworden. Herman woonde toen 
in Barcelona, Wanda in Amsterdam. In 

2017 had het idee voor een boek seri-
euzere vormen aangenomen. Met een 
derde serie brieven, deel drie van het 
boek, werd Of heb ik het verzonnen? tot 
een afgerond geheel gemaakt.
Aan de oorspronkelijke briefwisseling, 
van alle drie periodes, is overigens niets 
gewijzigd. Anders dan in hun romans is 
niet gesleuteld aan vertelvolgorde, om 
eventueel meer spanning te creëren. 

Beter leren kennen
Literaire boeken spelen een prominente 
rol. Wanda en Herman blijken het vaak 
met elkaar eens als het gaat over het be-
oordelen van romans. Hun beginnende 
schrijverschap is ook een onderwerp dat 
ruim aandacht krijgt in de brieven, met 
name die uit de jaren ’80.
In Geachte heer M. lijkt het soms op 
de vroegere Zeeuwse vakantieweken, 
Herman leest er iets van voor. Uit Plat-
tegrond van een jeugd draagt Wanda 
vervolgens een herkenbare scène voor.
Ik overweeg de raad van Wanda Reisel 
op te volgen: door elkaar brieven te gaan 
schrijven over het verleden leer je elkaar 

nog veel beter en anders kennen. De 
vriend die ik nog van de middelbare 
school ken, hoe goed ken ik hem? Heb 
ik wel een vriend van de middelbare 
school? Of moet ik hem verzinnen? #

Of heb ik het verzonnen? 
Dat is de titel van het boek dat Wanda Reisel en Herman Koch 
samen hebben geschreven. Op donderdag 30 november j.l. ging 
het over dat brievenboek in een goed gevulde OBA Linnaeus.

Tekst: Arie van Tol 

Natuurlijk is het heel begrijpelijk dat je 
zo’n straatnaambord boven je bed wil 
hebben, al was het maar om heerlijk 
weg te dromen in een wereld waarin 

iedereen een ster blijkt te zijn. Grote 
sterren, middelmatige sterren, piep-
kleine sterren, allemaal sterren. En dus 
zit er nu misschien ergens in het Science 

Park een studente astronomie met de 
wetenschap dat ze eigenlijk een boeven-
kop is. Dubbele gevoelens na een nacht 
vol dronkenschap: toch maar terughan-
gen dan?

In 1924 kwam de Zweedse wiskundige 
Gösta Mittag-Leffler tot het besef dat 
de ontdekking van Henrietta Leavitt 
in 1912 een grote doorbraak was om 
afstanden in sterrenstelsels te kunnen 
meten – en dat vindt men nog steeds. 
Mittag-Leffler wilde Henrietta destijds 
dan ook voordragen voor de Nobelprijs. 
Ze overleed voor het zover kon komen. 
En nu is haar naambord bij die prachtig 
half landelijke plek vlak bij natuurspeel-
park Jeugdland dus alleen nog via oost.
online.nl te bewonderen. #

Enkele maanden geleden kon u via deze krant vernemen dat 
de brug over de Ringdijk aan het einde van de Valentijnkade, 
richting natuurspeelpark Jeugdland, eindelijk een naam heeft 
gekregen: de ‘Henrietta Leavittbrug’. Nu zijn die naamborden 
alweer verdwenen. Wie, o wie, is deze veranderlijke ster in het 
Science Park? 

Brug zonder naam
Tekst: Daan van Pagée
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Mariska van der Linden is nu vijf jaar 
projectleider van Post Oost in dienst 
van Dynamo. Ze begon bij Buurtonline 
en de Computerloods in Oost. Zij is 49, 
woont  in Oost en heeft twee dochters.
Projectleider Van der Linden vertrekt 
en dat is nieuws. Ze heeft zich daarom 
goed voorbereid voor het gesprek en 
houdt tegelijkertijd alles in de gaten. 
Vanaf een plek in de centrale ruimte 
heeft de vertrekkende projectleider een 
goed overzicht op iedereen. De bezoe-
kers komen voor een afspraak, een 
activiteit, een kop koffie of thee. 
Door haar uitstraling en vlotte  kleding, 
vaak in rok, was ze de afgelopen zes-
tien jaar een opvallende verschijning in 
de sobere locaties van Dynamo in Oost. 
Ze heeft er dan ook geen moeite mee 
als zij midden in het interview door 
een bezoekster wordt aangesproken. 
De vrouw herkent haar en is ontevre-
den omdat zij door de drukte te lang 
voor een afspraak moet wachten. Dus 
loopt Van der Linden naar de balie om 
even te informeren hoe lang het nog 
gaat duren. Niet veel later wordt de 
vrouw geholpen.

Stokje
Ze laat zich niet uit het veld slaan door 
deze korte onderbreking en vertelt dat 
ze al zestien jaren met veel plezier bij 
Dynamo werkt. Dat is de organisatie 
achter Post Oost. Toen Post Oost vijf 
jaar geleden zijn intrek nam in de 
vrijkomende ruimtes van het oude 
postkantoor, werd ze aangesteld als 
projectleider.
Post Oost is een succes geworden. 
Waarom gaat ze weg bij zo’n mooie 
baan in een project dat zo goed loopt? 
Van der Linden lacht: ‘Ik stop vaak met 

een functie na ergens tussen drie en 
vijf jaar omdat ik dan het gevoel begin 
te krijgen dat ik op routine draai. Ik wil 
niet alleen de tent openhouden, maar 
er liever handen en voeten aan geven. 
Het is belangrijk dat mensen die hier 
komen met activiteiten en participatie 
nieuwe stappen maken in hun indivi-
duele ontwikkeling. Ik dus ook. Maar 
ik blijf in dienst van Dynamo omdat er 
nieuwe ontwikkelingen zijn en ze me 
daarvoor hebben gevraagd.’
Ze kijkt tevreden rond en zegt: ‘Per 1 

januari draag ik mijn werk over aan 
twee mensen. Mohamed Ahmidan El 
Hassani werkt al een paar jaar in Post 
Oost en Joke Soolsma is nu coördina-
tor in Servicepunt de Kraaipan in de 
Hofmeyrstraat. Het werken in Post Oost 
bevalt me nog steeds heel goed, maar 
het is tijd om het stokje over te geven. 
Op verzoek van Dynamo ga ik nieuwe 
projecten en activiteiten ontwikkelen 
in de hulpverlening, onder andere met 
statushouders in Amsterdam Oost en 
Zuid. Een uitdaging waar ik veel zin in 
heb.’

Vertrouwen
Van der Linden maakte in haar jaren-
lange werkleven veel veranderingen 

mee. In de ICT wereld, waar zij haar 
eerste baan had, kwam zij er achter 
dat zij liever met mensen wilde werken 
dan met computers.
Ze denkt na: ‘Bij de Nederlandse Bank 
werkte ik als dertigjarige vrouw een 
tijdje als coördinator van de helpdesk, 
een werkplek waar verder alleen maar 
gezonde witte mannen werkten. Ik was 
dus erg blij toen ik een baan langs zag 
komen waar ik iets meer kon beteke-
nen voor de Amsterdammers die het 
wat moeilijker hebben in de maat-
schappij. Via een vrouwennetwerk 
kwam ik 16 jaar geleden terecht bij 
Buurtonline van Dynamo in de Pretori-
usstraat en ik werd daar projectleider. 
Ik werkte er met mensen die weinig 
ervaring met computers hadden. 
Buurtonline werkte toen samen met 
ouderenorganisaties en ongeveer tien 
migrantenorganisaties. We brachten 
mensen kennis bij, maar ook creativi-
teit.’
Van der Linden weet zeker dat ze 
persoonlijk Post Oost, de collega’s en 
vrijwilligers zal gaan missen maar ze 
heeft veel vertrouwen in 
haar twee opvolgers. 

Wie komen er in Post 
Oost? 
Van der Linden: ‘Dat is heel 
divers. Beginners die willen 
weten hoe je met de com-
puter omgaat of mensen die 
een taal willen leren. Maar 
ook vrijwilligers die werk 
zoeken of een eigen bedrijf 
willen beginnen. De mensen 
zijn vaak boven de dertig 
jaar. Jongeren komen hier 
niet veel, maar wel volwas-

senen van veel verschillende culturen. 
Zeker een kwart van de bezoekers heeft 
een migrantenachtergrond. Ook van 
onze ruim 70 actieve vrijwilligers is 
een groot deel afkomstig uit een andere 
cultuur.

Wat is het mooie van je werk? 
Van der Linden: ‘Dat je de mensen kunt 
helpen en nieuwe perspectieven biedt. 
Met de nieuwe cursussen, waarvan er 
elke dag een paar worden gegeven, is 
dat goed gelukt. Ik vind het heel mooi 
dat veel vrijwilligers zijn doorgegroeid 
naar een baan en hier vrienden hebben 
gemaakt.’

Wat waren de moeilijke dingen? 
Van der Linden: ‘Ik vind het moeilijk 
dat je niet iedereen kunt helpen en 
mensen los moet laten. Het is hier geen 
hangplek. Als je hier komt moet je ook 
iets willen doen.’

Wat is er bereikt de afgelopen vier 
jaar? 
Van der Linden: ‘Dat jaarlijks zo’n vijf-
duizend mensen de weg naar Post Oost 
weten te vinden en ontdekken wat hier 
allemaal te halen is. Ik zie hier mensen 
binnenkomen voor bijvoorbeeld taal-
les, computerles of een sollicitatietrai-
ning en daarna hebben ze weer nieuwe 
perspectieven.’  
Ze is blij met de vrijwilligers die met 
hun inzet zoveel doen in Post Oost. 
Vanaf het begin waren er vrijwilligers 
aan de slag bijvoorbeeld bij de taalles-
sen in het Open Leer Centrum. Mensen 
met een andere culturele achtergrond 
voelen zich mede door zulke kanjers 
van vrijwilligers hier thuis en dat is 
heel belangrijk.
Verder is ze er trots op dat beleidsma-
kers uit andere stadsdelen en zelfs uit 
andere steden komen kijken hoe we 
in Post Oost met een integrale aanpak 
de bewoners naar vrijwilligerswerk 
of betaald werk helpen. De Openbare 
Bibliotheken uit heel Amsterdam willen 
alles weten over ons project ‘Leef en 
Leer’ dat het beste loopt in Amsterdam 
Oost. 

Wat is niet gelukt? 
‘Ik had gewild dat we meer mensen 
beter hadden kunnen helpen.’

Wat laat je na voor je opvolgers? 
‘Dat er nog betere samenwerking komt 
tussen de professionals in Post Oost 
zodat we onze buurtbewoners een nog 
betere dienstverlening kunnen bieden. 
Maar ik prijs me gelukkig, ik ben blij 
met wat ik heb.’ #

Informatie of inschrijven, telefoon 
020 4609380, Wijttenbachstraat 36 hs, 
maandag tot vrijdag 9.00 tot 17.00 uur.

Mariska van der Linden vertrekt  
bij Post Oost 
Tekst: Wil Merkies | Fotografie: Dineke Rizzoli 

Na vier jaar stopt Mariska van der Linden met ingang van het nieuwe jaar als  
projectleider bij Post Oost in de Wijttenbachstraat. Vanaf de opening in 2014 had zij de leiding in 
het Participatiecentrum. Haar werkzaamheden worden overgenomen door twee collega’s.

Mariska van der Linden in de haar vertrouwde omgeving

‘Ik vind het mooi 
als vrijwilligers 
doorgroeien naar 
een betaalde 
baan’

Er is heel veel informatie te verkrijgen bij Post Oost
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Tekst Marnix Brockmeijer 
Fotografie: Ronald Blonk 

Soms zitten we elkaar in de 
weg zonder dat we ons er 
bewust van zijn. Daarom wil 
Onbeperkt Oost blijven wer-
ken aan het toegankelijker 
maken van onze wijk voor 
mensen met een beperking. 
Juist de gewone Amsterdam-
mer kan hier veel in beteke-
nen. Met trouwens compli-
menten aan het openbaar 
vervoer en aan het Manor 
Hotel. 

Amsterdam voor iedereen. Logisch toch?

Het gebeurt veel vaker in Amsterdam 
dan in Londen. Een supermarkt waar 
fietsen voor de ingang staan. Er is geen 
ruimte meer om er met een scootmobiel 
of elektrische rolstoel langs te komen. 
Het was duidelijk te zien op één van 
de filmpjes die vertoond werden op de 
thema-avond ‘Stad zonder grenzen’ in 
Pakhuis De Zwijger. Die organiseerde 
de avond samen met de gemeente 
Amsterdam en Cliëntenbelang, een 
belangenorganisatie voor mensen met 
een beperking in Amsterdam. Vorig jaar 
heeft Nederland het VN-verdrag voor de 
rechten van mensen met een beperking 
geratificeerd. En het bleek heel erg no-
dig om in discussie te gaan over hoe Am-
sterdam zo snel mogelijk aan de eisen 
van dit VN-verdrag kan voldoen. 

Inclusief betekent voor iedereen
Op deze avond is wethouder Eric van 
der Burg te gast en hij krijgt ‘Het ma-
nifest voor een inclusief Amsterdam’ 
aangeboden. Dit manifest is samen met 
mensen met een beperking opgesteld 
en wordt door Els de Ruiter met flair ge-
presenteerd. Het doel ervan is om de ge-
meente Amsterdam duidelijk te maken 
wat mensen met een beperking onder 
een inclusief Amsterdam verstaan.

In de presentatie zitten nog meer film-
pjes met voorbeelden van ontoeganke-
lijke situaties in de openbare ruimte van 
Amsterdam. Hierbij spelen de nodige 
aanpassingen aan de openbare ruimte 
een rol, maar ook de Amsterdammers 
zelf kunnen hier wat aan doen. Zoals bij 
die supermarkt.

Taxi en toilet
Het is erg belangrijk dat de voorzienin-
gen in de openbare ruimte verbeteren 
in de stad. Zo is dat in steden in Groot-
Brittannië beter. Met eigen ogen heb 
ik gezien hoe toegankelijk steden als 
Londen, Cardiff en Swansea zijn. Je kunt 
als rolstoelgebruiker gewoon een taxi 
aanhouden en er gebruik van maken in 
deze steden. Daarnaast heeft bijna elk 

café en restaurant een invalidentoilet. 
In Amsterdam is dit precies andersom. 
Bijna geen enkel café of restaurant heeft 
een invalidentoilet. Ook Scandinavische 
steden zouden toegankelijker zijn. Zo 
wordt Stockholm gezien als de meest 
toegankelijke stad van Europa. 

Openbaar vervoer goed
Er is ook echt wel aandacht om de stad 
te verbeteren. Dit is terug te zien bij 
het openbaar vervoer. De bus, tram en 
metro zijn tegenwoordig goed te nemen 
met de rolstoel. Zes jaar geleden was 
de trambestuurder nog verbaasd als je 
de tram wilde nemen, nu weten ze dat 
mensen in een rolstoel ook gebruik kun-
nen maken van de tram. 
Op het gebied van vervoer zijn we goed 
bezig in Nederland. Toen ik afgelopen 
zomer in Heemstede werkte, kon ik daar 
prima heen reizen met het openbaar 
vervoer. Maar qua toegankelijkheid van 
openbare gebouwen, zoals bibliotheken 
of musea, restaurants en cafés, daar lo-
pen we nog ver achter ten opzichte van 
andere Europese landen. Er moet nog 
veel veranderen om hier verbetering in 
te krijgen. 

Amsterdammers bewuster maken
Een manier om hier de eerste stappen in 
te maken is bewustwording van ieder-
een in onze samenleving. Wat bete-
kent een toegankelijk Nederland voor 
iemand met een beperking? De thema-
avond in Pakhuis De Zwijger was ook 
bedoeld om samen erover te denken hoe 
we in ieder geval de Amsterdammers 
hiervan bewust kunnen maken.

Duim voor hotel The Manor
Later op de avond worden we verdeeld 
in verschillende groepjes. Ik zit in een 
groepje dat zich bezig houdt met de toe-
gankelijkheid van evenementen en mu-
sea. Zo is er iemand die een programma 
heeft ontwikkeld voor slechtzienden 

om museum Van Loon beter te kunnen 
beleven. Er is een medewerker van 
stichting 10,000 HOURS. Deze stichting 
heeft als doel festivals te organiseren 
speciaal voor mensen met een verstan-
delijke beperking. En er is iemand van 
stichting 5D. Een stichting die theater 
maakt met mensen met een beperking 
en advies geeft over de toegankelijkheid 
bij festivals.
Tijdens de discussie in de groep  zijn 
veel mensen voor een harde aanpak om 
mensen bewust te maken hoe belangrijk 
toegankelijkheid is. Op openbare gebou-
wen zouden stickers moeten worden ge-
plakt waarbij duidelijk wordt gemaakt 
dat een gebouw niet toegankelijk is. 
Bij Onbeperkt Oost zijn we voor een po-
sitievere aanpak. Juist een duim uitde-
len aan gebouwen die wel goed toegan-
kelijk zijn. Zo willen we als Onbeperkt 
Oost nog altijd een duim opsteken voor 
hotel The Manor aan de Linnaeusstraat. 
Zo kunnen andere gebouwen, cafés, 
hotels of musea zien hoe het ook kan.

Meer gemeenteraadsleden gewenst
Uiteindelijk kun je concluderen dat het 
een goede avond was. Een bijeenkomst 
waarbij zoveel mensen kwamen die 
belang hebben bij een inclusieve stad 
wordt niet zo vaak georganiseerd. Wet-
houder Eric van der Burg was er dan 
ook voor om deze thema-avond jaarlijks 
te organiseren. Alleen gaf hij aan dat het 
dan beter zou zijn om er meer wethou-
ders bij te betrekken. Want de belan-
gen voor mensen met een beperking 
vallen niet alleen onder de portefeuille 
Zorg en welzijn, maar onder meerdere 
portefeuilles. En daar heeft hij gelijk in. 
Daarnaast vond ik het jammer dat er 
bijna geen gemeenteraadsleden aanwe-
zig waren. Zij hadden met hun aanwe-
zigheid kunnen laten zien dat ze een 
inclusieve stad ook belangrijk vinden. 
Een inclusieve stad is namelijk belang-
rijk voor iedereen. #

Bijna geen enkel 
café of restaurant 
heeft een 
invalidentoilet

In subgroep verder praten over een inclusieve stad

Manifest voor een inclusief Amsterdam:
 
• Mensen met een beperking moeten gewoon meedoen. Wie je bent staat centraal, 
 niet de beperking.
• Iedereen moet beschikken over juiste informatie om mee te kunnen doen. 
 Dit geldt voor mensen met een verstandelijke beperking, mensen die doof zijn en 
 mensen die minder goed een computer kunnen gebruiken.  
 De informatie moet begrijpelijk zijn. Je moet kunnen reageren en communiceren.
• Iemand met een beperking moet ook spontaan naar een festival kunnen of een
 avondje uit kunnen gaan.
• Iedereen, ook iemand met een beperking, moet mobiel kunnen zijn in de stad en 
 alles moet toegankelijk zijn voor iedereen.
• Iedereen moet een eerlijke kans krijgen op de arbeidsmarkt. Een baan moet passen 
 bij je opleiding, niveau, mogelijkheden en fysieke energie. Werkgevers en opdracht-
	 gevers	moeten	flexibel	zijn	om	een	open	welkom	voor	iedereen	mogelijk	te	maken.	
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Tekst en fotografie: Ton Hendrix

In de drie jaar dat ik nu heb geschreven over moestuinen in 
Oost heb ik veel beginnende en al bestaande buurttuinen be-
zocht. Overal in Oost waren de afgelopen jaren mensen aan 
de slag om zelf in hun eigen buurt groente te verbouwen. Voor 
dit stukje heb ik nog eens een rondje gemaakt langs de eerder 
beschreven tuinen.   

Mijn laatste moestuinbericht          

Een en ander is er verdwenen, vaak was 
dit te voorzien, soms zelfs afgesproken. 
Zo is de Paradijstuin uit Oostpoort ver-
dwenen en de gemeenschapstuin bij de 
Valreep heeft al jaren geleden moeten 
wijken voor de oprukkende bebouwing. 
‘Ik heb ‘n Tuintje in mijn hart’ is gesneu-
veld bij de sloop van dat deel van de 
Oosterparkstraat. En ook de Cruquius-
tuin wist van tevoren dat het maar een 
tijdelijk project zou zijn. 
Eigenlijk zou er bij de tijdelijke tuinen 
een afspraak moeten gelden dat bij 
beëindiging een nieuwe ruimte ter be-
schikking wordt gesteld. Want nu zitten 
mensen die de smaak van het tuinieren 
net te pakken hebben, ineens zonder 
tuin.

Nog steeds prachtig
Veel tuinen staan er na zoveel jaar nog 
steeds prachtig bij. In de Tugelatuin 
heeft afgelopen jaar een grote renovatie 
plaatsgehad: met wilgentenen is er een 
spiraalvorm gemaakt met kleine tuintjes 
voor kinderen uit de buurt. Er staat 
ook een mooie hut die nog verder gaat 
groeien.
In de Wibauttuin valt op dat het hout-
snipperpad is vervangen door een mooi 
schelpenpad, dat deels door de tuiniers, 
deels door de gemeente is aangelegd.

Bij Oost-Indisch Groen is de mooie 
koepelkas een paar jaar geleden bij een 
storm gesneuveld. Maar er is ook veel 
nieuws gebouwd, zoals een klei-oven en 
een kruidentoren.
Bij Anna’s Tuin vordert de aanleg van 
de moestuintjes langzaam maar zeker. 
Het is niet makkelijk met die zware 
kleigrond. Ook hier staat een prachtige 
wilgentenen-hut bij een chill-plek voor 
de wandelaars.
Bij ‘Prinses op de Erwt’ was ik verbaasd 
hoe mooi onderhouden deze buurt-
tuin er nog steeds uit ziet. Met een 
eigen huisje en een grote kas, gemeente 
Diemen heeft het goed voor met moes-
tuiniers!
Op het Afrikanerplein ligt de in 2011 
gestarte buurttuin er nog steeds mooi 
bij. Er is intussen ook een kunstig water-
punt bijgekomen.
Het was ook leuk om te zien dat de Zui-
veltuin in Betondorp echt is aangeslagen 
en nu een mooie buurttuin is geworden 
met een eigen ontmoetingsplek.

Op de schop
Op de nominatie om te verdwijnen 
staan helaas de tuin van de Stadsboeren 
aan de Noordkant van de Bijlmerbajes 
en de mooiste permacultuurtuin van 
Amsterdam: de Bajestuin bij Bajesdorp, 

Ik was verbaasd hoe mooi onderhouden ‘Prinses op de Erwt’ er nog steeds uit ziet

aan de Zuidkant van het complex. In 
2018 moet dit hele gebied op de schop. 
Met Bajesdorp gaat weer een creatieve 
vrijplaats verloren!
Ook bomen gaan er steeds meer verlo-
ren. Het lijkt wel of wethouder Choho 
en Bestuurscommissievoorzitter Ivar 
Manuel er een genoegen in scheppen 
zoveel mogelijk te laten kappen. We 
hebben het schandaal van de zogehe-
ten Verdubbeling Oosterpark, maar 
ook de prachtige oude bomen langs de 
Wibautstraat zijn vervangen door iele 
stammetjes. Volgende prooi worden de 
hoge bomen langs de Linnaeuskade.
Gelukkig zijn er ook telkens weer nieu-
we tuinen bijgekomen, zoals de Proef-

tuin op IJburg. Maar er is nog steeds 
plek voor initiatieven van buurtbewo-
ners om een stukje openbare ruimte te 
vergroenen. 
Tegenwoordig wil het stadsdeel zelfs 
meehelpen en er valt her en der wat 
subsidie te krijgen via Groen Doen en 
Oranje Fonds. Vooral op plekken waar 
een buurttuin niet een tijdelijk project 
is, maar duurzaam kan blijven bestaan, 
is het de moeite waard om er energie in 
te steken. Wat te denken van het Dar-
winplantsoen, daar zou een prachtige 
moestuin kunnen verrijzen! De stad is 
van ons, maak er gebruik van! #

Reacties: tonquichot@gmail.com

Tekst en fotografie: Dick Feenstra

Amsterdam heeft zeven stadsecologen in dienst. Els Corporaal 
is één van hen. Ze houdt zich al meer dan tien jaar bezig met 
de natuur in Oost. Haar werk bestaat veelal uit het geven van 
adviezen, voor het beheer en het inrichten of herinrichten van 
een gebied. Ze heeft zich bezig gehouden met het Oeverbos aan 
de Jan Vroegopsingel en het Voorlandpark.   

De natuur krijgt meer ruimte          

‘Is dit toekomstbestendig en duurzaam? 
Zijn we niet aan het vervuilen? Dat zijn 
vragen die ik stel, bij alle plannen’, zegt 
Els Corporaal, ‘Doel is om de natuur-
waarde van een gebied te versterken. 
Met andere woorden dat er meer biodi-
versiteit ontstaat. Dat je zorgt voor meer 
soorten en meer afwisseling. In het 
Oeverbos en in het Voorlandpark zijn 
paddenpoelen aangelegd, die trekken 
veel dieren aan. Niet alleen amfibieën, 
maar ook insecten, vogels en kleine 
zoogdieren. Er vestigen zich water-
planten en de oever raakt begroeid. Zo 
verrijk je dat gebied. Dat heet ecologisch 
beheer en daar moet een plan voor 
worden gemaakt. Ook voor hoe je zo’n 
gebied gaat onderhouden. Wat maai 
je en wanneer; wat zaai je en welke 
maatregelen zijn nodig om het gebied te 
beschermen of nog rijker te maken. Dat 
is een voorbeeld van het werk van een 
stadsecoloog.’

10.000 soorten
Maar een stadsecoloog houdt zich ook 
bezig met de aanleg van geveltuinen of 
een faunapassage. Dat is een tunneltje 
onder de weg, zoals op de Rozenburg-
laan, om kleine zoogdieren een veilige 

oversteek te bieden. ‘Of ik werk aan een 
fauna uittreedplaats. Dat is een hel-
ling, waardoor dieren (en ook mensen), 
die in het water vallen, weer op de 
oever kunnen komen’, vertelt Els. In de 

Weespertrekvaart zijn er een vijftal aan-
gelegd, maar ook in Park de Meer en in 
de grachten rond de sportvelden liggen 
er uittreedplaatsen. ‘Daardoor hoeft een 
egel niet meer te verdrinken of te wor-
den overreden. Het zou doodzonde zijn 
als dit zoogdier deze eeuw hier uitsterft.’
In onze stad leven 10.000 soorten. Met 
de mussen, de vleermuizen en de gier-
zwaluwen gaat het niet zo goed. Welke 
maatregelen bedenk stadsecoloog Els 
om het beter met die dieren te laten 
gaan? ‘Uit onderzoek blijkt, dat het aan-
tal soorten insecten afneemt. Daar leven 
o.a. vleermuizen, spinnen en zwaluwen 
van. Wil je die een kans geven, dan 

moet er minder vaak gemaaid worden 
en ook meer insectenbloemen ingezaaid 
worden. Onkruid en mos kun je niet met 
gif gaan bestrijden.’ 
Voor sommige insecten werken de 
maatregelen. In Amsterdam is de 
bijenstand in het jaar 2000 onderzocht. 
Vijftien jaar later kwamen er twintig 
bijensoorten meer in de stad voor. Hoe 
het met andere soorten insecten gaat, 
is nooit onderzocht. ‘Het zou mooi zijn, 
als studenten van onze universiteiten 
zich nog meer bezig gaan houden met 
stadsnatuur en de ontwikkeling ervan 
en dit soort onderzoeken gaan opzetten 
en uitvoeren. Anna’s tuin en ruigte in 
Science Park is daar een goed voorbeeld 
van.’

Tuin op het dak
Als ecoloog werk je samen met een 
landschapsarchitect, de beheerder 
groenvoorziening, de groendirectie, 
maar ook met een projectontwikkelaar. 
Hoe richten zij samen een nieuwe wijk 
in om de natuur zo veel mogelijk ruimte 
te geven? ‘Bij nieuwbouw probeer je 
groene daken te realiseren. Die vangen 
fijnstof weg en zetten koolzuurgas om 
in zuurstof. Amsterdammers leven 
korter door de slechte kwaliteit van de 
lucht. Dus probeer je daktuinen te laten 
aanleggen, waar voedsel op verbouwd 
kan worden. Ideaal zou zijn, als de stad 
zijn eigen eten zou produceren. Dat 
scheelt transport, wat de kwaliteit van 
de lucht ten goede komt. Ook wil je het 
natuurlijk bouwen stimuleren en het 
hergebruik van afval. Voor de inrichting 
van tuinen worden richtlijnen gege-
ven: waar een tegel ligt, kan geen plant 
groeien en een bij kan daar geen honing 
halen, waardoor een gierzwaluw weer 
minder te eten heeft.’ Er is dus nog een 
hoop werk te doen voor stadsecoloog Els 
Corporaal. #In het Voorlandpark zijn paddenpoelen aangelegd, die trekken veel dieren aan
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‘Het is nu rustig, het is ook nog vroeg,’ 
zegt Ytha Kempkes, general manager 
van Refugee Company (zie kader), bijna 
verontschuldigend op de vrijdagmorgen. 
Haar hakken weerklinken in de enorme 
ruimte waar voorheen de wasserette van 
de gevangenis gevestigd was. In het mid-

den van de ruimte staat een indrukwek-
kende bar, omgeven door eettafels en 
stoelen. De deuren van de toiletten heb-
ben een vrolijke kleur gekregen maar 
het bordje ‘kleedkamer gedetineerden’ 
herinnert aan het roemruchte verleden 
van het gebouw. ‘Gisteren was er een 
besloten bedrijfsevenement, de 
keukenploeg begint vast iets la-
ter,’ oppert Kempkes als we bij 
de vrijwel verlaten keuken-
hoek aankomen. 

Wereldkaart
Steeds meer 
werknemers 
bij bedrijven in 
de omgeving en ook 
individuele bezoekers 
ontdekken A Beautiful 
Mess als cateraar of lunch-
plek. De keuken is er, met z’n 
mengeling van Arabische (labneh, 
lamsschotel) en Nederlandse gerech-
ten (kaasvingers! bitterballen!), nét even 
anders dan de eterijen in de buurt. Ook 
het feit dat statushouders bij A Beautiful 
Mess bezig zijn om hun nieuwe leven ac-
tief vorm te geven spreekt mensen aan.
De economische bedrijvigheid in Lola 
Lik begon in januari 2017 met de kof-
fiebar. De koffiebar liep zo goed dat het 
idee voor een lunchrestaurant snel werd 
geboren. Nu is de keuken van woens-

dag tot en met zaterdag voor de lunch 
geopend en op de vrijdagavond voor het 
diner. Een restaurant is wél ingewikkel-
der dan een koffiebar vertelt Kempkes: 
‘De kookploeg bestaat grotendeels uit 
Syriërs, maar er zijn ook nieuwkomers 
uit Eritrea en Jamaica. Iedereen heeft 

veel aan het hoofd. En het leren van de 
Nederlandse taal is ook niet makkelijk. 
Draai het eens om, stel je maar voor dat 
wij Arabisch moeten leren... ik geef het je 
te doen.’
In de keuken kunnen de verschillende 

temperamenten wel eens botsen: ‘Je 
hebt hier net als overal macho’s 

en de wat meer zachtmoedige 
mensen. We streven met A 

Beautiful Mess een goede 
keuken na waar ieder-

een zich veilig voelt.’ 
Nu is de keuken 

alleen op de 
vrijdag open 

voor een 
avond-

maal-
tijd; er 

zijn plan-
nen om meer 

avonden open te 
gaan. ‘Maar,’ stelt 

Kempkes, ‘het moet 
wel lukken met de perso-

nele bezetting. We doen alles met 
zorg, A Beautiful Mess is nu eenmaal 
geen restaurant waar je even snel de 
productie kunt opvoeren.’ 

De (betaalde) chef van dienst, Michel 

Onclin, kan bevestigen dat A Beautiful 
Mess geen gewoon restaurant is. Richt 
hij zich voor klussen als zzp’er puur op 
het koken, bij Mess heeft hij zoals hij zelf 
zegt ‘een paraplufunctie’. Het grote deel 
van zijn tijd besteedt hij aan zaken die 
weinig met het koken te maken hebben, 

des te meer met 
het faciliteren 
van het koken 
voor anderen.
‘Er zitten twee 
kanten aan het 
werk hier,’ zegt 
Onclin, terwijl hij 
schalen neerzet 
die zo gebruikt 
worden bij de 
bereiding van de 
lunch. ‘Aan de 
ene kant werk 
je met mensen 
voor wie dit een 
dagbesteding is, 
naast de taalles-
sen die ze moe-
ten volgen. Aan 
de andere kant is 
dit werk waarbij 
onze restaurant-
bezoekers eten 
van een goed 
niveau mogen 
verwachten. 
Proef dit eens, 
wat denk je?’ Hij 
haalt een stukje 
bruinbrood zo 
knapperig als 
chips door de 
labneh (yoghurt-

saus met munt) en 
biedt het de verslaggever aan. En ja, het 
smaakt goed. 

Geduld
Op het menu prijken klassiekers als 
fattoush (Syrische salade) en een schotel 
met 3 dipsauzen (muhammara, mouta-
bal & hummus en platbrood). Regelmatig 
(en met beleid) worden nieuwe gerech-
ten aan de kaart toegevoegd. Zo staat er 
sinds kort een lokale stoofpot uit Jamaica 
op de kaart en een pittig kipgerecht uit 
Mali. Keukenmedewerkers kunnen 
gerechten maken die ze kennen 
uit het thuisland. ‘De meeste 
mensen die hier werken heb-
ben van huis uit weinig 
keukenervaring,’ zegt 
Onclin. ‘De kaart die 
wij voeren moet 
stabiel zijn, niet 
te ingewikkeld, 
wel goed en ver-
trouwd.’
De meeste keukenme-
dewerkers beheersen de 
Nederlandse taal in beschei-
den mate, daarom dient er soms 
te worden getolkt: ‘Het komt voor 
dat ik iemand iets vraag en dat het 
antwoord pas een kwartier later komt. 
Geeft niet, dan duurt het gewoon wat 
langer.’ Onclin komt niet over als het 
type handhaver maar zegt strikt te letten 

op basisregels die voor iedereen gelden: 
loop niet zomaar weg uit de keuken, 
meld je even af, draag je tenue op de 
correcte manier, werk netjes en schoon, 
behandel elkaar met respect. Het letten 
op alle, niet-culinaire dingen maakt het 
werken bij A Beautiful Mess intensiever 
dan bij de andere klussen die hij als 
zzp’er verricht maar het is de moeite 
waard: ‘Dit is een keuken waar mijn hart 
van opengaat.’

Vrijwel geruisloos is keukenmedewerk-
ster Maryam binnengekomen en begon-
nen met het snijden van de peterselie 
voor de lunch. Ze wil niet op de foto. 
Heel anders is het voor haar keukencol-
lega Alyas. Zijn hand ligt teder op de ro-
mainesla, hij glimlacht in de camera. Als 
Alyas de sla begint te snijden doet hij dat 
zoals het hoort, met gekromde vingers. 
De voormalig horlogemaker uit Syrië 
weet wat zijn handen waard zijn.

‘Call me Gijs!’
Rond de klok van drie heerst er in de 
keuken de hectische bedrijvigheid die je 
kunt verwachten bij de bereiding voor 
de avondmaaltijd. Er staan zo’n zes man 
in de keuken. Een lange, ranke jongeman 
uit Aleppo stelt zichzelf lachend voor als 
‘Gijs!’, wat eenvoudiger klinkt dan het 
Arabische Ghaith. ‘Gijs’ is vliegende keep 
maar begint binnenkort aan een betaal-
de baan in een restaurant van horecaon-
dernemer Lodewijk Keulen. 

Gijs stelt me voor aan Hamza, ook afkom-
stig uit Aleppo. Hamza’s handen bevin-
den zich in de yoghurt, waar hij munt en 
specerijen in masseert tot het labneh is. 
Uit zijn smartphone klinken Engelstalige 
en Arabische popnummers. In Syrië 
studeerde hij Communication Enginee-
ring, vertelt hij in het Engels, voor hij in 
Nederland kwam had hij nog nooit in 
een keuken gestaan. 
De gerant van vandaag, Hassan (46), 
werpt intussen een kritische blik op 

Hamza’s labneh. In het Ara-
bisch zegt Hassan dat er 

meer kruiden in de lab-
neh moeten.

Demonstratief zet hij 
een bus krui-

denmix voor 
Hamza’s 

neus 
voor hij 
gehaast 

wegbeent. 
‘He sounds 

angry, eh?’ zegt 
Hamza met een 

lach. Even later komt 
Gijs met een medede-

ling van Hassan, die geen 
Engels of Nederlands spreekt. 

Kan Gijs de verslaggever door-
geven dat Hassan niet de indruk 

wil wekken dat hij niet aardig is voor 
het personeel? In Sueda in Syrië had hij 

een restaurant waar hard gewerkt werd 
om bezoekers een heerlijke maaltijd voor 
te zetten. Waarom zou het in Nederland 
anders moeten zijn? #

Kijken in de keuken van 
A Beautiful Mess 

In de voormalige Bijlmerbajes zit een bijzonder lunchrestau-
rant, A Beautiful Mess geheten. De keuken wordt gerund door 
statushouders uit onder andere Syrië, Irak, Afghanistan en 
Eritrea. Hoe gaat het eraan toe in een professionele keuken met 
een sociale signatuur?

Tekst: Hella de Groot | Fotografie: Gerard Valentijn 

Michel Onclin en Alyas in de keuken

Restaurant A Beautiful Mess is gevestigd in de voormalige Bijlmerbajes. 
Het gebouwencomplex, nu Lola Lik geheten, omvat een asielzoekerscen-
trum (azc), een museum, creatieve broedplaatsen en een aantal sociale 
ondernemingen die vrijwillig worden gerund door statushouders. En 
aantal van de sociale ondernemingen (het restaurant, een koffi  ebar en 
naaiatelier) zijn opgezet door Refugee Company om nieuwkomers werk-
ervaring te laten opdoen en te begeleiden naar betaald werk. Overigens 
moeten een aantal voorzieningen per 1 januari a.s. al weer sluiten. A 
Beautiful Mess blijft voorlopig open. 

ten aan de kaart toegevoegd. Zo staat er 
sinds kort een lokale stoofpot uit Jamaica 
op de kaart en een pittig kipgerecht uit 
Mali. Keukenmedewerkers kunnen 
gerechten maken die ze kennen 
uit het thuisland. ‘De meeste 
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ben van huis uit weinig 

dewerkers beheersen de 
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te worden getolkt: ‘Het komt voor 
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wil wekken dat hij niet aardig is voor 

het personeel? In Sueda in Syrië had hij 

besloten bedrijfsevenement, de 
keukenploeg begint vast iets la-
ter,’ oppert Kempkes als we bij 
de vrijwel verlaten keuken-

Mess als cateraar of lunch-
plek. De keuken is er, met z’n 
mengeling van Arabische (labneh, 
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ten (kaasvingers! bitterballen!), nét even 
anders dan de eterijen in de buurt. Ook 
het feit dat statushouders bij A Beautiful 
Mess bezig zijn om hun nieuwe leven ac-

hebt hier net als overal macho’s 
en de wat meer zachtmoedige 

mensen. We streven met A 
Beautiful Mess een goede 

keuken na waar ieder-
een zich veilig voelt.’ 

Nu is de keuken 
alleen op de 

vrijdag open 
voor een 

tijd; er 
zijn plan-

nen om meer 
avonden open te 
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Kempkes, ‘het moet 

wel lukken met de perso-



Nummer 197   DWARS DOOR DE BUURT  Verhalen    9#DWARS

 

Met twee tassen vol boodschappen 
fiets ik naar huis. Er staat een stevige 
wind en de regen slaat me in het 
gezicht. ’t Is herfst op z’n best. Ik kom 
drijfnat bij mijn huis aan, en daar 
staat een man in mijn portiek voor de 
regen te schuilen. Hij draagt een op-
zichtige bontmantel die hij open heeft 
hangen. Aan zijn nek hangt een ket-
ting met een verzameling relikwieën. 
Hij groet me vriendelijk, en vraagt me 
of ik van gedichten houd.
‘Ja zeker.’ Tenslotte ben ik zelf dichter.
Uit zijn hoofd declameert hij een 
prachtig gedicht waarbij hij zijn han-
den en gezichtsmimiek volledig inzet. 
Een gemiddelde slamdichter valt daar 
bij in het niet.
In een welgevormd ritme draagt hij 
voor:

Denk natuur en
zeg natuurlijk groen
dier en geur
hun geluid, de lucht
zo lekker ontspannen
als in vrijheid
zonder ’n enkele gedachte
die de geest alleen maar afleid
denk natuur en
zie ochtend
mist van dauw
die langzaam verdampt

naarmate de zon
zich hoger tilt
denk natuur
en fluister
vogels, bomen
in ’n helder blauwe
Hollandse lucht.

Aan het eind van de laatste strofe moet 
hij lachen, want de regen komt nu met 
bakken uit de heme...‘Wat een prach-
tig gedicht. Dankjewel.’
Hij knikt me vriendelijk toe.
Spontaan trek ik mijn portemonnee 
open en geef hem wat euro’s.
‘Ik ben de Dakloze Dichter, Hilmano 
van Velzen.’ 
‘Dat’s toevallig want je treft hier ook 
een dichter aan.’
‘Goh, wat bijzonder dat we elkaar 
hierzo ontmoeten,’ lacht hij me toe.
‘Ik heb wat gedichten voor je. Het zijn 
zes gedichten die geïnspireerd zijn 
op sculpturen die in het Oosterpark 
staan.’ Ik geef hem het setje gedich-
tenkaarten van mijn expositie, die 
momenteel bij de bibliotheek aan de 
Linnaeusstraat in de ramen hangt. 
Toevallig nog op zak van mijn optre-
den, gisteravond bij Arto Locale in de 
Meevaart, in de Indische buurt. 
‘Mijn dank is groot.’ Voorzichtig maakt 
hij de enveloppe open en spontaan 

draagt hij een van m’n gedichten voor:

Ingegraven hoofd
Schokvast in gedachten
zit ik tot aan mijn nek
in de drek
steeds dieper zink ik
weg in dit land
zonder bodem
maar de lach
blijft op
mijn gezicht
want op een dag
sjor ik me omhoog
loop weg zonder gedachten.

‘Wat een mooi gedicht is dat,’ zegt hij. 

‘Het lijkt wel alsof het over mij gaat. 
Loop weg zonder gedachten, ja daar 
gaat het toch om in ’t leven. Mooi 
verwoord! Waar staan die beelden 
precies? Want die wil ik wel zien.’
‘In het Oosterpark.’
‘Ga ik zo effe kijken. En we komen el-
kaar vast nog weleens ergens tegen op 
een poëziefestival of zo. Ik treed gere-
geld op. Ik ben nu hartstikke bekend. 
De poëzie heeft me gered.’ Op zijn 
gezicht verschijnt een vette glimlach.
Met een flinke handdruk nemen we 
afscheid, en vervolgens stevent hij op 
het Oosterpark af.
Wat een bijzondere ontmoeting met 
de Dakloze Dichter in mijn portiek, 
schuilend voor de regen.
Later die middag vind ik op inter-
net een artikel in NRC Handelsblad: 
‘Hilmano van Velzen heeft een stem. 
Een zalvend instrument is het, warm 
en zacht als een deken. Hij leeft op 
straat. Maar hij is óók dichter, en met 
hem gaat het beter dan ooit. “Ik ben 
ontdekt.” grijnst hij. “De mensen wor-
den gek.”’
Na dertig jaar stelen en bedelen heeft 
Hilmano z’n ware talent ontdekt in de 
poëzie: geweldig! #

Meer ‘Onalledaags’ lezen:  
www.melandlangeveld.com

Tekst en fotografie: Méland Langeveld 

Onalledaags

In de kille winterkou schuifelden ze 
van het verzorgingstehuis aan de Fi-
zeaustraat naar huis. ‘Wat een ellende 
vanmiddag,’ mopperde Sjef, ‘dit was 
de laatste keer dat we daar gebingood 
hebben.’ Zijn wandelstok tikte driftig 
op de tegels. ‘Ach,’ suste Marie, ‘zo 
komen we er nog eens uit. Het gaat 
toch om de lol die je maakt?’ ‘Lol?’ 
riep Sjef, ‘Alsof je met jou d’r bij lol 
kunt hebben!’ Marie kromp in elkaar. 
Zwijgend liepen ze door het Amstel-
dorp. Bij de deur van hun naoorlogse 
woninkje, zocht hij scheldend naar 
zijn sleutels. ‘Mijn sleutels zitten in 
mijn tas,’ bood ze aan. ‘Tief op, wijf, 
bemoei je met je eigen zaken!’ Met 
een dreun gooide hij de deur open. 
Schoorvoetend volgde ze hem naar 
binnen. Te snel. De punt van zijn stok 
raakte vol haar schouder. De tranen 
sprongen in haar ogen. Zonder zich 
om haar te bekommeren strompelde 
hij de woonkamer in en liet zich in 
zijn gemakkelijke stoel zakken. Even 
later kon ze in de gang zijn gesnurk 
horen. Ze trok zich stilletjes terug in 
de keuken.

De huisarts zat achter zijn computer. 
‘De zorg voor een dementerende is 
vreselijk zwaar, zeker op uw leeftijd. 
Helaas hoort agressie bij het ziek-
tebeeld van uw man.’ Marie lachte 
schamper en dacht aan alle blauwe 
plekken die zij de afgelopen zestig 
jaar verborgen had. ‘Ik kan kijken of 
er spoedig een plekje in een ver-
zorgingstehuis voor hem vrij komt. 
Allicht hier in Amsteldorp.’ ‘Nee,’ zei 
ze, ‘nee, hij zou het me niet vergeven, 
als ik hem laat opsluiten.’ De huisarts 

keek haar ernstig aan. ‘Mevrouw, dit 
keer is het een beurse schouder, maar 
de agressie zal alleen maar toene-
men. Laat u uw man in elk geval niet 
aan het gasfornuis of aan de elektra 
komen, anders maakt hij nog onge-
lukken.’ Hij stond op om Marie uit te 
laten. ‘Fijne feestdagen, mevrouw en 
als er iets is, kunt 
u altijd de dokters-
post bellen.’

Marie stapte zuch-
tend achteruit. 
Naast het jaren 
vijftig dressoir 
prijkte de kunst-
kerstboom die ze 
met veel moeite in 
zijn stoffige doos uit 
het schuurtje had 
weten te slepen. 
Uit een andere 
doos had ze een 
doosje kerstbal-
len en een snoer 
lichtjes opgediept. 
Afwezig streek ze 
over de dennenap-
pelvormige lampjes. 
Deze versieringen 
had ze gekocht 
toen ze hier zo’n 
veertig jaar geleden 
kwamen wonen. 
Jaar na jaar had ze 
geprobeerd de boel 
op te vrolijken voor 
de feestdagen, met 
ieder jaar dezelfde 
ballen en hetzelfde 
rijtje elektrische 

adventkaarsjes in de vensterbank. 
Maar vrolijker was het er niet op 
geworden. Jaar in jaar uit zaten ze 
zwijgend tegenover elkaar aan het 
kerstmaal, dat ieder jaar wat eenvou-
diger werd. Wat ze ook kookte, het 
was nooit goed. De laatste jaren had 
ze de moeite niet eens meer genomen 

om nog iets bijzonders op tafel te 
zetten, ze kocht alleen een ijstaart in 
plaats van pudding. Haar gerimpelde 
handen konden nog net de aardappels 
schillen en de spruitjes afgieten.
‘Blijf met je tengels van die lampjes 
af!’ zijn stem snerpte door de ka-
mer, overstemde de kerstmuziek die 
zacht uit de radio klonk. ‘Ik hang 
ze d’r straks wel in.’ Voordat ze kon 
reageren sloeg hij met zijn stok hard 
op haar handen. Ze liet de kerstver-
lichting terug vallen in de doos met 
vloeipapier. Huilend maakte ze zich 
uit de voeten naar de keuken.
Zijn gesnurk bereikte de keukentafel. 
Trillend stond ze op, het aardappel-
schilmesje nog in haar handen. In de 
deuropening van de kamer bleef ze 
staan. Haar ogen gleden van het schil-
mes naar haar man. Een ogenblik 
hield ze haar adem in, maar liet die 
met een zucht weer ontsnappen. Haar 
blik gleed verder naar de kerstboom. 
Het snoer lampjes lag er nog naast in 
de doos.

‘Zo, eens even kijken of ze het nog 
doen.’ Sjef stak de stekker van de 
kerstverlichting in het stopcontact. 
Een ogenblik straalden de dennenap-
peltjes in heldere kleuren in de boom, 
toen flikkerden ze en met een klap 
viel Sjef achterover op de vloer. Een 
schroeilucht vulde de kamer.  
Marie stond roerloos in de deurope-
ning, het schilmesje draaide ze om 
tussen haar gerimpelde handen. 
Toen haar man bewegingloos bleef 
liggen, schuifelde ze terug naar de 
keuken om de aardappels op te gaan 
zetten. #

Tekst: Melissa Plomp | Illustratie: Ruud Meijer

Kortsluiting

Denk natuur 

Oost-thriller

‘Bolgewas’ van Paul Koning, Oosterpark
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Poppentheater Koos 
Kneus
Elke zondag en woensdag 
Poppenkast op het Iepenplein, 
reserveren en meer informatie 
www.kooskneus.nl. Vrolijke voor-
stellingen met schminken en ver-
kleedkleren, 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 17, 
24 en 31 dec, 7, 14, 21 en 28 jan, 
4 en 11 feb: 
10.30:  Olifantje in de stad (2-4 jr)
12.00:  Het lieve spookje dat gru-
welijk eng wilde zijn! (2-4 jr)
 14.00:  Alle hens aan dek! - Pira-
tenverhaal (4-8 jr)
Het middagprogramma duurt van 
14.00 tot 16.00 uur!
Programma op de woensdagen 
20 en 27 dec, 3, 10, 17, 24 en 31 
jan, 7 en 14 feb: 
14.00:  Tovenaar Flierefluiter in 
het heksenbos (4-8 jr)
Het middagprogramma duurt van 
14.00 tot 16.00 uur!

Oostblok
Alle voorstellingen tenzij anders 
vermeld: Sajetplein 39
di 26 en wo 27 dec 16.00, do 
28, wo 29 en do 30 dec 16.00 & 
19.30, 3 jan 16.00, 4 jan 19.30 en 
6 jan 16.00: 
Waar de Wind Woont – Theater-
groep Wie Walvis
Muziektheater, familievoorstelling 
(alle leeftijden)

vr 26 jan 20.00: 
Leo Africanus – Amsterdams 
Andalusisch Orkest
zie pagina hiernaast
wo 31 jan 11.00: 
Doos – Lot Houtepen (2+)
Zie verder www.oostblok.nl

Badhuistheater
za 16 dec 20.00: 
Rauwe Vitrage met Rauwe Ouders
za 23 dec 13.30 – 24.00: 
Mike’s Badhuistheater Christmas 
Bash

van 13.30 – 16.00: kinderprogram-
ma met Badhuis Atelier
van 17.30 – 24.00: avondprogram-
ma met soep en brood, glühwein, 
pubquiz, live bands, fanfareorkest 
en een DJ
zo 14 jan 17.30: 
Wild Flowers – The AATG
A musical romp through Love, Life 

and Motown
vr 26 en za 27 jan 20.30, zo 28 
jan 14.30, vr 2 en za 3 feb 20.30 
en zo 4 feb 14.30: 
Theatergroep Toetssteen – De 
Surprise
Gebaseerd op het oorspronkelijke 
verhaal van Belcampo en de ge-
lijknamige film van Mike van Diem
do 8 feb 20.00: 
Politiek Café SP Amsterdam
Zie verder www.badhuistheater.nl

Jungle Amsterdam
za 16 dec 12.00 – 13.30: 
Introductie Jungle Cabaret
za 16 dec 21.30 – 02.00: 
Cuban dance night
met Latin band Septeto Trio Los 
Dos

zo 17 dec 15.00 – 19.00: 
Tambourine Dance Party
zo 17 dec 20.00 – 01.00: 

Swing by the Jungle – Steve 
Coombe’s hot four
wo 20 dec 20.00 – 23.00: 
All-in-One en Vocal Mondays
Twee zanggroepen o.l.v. Carmen 
Gomes
zo 14 jan 16.00 – 18.00: 
Singing Sunday
Open zangpodium o.l.v. Carmen 
Gomes, Annemarie Hilbrands en 
Simona van Tiel
wo 17 jan 20.00 – 22.00: 
Jungle Café over luchtkwaliteit in 
Amsterdam
wo 24 jan 20.00 – 23.00: 
Organische landbouw in China, 
toen en nu
Sprekers: Mariska Stevens, Jaap 
Post en Gabriela Versteeg
do 1 feb 18.45 – 21.15: 
Zanggroepen Festival
zo 11 feb 16.00 – 18.00: 
Singing Sunday: open zangpodium 
voor iedereen
Zie verder www.jungle.amsterdam

Tropenmuseum
---TENTOONSTELLINGEN---
nu te zien: 
Heden van het slavernijverleden
nu te zien: 
Fashion Cities Africa
nu te zien: 
Aleppo
t/m 7 jan 2018: 

Rhythm & Roots: van blues tot 
hiphop
t/m 7 jan 2018: 
Museum van Yvette van Boven
t/m voorjaar 2018: 
ZieZo Marokko – Reis mee met 
Esmaa, Fatima, Nasrdin en Yousef
t/m juli 2018: 
Body Art
---ACTIVITEITEN---
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 Marok-
ko – Reis mee met Esmaa, Fatima, 
Nasdrin en Yousef (vanaf 6 jr)
zo 17 dec, 7 jan en 4 feb 15.00 – 
16.00: 
Rondleiding Aleppo
zo 17 dec en zo 21 jan 14.00 – 15.00: 
Rondleiding Fashion Cities Africa
zo 14 jan en zo 11 feb 14.00 – 
15.00: 
Rondleiding Heden van het slaver-
nijverleden
zo 28 jan 13.00 – 14.15: 
Familiereis ZieZo Marokko in 
gebarentaal (6+)
zo 28 jan 14.00 – 15.00: 
Rondleiding Body Art
zo 28 jan 14.30 – 16.00: 
Rondleiding Aleppo in gebarentaal
Meer info: www.tropenmuseum.nl

OBA Javaplein
elke ma 14.00: 
De Meeleesclub (niveau A1-A2)
elke di 14.00 – 17.00: 
Leef en Leer! (oefenspreekuur)
elke di 14.00 – 17.00: 
Spreekuur Taalconsulent
elke di en do 14.30 – 17.30: 
StudieMax: bijles en huiswerkbe-
geleiding (6-12 jr)
elke wo 14.00 – 16.00: 
Inloopspreekuur Indische Buurt-
balie
elke wo 15.00 – 15.30:  
Voorlezen en bewegen of knutse-
len (vanaf 4 jr)
elke vr 10.00 - 12.00: 
Spreekuur Samenspraak
za 23 dec 10.00 – 16.00: 
Kerstactiviteit 2 t/m 12 jaar
do 28 dec 14.00 – 16.00: 
Boekverfilming (6+) op groot 
scherm
do 11 jan en do 1 feb 17.00 – 18.00: 
OBA Live met Theodor Holman
do 18 jan 10.00 – 12.00: 
Leef en Leer! – Leesclub Makkelijk 
Lezen
vr 20 jan 15.30 – 17.30: 
Juridisch Inloopspreekuur
ma 29 jan, 5 en 12 feb 10.00 – 
12.30: 
Cursus solliciteren
za 3 feb 10.30 – 11.00: 
Ssst! De tijger slaapt (2-6 jr)
i.h.k.v. Nationale Voorleesdagen
di 6 feb 15.30 – 17.30: 
Spreekuur ViiA
Meer info: www.oba.nl

OBA Linnaeus
elke di en do 15.30 – 17.30: 
Coderminds: Programmeer je 
eigen game! (9 – 14 jr)
elke wo 15.00 – 15.30: 
Voorlezen (4-7 jr)
za 16 dec en za 20 jan 11.00 – 
13.30 en 14.30 – 17.00: 
Workshop schrijven Renée en Eva 
Kelder
di 9 jan 10.00 – 12.00: 
Inloopspreekuur slechtzienden 
(Visio)
vr 19 jan 10.30 – 12.00: 
English Spoken – all about the 
Sell-out of Paul Beatty 
do 25 jan 10-00 – 12.00: 
Tablet Café
do 1 feb 15.30 – 17.00: 
Kinderschrijfcafé met Renée en 

Eva Kelder
di 6 feb 10.45 – 11.45: 
Voorlezen in het Turks voor 
ouderen
Meer info: www.oba.nl 

tHuis aan de Amstel
Elke zondagmiddag jazz
zo 17 dec 17.00 – 20.00: 
Carmen Gomes Inc.
zo 24 dec 15.00 – 18.00: 
Trio Elzz
ma 1 jan 14.00 – 16.00: 
Nieuwjaarsdagwandeling, daarna 
erwtensoep en glühwein
ma 1 jan 17.00 – 20.00: 
Rehana Begum Quartet
zo 7 jan 17.00 – 20.00: 
Jacqlin Peters Collective
zo 14 jan 17.00 – 20.00: 
Pieter Bas Jazz Vocalist
zo 21 jan 17.00 – 20.00: 
Margarida de Amaral
zo 28 jan 17.00 – 20.00: 
Mylene Hanson ‘Who She Do’
Meer info: www.thuisaandeam-
stel.nl

Q-Factory
vr 15 dec 20.30: 
40 jaar Talking Heads
za 16 dec 10.00 – 17.00: 
Platenbeurs
za 16 dec 20.00: 
Qurated by Pip Blom
zo 17 dec 15.00: 
Sunday Sessions
do 21 dec 20.00: 
Sjoelen voor Goede Doelen
do 21 dec 20.00: 
Off The Record: jamsessies
za 23 dec 20.30: 
ABBA Gold The Christmas Special
za 23 dec 22.00 – 03.00: 
80’s Verantwoord (Club)
wo 27 dec 20.30: 
The Marley Experience
do 28 dec 19.30: 
Q’s Best voorronde 1
vr 29 dec 19.30: 
Q’s Best voorronde 2
zo 30 dec 19.30: 
Q’s Best voorronde 3
 do 4 jan 20.30: 
Q-Cinema: All That Jazz
za 6 jan 19.30: 
Q’s Best voorronde 4
vr 12 jan 20.00: 
Erwin Nyhoff plays The Boss! 
(Bruce Springsteen Tribute)

za 20 jan 20.00: 
Qurated by Canshaker Pi
zo 21 jan 13.00 – 17.00: 
GRLBND Fandag
za 27 jan 22.00: 
Ouwe Stijl is Botergeil
zo 4 feb 20.30: 
Carmen Consoli
vr 9 feb 20.30: 
Magnapop
Zie voor prijzen en meer info: 
www.q-factory-amsterdam.nl

Etalagegalerie Inkijk
elke dag van 07.00 – 24.00: 
Half Moon, een ruimtelijke instal-
latie van Yasser Ballemans, te zien 
in metrostation Wibautstraat
elke dag van 07.00 – 24.00: 
Made in Holland presenteert: The 

Final Countdown, derde en laatste 
in een serie inflatables van Robert 
Roelink, te zien in metrostation 
van der Madeweg
Meer info: 020-6925733 of www.
polderlicht.com

Genieten
elke 2e zo mi van de maand 
14.30: 
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

tHUIS aan de AMSTEL
Ouderkerkerdijk 45 
020-3547520 www.thuisaande-
amstel.nl

Adressen 

The Marley Experience

De cast van ‘Waar de Wind Woont’

Christmas Bash

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

Septeto Trio Los Dos
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De linkervoet kussen? Leo heeft zijn 
hele leven gehoord dat een voet met 
een schoen een vies ding is. Want ei-
genlijk heet hij Hassan en is opgegroeid 
als moslim. Hij moet kiezen. Niet kus-
sen zou wel eens het eind van zijn le-
ven kunnen betekenen. Wel kussen kan 
verraad zijn aan zijn eigen opvoeding. 
Hij moet dus wel en kust de linkervoet 
van de paus.
De rechtervoet kussen? Hij walgt nog 
meer; hij is al over zijn grenzen  heen-
gegaan met die linkervoet. Dan grijpt 
hij gauw de vingers van Leo De Medici 

en kust de ring. Niet leuk vindt de paus, 
maar hij doopt de snelle denker toch en 
Hassan is ingeburgerd.

Status en dikke winst
Mohamed Aadroun is de bedenker van 
het theaterstuk Leo Africanus. Ook 
hij heeft keuzes moeten maken in het 
leven, die diep bepaald waren door zijn 
achtergrond.  Zijn ouders kwamen naar 
Nederland om hun kinderen een betere 
toekomst te geven.  De Amsterdamse 
jongen deed het goed op het Sweelinck 
en genoot daar vooral van het maken 
van cabaret en theater. Aadroun greep 
zijn kansen, ging naar de universiteit 
en studeerde bedrijfskunde. Toen 
merkte hij dat hij en zijn studiegenoten 
gewild waren in het bedrijfsleven; een 
garantie voor een goed salaris en een 
lease auto. Maar wilde hij inderdaad de 
betekenis van zijn bestaan vinden in de 
status en de dikke winst?

Loden schoenen
Na vier jaar in Den Haag als beleidsad-
viseur bij het Ministerie van Economi-
sche Zaken, merkte hij dat ook dit niet 
het ideale platform voor hem was om 
te werken aan sociale gerechtigheid 

en emancipatie. Aadroun: ‘Voor mij 
was de graadmeter de zondagavond. 
Ik zat met loden schoenen op de bank. 
Want op maandag zou weer besproken 
worden hoe het wieltje moest draaien, 
hoe de vergaderingen gepland moesten 
worden. Toen kwam de realisatie dat ik 
of een propagandaman zou worden, óf 
mijn schepen achter me moest verbran-
den.’
Zo werd hij leraar bedrijfs-
kunde in de Wibautstraat aan 
de Hogeschool van Amster-
dam in deeltijd en nam de 
stap om het verhaal van Leo 
Africanus op de planken 
te brengen. Aadroun: ‘Leo 
Africanus is geboren toen ik 
mijn eigen identiteit, in al 
haar facetten, een plek pro-
beerde te geven in de huidige 
maatschappij. Leo Africanus 
is dan ook op de eerste plaats 
een verhaal over identiteit en 
minder over de historische 
figuur Leo/Hassan.’

Europees erfgoed
Leo Africanus is geboren als 
Hassan in 1494 in Granada, in 
het Andalusië dat de mos-
lims niet veel later moesten 
opgeven. Achthonderd jaren 
waren zij daar in Europa ge-
worteld geweest en ze lieten 
een rijke beschaving achter. 
Zijn ouders emigreerden naar 
Fez waar de jonge Hassan 
opgroeide, studeerde aan 
de universiteit en aan een 
loopbaan begon als diplo-

maat. Dat bracht hem van Timboektoe, 
Mekka en Egypte tot in Constantinopel. 
Hij werd bij Tunesië gevangen geno-
mendoor zeerovers en aangeboden aan 
paus Leo de Tiende, die graag gebruik 
maakte van deze informatiebron over 
het leven in Afrika. Zijn geschreven 
werk bevat niet alleen een beschrijving 
van zijn reizen, maar ook een Arabisch-
Hebreeuws-Latijns medisch woorden-
boek. Aadroun: ‘Het is in het Westen 
nauwelijks bekend dat de werken van 
Aristoteles  en andere Griekse filosofen 
alleen hebben kunnen overleven dank 
zij de geleerden van de grote biblio-
theken in Bagdad, Cordoba en Toledo. 
Zij vertaalden vanuit het Grieks naar 

Arabisch en Latijn. De moslims hebben 
zo diepe sporen achtergelaten in het 
gezamenlijke Europees erfgoed.’

Geraakt door de maquamaat
Dwight Breinburg uit de Transvaal-
buurt is een van de acteurs die het ver-
haal neerzetten. ‘Ik ben als Surinaamse 
Nederlander opgegroeid in Vlissingen, 
maar toen, zoals zoveel jongeren, naar 
Amsterdam gekomen. Ik studeerde 
sociale geografie en hield van rappen 
en beat.’ 
Zijn Marokkaanse vrienden kwamen 
bij hem ceedeetjes branden op zijn 
computer. ‘Die mooie Arabische toon-
ladders, de maquamaat, dat raakte me, 

met al die halftonen en kwarttonen.’ 
Breinburg is nu een van de drijvende 
krachten achter het Amsterdams Anda-
lusisch Orkest. Hij kwam in aanraking 
met Leo Africanus doordat een vrien-
din een boek van hem had opgeduikeld 
in een tweedehands boekenwinkel. Dat 
was vijf jaar geleden. Een buitenkansje 
voor een sociaal geograaf, maar zeker 
voor de getalenteerde muzikant/zan-
ger/acteur.

Ontdekkingsreis
Moet iedereen Leo Africanus gaan 
zien? Wie nieuwsgierig is naar onbe-
kend arabo-europees erfgoed zeker. De 
muziek van het Amsterdams Andalu-

sisch Orkest is mooi en het 
verhaal wordt dichtbij huis 
verteld, in Oostblok. Mis-
schien hadden meer concre-
te voorbeelden de voorstel-
lingen beter gemaakt; van 
wat Leo Africanus bijvoor-
beeld mee had gemaakt op 
zijn reizen, of wat er in dat 
woordenboek stond dat 
ongekend was in de wes-
terse medische wereld van 
die tijd. Wat maakte hem 
precies zo’n waardevolle 
informant, zo’n interessante 
verteller?
Maar deze voorstelling kan 
zeker het begin zijn van een 
mooie wederzijdse ontdek-
kingsreis voor west en oost, 
oud en jong. #

Leo Africanus is te zien op 
26 januari in theater Oost-
blok, Sajetplein 39. Kaar-
ten reserveren via www.
oostblok.nl. Ook te boeken 
als schoolvoorstelling via 
robin@amsterdamsandalu-
sischorkest.nl.

Leo Africanus is een muzikale voorstelling over de wereld- 
reiziger Hassan El Wazzan. Gevlucht uit Granada, gedoopt in 
Rome, leverde de diplomaat een onderbelichte bijdrage aan  
Europese kennis over Afrika, het Midden Oosten en de oude 
Grieken. Het Amsterdams Andalusisch Orkest vertelt het  
verhaal op 26 januari in theater Oostblok.’ 

‘Hassan, ik doop u Leo’
Tekst: Anneke Hesp | Fotografie: Frank Schoevaart

‘Of een 
propagandaman 
worden, of mijn 
schepen achter me 
verbranden’
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Tekst: Anna ten Bruggencate | Fotografie: Peter van der Meer / Speer 

Is er verschil tussen oudere vrouwen uit de Jordaan, Oud-Zuid 
en Zuid-Oost? Fotograaf Peter van der Meer / Speer daagt de 
bezoeker uit om te kijken naar zijn portrettenserie ‘De Dames’. 
Te zien in het Centrum Beeldende Kunst Amsterdam (CBK) en 
in het verschenen fotoboek. 

Respect voor Dames 

Waarom fotografeert Peter van der 
Meer vrouwen uit de leeftijdsgroep van 
zeventig tot honderddrie?  ‘Dit is een 
bijna vergeten generatie. Wij hebben 
het over een crisis, maar wat zij in hun 
leven hebben meegemaakt is een heel 
ander verhaal. Het zijn sterke vrouwen 
en dat wil ik laten zien.’ Van der Meer 
ziet zijn foto’s als een manier om Am-
sterdammers met verschillende achter-
gronden met elkaar te verbinden; ‘saam-
horigheid’ is een terugkerend thema in 
zijn werk.

Verbaasd over vertrouwen
‘Ik begon met het fotograferen van 
dames in mijn buurt de Jordaan,’ vertelt 
Peter van der Meer die als fotograaf 
Speer woont en werkt in de Hazen-
straat. Na een positieve reactie op een 
expositie van dit werk in New York, 
vatte hij het plan op om oudere dames 
te gaan fotograferen uit andere buurten 
met een eigen karakter. Dat werden 
Amsterdam-Zuid en het kleurrijke 
Zuid-Oost. Het hele project duurde acht 

jaar. ‘Er is veel tijd mee gemoeid. Alleen 
al om dames te vinden die zich willen 
laten fotograferen op een manier die 
ze misschien niet ‘mooi’ vinden.’ Onder 
andere via lokale krantjes of door zelf te 
flyeren, probeerde Van der Meer contact 
te leggen. In Zuid leerde hij een 80-jarige 
dame kennen die op haar beurt weer 
andere dames benaderde. In Zuid-Oost 
kwam Van der Meer terecht op een 
bijeenkomst van een paar honderd 
Surinaamse dames; vier hiervan waren 
meteen enthousiast. Hij is verbaasd over 
het vertrouwen dat hij kreeg; ook vanuit 
de Chinese gemeenschap.

Nieuwsgierigheid
Alle dames werden gefotografeerd 
in hun eigen huis. Van der Meer was 
soms uren bezig met belichting en het 
verplaatsen van meubels of details. Ook 
bepaalde hij wat de dame in kwestie aan 
moest trekken. Het perspectief wisselt 
van ver weg tot close-up. De vrouwen 
kijken niet in de lens, soms naar zichzelf 
in een spiegel. Wat ze gemeenschappe-
lijk hebben is waardigheid, ook al is de 
handeling alledaags. Zoals het inrollen 
van krulspelden of afstoffen van een 
kast. 
‘De foto’s hebben meerdere lagen en 
vertellen een verhaal. Het is niet alleen 
een portret; ik wil bezoekers van de ten-

toonstelling ook uitdagen om zich af te 
vragen of je eerst kijkt om te bepalen uit 
welk stadsdeel de dame komt en daar je 
oordeel bij hebt, of dat je je laat leiden 
door nieuwsgierigheid.’

Fotoboek
Van der Meer heeft daarom bij de expo-
sitie een kunst-educatief project ontwik-
keld voor leerlingen van het voortgezet 
onderwijs. Leerlingen van bezoekende 
scholen krijgen een lijst met vragen die 
hen moeten prikkelen om na te denken 
over wat ze zien, zoals de vraag ‘Was 
deze mevrouw gelukkig?’ De antwoor-
den worden bevestigd aan een in de 
expositieruimte hangend groot kruis dat 
door leerlingen van het Altra-College 
is gemaakt. Van der Meer: ‘Het wapen 
van Amsterdam heeft drie kruisen; die 

staan voor heldhaftigheid, vastberaden-
heid en barmhartigheid. Daar voeg ik 
een vierde kruis aan toe. Het kruis dat 
‘saamhorigheid’ moet symboliseren. 
Want al zijn alle dames verschillend, ze 
horen ook bij elkaar.’
Bij de tentoonstelling is een fotoboek 
verschenen met een voorwoord van 
Eberhardt van der Laan. De vormgever 
is Steef Liefting uit Amsterdam-Oost. #

Expositie De Dames is te zien in het CBK 
Amsterdam, Oranje Vrijstaatkade 71. 
Meer informatie: www.cbkamsterdam.
nl.  Het fotoboek kost 29,95 euro, bij het 
CBK 25 euro. 
Scholen met interesse voor in het 
project kunnen contact opnemen met 
Peter van der Meer (06 5557 2563)
www.speerfotografie.nl

‘Wat zij hebben 
meegemaakt is een 
heel ander verhaal’

Tekst: Hansje Galesloot - Fotografie: Moon Saris

Nhung Dam (1984), schrijfster 
en actrice uit Amsterdam-
Oost, beschrijft in Duizend 
vaders hoe het haar ouders 
als Vietnamese bootvluchte-
lingen verging. Ze doet dat 
op een hele spannende, my-
thische manier. Peter de Rijk 
interviewde haar in Dwars 
door de Jungle.

‘Op een dag wil ik gewoon Nhung zijn’ 

De elfjarige dochter vertelt in Duizend 
vaders het verhaal. Zij begrijpt veel 
dingen maar half. Juist daardoor krijgt 
de beklemming van het vluchtverhaal 
vat op de lezer. De ouders vluchten weg 
als Zuid-Vietnam zich overgeeft aan de 
communistische troepen uit het Noor-
den. Twee gammele bootjes dobberen 
dagenlang op zee, zieke inzittenden 
worden overboord gezet om de anderen 
te redden. Een van de boten vergaat 
’s nachts. De andere wordt door een 
Nederlands vrachtschip opgepikt. Zo 
belandt de groep in het kille besneeuw-
de Nederland, aldus het relaas in de 
roman.

Perspectief van het kind
Het lot van de Vietnamese bootvluch-
telingen is in de vergetelheid geraakt, 
maar lijkt erg op het huidige drama 
op de Middellandse Zee. Naar schat-
ting 800.000 mensen zijn over zee 
gevlucht, waarvan maar liefst een kwart 
is verdronken. Nederland – toen nog 

genereus – nam 16.000 bootvluchtelin-
gen op. Hun integratieverhaal geldt als 
een succes, maar deze roman vertelt 
het verhaal achter de façade. De roman 
volgt in grote lijnen het levensverhaal 
van Nhung Dam en haar ouders. Inclu-
sief het pijnlijke gegeven dat de vader 
het gezin verlaat en terug keert naar 
Vietnam. De moeder slaagt er niet in de 
taal te leren en te integreren.
Het boek doet in de verte denken aan 
Wees onzichtbaar van Murat Isik – even-
eens een schrijver uit Amsterdam-Oost. 
Ook hij blikt vanuit het perspectief van 

zichzelf als kind terug op het moei-
zame integratieverhaal van zijn Turkse 
ouders.

Het naargeestige Beiahêm
Het grote verschil is de stijl. Het boek 
van Nhung Dam is on-Nederlands 
opgeschreven: het is sprookjesachtig, 
met een merkwaardige rol voor de 
Chinese maffia en nog andere thriller-
achtige elementen. Het doet denken 
aan de Zuid-Amerikaanse romans van 
García Márquez, maar Nhung past ook 
Aziatische stijlmiddelen toe. De roman 

is gesitueerd in een niet-bestaand dorp 
Beiahêm, in een delta aan het einde van 
de wereld. Niemand komt er weer weg. 
‘De sporen van mijn voorouders kan ik 
niet negeren, ook al weet ik niets van ze 
af,’ zegt Nhung. ‘Mijn ouders spreken 
en lezen geen Nederlands, dus ze zullen 
dit boek nooit lezen. Dat is wrang omdat 
het juist over mijn wortels gaat. Frap-
pant is trouwens dat een kennis die uit 
een boerengezin op Texel komt, heel erg 
zijn eigen verhaal in de roman herken-
de. In hoeverre kun je je ontworstelen 
aan waar je vandaan komt?’

Eigen wil
Voor Nhung zelf gaat het verhaal vooral 
over het contrast tussen de moeder en 
het meisje, zo vertelt ze in het interview. 
Temidden van allerlei verwarrende 
omstandigheden – gepest op school als 
‘Chineesje’, een depressieve moeder, een 
spoorloos verdwenen vader – probeert 
het kind gelukkig te worden. ‘In hoe-
verre overkomt het leven je, of heb je er 
een eigen wil in.’
Het bezig zijn met haar wortels via Dui-
zend vaders heeft iets paradoxaals, zegt 
Nhung. ‘Ik zie mezelf als een Nederland-
se schrijfster, ik ben in Groningen gebo-
ren. Maar mijn uiterlijk is Aziatisch. Ik 
ben eigenlijk in alles een kruising. Mijn 
ouders zijn een kop kleiner dan ik – ik 
heb te veel kaas en pindakaas gegeten. 
Ik spreek vloeiend Vietnamees, maar 
ze halen mij er zo uit als een toerist als 
ik in Vietnam ben. Uiteindelijk zou ik 
willen dat ik niet meer een kind van dat 
migratieverhaal ben. Dat mensen op een 
dag gewoon snappen wie Nhung is.’ #Nhung Dam in een Oerol-voorstelling
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Tekst en fotografie: Arie van Tol  

Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen, bewoners  
kiezen hun politieke vertegenwoordigers. Op dezelfde dag  
kiezen Amsterdammers in hun wijk ook leden voor de  
stadsdeelcommissie in hun stadsdeel: die commissie gaat de 
politiek adviseren.

Het democratische tekort van participatie          

In elk van de zeven stadsdelen in Am-
sterdam komt een stadsdeelcommissie. 
De stemgerechtigenden van de gebieden 
Watergraafsmeer, Oud-Oost, Indische 
Buurt / Oostelijk Havengebied en IJburg 
/ Eiland Zeeburg kiezen straks elk vier 
bewoners, die hen vertegenwoordigen 
in die commissie.
Veel media doen schamper over het 
politieke gehalte van dit zoveelste ver-
nieuwde bestuurlijk stelsel in Amster-
dam. Beïnvloeding van beleid wordt 
steeds ingewikkelder, zo niet onmogelijk 
gemaakt voor bewoners. En tegelijker-
tijd komen er veel vrijblijvender, vaak 
incidentele participatiemogelijkheden 
voor in de plaats. De nieuwe bestuurs-
structuur met gebieden en gebiedsplan-
nen, met benoemde bestuurders in de 
stadsdelen en met gekozen adviseurs die 
niet per se groepen bewoners hoeven te 
vertegenwoordigen sluit daar naadloos 
bij aan. Het wordt steeds minder duide-
lijk wat democratie is en wat die waard 
is. Wat is eigenlijk het hoogste politieke 
doel? Beïnvloeding of participatie?

Kandidaat worden
Pas op 30 november heeft de gemeen-
teraad haar fiat gegeven aan het 
vernieuwde bestuurlijk stelsel. Dat is 
meteen de startdatum van het formele 
proces om eventueel tot lid van de stads-
deelcommissie te kunnen worden ge-
kozen. Je kan alleen gekozen worden in 
het gebied waar je woont. Je moet ouder 
dan 18 jaar zijn en minimaal drie jaar 
in Nederland wonen als je van buiten 
de EU komt. Als tien mensen je steunen 
kun je je tot en met 27 december bij het 
stadsloket registreren onder een lijst-
naam. Lidmaatschap van een politieke 
partij is niet nodig, het mag wel.
De officiële kandidaatstelling is op 5 
februari. De kandidaten zijn dan terug 
te vinden op de kieslijst, onder een lijst 
met een specifieke naam of een num-
mer. De lijst kan bestaan uit meerdere 
personen, maar ook uit één persoon. 
Waarschijnlijk zijn in veel gebieden 
de bekende politieke partijen terug te 
vinden op die lijsten. In Oost zijn er vier 
gebieden, dus vier kieslijsten. Per gebied 
worden er op 21 maart vier mensen 
gekozen voor de stadsdeelcommissie die 
uit 16 leden gaat bestaan.

Adviezen
Door de nieuwe gemeenteraad worden 
de drie leden van een dagelijks bestuur 
van een stadsdeel benoemd. Dat bestuur 
wordt verantwoordelijk voor het opstel-
len van de gebiedsagenda en stuurt op 
het uitvoeren van de gebiedsplannen, 
vergelijkbaar met de huidige bestuurs-
commissie. Het dagelijks bestuur zorgt 
dat er geparticipeerd wordt en maakt 
de lokale belangenafweging. Het werkt 
samen met de stadsdeelcommissie, en 
eventueel met belangenverenigingen en 
adviesorganen.
De stadsdeelcommissie geeft het dage-
lijks bestuur gevraagd en ongevraagd 
adviezen. Die adviezen zijn zwaarwe-

gend, het dagelijks bestuur moet een 
meerderheidsadvies overnemen. Hoe 
serieus gemeenteraad en burgemeester 
en wethouders vervolgens dat dagelijks 
bestuur moeten nemen, is niet te vinden 
op de overheidssite.
Maar daarnaast moet de stadsdeelcom-
missie ook samen met het dagelijks 
bestuur invulling geven aan de partici-
patietrajecten met bewoners.

Onsgebied.nl
Maar hoe groot is eigenlijk de wens van  
bewoners om te participeren op deze  
opgelegde manier. De vier verkiezings-
gebieden in Oost - Watergraafsmeer, 
Oud-Oost, Indische Buurt / Oostelijk 
Havengebied en IJburg / Eiland Zeeburg 
– zijn terug te vinden op de website 
onsgebied.nl, het platform waar plan-
nen voor de gebieden worden opgesteld. 
Tientallen projectvoorstellen weerspie-
gelen de vermeende wens tot partici-
patie. Maar de enorme inbreng van 
ambtenaren en andere professionals en 
de geringe bijdrage van bewoners 

bewijst vooralsnog dat betrokken bur-
gers nog niet geïnteresseerd of nog niet 
op de hoogte zijn. Het stemmen voor of 
tegen een voorstel is slechts in een enkel 
geval significant. In veel gevallen is de 
eindstand 0-0.
Onsgebied.nl is stevig gelieerd aan de 
gemeente Amsterdam. Het logo van de 
gemeente is prominent aanwezig, en 
het beheer van de website lijkt door 
ambtenaren te worden gedaan. Dat 
wijst wel op een erg leidende hand van 
de overheid bij participatie.  En alsof de 
mogelijkheden nog te beperkt zijn is er 
ook nog Stem van Oost. Ook op die web-
site – stemvanoost.amsterdam.nl – kun 
je een plan indienen en als je de meeste 
stemmen krijgt, wordt dat plan bespro-
ken in de bestuurscommissie!

Vergroening Middenweg
Laten we eens kijken hoe het werken 
kan bij één van de voorstellen voor het 
gebied Watergraafsmeer die een noe-
menswaard aantal stemmen van bewo-
ners vóór heeft gekregen: De Midden-
weg Groen en Gezond. Het vergroenen 
van de Middenweg tussen het Christiaan 
Huygensplein en de Wethouder Franke-
weg zou kunnen zorgen voor een fijnere 
leefomgeving, voor een afname van het 
percentage fijnstof en vergroting van de 
veiligheid.
Als dat voorstel het gebiedsplan 2018 
haalt en vervolgens omgezet wordt in 
beleid en uitvoering daarvan, mag dat 
een politiek succes heten. Maar herin-
richting van de Middenweg is eigenlijk 
zo’n groot thema dat vermoedelijk de 
gemeenteraad en het Amsterdamse 
bestuur de politieke uitkomst bepalen. 
Wedden dat niet de adviseurs van de 
stadsdeelcommissie of de drie bestuur-
ders van het stadsdeel de doorslag 
zullen geven in dit geval? Ze kunnen 
adviseren, maar dat geeft geen enkele 
garantie.

De Middenweg moet groener

De weg van projectontwikkelaar
Nog een casus. Er zijn plannen voor 
een horecavestiging aan de Middenweg 
20. Heel vroeger was er een bioscoop, 
een tijd lang zat de M&S er en nu is het 
PopinnPark er tijdelijk gevestigd. Al 
jaren lang worden de bureaucratische 
voorbereidingen getroffen om er uitein-
delijk een restaurant te kunnen openen. 
Het projectvoorstel is niet van het soort 
dat in een gebiedsplan terechtkomt. Een 
projectontwikkelaar gebruikt andere 
wegen.
En de overheid in dit geval ook. Als je 
zo’n plan op onsgebied.nl zou opperen, 
dan zou de buurt het meteen afwijzen. 
En dat zou de gemeente en het stadsdeel 
in ernstige verlegenheid brengen.
Want alle ruimte aan de ondernemer 
is toch het devies van de lokale over-
heid? Dat het initiatief op een aantal 
essentiële punten niet past binnen 
het bestemmingsplan, daar valt een 
mouw aan te passen. Overleg of andere 
bemoeienis van de buurt op ambtelijk 
en/of politiek niveau is nauwelijks aan 
de orde; de omwonenden zien zich al 
snel gedwongen tot de juridisch weg. 
Met bezwaarschriften proberen ze het 
plan tegen te houden. Geluidsoverlast, 
parkeeroverlast van auto’s, maar vooral 
ook van fietsen, en aantasting van de 
groen-oase van de binnentuin dreigen. 
Op een hoorzitting lichten omwonen-

Als tien mensen je steunen kun je je vóór 
28 december bij het stadsloket registreren 
onder een lijstnaam

den overtuigend hun bezwaren toe. 
Bij deze vorm van participatie komt de 
bestuurscommissie, en in de toekomst 
de stadsdeelcommissie, helemaal niet 
in beeld. En ook het dagelijks bestuur 
in Oost speelt vermoedelijk een uiterst 
ondergeschikte rol.  

Effectieve participatie?
Geen weldenkend mens zal iets tegen 
participatie hebben. Ook de vormen 
waarin het momenteel in Oost is ge-
goten zijn natuurlijk in principe goed. 
Maar maken ze de beoogde effecten 
waar? Zijn ze voldoende bekend en 
vooral, kunnen ze voldoende bekend ra-
ken? Maar het fundamentele probleem 
is dat die participatie consequent door 
de gemeentelijke overheid wordt voor-
gesteld als het enige en ware politieke 
instrument waarover een stadsdeelbe-
woner hoeft te beschikken. 

Kan Den Haag wel overzien of er in 
Amsterdamse buurten meer wijkagen-
ten nodig zijn? En wat betekent dat voor 
de besluitvorming? Kan Amsterdam wel 
overzien worden of er nog een hotel bij 
kan in Oud-Oost? De ondernemende 
buurtbewoner begint gewoon een 
Airbnb. En wie daar last van heeft of wil 
protesteren heeft in realiteit weinig in te 
brengen bij de huidige en toekomstige 
vormen van ‘politieke participatie’. #

Kan er nog een restaurant bij?



14 #DWARSSteigers in Oost

Fotografie: Ans van de Scheur, Dineke Rizzoli, Hans Heitgeert, Eddy Ellert en Gerard Valentijn.
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Oergezellige kerstmarkt in 
De Open Hof  
Op zaterdag 16 december van 
11.00 uur - 15.00 uur is er een 
kerstmarkt in De Open Hof 
(Fahrenheitstraat 155). 

Dit is dé plek voor buurtbewoners om 
de leukste tweedehands spullen te 
kopen. Natuurlijk is het ook gewoon 
gezellig en valt er het een en ander te 
nuttigen zoals warme dranken en kren-
tenbrood. Ook (klein)kinderen zijn van 
harte welkom. Zij kunnen geschminkt 
worden.

De entree voor de kerstmarkt, die 
georganiseerd wordt door de Zorggroep 
Amsterdam Oost (ZGAO), is gratis en 
iedereen is van harte welkom!

Een Praatje en een Plaatje 

An Scholten is 85 jaar en woont in de Indische Buurt. Enkele 
jaren geleden overleed haar man en sindsdien woont ze alleen. 
Omdat het dan best stil kan zijn, was ze wel geïnteresseerd in 
een bezoekje van Inge, een vrijwilliger van Het Danspaleis. 

Het Danspaleis heeft verschillende pro-
jecten. Ze verzorgen dansmiddagen in 
verzorgingshuizen en welzijnsinstellin-
gen. Een PD (platendraaier, dus geen dj!) 
verzorgt de muziek. Daarnaast is er het 
sinds 2016 in Amsterdam en Rotterdam 
het project waar een vrijwilliger met 
een koffertje en een mobiele platenspe-
ler  een oudere ontmoet: een Praatje en 
een Plaatje. Er zijn diverse koffertjes 
waaronder Soul, Volksmuziek en Rock 
‘n Roll. Op een middag als Inge weer een 
bezoek aan An brengt ben ik er ook bij.

Dronken
‘Het leven is geen pretje, maar je kan er 
altijd een pretje van maken’, aldus An. 
Het geeft haar mentaliteit weer. Ze is 
een vrouw die van gezelligheid houdt 
en iemand met humor. Maar het leven 
is niet altijd makkelijk nadat er zo veel 
dierbare mensen voor haar zijn weg ge-
vallen. Zo vertelt ze over haar vriendin 
waarmee ze in het Flevohuis naar een 
middag van het Danspaleis ging, wat 
voor haar de kennismaking met deze 
organisatie was. ‘En je kon toch ook zo 
lachen met haar man’, vertelt ze, ‘Hij 
dronk geen druppel, maar hij kon zo 
goed spelen dat hij dronken was! Veel 
beter dan iemand die echt dronken 
was.’ Ook al is het soms moeilijk om te 
accepteren dat dingen voorbij gaan en 
dat iemand er niet meer is, toch is ze 
vol goede moed en werd ze via Civic 
getipt over het project met het praatje 
en plaatje.

Super Trouper
Volgens An gaat het meer om het praatje 

als Inge op bezoek komt. De eerste keer 
was het zo gezellig dat ze uren bleef 
terwijl officieel de bezoekjes van de 
vrijwilligers anderhalf uur duren. Ik 
vind het leuk om te zien dat An nog zo 
vitaal is en ik vertel haar ook dat ze uit 
hetzelfde bouwjaar is als mijn ouders. 
Terwijl Inge bezig is om koffie te maken, 
luistert An aandachtig naar het verhaal 
over het ziekbed van mijn beide ouders  
en mijn rol als mantelzorger in de laat-
ste levensjaren van mijn moeder. Als we 
er aan toe zijn het eerste plaatje te gaan 
draaien zegt ze: ‘Jan, zoek jij maar een 
mooi plaatje uit dat je doet denken aan 
je moeder.’ Mijn moeder hield eigenlijk 
helemaal niet zo van muziek, maar ik 
kies Super Trouper van Abba. Ik vind 
het een mooi liedje dat past bij de sfeer 
die we hebben.
Ook al zegt An dat het bij haar meer 
gaat om het praatje, ze is toch behoorlijk 
geïnteresseerd in muziek en ze praat en-
thousiast over de muziek van vroeger, 
zoals bijvoorbeeld van Glen Miller. Ze 
laat me ook haar lp’s zien in de andere 
kamer. Helaas kan ze die niet meer 
draaien, want haar platenspeler werkt 
niet meer.

Genegenheid
Het is mooi om te zien hoe leuk en gezel-
lig An en Inge het samen hebben. On-
danks het leeftijdsverschil van 60 jaar 
gaan ze zeer ongedwongen en liefdevol 
met elkaar om. In het begin van de mid-
dag, denk ik dan ook even dat Inge er al 
jaren komt, maar dat blijkt dus niet zo 
te zijn.
Na ruim anderhalf uur neem ik afscheid 
van An en Inge en ik krijg van beide 
vrouwen een warme knuffel. Ik ga blij 
naar huis na zo’n mooie middag. Want, 
wat is er nu mooier dan wat menselijke 
warmte en intermenselijk contact? Dat 
maakt het leven toch meer dan een 
pretje en zeker de moeite waard! #

Wil je meer weten? 
Kijk dan op www.hetdanspaleis.com

Kerstconcert Zeeburg Zingt  
Het ruim 30 leden tellende 55+ koor Zeeburg Zing laat weer van 
zich horen met een Kerstconcert op donderdagmiddag 
21 december 2017. 
Naast bekende kerstliederen om mee 
te zingen, worden ook klassieke en ro-
mantische liederen uitgevoerd, waarvan 
sommige solo.
Plaats: verenigingsgebouw Kinder-
vreugd, Kramatweg 31a. 
De aanvang is om 14.00 uur en de toe-
gangsprijs is € 6,00, voor stadspashou-
ders € 5,00 of 2 Makkies. 
Inclusief thee/koffie.
Verenigingsgebouw Kindervreugd be-
vindt zich vlakbij de halte Insulindeweg 
van de trams 7 en 14 en bus 37. 
Vanaf woensdag 10 januari 2018 zijn 
nieuwe zangers en zangeressen weer 
van harte welkom om mee te komen 

zingen op de woensdagochtend van 10 
tot 12 uur, eveneens in Kindervreugd. 
Inlichtingen: 06-15300504 of 
www.zeeburgzingt.nl

Tekst en fotografie: Jan Molenaar

‘Het leven is geen 
pretje, maar je kan 
er altijd een pretje 
van maken’

Het is mooi om te zien hoe leuk en gezellig An en Inge het samen hebben

Kerststallen kijken in de 
Hofkerk   

Dit jaar vindt voor de 20e keer de bekende kerststallenexpositie 
plaats in de Martelaren van Gorcum kerk op het Linnaeushof. 

Lag vorig het accent op de miniatu-
ren en kerstgroepen van Nederlandse 
herkomst, dit jaar kunt u een bonte 
verscheidenheid aan kerststallen zien. 
Naast een groot aantal kerstgroepen uit 
de collectie van Jan en Riet Delamarre, 
kunt u de nieuwe aanwinsten van het 
afgelopen jaar uit de collectie van Bert 
Hilhorst bewonderen.
Bijzonder is de aanwezigheid dit jaar 
van de kerstgroep uit de Martelaren 
van Gorcumparochie uit Rekken. Deze 
kerstgroep heeft een groot deel van de 
wereld gezien en is sinds een paar jaar 
eigendom van het Heilige Beeldenmu-
seum in Vorden.

De opening van de tentoonstelling 
vindt plaats op vrijdag 15 december om 
20.00 uur. Na de opening volgt een kort 

De openingstijden van de kerststallen 
tentoonstelling zijn:
zaterdag 16 en zondag 17 december: 
13.00 uur -17.00 uur
maandag 26 december t/m zondag  
7 januari: 13.00 uur – 17.00 uur
Nieuwjaarsdag is de tentoonstelling 
gesloten 

concert uitgevoerd door de ‘Muziekles-
winkel Marjolijn’. Op het programma 
staan o.a. Arioso van J.S. Bach, Trois 
Chants de Noël van F.Martin, Calm as 
the night van C. Böhm en Aria Atiqua 
van J. Rodrigo.

Uitvoerenden zijn: Karin van Arkel, 
zang, Eva Schotanus, fluit en Marjolijn 
van den Brandt, piano.
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Buurtzorg is gevestigd in Gezondheids-
centrum Vrolikstraat, en al staan er 
nauwelijks marktkramen in de Dap-
perstraat vanwege het gure herfstweer, 
de wijkverpleegkundigen van Buurtzorg 
trekken er ook nu weer op uit. Een fiets-
tas vol steunkousen, medicijnen, een 
iPad voor de administratie, en een grote 
bos huissleutels. 

Kilo’s huissleutels
Onze eerste zorgopdracht is bij me-
vrouw Hoogvliet, driehoog in de Eerste 
Oosterparkstraat. De verpleegkundige 
drukt als aankondiging op de deurbel en 

weet vervolgens uit tientallen sleutels 
de Hoogvliethuissleutel te vinden. 
‘Ik heb een journalist van de Dwars 
meegenomen,’ vertelt de wijkzuster in 
de deuropening. ‘Welkom,’ antwoordt 
mevrouw Hoogvliet, die open en gastvrij 
is. ‘Bent u tevreden met de verpleeg-
kundige zorg van Buurtzorg?’ vraag 
ik belangstellend. Ze knikt en al snel 
vertelt mevrouw Hoogvliet enthousiast 
over haar kleinkinderen die vanmiddag 
weer even gezellig langskomen. Het is 
een kort Buurtzorg-bezoekje, want het 
gaat alleen om steunkousen en de bloed-
druk meten. Samen met de commerciële 

zorgverzekeraars hebben we afgespro-
ken dat deze handelingen tien minuten 
mogen kosten. Maar daar hebben ze 
bij Buurtzorg Amsterdam Oost ‘maling’ 
aan. Want met een beetje creatieve 
boekhouding is het soms toch mogelijk 
om, zoals nu bij mevrouw Hoogvliet, 
gewoon gezellig een bakkie koffie te blij-
ven drinken met een krakelingkoekje.  
 
Hoofdonderwijzer
Onze tweede zorgopdracht vindt plaats 
in een prachtige woning aan de Lin-
naeusstraat tegenover het Oosterpark. 
Daar woont een gastvrije hoofdonder-
wijzer die nu ook behoefte heeft aan 
steunkousen. Terwijl Rinkje behendig in 
de weer is met zo’n nieuw setje kousen, 
vertelt de voormalig hoofdonderwijzer 
van de kweekschool het één en ander 
over zijn persoonlijke historie. En ook 
over zijn prachtige woning met hoge 
vensterramen, een marmeren schouw, 
en een plafond met ornamenten. Ook 
heeft zijn woning een achterhuis: ‘Je 
mag wel even kijken, hoor,’ zegt hij. 
Maar volgens de afspraken met de com-
merciële zorgverzekeraars mogen we 
hier niet te lang blijven plakken.

De fietssalsa
Als wijkverpleegkundige van Buurtzorg 
danst ook Rinkje de fietssalsa door de 
straten van Amsterdam-Oost, bochten 
afsnijdend via het trottoir, slalommend 
tussen geparkeerde scooters en afval-
containers van het fameuze restaurant 
De Biertuin op de hoek van de Linnaeus-
straat en de Eerste Van Swindenstraat. 
En wanneer bij De Sleutelkluis op het 
kruispunt Oosterpark-Wijttenbachstraat 
het verkeerslicht toch op rood springt, 
gooit Rinkje direct het stuur naar rechts 
om via de Kastanjeweg alsnog op tijd de 

Tweede Oosterparkstraat te bereiken. 
Terwijl de online administratie-iPad 
in Rinkjes fietstas de route registreert, 
navigeert meneer Google stilletjes mee 
in het nieuwe zorglandschap van 2017.

Russisch Staatscircusartiest
Een heel ander kostenplaatje, om het 
taalgebruik van een directeur Zorgin-
koop maar eens te gebruiken, is de zorg 
voor iemand met een hoge dwarslaesie. 
Als Russisch Staatscircusartiest vloog 
de Rus Boris metershoog door de lucht 
in het Russisch Staatscircus, nadat hij 
met grote een knal uit de loop van een 
kanon werd gelanceerd om vervolgens 
door een muur van collega’s veilig te 
worden opgevangen, daar was goed op 
getraind. Maar na een onfortuinlijke val 
tijdens een fietstocht ging het mis, een 
hoge dwarslaesie. 
Het Russisch Staatscircus was in handen 
van een Nederlander en dus krijgt Boris 
nu de zorg waar hij recht op heeft. In 
de huiskamer staat een tillift, om uit 
bed te komen en naar het toilet, naar de 
badkamer, en schoon weer terug. Aan-
kleden, haren kamen en nog een Nivea 
dagcrème van Buurtzorg Oost voor een 
nieuwe dag. Wat de directeur Zorgin-
koop van Achmea voor deze zorghande-
lingen heeft weten ‘uit te onderhande-
len’ interesseert me inmiddels niet meer 
zoveel... 

Cappuccino
In Bar Botanique, voorheen De Ponte-
neur, trakteert Rinkje Sorgdrager de 
‘Dwars-journalist’ op een cappuccino. 
Ik vraag haar wat ze zelf nog belangrijk 
vindt om vermeld te zien in deze krant. 
‘Wijkverpleegkundige is het mooiste 
beroep van de wereld, iedereen kijkt 
naar me uit. En ik maak elke dag weer 
een wereldreis: straks na de koffie ga ik 
nog naar iemand uit China, iemand uit 
Marokko en ook nog naar een Italiaanse 
vrouw. En nooit sta ik voor een dichte 
deur, want ik heb alle huissleutels zelf 
op zak.’  Aldus Rinkje Sorgdrager van 
Stichting Buurtzorg. #

Tekst: Daan van Pagée | Fotografie: Dineke Rizzoli 

Vertrouwen, daarop is Buurtzorg gebouwd, en vandaag mag ik mee met wijkverpleegkundige 
Rinkje Sorgdrager, bij de mensen thuis. Bloedsuiker meten, insuline spuiten, rode plekjes op de 
huid insmeren, steunkousen aantrekken, een katheterzak verwisselen of onder toezicht medica-
tie in laten nemen.     

Nivea dagcrème van Buurtzorg Oost         

Elke dag een wereldreis op de fiets

Tekst: Maria Zeestraaten 

Praten met uw dokter          
Dhr X  had last van zijn hoofd, duize-
ligheid, was af en toe vergeetachtig en 
begon slechter te lopen. 
Hij moet regelmatig bij de huisarts 
zijn voor een injectie vanwege een 
chronische ziekte. Tijdens het halen 
van deze prik vertelde hij dat hij wat 
vergeetachtig werd de laatste tijd. 
Aangezien dhr X niet met alle klach-
ten kwam zei zijn huisarts dat dit ook 
bij de leeftijd kon horen. 

Met dit antwoord kwam hij thuis. Zijn 
vrouw voelde zich hierdoor niet gerust-
gesteld. De volgende dag nam zij zelf 
contact op met de huisarts en vertelde 
wat zij allemaal aan klachten zag bij 
haar man. De huisarts reageerde: ‘O, 
maar dat heeft hij mij niet verteld’ Dhr X 
kreeg onmiddellijk een verwijzing voor 
de neuroloog waarbij toch wat ernstiger 
gezondheidsproblemen werden gecon-
stateerd.

Naar aanleiding van deze ervaring advi-
seer ik mijn cliënten om zich d.m.v. een 
puntenlijstje voor te bereiden op een 
gesprek met een arts. Hiermee voor-
komt u dat u belangrijke zaken vergeet 
te vertellen.

• Waar heeft u last van? 
• Sinds wanneer heeft u er last van? 
• Wanneer is de klacht erger?
• Wanneer is de klacht minder erg? 
• Wat is de pijn op een schaal van 
 1 tot 10? 
• In hoeverre belemmert de klacht u 
 in uw dagelijks leven, uw werk?
• Is de klacht al onderzocht? 
 Zo ja, hoe en wat was de uitkomst? 
• Is er een behandeling ingezet? 
 Zo ja, welke en wat is het effect van 
 de behandeling? 
• Bent u doorverwezen naar een 
 specialist? Zo nee, waarom niet? 
• Wat denkt u zelf dat het is? 
• Hoe kan de arts u helpen / wat 
 verwacht u van de arts?

Daarnaast kunt u zich voorbereiden 
door:
• Op te schrijven welke medicijnen u 
 gebruikt; u kunt hiervoor ook aan uw
  apotheek uw medicijnpaspoort 
 opvragen. 
 Gebruikt u ook nog andere medicijnen
 die u  -zonder recept- zelf koopt bij de
  drogist? 
 Vergeet dit dan niet op te schrijven.
• Iemand mee te vragen bij een gesprek

  over een ingrijpende behandeling:
  twee horen meer dan één!
• Uw zorgpas en uw identiteitskaart
 mee te nemen.

Welke informatie kunt u van uw arts 
verwachten? 
De arts zal u vertellen:
• Wat u volgens hem mankeert 
 (de diagnose). 
• Hoe de behandeling eruitziet  
 (soms zijn er verschillende 
 mogelijkheden!). 
• Wat de vooruitzichten van de 
 behandeling zijn. 
• Of nader onderzoek nodig is. 
• wanneer u de uitslag daar 
 van kunt verwachten en hoe
 u die uitslag te horen krijgt. 
• wat eventuele risico’s van het  
 onderzoek of de behandeling 
 kunnen zijn. 
• hoe u zelf kunt bijdragen  
 aan een goed resultaat van de  
 behandeling. 
• of en wanneer u terug moet
 komen.

U mag uw arts ook zelf naar al 
deze punten vragen, of vragen 
het nog een keer te vertellen 
als u iets niet meteen begrijpt. 
Aarzel niet, het gaat om uw 
gezondheid!
Het kan prettig zijn om thuis 
nog eens informatie over uw 

gezondheidsklacht en de behande-
ling na te lezen. Vraag of de arts u aan 
brochures of adressen van websites kan 
helpen of aan gegevens van een patiën-
tenvereniging. #

(Bron: de folder  ‘Help uzelf. 
Wees duidelijk tegen uw dokter’)
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Van Oost naar West 

Waarom ik in West ben gaan wonen? 
Nou, dat is simpel. De liefde doet je soms 
dingen doen die je tot voor kort niet 
voor mogelijk hield. En we kwamen in 
Slotermeer terecht om een leuke woning 
te vinden die voldeed aan de eisen van 
ons beiden. Mijn vriendin kende het 
stadsdeel wel goed, maar ik slechts van 
een jaar of 40 geleden. 

Mijn Amsterdamse carrière begon in 
de Kolenkitbuurt. Namelijk aan de 
Wiltzanghlaan, bij de toenmalige HTS 
aldaar. Dat was mijn kennismaking 
met Amsterdam als 18-jarige jongen uit 
de polder. Voor mij als tiener was die 
mooie stad een wereldstad. Voor mijn 
studie ben ik toen op kamers gaan wo-
nen en zwierf van Zuid via de Staatslie-
denbuurt naar de Jordaan om uiteinde-
lijk in Oost mijn eerste echte woning te 
krijgen.  

Badhuis
Dat werd op de Kastanjeweg ‘3 hoog 
voor’. Een echte hele halve woning, met 
een keuken en zelfgebouwde douche, 
de wc was op de gang naast de trap. Dat 
was begin tachtiger jaren en halve wo-
ningen bestonden toen nog. Tegenwoor-
dig niet meer, denk ik. Vrij snel nadat ik 

Als in de herfst de blaadjes vallen, dan kan ik soms in weemoed 
verdrinken. Ik bedenk dat ik ruim 35 jaar in Oost heb gewoond 
en nu al weer een jaar in West. Velen zullen zich afvragen ‘waar-
om in godsnaam ga je in West wonen?’ Dat geldt zeker voor 
geboren en getogen oosterlingen. 

Tekst en fotografie: Gerard Valentijn 

was verhuisd naar de Javastraat, is die 
woning aan de Kastanjeweg samen met 
de achterste halve woning verbouwd 
tot een hele etage. En die bestaat nog 
steeds. Aan de Javastraat had ik dus 
voor het eerst een hele etage tot mijn 
beschikking en wel een van 35 m2: een 
hele vooruitgang na die halve etage. De 
wc was niet meer op de gang, maar bin-
nen in mijn huis. Een douche zat er niet 
in. Die heb ik zelf ingebouwd toen het 
badhuis aan het Javaplein ging sluiten. 
Daar kun je tegenwoordig heerlijk eten 
en drinken. In Amsterdam waren trou-
wens ooit 21 badhuizen en de laatste 
daarvan werd in 1986 gesloten. Alleen 
de namen bleven. En soms zelfs die niet. 
Wie weet nog dat je in brouwerij ’t IJ 
heerlijk kon badderen en douchen, op 
de plek waar nu bier gebrouwen, getapt 
en gedronken wordt.  
 
Dakterras
In West zijn alle woningen gebouwd 
na de oorlog, dus al die woningen zijn 
voorzien van een douche, hoe klein de 
woning ook is. Intussen heb ik gezien 
dat in West ook heel veel kleine wonin-
gen zijn gebouwd en dat Oost daar niet 
het patent op heeft, net zo min als de 
Jordaan of de Staatsliedenbuurt, waar 

ik ook heel klein behuisd was. Zoals 
je zult begrijpen zijn hier in West dus 
geen oude badhuizen, die nog steeds 
die naam dragen, maar niet meer als 
zodanig in gebruik zijn. Dat neemt niet 
weg dat je ook in deze wijk lekker kunt 
eten en drinken in cafe’s en restaurants 
met prachtige namen. 

Nu ik in West samen met mijn vriendin 
een woning heb betrokken met twee 
badkamers een enorm dakterras (groter 
dan mijn woning in de Javastraat) en 
een garage voor de auto heb ik niets te 
klagen; kan ik alleen maar denken dat 
ik gelukkig was in Oost, maar nu ook 

erg blij ben in West. En dat ik nog steeds 
woon in Amsterdam waar ik mijn hart 
aan verpand heb. #

Het enige water dat dit badhuis nog heeft, wordt geserveerd in flesjes op het terras

In West heb je heerlijke terrassen, die niets 
met een badhuis te maken hebben

Buurtbieb Dapperbuurt 
Binnenkort heeft de Dapperbuurt haar eigen bibliotheek: in Jungle Amsterdam. 
Geen bibliotheek met pasjes en boetes als je je geleende boeken te laat terugbrengt, 
maar een gezellige plek waar je zelf de boeken achterlaat die je niet meer nodig 
hebt en waar je boeken kunt lezen of mee kunt nemen wanneer je maar wilt. 

Het concept is heel simpel. Heb je 
boeken over, of heb je net je boeken-
kast opgeruimd en wil je de overtollige 
boeken kwijt, of vinden je kinderen 
hun boeken te kinderachtig en zijn ze 
aan nieuwe boeken toe, breng de oude 
boeken dan naar de Jungle. Wij ver-
zamelen alle boeken die mensen kwijt 
willen, sorteren ze op soort en vervol-
gens kan iedereen uit de Dapperbuurt 
die een boek wil lezen langs komen om 
een boek uit te zoeken. Je kunt boeken 
brengen, of boeken halen, of beiden 
tegelijk. 

Op het moment kunnen we nog allerlei 
soorten boeken gebruiken, zeker kin-
derboeken zijn heel welkom, want daar 
hebben we er nog maar weinig van. 
Als je de boeken niet zelf kunt komen 
brengen, neem dan even contact met 
ons op, dan komen we langs.
Ook willen we een speciale afdeling 

boeken over natuur, milieu en duur-
zaamheid opbouwen. Deze boeken kun 
je ter plekke lezen of inzien, maar je 
mag ze niet mee naar huis nemen. 

Natuurlijk zijn er al een paar biblio-
theken in Oost, maar er is er geen in 
de Dapperbuurt en voor kinderen en 
mensen die slecht ter been zijn is de 
loopafstand vaak net te ver. 

De Buurtbieb Dapperbuurt in Jungle 
Amsterdam wil dat iedereen in de Dap-
perbuurt een boek kan lezen, vandaar 
dat we onze liefde voor boeken graag 
met anderen delen. Tevens willen we 
dakloze boeken een nieuw thuis geven, 
want recyclen is beter dan weggooien.
De Buurtbieb is vanaf januari 2018 van 
maandag tot en met vrijdag open van 
10.00 tot 18.00 uur en op avonden en in 
het weekend als er een programma in 
de Jungle is. #

Het seniorencafé in de Watergraafsmeer bestond op 23 november j.l. EEN JAAR.  
Al een jaar lang is het seniorencafé iedere donderdagmiddag geopend voor senio-
ren uit de Watergraafsmeer en omgeving met altijd een wisselende activiteit.

Het jaarjubileum werd gevierd met een feest. Het muzikale duo De Bubbels gaven 
een bingorette show: geen cijfers maar de titels van liedjes die worden opgevoerd 
moeten worden afgestreept. Er vielen heuse prijsjes mee te winnen, maar het was 
vooral een gezellig muzikaal evenement waarbij zelfs gedanst kon worden.
Natuurlijk is het seniorencafé er ook in 2018, elke donderdag van 14 – 17 uur in de 
zijbeuk van de Hofkerk, ingang Linnaeushof 94. U bent van harte welkom! #

Seniorencafé 1 jaar 
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‘Hier kan zelfs een advocaat zijn wie ze is’

Op een herfstige ochtend fiets ik naar 
de Linnaeusparkweg om er Semra 
Aytemur te interviewen. Ik had haar 
vaste rubriek Voor de rechtbank in 
het tijdschrift Jeugd & Co gelezen. In 
dit tijdschrift voor professionals in de 
jeugdsector schrijft de advocaat iedere 
twee maanden over een concrete casus 
uit haar praktijk. Dit soort bijdragen 
voor jeugdprofessionals over casussen 
verkleinen de kloof tussen het juridi-
sche en het pedagogische en zijn van 
onschatbare waarde.

Boos over onrecht
Semra Aytemur is oprichtster van 020 
Advocatuur in Amsterdam en vertelt 
honderduit. Vergezeld van een kopje 
thee voor Semra en een kop koffie voor 
mij gaan we aan haar bureau vol met 
papieren dossiers aan ons gesprek be-
ginnen. Als ik mezelf kort heb voorge-
steld vraag ik als eerste wat voor Semra 
inspiratiebronnen in haar leven zijn. 
‘Mijn ouders en vooral mijn moeder 
hebben mij altijd erg geïnspireerd. Mijn 
moeder is feministe; ze heeft gelijk toen 
ze uit Turkije naar Nederland kwam de 
Nederlandse taal geleerd en is werkende 
moeder geworden. Ik herinner me 8 
maart, de internationale vrouwendag, 
die zij als feministe belangrijk vond. Ze 

is voor mij heel behulpzaam geweest 
bij alle keuzes die ik in mijn leven heb 
gemaakt.’
Waarom is ze advocaat geworden? Ze 
heeft een lange weg bewandeld: ‘Als tie-
ner vond ik alles leuk; ik wilde modeont-
werpster worden of kapster. Al vroeg 
wilde ik mensen helpen, had ik een 
sterk rechtvaardigheidsgevoel en wond 
ik me op over onrecht. Na de mavo en 
havo ging ik Sociaal Juridische Dienst-
verlening studeren. Die hbo-studie heeft 
mij veel handvatten gegeven om in het 
sociale leven goed te kunnen functione-
ren. Feedback geven en gesprekstech-
nieken komen mij als advocaat goed 
van pas.’

Sociale advocaat
Waarom koos Aytemur voor 020 Advo-
catuur? ‘Ik ben eerst griffier geweest 
bij het Gerechtshof en was vervolgens 
een aantal jaren in dienst van kleine ad-
vocatenkantoren. Ik heb in de Gouden 
Bocht aan de grachtengordel gezeten 
en vlakbij de Zuidas. Ik koos ervoor 
zelfstandig advocaat te zijn omdat ik 
volledig zelf verantwoordelijk wilde zijn 
voor mijn zaken, zonder een baas boven 
mij waar ik afhankelijk van was. Als je 
wordt geleid door een werkgever die jou 
vertelt hoe je iets moet doen, dan ben je 

eigenlijk geen volwaardig advocaat. Ik 
was aan het nadenken over een geschik-
te naam en midden in de nacht werd 
ik wakker en dacht 020 Advocatuur. De 
domeinnaam was gelukkig nog vrij.’

Semra Aytemur is er trots op en het 
bordje met deze naam aan de muur 
in haar kamer spreekt boekdelen. Ze 
noemt zichzelf een sociale advocaat, 
gespecialiseerd in strafrecht, bestuurs-
recht en jeugdrecht. Het sociale zit er 
onder andere in dat ze haar cliënten 
helpt met het aanvragen van bijzondere 
bijstand voor hun eigen bijdrage. Als ze 

daar geen recht op hebben, dan mogen 
ze in termijnen betalen.
Hoe ziet haar dag eruit? ‘Het verschilt 
per dag; ik ben heel flexibel. Ik sta 
vroeg op en werk vaak lang door. Ik 
kom op het politiebureau als cliënten 
(onverwacht) zijn aangehouden. Dan 
ben ik aanwezig bij het verhoor. Soms 
heb ik piketdienst, tussendoor bezoek ik 
cliënten in de gevangenis, beantwoord 
telefonische vragen van bestaande en 
nieuwe cliënten, bel met instanties, 
woon rechtszittingen bij van de recht-
bank en van het hof binnen en buiten 
Amsterdam en voer gesprekken met cli-
enten over de voortgang van hun zaak. 
Aan het eind van de dag werk ik mijn 
dossiers bij en schrijf ik pleitnota’s.’

Eerlijk zijn
De reden dat ik Semra Aytemur inter-
view, heeft alles te maken met de keus 
om haar vak uit te oefenen in haar 
eigen woonwijk, in Amsterdam-Oost. 
Aytemur: ‘In Amsterdam kun je, meer 
dan waar ook, zijn wie je bent. Er wo-
nen hier allerlei soorten mensen; mijn 
cliënten zijn echt zo verschillend. Er zit 
van alles tussen en ze zijn allemaal even 
bijzonder. Niet voor niets trekken zoveel 
expats naar deze stad en naar Neder-
land: Nederland is een vrij land.’
 
We praten kort door over de oproep van 
onze onlangs overleden burgemeester 
Eberhard van der Laan die mensen 
opriep om goed voor de stad en voor 
elkaar te zorgen. Wat is dat voor Semra 

Semra Aytemur legde via mavo, havo en hbo de lange weg af naar de advocatuur. Ze belandde op 
de Zuidas, maar een loopbaan met een eigen kantoor was haar diepste wens. De sociale advocaat 
maakt het waar in haar eigen Amsterdam Oost. 

Tekst: Lennie Haarsma | Fotografie: Frank Schoevaart

goed voor de stad zorgen als advocaat? 
Advocaat Aytemur: ‘Voor mij is dat heel 
concreet binnen je gezin, met je col-
lega’s en je buren, dus op microniveau. 
Als iedereen op kleine schaal iets doet 
dan heeft dat op grote schaal al veel 
effect. Als je een helpende hand biedt, 
mensen voor laat gaan in het openbaar 
vervoer, je vuilnis niet op straat gooit: 
dat soort dingen. Vanuit mijn ambitie 
als advocaat zou ik graag willen dat 
mensen mij weten te vinden als ze 
juridische bijstand nodig hebben. Ook 
zou ik het heel mooi vinden dat klanten 
met een tevreden gevoel vertrekken. 
Ik vind dat burgers recht hebben op 
goede rechtsbijstand en daar goed over 
geïnformeerd moeten worden. Advoca-
ten hebben daarin een taak om eerlijk 
te zijn naar de buitenwacht. Het is echt 

een vooroordeel om te denken dat ad-
vocaten die pro-deo zaken doen, slechte 
advocaten zouden zijn.’

Niet uitgepraat
Ik vraag hoe zij haar eigen deskundig-
heid op peil houdt. Immers rond wet- en 
regelgeving verandert er veel; je moet 
op de hoogte blijven van de ontwik-
kelingen in de maatschappij. Aytemur 
antwoordt: ‘Elke advocaat is verplicht 
jaarlijks 20 studiepunten te behalen 
door cursussen te volgen. Als zzp’er volg 
ik deze ook. Belangrijk om daarbij te 
noemen is dat ik naast vakinhoudelijke 
cursussen ook cursussen met betrekking 
tot beroepsvaardigheden volg, zoals 
lichaamstaal, zakelijk Engels en spelling. 
Daarnaast houd ik op mijn rechtsgebie-
den de ontwikkelingen goed bij. En in 
dit pand zijn drie andere zelfstandige 
advocaten werkzaam, die ik kan consul-
teren.’

Na het interview volgt de fotosessie met 
Frank Schoevaert. Hij maakt diverse 
foto’s: van Semra een mooi portret en 
face, een foto van haar achter haar 
bureau, een foto van ons samen in het 
gesprek. Als laatste troont de fotograaf 
Semra mee naar het mooie pleintje met 
de fontein op de hoek van de Hogeweg. 
We zijn nog lang niet uitgepraat. #

Advocaat Semra Eytemur houdt gratis 
spreekuur tot eind januari op maandag-
avond tussen 18.30 en 20.00 uur in het 
Buurthuis Tugela 85 aan de Tugelaweg.

Semra Aytemur bij de fontein op de Hogeweg

‘Advocaten die pro-deo zaken doen,
zijn geen slechte advocaten’

Van Oost naar West 

In West heb je heerlijke terrassen, die niets 
met een badhuis te maken hebben



DWARS DOOR DE BUURT #DWARSOost Nummer 19724

Tekst: Annemarije Pronk | Fotografie: Gerard Valentijn 

In de Lichthal van het Tropenmuseum is sinds de Museum-
nacht het lokale radiostation AmsterdamFM neergestreken. De 
zender is in 1988 opgericht en heeft aldoor op toplocaties geze-
ten zoals in Café De Kroon aan het Rembrandtplein, de ruimte 
naast C&A op het Damrak en in de OBA aan het Oosterdok. 

Cultuurzender AmsterdamFM 
weet wat er speelt       

Even niet alleen met de kinderen is vaak al verlichtend

Tekst: Jan Molenaar | Fotografie: via Home-Start 

Bij Home-Start ondersteunen vrijwilligers gezinnen bij de opvoeding van de kinderen. Er is dus 
sprake van een maatje voor het gezin. In Amsterdam Oost zijn er zo’n 45 gezinnen waarbij een 
vrijwilliger met in de meeste gevallen de moeder optrekt. Ik sprak met coördinator Mirjam Smit 
en vrijwilliger Doreen Vredenburg over hun werk in dit project. 

Een luisterend oor voor ouders          

Dat ik veel vrijwilligerswerk doe roept 
instemmende reacties op, maar soms 
ook lijken anderen kritisch. Een betaal-
de baan heeft zijn voordelen, maar een 
leven valt ook heel prettig in te richten 
met vrijwilligerswerk. Zinvol bezig zijn 
en talenten in jezelf aanspreken die an-
ders niet aan bod zouden komen horen 
vooral bij dat vrijwilligerswerk.
Dat is de ene kant. De andere kant is dat 
er tal van organisaties en evenemen-
ten bestaan die alleen kunnen bestaan 
dankzij de inzet van vrijwilligers. Over 

een dergelijke organisatie gaat het ook 
in dit artikel. Wil je actief zijn in het 
maatschappelijke veld, dan kun je onder 
andere aan de slag bij Home-Start.

Werkwijze
Home-Start is in Engeland vanuit de 
burgers ontstaan. Het vormt een aanvul-
ling op de reguliere hulpverlening. De 
vrijwilligers die bij Home-Start werken 
zijn ervaren opvoeders of bijvoorbeeld 
studenten die een studie volgen in de 
richting van pedagogiek of psychologie. 

Bij Home-Start weten vrijwilligers het 
niet beter dan de ouder die ze bezoeken. 
Ze delen hun ervaring en geven indien 
gewenst praktische adviezen. 
Het gaat er dus niet om de ouder te ver-
tellen hoe het moet. Maar het luisteren 
en het vertellen wat er goed gaat werkt 
vaak goed voor het zelfvertrouwen van 
de betrokken ouder. Hierdoor komt de 
moeder weer beter in haar vel te zitten 
en loopt het contact tussen haar en haar 
kind ook weer vanzelf.
Doreen vertelt enthousiast dat zij 
meteen een klik voelde bij de eerste 
kennismaking met het gezin waaraan 
zij werd gekoppeld. Ze heeft de moeder 
daarna echt zien groeien. ‘Haar hele 
houding is nu anders en ze heeft echt 
weer de kracht om zelfstandig door te 
gaan,’ aldus Doreen. Volgens Mirjam en 
Doreen zijn ouders vaak opgelucht dat 
ze gewoon een maatje hebben om mee 
te praten. Ze zitten niet te wachten op 
iemand die vertelt hoe het moet zoals 
dat vaak bij de hulpverlening gebeurt.

Training en begeleiding
Ook Dynamo en Combiwel bieden 
Home-Start aan in delen van Amster-
dam. Het is een werkwijze met een 
eigen licentie dus het moet overal op 
dezelfde manier worden aangeboden. 
Home-Start  wordt in Amsterdam-Oost 
uitgevoerd door Humanitas, een grote 
vrijwilligersorganisatie. Naast opvoeden 
zijn thema’s waarin Humanitas ook 
gespecialiseerd is: eenzaamheid, verlies, 
detentie en thuisadministratie. 

Alle vrijwilligers krijgen uitgebreide 
training en begeleiding. Ook bij Home-
Start krijgen vrijwilligers eerst een 
driedaagse training. Daarna volgt ook 6 
keer per jaar een intervisiebijeenkomst. 
Vrijwilligers komen dan onder het genot 
van een lunch bij elkaar en kunnen 
ervaringen uitwisselen. Een positieve 
stimulans en bevestiging zijn ook voor 
de vrijwilliger onontbeerlijk.
Doreen geeft aan dat het voor haar 
ook heel belangrijk is om zich nuttig of 
belangrijk te voelen als vrijwilliger. Het 
contact met de ouder, de cursussen en 
de intervisiebijeenkomsten dragen daar 
allemaal aan bij.

Zinvol
Home-Start biedt naar mijn overtui-
ging een waardevolle aanvulling op de 
officiële hulpverlening. Ik denk dat dit 
soort projecten een goede preventieve 
werking kunnen hebben zodat gezinnen 
weer op tijd in hun eigen kracht terecht 
komen voordat de hulpverlening er aan 
te pas moet komen. De gesprekken met 
Mirjam of andere coördinatoren en de 
begeleiding/scholing die de vrijwilligers 
krijgen zorgt er voor dat ook zij in hun 
eigen kracht blijven en niet op de stoel 
van de hulpverlener gaan zitten maar 
een echt maatje blijven. Heel dankbaar 
en zinvol werk wordt er gedaan bij 
Home-Start. En een initiatief dat vanuit 
burgers is ontstaan is, lijkt mij, past heel 
goed bij een vrijwilligersorganisatie als 
Humanitas. #

Wil je meer weten over Home-Start of 
wil je ook vrijwilliger worden? Kijk op 
www.home-start.nl of neem contact 
op met de coördinator in Oost Mirjam 
Smit: 020-5231190.

AmsterdamFM heette oorspronkelijk 
‘Lokale Nieuwsdienst Amsterdam’. 
Vanaf november 2017 profileert de zen-
der zich als cultuurzender: een unicum 
in een de stad waar héél wat te beleven 
valt op het gebied van kunst en cultuur. 
Hoofdredacteur Oscar van Oorschot 
zorgt voor diversiteit in de program-
mering, met de juiste mix van muziek-, 
cultuur- en maatschappelijk gerelateer-
de programma’s: voor elke Amsterdam-
mer wat wils. Bestuursvoorzitter Frans 
van der Beek is met zijn ervaring in de 
radiowereld onmisbaar voor Amster-
damFM. Het radiostation heeft het voor-
nemen om samenwerking aan te gaan 
met organisaties in de cultuursector.

Springplank
Een programma van een uur kost onge-
veer vier uur aan voorbereidingstijd. Op 
gezette tijden werken er een veertigtal, 
vrijwillige redactieleden en technici. Het 
merendeel is vrouw. Oscar van Oorschot 

schat in dat de zendtijd langzaamaan 
uitgebreid kan worden. AmsterdamFM 
zoekt dan ook naar meer personeel. Op 
de website valt te lezen welke func-
ties het betreft. Bekende radio-dj’s als 
Marieke Elsinga, Eva Koreman, Wietze 
de Jager en Lara Rense hebben Amster-
damFM als springplank gebruikt om in 
Hilversum door te breken. Het gaat er 
trouwens niet zozeer om een warme 
stem te hebben. Het is de persoonlijk-
heid die telt.

Laaiend enthousiast
Eén van de oudgedienden is Bert van 
Galen. Hij begon als sportverslaggever 
en is tegenwoordig programmamaker 
en presentator voor AmsterdamFM. 
Hij verzorgt programma’s als ‘Groeten 
uit mijn Moederland’. Hier ontvangt 
hij elke week een gast uit een ander 
land. Van Galen levert ook een bijdrage 
aan ‘Paperback Radio’, dat de zender 
vier keer per week live uitzendt tussen 

14.00 en 15.00 uur. Paperback Radio is 
een uniek literair concept waarbij een 
presentator, die een boek in zijn geheel 
heeft gelezen, maar liefst een uur lang 
de schrijver hierover interviewt. Uitge-
verijen zijn laaiend enthousiast!
In ‘Kunst is lang’ spreekt Luuk Heezen 
elke week een kunstenaar. Onderwerp 
van gesprek is het werk, de levensvisie 
en de inspiratiebronnen van de desbe-
treffende persoon. Mét diepgang, maar 
zonder ingewikkeld jargon.
Met het wekelijkse programma ‘Tropen-
museum Live’ richt het Tropenmuseum 
zich voortaan tot de  buitenwereld. Het 
programma brengt een mix van actua-
liteit en cultuur tijdens lunchuren op de 
dinsdag. Zo was vlak voor de première 
van de musical ‘Fiddler on the roof’ ac-
trice Doris Baaten live in de uitzending 
te horen. Ook was er een reportage over 
de lancering van het project Google 
Backstage aan het Singel.

Zonder subsidie
De stichting AmsterdamFM heeft nooit 
subsidie gekregen van de overheid. Zij 
genereren inkomsten binnen de eigen 
gelederen: de vrijwilligers leggen er 
maandelijks een geldbedrag op toe. 
Daar staat wel de mogelijkheid voor het 
volgen van een opleiding tegenover: 

AmsterdamFM Academy voorziet in 
workshops over stemgebruik en tech-
niek e.d.
Als ik vraag of AmsterdamFM de buurt 
betrekt bij de radio, is het antwoord van 
Oscar bevestigend: je zou zo maar de 
Dappermarkt op kunnen met de vraag 
wat men vindt van Zwarte Piet of bij 
voorbeeld een interview met een dak-
loze dichter. De diversiteit van Oost sluit 
aan bij de focus van AmsterdamFM.

Wilt u weten wat er speelt in Amster-
dam? Luister dan naar Amsterdam FM 
dat uitzendt via publieke radio omroep 
Salto vanuit de ether op 106.8 FM en op 
de kabel 103.3 FM. Verder is de cultuur-
zender online te horen via de website en 
bij voorbeeld via de app van Tunein. #

Meer informatie: 
www.amsterdamfm.nl
www.facebook.com/AmsterdamFM

Eén van de oudgedienden, Bert van Galen, 
is programmamaker en presentator
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Tekst en fotografie: Babette van Harsselaar

Tablets, telefoons en televisie: Kinderen van nu worden dage-
lijks met een grote hoeveelheid filmpjes en foto’s gebombar-
deerd. Als je niet beter weet zou je alle berichten voor waar 
aannemen. Want als het op Facebook, Instagram of YouTube 
staat, dan is het zo. Of toch niet? 

De Rode Loper op School presenteert: 
Nep Nieuws! 

Tekst en gedicht: Méland Langeveld | Fotografie: Dick Feenstra

In de reeks Sculpturen van Oost ‘Vrede’ van beeldhouwer Hans 
Reicher. Het beeld staat in het plantsoen aan de Radioweg in de 

Watergraafsmeer. 
Het beeld is van brons, en is 
daar in 1962 geplaatst.     

Vrede

De vrouw is naakt, ze zit geknield en geeft 
de vogel de vrijheid

Hans Reicher vervaardigt het beeld 
‘Vrede’ niet als een oorlogsmonument, 
maar het verwijst wel naar de Tweede 
Wereldoorlog die toen nog niet zo lang 
geleden had plaatsgevonden. 
De duif die de vrouw laat wegvliegen 
symboliseert de bevrijding en de vrede. 
De vrouw is naakt, ze zit geknield en 

geeft de vogel de vrijheid. Begin jaren 
zestig, in de tijd van plaatsing, is het 
tamelijk ongewoon een dergelijk rea-
listisch naakt midden in een woonwijk 
neer te zetten, en het heeft dan ook in 
de buurt nogal wat protest opgeleverd. 
Overigens wel tamelijk ludiek van 
aard.

Wit geschilderde beha
Vrede of niet, zoveel naaktheid is voor 
velen iets teveel van het goede. Twee 
keer per jaar krijgt het beeld dan ook 
een wit geschilderde beha aangemeten. 
Dat is jaarlijks met luilak, de zaterdag 
voor Pinksteren en in de nacht van 
oud-op-nieuw. Het is een soort collectief 
ervaren preutsheid die een uitweg vindt 
in een beschaafde vorm van anoniem 
vandalisme. Niemand stoort zich eraan. 
Na een paar dagen poetst iemand de 
beha gewoon weer weg.
De bronzen naakte vrouw is in die tijd 
zo’n prominent object in de buurt, dat 
de aanduiding ‘het beeld’ volstaat, en 
daarmee wist iedereen om welk beeld 
het ging.
Hans Reicher (1895-1963), geboren 
in Berlijn, volgt een opleiding aan de 
Hochschule für Bildende Künste in 
Berlijn. In zijn jonge jaren komt hij naar 
Nederland, waar hij zich eerst in Den 

Haag vestigt. In 1937 vertrekt hij naar 
Amsterdam, waar hij docent wordt aan 
de Hendrick de Keyzerschool.
Na de Tweede Wereldoorlog vervaardigt 
hij onder andere enkele oorlogsmonu-
menten. Zijn beeldhouwwerken blijven 
tot aan zijn dood figuratief. ‘Vrede’ is 
zijn laatste beeldhouwwerk. #

Vrede of niet, zoveel naaktheid is voor 
velen iets teveel van het goede

Het volgende gedicht is van mijn hand, 
ik schreef het onlangs, en het heeft het 
beeld ‘Vrede’ als uitgangspunt:

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

Op veel basisscholen worden kinderen 
gestimuleerd om ‘mediawijs’ te worden. 
Dit houdt in dat leerlingen enerzijds zelf 
leren multi-media apparatuur te gebrui-
ken. Anderzijds leren kinderen over 
de werking van media. Kinderen die 
beter begrijpen hoe nieuwsberichten in 
elkaar steken, kunnen veel kritischer 
nadenken over de berichten die ze zien. 
Want lang niet alles is echt.
Het standpunt van de camera of het ge-
bruik van een muziekje, kunnen de in-
houd van het nieuwsbericht vervormen 
en manipuleren zo de kijker. Door hier 
zelf mee aan de slag te gaan, groeit hun 
begrip voor media en worden kinderen 

kritische mediagebruikers die echt van 
nep leren onderscheiden. 

Een totaaltje
De Rode Loper op School biedt in het ka-
der van het bevorderen van mediawijs-
heid, dit schooljaar het lesprogramma 
‘Nep Nieuws’ aan. In een workshop van 
drie uur leren kinderen uit de groepen 
5, 6 en 7 zelf een overtuigend nep-jour-
naal te maken. De leerlingen maken 
kennis met de verschillende aspecten 
van een reportage. Zoals het vinden van 
een goed onderwerp, het werk van een 
regisseur en de rol van de presentator. 
Maar ze leren ook hoe je verschillende 

perspectieven en shots kunt gebruiken 
om je boodschap zo geloofwaardig mo-
gelijk over te brengen. Wanneer gebruik 
je een close-up, een over de schouder of 
een totaaltje? Welk shot kan ik gebrui-
ken om de kijker te misleiden? 

Er wordt in kleine groepjes gewerkt. De 
kinderen verzinnen een nep-onderwerp 
voor hun nieuwsbericht en verdelen de 
rollen. Ze bedenken welke camerapo-
sitie, voice-over en achtergrondmuziek 
ze willen gebruiken om hun kijkers te 
overtuigen dat hun nieuwsbericht echt 
is. Vervolgens wordt alles gefilmd met 
Ipads en later ook gemonteerd. Dit alles 
doen de kinderen zelf. Aan het eind van 
de ochtend, als alle filmpjes klaar zijn, 
volgt de première. De filmpjes worden 
bekeken en besproken.

Vaardig genoeg
Voor kunstdocenten Josefine Salden en 

Voices from the past
Dichter/schrijver Méland Langeveld heeft zijn column ‘Onalledaags’ en zijn reeks 
‘Sculpturen’ in Dwars door de Buurt. Hij heeft nu samen met de Amsterdamse beel-
dend kunstenaar Gea Zwart een serie van acht kunst/gedichtenkaarten gemaakt. 
Het zijn 8 verschillende uitvouwbare full colour kaarten (14,5x14,5 cm). Méland 
schreef bij acht schilderijen – in de serie Phanta Rhei, Voices from the past – acht 
nieuwe gedichten.
Het thema van deze serie schilderijen is de voortdurende voorgang en verandering. 
Vaste basis is de rivier van het leven. Het gaat over leven, verleden, heden, toe-
komst.
Panta rhei is een filosofische uitspraak en gedachte die is toegeschreven aan de 
presocratische filosoof Heraclitus, en betekent ‘alles stroomt’. De filosofie van Hera-
clitus kennen we slechts via citaten, parafrasen en getuigenissen van latere auteurs, 
en daarvan is Panta rhei een van de bekendste. De vroegste vermeldingen ervan 
zijn van Plato: ‘Heraclitus zegt zo ongeveer dat alles wijkt en dat niets blijft. En als 
hij dat wat er is, vergelijkt met de stroom van een rivier, zegt hij dat je niet twee 
keer in dezelfde rivier kunt stappen.’
Andere vermeldingen zijn van Aristoteles: ‘Al het waarneembare stroomt voortdu-
rend.’
De interpretatie van Panta rhei: in de rivier stroomt continu nieuw water toe, maar 
toch blijft de rivier dezelfde. Dit illustreert de eeuwige maar constante verandering, 
alsook de eenheid der tegendelen.
De prijs van deze serie van 8 kunst/gedichtenkaarten, met 8 enveloppen, is 12,50 
euro. Bestellen kan via: www.melandlangeveld.com of: www.geazwart.nl #

Tine Reischl van NurLimonade Media 
is het stimuleren van mediawijsheid 
dagelijks werk. In heel Amsterdam ver-
zorgen ze lessen voor elke groep uit het 
basisonderwijs. Zij brengen samen met 
De Rode Loper op School iets extra’s. 
Scholen beschikken namelijk niet altijd 
over de benodigde apparatuur. En niet 
alle leerkrachten voelen zich zelf vaar-
dig genoeg in het maken en monteren 
van filmpjes. Dan is het goed dat er een 
beroep kan worden gedaan op profes-
sionals die niet alleen precies weten hoe 
media gebruikt kunnen worden, maar 
ook waarom het goed is om kinderen 
hier van jongs af aan vertrouwd mee te 
maken. 

Vandaag in het Nepjournaal op Kunst-
magneetschool de Kraal: Man valt in 
chocoladesaus en wordt verkocht als 
chocopop in de supermarkt / Basisschool 
de Kraal eerste school van Nederland 
met robot-meester / Ali uit groep 5b 
speelt in kaskraker en wordt superster.#

Fluisterzacht in de zonloze dag

laat de wind
bladeren dwarrelen

het is de herfst
in de bomen
van haar dromen
die haar laat stromen

vrij vrij vrij
wil ze zijn,
naakt reikend met
haar handen werpt

ze een duif
in de lucht,
zweem licht
rekt zich ver

voor de vogel uit,
het is de wind die
haar doet glijden

haar voorgoed de
vrijheid geeft.

© Méland Langeveld 
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Aan de tafeltjes voor de bar 
zitten bezoekers te nippen aan 
hun warme drankje voor ze 
naar hun bijeenkomst gaan. 
Koffie, thee, koek, een vrien-
delijk woord, daarvoor ben je 
bij Alina en Joan aan het goede 
adres. Als er één ding is wat 
ze nu doet en wat ze voorheen 
weinig deed, zegt Alina, is het 
dit: mensen ontmoeten, hen 
wegwijs maken, gastvrouw 
zijn. Dit is wat ze wilde toen ze 
zich meer dan een jaar geleden 
via via als vrijwilliger bij ViiA 
meldde. Een extra stimulans 
om hier aan de slag te gaan wa-
ren de taallessen van vrijwillig-
ster Gerte.

Van Nieuw West naar 
Oost
Toen Alina (37) tien jaar gele-
den uit Burundi in Nederland 
kwam maakte een ding enorme 
indruk op haar: de kou, en ze 
doet een bibberend persoon 
na. Bij Post Oost is het warm 
en gezellig. Het maakt haar 
totaal niet uit dat ze uit Nieuw 
West moet komen met de tram. 
Twee keer per week zelfs. Alina 
is altijd op tijd en halftien is 
een prima tijd om te beginnen. 
Heel anders dan toen ze een 
baan had als schoonmaker 
op een groot kantoor. Om zes 
uur ’s ochtends begon haar 
dienst. Twee uur later moesten 
de ruimtes smetteloos schoon 
zijn. Hard werken, niemand 
om mee te praten, laat staan 

haar Nederlands te verbeteren. 
Ze doet het gebaar na van een 
mond die op slot gaat. Door 
de lessen en haar werk als 
gastvrouw is Alina opgebloeid. 
Dat gaat niet vanzelf: ze maakt 
stapels huiswerk, en ze oefent 
haar Nederlands zo veel moge-
lijk met bezoekers en met Joan. 
Wie weet kan ze weer gaan 
solliciteren naar een betaalde 
baan.

Stress, stress, stress
Joan (‘Ik ben 50 +++’), woonach-
tig in Amsterdam Oost, komt 
oorspronkelijk uit Brits Guinea 
maar woonde lange tijd in de 

Verenigde Staten, in de staat 
New York, Queens. Ze werkte er 
in de financiële wereld en dat 
betekende stress, stress, stress. 
Iedere menselijke fout had 
consequenties. Hele nachten 
werkte ze door om te achterha-
len waar de fout zat die ze had 
gemaakt. Nederland is relaxter, 
het enige probleem is dat haar 
Nederlands nog niet zo goed is 
dat ze met zelfvertrouwen kan 
solliciteren. De paar keren dat 
ze solliciteerde was op Engels-
talige banen en toen speelden 

de zenuwen haar parten. Joan 
zoekt al pratend naar woorden, 
maar een term als ‘watersnood-
ramp’ komt er zonder haperen 
uit. De watersnoodramp kwam 
aan de orde bij de taalles waar 
ze filmpjes kijken, samen 
praten en teksten lezen. Twee 
keer per maand is Joan bij de 
leesclub in de bibliotheek op 
het Javaplein. Ze schiet in de 
lach als ze denkt aan dat leuke 
boek over een autistische man 
die aan het daten slaat: Het 
Rosie project!
Alina en Joan kunnen inmid-
dels lezen en schrijven met el-
kaar. Soms gaan ze samen naar 

buiten op de vrijdag, bood-
schappen doen voor de bar. 
Het is niet zo dat ze de deur bij 
elkaar platlopen. Joan woont in 
Oost, Alina in Nieuw West met 
haar man en drie zonen. Twee 
verschillende levens die elkaar 
iedere vrijdag kruisen. Achter 
de bar hebben ze het naar 
hun zin, al zouden ze best iets 
meer willen doen. De taallessen 
zijn wel heel druk, altijd. Om 
van het huiswerk nog maar te 
zwijgen. #

Vriendinnen op de 
vrijdag
De hele vrijdag zijn Alina en Joan in de weer bij Post Oost: in de ochtend bij 
de taalles, in de middag als barmedewerkers. Hoe verschillend ze ook zijn, 
de twee vrijwilligers kunnen goed met elkaar overweg. Je zou zelfs kunnen 
spreken van een vriendschap. Hier is Alina uit haar schulp gekropen: ‘Ik 
durf nu meer te zeggen. Toen ik hier begon, zei ik alleen maar ja en nee.’ 

Voor koffie, thee, koek of een vriendelijk woord, ben je bij Alina en Joan aan het goede adres

Tekst: Hella de Groot | Fotografie: Gerard Valentijn

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.

Hard werken, niemand om 
mee te praten, laat staan haar 
Nederlands te verbeteren

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

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

Kijk op viia.nl voor meer informatie en 
andere vacatures of bel 020 495 22 50.
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Bij de startbijeenkomst van de Protes-
tants Arabische Kerk hielden verte-
genwoordigers van de Synode van de 
Nijl van de Presbyteriaanse Kerk van 
Egypte toespraken in het Arabisch en 
het Engels.  
Na een korte dienst met Arabische 
liederen, psalmen en een korte preek, 
werd de bijeenkomst afgesloten met 
hapjes en drankjes.
De Protestantse Kerk Nederland heeft 
in Amsterdam nog negen andere  
pionierskerken. Deze kerken worden 
voor het opbouwen van een gemeente 
ondersteund door de Protestantse 
Kerk Amsterdam. De gemeente in de 
Javastraat telt iets meer dan honderd-
vijftig leden, waarvan er twintig tot 
veertig trouwe bezoekers van de kerk-
dienst op donderdagavond zijn.

Veilig in de Javastraat
Een week later spreek ik met voorgan-
ger Emad Thabet. Hij maakt deel uit 
van het Breed Interreligieus overleg 
Oost, en we hebben elkaar al enkele 
keren ontmoet bij activiteiten en ver-
gaderingen. Thabet kwam hier een 
aantal jaren geleden vanuit Egypte om 
zijn theologische studie voort te zetten 
aan de VU. Hij werkt nu, naast zijn 
functie als voorganger, aan zijn PhD. 
Hij vertelt over de opbouw van zijn 
gemeente. Veel mensen komen hier 

uit angst voor de terreur en de oorlog 
in het Midden – Oosten. Twintig jaar 
geleden was het makkelijker om visa 
te krijgen, nu heeft Thabet vaak te 
maken met mensen die geen documen-
ten hebben, met vluchtelingen. Hij 
probeert ze spirituele steun te bieden 
in hun onzekere bestaan. Het gaat dan 
om christenen uit verschillende Arabi-
sche landen, niet alleen die uit Egypte. 
De taal verbindt ze. Christenen voelen 

zich in de Arabische, islamitische  
landen niet altijd veilig, maar ik heb 
het idee dat Thabet zich in de  
Javastraat met al die verschillende 
winkels, wel op zijn plaats voelt. Hij 
heeft dan ook al plannen om samen 
met zijn moslimburen avonden met 
Arabische muziek te organiseren. ‘Het 

blijft van belang om bruggen te slaan’, 
zegt hij.

Vrij delen
Zijn er verschillen tussen de protes-
tantse kerken in Egypte en in Ne-
derland? ‘De basis is dezelfde,’ zegt 
Thabet, ‘dat is de Schrift, nadrukkelijk 
het Oude en het Nieuwe Testament.’ 
Wat Thabet opviel toen hij hier in 
Holland kwam, was het conservatisme 
in sommige kerken. Vrouwen mogen 
geen broek dragen! Zelfs in de meest 
afgelegen Egyptische gemeenschap-
pen is dat een bevreemdend idee. Ook 
de problemen met vaccinaties zijn 
vreemd voor de Egyptische kerken. 
Thabet komt nog even terug op de ver-
bondenheid van de kerk met het Oude 
Testament. Dat kan ook niet anders, 
zegt hij. ‘Je kunt het Nieuwe Testa-
ment, de boodschap van het Christen-
dom, niet begrijpen zonder het Oude 
Testament. Het geeft verdieping. Wel 
vinden mensen vaak het Nieuwe Tes-
tament gemakkelijker te begrijpen.’

Sociale vrede
Op mijn vraag of hij in Amsterdam 
discriminatie ervaart, zegt Thabet, dat 
in de kringen waarin hij verkeert dat 
geen issue is, maar de leden van zijn 
kerk en zeker moslims in Amsterdam 
ervaren problemen. ‘Zij ervaren dat ze 
altijd op de tweede plaats komen waar 
het banen betreft. Ze voelen grenzen 
waar ze niet overheen komen.’
Thabet wil natuurlijk graag dat zijn 
gemeenschap groeit. Nu zijn er zeven 
leerlingen op les en er is zeker ruimte 
voor meer, maar zijn bedoeling is niet 
om mensen te bekeren. Het is belang-
rijk om elkaar te begrijpen en om een 
bijdrage te leveren aan sociale vrede. 
Thabet: ‘We delen hier vrij ons geloof 
en dat kan niet altijd in onze landen.’ #

De Protestants Arabische Kerk heeft op 19 oktober haar intrede 
gedaan in de Elthetokerk aan de Javastraat. Er was een officiële 
installatie van deze nieuwe loot aan de stam van de Protestant-
se Kerk Nederland. De voorganger, Emad Thabet, werd door 
zowel Egyptische als Nederlandse afgevaardigden gezegend.

Pioniers in Elthetokerk

Tekst: Mirjam Ringer | Fotografie: Gerard Valentijn 

Wat direct opvalt wanneer je het boekje 
even snel tussen je vingers door waai-
ert, zijn die lettertjes. Maar ook veel 
foto’s – bomvol portretfotootjes, hon-
derdzesennegentig om precies te zijn. 
Er zijn portretfoto’s van buurtbewoners 
uit alle windstreken en uit verschillende 
culturen: Europa, Afrika, Azië, Suriname, 
Friesland, om maar een paar uithoe-
ken te noemen. En het boekje gaat niet 
alleen over gelovigen uit de Gerardus 
Majellakerk in de Lombokstraat waar de 
schrijver Leo Nederstigt pastor is. Ook 
participatiemakelaar Rob van Veelen is 
er te vinden. Die gelooft overigens totaal 
niet in God, maar wel in Amsterdam-
Oost. Ook de pasfoto’s van Jaap en Beb 
uit de Flevoflat herken ik, en predikant 
Marleen Blootens uit de Elthetokerk 
glimlacht mee, ook al is ze inmiddels 
verhuisd naar De Grote Kerk Overschie 
in Rotterdam. 

In zijn eigen woorden
‘Iedereen heeft waarschijnlijk zijn of 
haar eigen beeld van Leo Nederstigt. Leo: 
de pastor, de voorganger, de buurman, 
vriend, wat dan ook...,’ schrijft Pater Lars 
Frendel in het voorwoord van ‘Ik hou 

van jou’. ‘Leo inspireert, hij zet door, hij 
is voor iedereen aanspreekbaar,’ aldus 
Frendel die dit voorjaar afscheid nam 
van de Hofkerk.
In ‘Ik hou van jou’ laat Leo Nederstigt 

zichzelf zien, in zijn eigen woorden. 
Collega’s, vrienden en gelovigen hebben 
de inhoud van het boekje samengesteld 
door een keuze te maken uit zijn preken 
en uit artikelen die hij schreef voor de 
parochiebladen van Amsterdam-Oost. 
Er staat ook een interview met hem in. 
Daaruit drie vragen en antwoorden. 

Wijsheid op straat
Het boekje ‘Ik hou van jou’ is goed ge-
organiseerd: na de teksten in het eerste 
hoofdstuk ‘God wil in de duisternis 
wonen’, volgen verhalen die te maken 
hebben met ‘Mens, je mag er zijn’. En het 
boekje eindigt met verhalen over ‘Wijs-
heid op straat’. 
Onderweg naar de kerk loopt Leo graag 
door het Oosterpark om de mensen die 
daar vaak rondhangen een beetje beter 
te leren begrijpen. Veel van hen hebben 
bijna niks te doen: geen diploma’s, geen 
werk, en soms ook geen thuis. Op een 
dag zei een dakloze man, toen de pastor 
weer even zijn neus liet zien: ‘Ik heb 
gehoord, dat Jezus weer op aarde komt, 
heb jij dat ook gehoord?’ De geestelijke 
antwoordde: ‘Hij is er al, Hij leeft onder 
ons en uiteindelijk zal Hij komen om 
alles weer goed te maken op aarde.’ De 
dakloze man keek Leo aan met een men-
geling van verbazing en verrassing. ‘Is 

het echt waar dat hij leeft?’ antwoordde 
de dakloze man. ‘Ja ik meen van wel,’ zei 
de pastor. #

Het boekje ‘Ik hou van jou’ is te koop 
via http://productiehuis.greenarkpress.
com/winkel/

De gezichten van 196 buurtbewoners 
‘Ik hou van jou’ is een boekje bomvol gezichten. De teksten zijn 
van pastor Leo Nederstigt van de Majellakerk.

Een dichter zei ooit: ‘Het is don-
ker maar ik zing’. Zie jij daar 
wat in?
Ja, dat klopt. Ik zing niet alleen 
wanneer ik vrolijk ben. Ik zing ook 
als ik verdriet heb...

Wat had je je voorgesteld van 
priester zijn?
Ik wilde als priester mensen hel-
pen met hun geloof om verder te 
komen. Ik vermoedde dat er veel 
mensen waren die, net als ik, het 
oude traditionele geloof hadden 
losgelaten.

Mensen verder helpen met hun 
geloof, of sowieso verder helpen?
Misschien nog wel iets radicaler: 
ik hoopte geloof bij de mensen te 
vinden...

Tekst: Daan van Pagée | Fotografie: Cornell Evers 

Levensbeschouwingen in Oost deel 8

‘Het is belangrijk 
om elkaar te 
begrijpen’

Predikant Greteke de Vries: ‘Zie een ander staan en deel met elkaar’
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Via Ceremoniemeester Frank 
Stork (OAR) en dagvoorzitter 
Hanna Molly komt het woord 
bij Rick Vermin, die in stads-
deel Oost politiek verantwoor-
delijk is voor het beleid rond 
eenzaamheid en de uitvoe-
ring daarvan. ‘De gemeente 
presenteerde in mei een plan 
met de titel Eenzaamheid 
pak je samen aan. Al lerende 
doen wat werkt is daarbij het 
richtsnoer.’ Eenzaamheid 
heeft volgens de portefeuil-
lehouder een hoge prioriteit in 
Amsterdam. 
Op de vraag of de gemeente, 
gezien de verminderde sub-
sidie, het belang van de OAR 
niet onderschat, geeft Vermin 
een politiek antwoord: ‘Het 
stadsdeel zal de OAR blijven 
ondersteunen.’

In de week van de Eenzaamheid, op de eerste vrijdag in de herfst, 
organiseerde de OAR in Grand Café Genieten de bijeenkomst Happy Ouwer 
over eenzaamheid onder senioren. Een goed gevulde zaal luisterde naar 
sprekers die diverse kanten van het onderwerp belichtten. In de workshops 
daarna kon iedereen meepraten over een aspect van eenzaamheid.

Huisbezoek 
Humanitas organiseert in 
Zeeburg Preventieve Huis-
bezoeken aan 75 plussers. 
‘Jaarlijks versturen wij  100 
à 150 brieven. De gemeente 
verstrekt de adressen’, vertelt 
Adrie Koppers van Humani-
tas. Bij zo’n 65 huisbezoeken 
per jaar brengen vrijwilligers, 
aan de hand van een vragen-
lijst, de 75+‘er in beeld. ‘Soms 
volgt een tweede bezoek, soms 
wordt met instemming van de 
75+’er professionele hulp inge-
schakeld.’ Men waardeert de 
bezoeken, maar er worden re-
latief weinig mensen bereikt, 
is de heersende mening.

Welzijn op recept
Huisarts de heer Wolthuis 
benadrukt dat eenzaamheid 

niet alleen een probleem van 
ouderen is. ‘Ook onder jon-
geren zijn er veel die liefde, 
exclusieve aandacht of een 
echte vriend missen. Een vrij-
williger die op bezoek komt 
is op dat moment goed, maar 
het is geen oplossing.’ Huisarts 
in opleiding mevrouw Ha-
gendoorn voegt daar aan toe: 
‘Schaamte is een complice-
rende factor. Het is telkens de 
vraag hoe je het aanbod krijgt 
bij de mensen die het nodig 
hebben en hoe stimuleer je 
hen er gebruik van te maken.’
Een huisarts kan een patiënt 
die klachten heeft zonder me-
dische of lichamelijke oorzaak, 
‘op recept’ verwijzen naar het 
inloopspreekuur van ‘Welzijn 
op recept’, een initiatief van 
het Trimbos-instituut. Renate 
van Hulten is coach ‘Welzijn op 
recept’ van Dynamo. Zij kan di-
verse welzijnsarrangementen 
aanbieden op het gebied van 
bewegen, maaltijden, natuur-
beleving, kunst en cultuur, 
lichaam en geest, ontdekken, 
leren en doen. Het meedoen 
aan activiteiten leidt tot sociale 
contacten. Johan vertelt hoe 
hij na een verwijzing door de 
huisarts en een bezoek aan 
het genoemde spreekuur op 
een nieuw spoor is gezet. Hij 
doet weer van alles, heeft er 
opnieuw zin in en voelt zich 
niet meer zo eenzaam.

Speerpunt
Haly Karioen verzorgde jaren-
lang, tot 2010, haar moeder. 
Na haar overlijden viel Haly in 
een diep gat: niets was meer 
vanzelfsprekend, ze was een-
zaam. Ze vocht zich terug, met 
hulp. Ze heeft nu twee hondjes 
en een scootmobiel waarmee 
ze onder de mensen kan ko-
men. ‘Met mijn stadspas kan 
ik genieten van muziek, een 
boottocht en musea. Het leven 
is weer mooi!’

Annette Wiese informeert de 
zaal over wat de OAR doet. 
‘Iedere eerste donderdag van 
de maand vergaderen we in 
de raadzaal van het stadsdeel, 
wisselen informatie uit en no-
digen een spreker uit over een 
speciaal onderwerp. Laatst 
was dat Hanna Molly over de 
Eigen Kracht Conferenties. 
De bestuursvergadering en 
het spreekuur van de OAR 
zijn iedere maandag in Grand 
Café Genieten. Frank Stork 
houdt bij wat er in de buurt 
te doen is voor ouderen: de 
zogenaamde AVI-lijst ofwel 
activiteitenlijst is een begrip. 
‘Resto van Harte verzorgt op 
dinsdagavond een buurtmaal-
tijd in Genieten!’
Happy Ouwer komt voort 
uit het voor dit jaar gekozen 
speerpunt van de OAR: een-
zaamheid onder ouderen.

Solidariteit
Na de pauze praat men in één 
van de workshops verder over 
het Preventieve Huisbezoek. 
Slechts een kwart van de aan-
geschreven 75+’ers reageert 
en een relatief klein deel 
daarvan wil een huisbezoek. 
Het is de vraag of dit wel zo’n 
goeie vorm van signalering 
is. Enkele ideeën over hoe 
eenzame mensen te bereiken 
worden ingebracht: 1) meer 
bekendheid geven aan het 
Meldpunt Zorg en Woonover-
last, met een accent op zorg, 2) 
‘een lijstje in de meterkast met 
contact- en alarmadressen 
voor hulpverleners’ en 3) het 
ontwikkelen van vele klein-
schalige oplossingen.
Te veel rekening te houden 
met privacy kan averechts kan 
werken, merkt iemand op. 
Niet als relativering bedoeld, 
maar wel van belang: een-
zaamheid hoort bij het leven. 
Daarover praten is  net als het 
hebben van een netwerk be-
langrijk, en vooral solidariteit!

Migranten
Bij de workshop Eenzaamheid 
onder migranten inventari-
seren de deelnemers wat de 
specifieke oorzaken van pro-
blemen van eenzame oudere 
migranten zijn. Misschien niet 
verrassend, maar daarmee 
niet minder urgent zijn dat: 
a) niet uitgekomen verwach-
tingen, b) heimwee, c) taal, 
d) culturele verschillen, e) de 
weg niet weten in regelingen 
en instanties en f) trots.
Wat kan helpen is het onder-
steunen van sleutelfiguren. 
Een betere verbinding tussen 
formele en informele zorg is 
bij migranten van groot be-
lang. Het is nooit te laat voor 
conversatielessen in combina-
tie met het wegwijs maken in 
de samenleving. Betaalbaar 
openbaar vervoer is ook een 
oplossing. Misschien begint 
wel alles met een goed contact 
met de huisarts en een verwij-
zing naar ‘Welzijn op recept’.

Mantelzorgers
In een derde workshop 
concentreert men zich op de 

Tekst: Arie van Tol | Fotografie: Annelies Teunissen

Specialisten in mens- 
en milieuvriendelijke 

producten

 Zondag geopend van 11.00 - 18.00 uur

Ekodis Natuurvoeding
Beukenplein 73, 1092 BB Amsterdam

020 6946327

eenzaamheid onder mantel-
zorgers. Ze doen het werk met 
liefde, staan 24 uur 7 dagen 
per week klaar, maar krijgen 
zelf te weinig aandacht. Dat is 
in een notendop de positie van 
de mantelzorgers.
Niet onlogisch dat de belang-
rijkste wens is serieus geno-
men te worden en aandacht te 
krijgen. Niet alleen de patiënt, 
maar ook de mantelzorger, 
moet betrokken worden bij 
een zorgplan. Herindicatie 
bij de aanvraag van Huishou-
delijke Hulp moet in overleg 
met de mantelzorger. De lange 
wachttijden bij aanvragen van 
voorzieningen wekken chroni-
sche irritatie.
En natuurlijk moet de man-
telzorger er ook eens even uit 
kunnen, iets leuks kunnen 
doen.

Formeel
De aansluiting tussen infor-
mele zorg en formele orga-
nisaties is niet optimaal is de 
conclusie na de workshop 
over dit indirecte aspect van 
eenzaamheid. Nog te weinig 
zijn wijkservicepunten en 
andere zorgadressen bekend. 
Te veel verwacht men van 
digitale dienstverlening, 
‘ouderwetse’ informatiewegen 
worden afgesloten.
De reeks aanbevelingen die de 
deelnemers aan deze vierde 
workshop hebben zijn geba-
seerd op gezond verstand en 
vooral op ervaringen. Ze zijn 
op veel informatiemateriaal 
en bij het spreekuur van ‘Wel-
zijn op recept’ terug te vinden.

Informeel
Happy Ouwer sluit af met een 
korte nabeschouwing van de 
vier workshops. De OAR zal 
zich beraden over de ver-
volgstappen en de aanbevelin-
gen zo mogelijk al uitvoeren. 
Meer bekendheid geven aan 
het zorgdeel van Meldpunt 
Zorg en Woonoverlast, bij-
voorbeeld. De achterban mo-
tiveren voor meer eigen regie, 
onder andere in de vorm van 
levensloop bestendig wonen. 
En dan is het tijd voor de bor-
rel en de hapjes, zoals altijd 
goed verzorgd bij Grand Café 
Genieten.

Na afloop van deze middag 
vraag ik me af of we de oplos-
sing van het probleem een-
zaamheid iets dichter bij heb-
ben gebracht. De vraag leent 
zich ongetwijfeld voor een 
cynisch, negatief antwoord. 
Maar het positieve antwoord 
is veel wijzer: dit genoeglijk 
samen praten over eenzaam-
heid was voor velen beter dan 
thuis in alle eenzaamheid het 
te lange middagdutje doen! #

Meer info: www.oar-oost.nl 

Organisatoren van Happy Ouwer in de bloemetjes gezet

Een middag over eenzaamheid 
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Agenda

Buurtpunten in Oost:
Voor vragen waar u alleen niet 
uitkomt. Voor informatie over 
vrijwilligerswerk, activiteiten in 
de buurt, mantelzorgondersteu-
ning, administratie sorteren en 
financiën.

Dapperbuurt 
Buurtpunt De Gooyer 
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

Zeeburgereiland
Buurtpunt Zeeburgereiland
John Blankensteinstraat 1, 
vrijdag 9.30-11.30 uur

Activiteiten Dynamo o.a.:
- buurtrestaurants
- sporten
- gezond leven
- weerbaarheid
- Hulp aan mantelzorgers
- Alzheimer café 
- geld
- 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

Heeft u vragen over financiële zaken, werk, relaties, wonen of uitleg nodig 
van brieven?  Wilt u meer weten over wat er in de buurt te doen is, vrij-
willigerswerk en mantelzorg? Of heeft u een leuk idee voor de buurt? Kom 
naar één van de buurtpunten van Dynamo, er zijn er meerdere in Oost. 

Iedereen in de wijk is welkom 
om naar het Buurtpunt te 
komen. Jong, oud, arm, rijk. Er 
is een inloopspreekuur, waar u 
zonder afspraak naar toe kunt. 
U heeft geen verwijzing nodig 
en het is gratis. In het Buurt-
punt werken professionals en 
vrijwilligers samen met u aan 
een oplossing. 

‘Een bezoek aan het buurtpunt 
kan direct resultaat opleveren,’ 
vertelt maatschappelijk werker 
Eveline van Eck. ‘Kwijtschel-
ding van gemeentebelasting 
afhankelijk van uw inkomen, 
een betalingsregeling met die 
dwingende deurwaarder, een 
betaalbare sport in de buurt of 
u krijgt nieuwe handvatten om 
met stress om te gaan.’

Wij denken mee
Via het buurtpunt kunt u on-
der andere bij het maatschap-
pelijk werk terecht voor hulp 
bij persoonlijke problemen. 
Bijvoorbeeld relatieproblemen, 
stress, huiselijk geweld, rouw 
en vragen over dagbesteding 
en het omgaan met (overheids)
instanties. Misschien bent u 
het overzicht kwijt en weet u 

niet waar u moet beginnen. 
Wij denken met u mee, maken 
een plan en bieden stap voor 
stap begeleiding. Indien nodig 
werken we samen met andere 
hulpverleners en instanties.

U bent niet alleen                                                                                                                        
Maatschappelijk werkers 
helpen mensen ook in groe-
pen. Mensen met vergelijkbare 

vragen komen dan bij elkaar, 
leren van elkaar en geven el-
kaar tips. Vaak vinden mensen 
dit erg spannend, maar zijn 
ze al heel snel erg blij dat ze 
deze stap hebben gezet.  Ze 
bleken namelijk niet de enige 
met dat probleem te zijn. Er 
zijn groepen om beter te leren 
je grenzen aan te geven, om 
samen te wandelen, om je 

netwerk te vergoten, voor 
mensen die te maken hebben 
met somberheid, burn-out of 
huiselijk geweld. 

Rust
Eveline: ‘Ik zie vaak mensen 
die jaren hebben getwijfeld om 
hulp te zoeken. Ze wilden het 
zelf oplossen en anderen niet 
tot last zijn. Maar soms lukt 
het niet meer zelf en ben je 
alleen maar aan het overleven 
in plaats van te leven. Ieder-
een kan altijd even langsko-
men voor een kennismaking, 

zonder ergens vast aan te 
zitten. Dan kunnen we 

bespreken wat we 
gezamenlijk kun-

nen doen en 
overzicht 

creëren. 
Dat geeft 

vaak al veel 
rust.’

Vraagbaak
Een buurtpunt is dé ontmoe-
tingsplek en vraagbaak in uw 
buurt. Kom naar het Buurt-
punt. U kunt zelf aan de slag 
gaan met uw ideeën en vragen 
en u krijgt daar ondersteuning 
bij. Ook kunnen wij u verwij-
zen naar de juiste instantie. 
In de meeste Buurtpunten is 
ook een Sorteerpunt aanwezig 
waar u geholpen kan worden 
met het op orde brengen van 
uw post. # 

Buurtpunten Dynamo zijn er voor u 

Dynamo helpt jongeren 
met schulden 

Wat veel jongeren uit schaam-
te doen en wat in ieder geval 
niet helpt als je schulden hebt, 
is je kop in het zand steken en 
doen alsof de schulden er niet 
zijn. Het weggooien van een 
envelop laat de rekening en de 
schuld nog niet verdwijnen. 
Weet je niet waar te beginnen 
en hoe je het aan moet pak-
ken? Kom dan naar ons toe. 
Het brengt vaak al rust om 
hulp te zoeken. ‘Ik had echt 
hulp nodig,’ vertelt Leon. ‘Hulp 

bij het krijgen van overzicht 
zodat ik rust zou krijgen. Dus 
van ‘oké’, die schulden zijn er. 
En die en die zijn er afbetaald. 
Mijn schouders worden dan 
minder zwaar, steeds lichter. 
Je wordt er steeds vrolijker 
van.’

Duwtje in de rug
De jongeren die zich hebben 
aangemeld bij onze jongeren-
schuldhulpverlening, hebben 
vooral veel gehad aan de vrien-
delijkheid, het luisterende 
oor en de duidelijkheid van 
onze hulpverleners. Het van 
je schulden afkomen gebeurt 
natuurlijk niet vanzelf, daar-
voor is het nodig om ook zelf 
in actie te komen. Hulp zoeken 
bij Dynamo is dan al een mooie 
eerste stap. ‘Hier gaan ze echt 
achter je aan om te helpen. Ik 
had echt een duwtje in mijn 
rug nodig. Dat druk zetten op 
mij heeft goed gewerkt.’ #

Meer weten over hulp bij geld-
problemen?
www.dynamo-amsterdam.nl/
van-alles-over-geld

Steeds meer jongeren kampen met schulden. 
Schulden worden problematisch als je een 
betalingsachterstand hebt van twee maanden of 
langer en je niet weet hoe je je schulden moet 
afbetalen. Heb je schulden? Dynamo helpt, ook 
als je nog geen inkomen hebt. 
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Tekst: Junior Eyong en Shivani Loilargosain

Ook dagelijkse dingen zoals 
het invullen van formulieren, 
het lezen van straatnaam-
borden en het opnemen van 
geld bij de pinautomaat gaan 
moeizaam. 

Wist u dat 2,5 miljoen mensen 
in Nederland grote moeite met 
lezen, schrijven en/of rekenen 
hebben? Vaak hebben zij ook 
moeite om met een computer 
om te gaan. In de gemeente 
Amsterdam is dit een pro-
bleem dat alsmaar groter 
wordt. Dit probleem heet laag-
geletterdheid. Laaggeletterd-
heid kent geen onderscheid. 
Het komt in alle bevolkings-
groepen en leeftijdsgroepen 
voor en wordt door verschil-
lende factoren veroorzaakt. 
Deze variëren van een laag 
opleidingsniveau, het klas-
sikale onderwijssysteem in 
Nederland, waardoor er te 
weinig aandacht kan worden 

gegeven aan de individuele 
behoeften van leerlingen tot 
overige individuele factoren, 
zoals ziekte, de thuissituatie 
en armoede. 
Hoewel laaggeletterdheid veel 
voorkomt onder allochtonen, 
is dit niet alleen een probleem 
onder de allochtonen. In 
tegendeel zelfs, twee derde 
is namelijk van Nederlandse 
komaf. Laaggeletterdheid 
moet trouwens worden onder-
scheiden van analfabetisme. 
Bij analfabetisme kan men he-
lemaal niet lezen en schrijven, 
terwijl laaggeletterden wel 
kunnen lezen en schrijven, 
maar op een zeer laag niveau.

In de praktijk
HJS ervaart in haar eigen 
praktijk ook regelmatig dat er 
sprake is van laaggeletterd-
heid. Op de BOOT-locatie in de 
wijk komen cliënten voor juri-
dische, maatschappelijke of fi-

nanciële hulp. Daarbij merken 
we dat cliënten vaak gebrek-
kig/slecht of geen Nederlands 
spreken. De HJS-medewerkers 
verwijzen buurtbewoners 
bij constatering door naar 
Stichting Lezen & Schrijven 
of naar organisaties in de 
wijk. In Amsterdam-Oost zijn 
dat Civic, Dynamo, Gemeente 
Amsterdam, Prachtvrouw Coa-
ching en TopTaal; organisaties 
die samenwerken met Stich-
ting Lezen & Schrijven. 

Overwinnen
Stichting Lezen en Schrijven 
helpt mensen om beter te 
leren lezen, schrijven, reke-
nen en om te gaan met een 
computer met als doel laag-
geletterdheid te voorkomen 
en te verminderen. Zij bieden 
o.a. diverse cursussen en 
programma’s aan, organiseren 
landelijke en lokale acties en 
doen onderzoek naar laag-

geletterdheid. Samen met 
andere organisaties zorgt 
Stichting Lezen en Schrijven 
ervoor dat mensen scholing 
krijgen op het gebied van 
lezen, rekenen en schrijven. 
Stichting lezen en schrijven 
heeft diverse samenwerkings-
partners en hun diensten zijn 
veelal gratis. Voorts heeft de 
gemeente Amsterdam ook een 
website ontwikkeld genaamd 
snapdebrief.nl. Dit is bedoeld 
om laaggeletterden te helpen 
door de ingewikkelde brieven 
in eenvoudige woorden uit te 
leggen. 
Ook het ‘Aanpak Armoede 
en Taal- programma’ van de 
gemeente Amsterdam werpt 
zijn vruchten af. Laaggeletter-
den worden massaal geholpen 
door vrijwilligers en deskun-
digen en ook wordt er een 
cursus gegeven voor mensen 

Cursussen 

Op 19 december starten we 
met de cursus Financiën. 
Wilt u meer weten over de 
financiële verplichtingen van 
de VvE? Hoe zit het met de 
jaarrekening, de begroting en 
de verplichte spaarpot? Spaart 
uw VvE voor toekomstige 
uitgaven? Wij vertellen u alles 
over de kansen, uitdagingen 
en verplichtingen betreffende 
de financiën van de VvE. 

Op 21 december geven we de 
cursus Bestuur en Beheer. 

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. 

die schulden hebben door 
laaggeletterdheid. Dit wordt in 
samenwerking met Stichting 
Lezen en Schrijven gedaan.

Het Juridisch Spreekuur
Kent u iemand die laagge-
letterd is of wilt u zelf hulp 
om uw vaardigheden op het 
gebied van taal te verbeteren, 
dan kunt u contact opnemen 
met HJS of langskomen bij 
de BOOT-locatie. Er kan dan 
altijd samen gekeken worden 
wat HJS voor u kan betekenen. 
HJS kan ook zorgen voor een 
goede doorverwijzing naar in-
stanties die met u aan de slag 
kunnen gaan om de laaggelet-
terdheid tegen te gaan. 
Verder kunt u ook de website 
van Stichting Lezen & Schrij-
ven raadplegen voor meer 
informatie (www.lezenen-
schrijven.nl). #

Contactgegevens:
BOOT-Oost/HJS: Sumatrastraat 314, 1095 HV Amsterdam
inloopspreekuren: di. t/m do. van 13:00-17:00 uur 
telefoon: 06 - 111 800 58
algemeen telefoonnummer HJS: 06 - 211 588 82
telefonisch bereikbaar van ma. t/m do. van 09:00-17:00 uur
website HJS: www.hva.nl/hetjuridischspreekuur

NB: Van 21 dec t/m 8 jan 2018 zijn de spreekuren gesloten 
i.v.m de vakantieperiode.

Aanvragen urgentie 

De gemeente is de instantie 
die over de afgifte van ur-
genties gaat. Wij kunnen wel 
helpen bij het indienen van 
een verzoek, maar hebben 
daar verder geen invloed op. 
Urgenties worden hoe dan 
ook alleen in hele bijzondere 
situaties verstrekt. Hieronder 
enkele voorbeelden:
- Een calamiteit of brand 
waardoor uw huis langer dan 
vier maanden onbewoonbaar 
is.
- Een ernstig medisch pro-
bleem waardoor u snel moet 
verhuizen naar een andere 
zelfstandige woning.
- Ernstige bedreiging door 
iemand anders dan uw huisge-
noot. U moet aangifte hebben 
gedaan bij de politie.
- Als u na een echtscheiding 
met uw kinderen op straat 
komt te staan. U krijgt alleen 
een urgentie als u de woning 

Op 19 en 21 december worden er door !WOON twee (gratis) 
VVE-cursussen gegeven, aan de 2e Boerhaavestraat 46-H van 
19.30 tot ca. 21 uur. 

Laaggeletterdheid in Amsterdam 

Zoals algemeen bekend is het niet eenvoudig om aan een 
sociale huurwoning te komen in Amsterdam. De wachttijden 
op Woningnet zijn erg lang en sociale huurwoningen van 
particulieren zijn in de stad zo goed als niet meer te vinden. 
Wij krijgen dan ook regelmatig de vraag of wij kunnen helpen 
bij het regelen van een urgentie. 

bij de rechter hebt opgeëist en 
de rechter uw verzoek heeft 
afgewezen.
- Als u met uw kinderen uit 
huis dreigt te worden gezet, 
omdat u door omstandigheden 
buiten uw schuld de woonlas-
ten niet meer kunt betalen. 
U moet al woonkostentoeslag 
krijgen van de gemeente. 
- In een enkel geval kan man-
telzorg een reden zijn voor 
urgentie. U moet dan wel een 
zelfstandige woning achter-
laten (niet per se in Amster-
dam).

U krijgt sowieso géén urgen-
tieverklaring om de volgende 
redenen: 
- Als u uw woning te klein 
vindt.
- Als u een startend gezin bent 
en nog geen eigen woning 
hebt.
- Als u problemen hebt op 

het adres waar u inwoont, of 
als er problemen zijn met de 
woonomgeving. Dus niet bij: 
geluidsoverlast, burenruzies 
enzovoort.
- Als u gaat scheiden en geen 
kinderen hebt, of niet de zorg 
over die kinderen.
- Als u voor uw werk moet 
verhuizen naar de regio Am-
sterdam.
- Als u een medische behande-
ling ondergaat in een Amster-
dams ziekenhuis.

Daarnaast zijn er nog allerlei 
voorwaarden waaraan u moet 
voldoen, en moet u er zelf al-
les aan hebben gedaan om het 
probleem op te lossen. Andere 
oplossingen zijn niet mogelijk 
of u hebt ze allemaal al gepro-
beerd, en u heeft de situatie 
niet zelf veroorzaakt of u had 
deze niet kunnen voorkomen.
Als u een rolstoelwoning 
nodig hebt, kunt u contact op-
nemen met de WMO-helpdesk 
via 0800-0643. U hoort binnen 
8 weken of u de beschikking 
voor een ‘volledig rolstoel-
geschikte woning’ krijgt, en 
vanaf wanneer u via Wo-

ningnet kunt reageren op het 
woningaanbod voor rolstoel-
geschikte woningen.
Denkt u dat u mogelijk in 
aanmerking komt voor 
urgentie? Dan is de eerste 
stap om contact op te nemen 
met de gemeente, via 14020. 

Welke taken heeft het bestuur 
van de VvE eigenlijk en wat 
is de rol van een beheerder? 
Denkt u erover om bestuurslid 
te worden of bent u al be-
stuurslid? Laat u tijdens deze 
cursusavond informeren over 
de taken en verplichtingen. 
Beide cursussen zijn gratis te 
bezoeken. Meld u vooraf aan 
door een email te sturen naar 
aanmelden@wooninfo.nl met 
uw naam, adres en de cursus 
die u wilt bijwonen, want vol 
is vol. #

Heeft u hier hulp bij nodig? 
Kom dan naar ons spreekuur, 
elke maandag tussen 18.30 
en 20 uur en elke woensdag 
tussen 9 en 12 uur aan de 2e 
Boerhaavestraat 46-H. Bellen 
of mailen kan ook, op 020-
5230150 of oost@wooninfo.nl. #

Laaggeletterdheid, een probleem waar de burgers van Amsterdam (ook) 
vaak mee te kampen hebben maar weinig over weten. Smoesjes als ‘ik heb 
mijn bril niet bij me’ of ‘dat formulier vul ik thuis wel in’ worden vaak ge-
bruikt om laaggeletterdheid te verbergen. 
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Vrijwilligerswerk doen in je eigen buurt: leuk! 
Post Oost helpt bewoners mee te doen. Post Oost Plus geeft extra 
steun als dat nodig is. Vanuit Post Oost Plus zijn er filmpjes gemaakt 
die laten zien hoe het werkt. Bekijk nu het derde filmpje waarin 
duidelijk wordt hoe leuk het is om vrijwilligerswerk te doen in je eigen 
buurt.  
Bekijk het filmpje op Youtube Post Oost: 

 

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

 

Post Oost helpt bewoners meedoen! 

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  

 

Middels rituele spelvormen, zoals de HerinnerDingen en het 
Ganzen Pad, deelden een groep 60+’ers verhalen en herinneringen 
die vervolgens zijn verbeeld in theatrale presentaties. Het zijn 
hun eigenzinnige immateriële nalatenschappen vol van liefde, 
pijn, humor en wijsheid. Als je komt kijken in december krijg je 
na afloop een kijkje in de keuken van Testament Ongekend!
In Oost kun je op donderdag 28 december in Studio K. (Timorplein 
62) naar een middagvoorstelling van 14.00 tot 16.30 uur en naar 
een avondvoorstelling van 19.30 tot 22.00 uur. Reservering en 
informatie: 06-41382831 en ida@idavanderlee.nl. #

Op 5 januari start een nieuwe groep. 60+’ers die ook hun geeste-
lijke testament willen opmaken kunnen zich melden, ook dan via 
06-41382831 en ida@idavanderlee.nl. 

Testament Ongekend! 

Een mens laat niet alleen geld en goederen na, maar 
ook inzichten, levenservaring, humor en liefde.

Oostblok wilde een Cultuurhuis 

De locatie aan het Sajetplein 
heeft een te kleine zaal – er 
kunnen maximaal 80 mensen 
komen kijken naar een voor-
stelling – en is niet centraal ge-
noeg gelegen in het stadsdeel. 
Dat is de reden dat de directie 
van Oostblok al langere tijd 
zoekt naar mogelijkheden een 
andere locatie te betrekken. 
Van hen kwam het voorstel 
om in het CBK-gebouw in 
Oostpoort een multidiscipli-
nair huis te realiseren.

Cultuurhuis
Door Oostblok, CBK en het 
stadsdeel is de afgelopen 
maanden uitgebreid gespro-
ken en onderhandeld over 
zo’n multidisciplinair huis, 
een Cultuurhuis. Het CBK 
zou een plek worden waar 
podiumkunst, beeldende 
kunst en cultuureducatie 
samenkomen, als combinatie 
uniek in Amsterdam. Voor 
een professioneel programma 
en een uitstraling die past bij 
de omvang en diversiteit van 
Amsterdam Oost met 140.000 
inwoners zou in het CBK een 

middelgrote theaterzaal moe-
ten worden gerealiseerd.
Er zijn in Amsterdam vier cul-
turele vestigingen die de be-
naming Cultuurhuis hebben, 
te weten Bijlmer Parktheater 
(Zuidoost), Podium Mozaïek 
(West), de Tolhuistuin (Noord) 
en De Meervaart (Nieuw-
West). Een vijfde Cultuurhuis 
in Oost zou een logische uit-
breiding zijn.

Plannen van tafel
De gesprekken tussen Oost-
blok en het stadsdeel over 
een Cultuurhuis zijn gestaakt, 
werd uit een persbericht van 
Oostblok eind oktober dui-
delijk. Artistiek leider van 
Oostblok Marijke Schermer 
licht daarin toe: ‘Met het 
staken van de gesprekken met 
Oostblok daarover, en een 
bezuiniging op Oostbloks toch 
al te krappe budget in 2018 is 
dat plan van tafel en laat het 
stadsdeel deze kans lopen. Een 
gedegen motivatie hiervoor is 
vanuit het stadsdeel niet gege-
ven. Wij kunnen niet langer in 
het duister tasten en door-

Tekst: Arie van Tol 

modderen. Niet meer antici-
peren op een betere toekomst 
en daarbij deze bezuiniging 
realiseren betekent dat ik mijn 
ideeën voor Oost moet laten 
varen.’ 
Ze heeft net als zakelijk leider 
Anne Houwing de conclusie 
getrokken dat verder gaan 
geen zin heeft. Beiden ver-
trekken per 1 januari 2018 bij 
Oostblok. Het bestuur betreurt 
het vertrek, maar begrijpt 
het. Het is niet het einde van 
Oostblok.

Minimale vorm
Zodra duidelijk werd dat de 
plannen voor een Cultuurhuis 
geen serieuze kans kregen van 
het stadsdeel, is voor 2018 een 
aangepast beleidsplan inge-
diend bij het stadsdeel om het 
theater in afgeslankte vorm te 
continueren. Concreet bete-
kent dat dat het programma 
zal halveren en de verhuur-
activiteiten verder moeten 
toenemen.
Er is overigens wel formeel 
bezwaar gemaakt tegen de 
opgelegde bezuiniging. Hoe 

Cultuur staat voortdurend onder druk. Het stadsdeel heeft enige tijd geleden 
al door laten schemeren of Oostblok of het CBK te willen sluiten. De directie 
van Oostblok, - Marijke Schermer en Anne Houwing - bepleit de komst van 
een cultuurhuis in Oost. 

dan ook heeft het bestuur van 
Oostblok de intentie om het 
theater als culturele plek te 
behouden en beraadt zich op 
de mogelijke invulling hier-
van.

Onduidelijk
Van sluiting van dan wel de 
locatie aan het Sajetplein dan 
wel het CBK lijkt nog niet 
direct sprake. Vraag is wel of 
bezuinigingen een vruchtbaar 
gebruik van de beide cultu-
rele plekken nog voldoende 
mogelijk maakt. Al te gemak-
kelijk horen we dan politici en 
ambtenaren elkaar napraten, 

dat subsidies niet van deze tijd 
zijn, dat er via crowdfunding, 
sponsoring en advertenties ex-
tra inkomsten kunnen worden 
gevonden.

Of dat Cultuurhuis er echt niet 
gaat komen is overigens hele-
maal niet zeker. Ongetwijfeld 
zijn er officieuze gesprekken 
gaande, tussen stadsdeel en 
Oostblok misschien, maar mis-
schien ook wel tussen andere 
partijen. Het is onduidelijk. 
Kennelijk is dit ook niet een 
onderwerp dat zich leent voor 
participatie, voor een stem 
van het publiek. #

Tekst: Ida van der Lee 



Nummer 197DWARS DOOR DE BUURT

Coördinatie en Stinks: Connie Dekker, tekst: Ron de Zeeuw

Vogelveren zijn rede-
lijk waterdicht. Regen 
raakt de oppervlakte 
van de veren en rolt er 
dan af zonder de huid 
te raken. 
In een licht buitje zie je hoe 
vogels hun veren opzetten 
om warm te blijven maar als 
het hard regent trekken ze 
hun veren strak om zich heen 
om ze beter water-afstotend 
te maken. Als het maar blijft 
regenen is er een klassieke 
houding: vogels zitten rechtop 
met opgetrokken schouders, 
kop ingetrokken en snavel 
recht vooruit de regen in. Op 
die manier sparen ze energie 
en blijven ze het best warm. 
Vooral spreeuwen kun je vaak 
zo zien zitten. 

Maar wat doen vogels 
als het maar blijft re-
genen? Roodborstjes, 
vinken, mezen, duiven, 
kraaien? 
Dat hangt een beetje van de 
soort af, en vooral van de 
grootte. Grote vogels als kraai-
en en duiven kunnen langer 
zonder eten dan kleine pietjes. 
Ze kunnen dus langer schuilen, 

als het moet dagenlang. Hele 
kleine vogels kunnen dat niet. 
Ze moeten eigenlijk de hele 
dag door eten anders worden 
ze al snel te zwak. 

Roodborstjes zie je ook 
als het regent op de 
grond rondscharrelen. 
De regen brengt lek-
kere wormen aan de 
oppervlakte! 
Mussen en vinken en andere 
zaadeters lijken er ook in te 
slagen bij harde regen eten 
te vinden, zaadjes die uit de 
bomen spoelen of in het gras 
zichtbaar worden. Maar net zo-
als iedereen houden ze er niet 
van om doornat te worden, als 
je net bent krijg je het koud en 
dan loop je snel een ziekte op 
het lijf(je).

Insecteneters houden 
nog het minst van 
de regen. Ze hebben 
het dan heel zwaar. 
Ze hebben weinig vet 
en krijgen het snel te 
koud.
Ze zijn meestal ranke vogeltjes 
om snel achter hun prooi aan 
te kunnen vliegen. Vliegenvan-

gers bijvoorbeeld. Je herkent 
ze aan hun dunne snaveltjes. 
Ze hebben maar weinig vet en 
kunnen niet lang zonder eten. 
Als het hard regent koelt het 
snel af en insecten houden op 
te vliegen en rond te kruipen. 
Van de plekjes waar ze hen 
normaal vangen zijn ze vaak 
allang weggespoeld. De in-
sectenetende vogels zie je ten 
einde raad op de grond naar 
dode insecten zoeken maar 
dan is het vaak al te laat en 
gaan ze het niet overleven. 

Roofvogels lijken in de 
regen zo ongelukkig als 
natte katten. 
Je ziet misschien wel eens een 
natte buizerd op een tak zitten. 
Door hun grootte blijven ze 
relatief lang warm, veel langer 
dan kleine vogeltjes. Grote 
dingen bewaren hun tempera-
tuur beter. Zowel warme als 
koude dingen. Een grote ijs-
schots dobbert maandenlang 
rond in zee. Een ijsblokje uit 
de koelkast smelt in een paar 
minuten. Na een echt hevige 
regenbui duurt het soms wel 
een dag voor een roofvogel 
weer droog genoeg is om goed 
te kunnen vliegen.   

Hoe erg is nat??  

Kleddernat, zeiknat en doornat!

Als het regent word je 
nat en koud. Daar hou-
den mensen niet van.
Veel dieren houden ook niet 
van nattigheid. Katten bijvoor-
beeld.... Waarom eigenlijk? 
Sommigen denken dat katten 
niet nat willen worden omdat 
hun haar dan in de war raakt. 
Voor vogels is het wel fijn 
natuurlijk dat een kat niet van 
regen houdt. Dan wordt er 
niet op ze gejaagd. Ook is de 
kans op andere roofdieren wat 
kleiner als het keihard regent. 
Want vossen en honden wor-
den ook niet graag helemaal 
doornat. Ze koelen dan teveel 
af en dat is riskant als je geen 

warm huis hebt waar je snel 
naar toe kan.

Maar... wat doen vo-
gels als het echt hard 
regent? Hard en lang. 
Dagenlang. 
Over eenden en andere wa-
tervogels hoeven we het niet 
te hebben. Die vinden dat fijn. 
Ze hebben vetklieren waar-
door hun veren waterafsto-
tend zijn. Als het lang regent 
stijgt het water en komen er 
stukken land onder water te 
staan en zijn er meer kansen 
op een lekker hapje. Meer 
insecten die verrast wor-
den, meer zaadjes die boven 
komen drijven. En dat is fijn. 

Dit punk pimpelmeesje streek neer op het balkon van Kristof Borkowski

#DWARS

Deze kleddernatte kat lijkt een beetje op een doornatte uil

Stinks vraagt zich af, krijgen we een witte kerst of gaat het weer dagenlang regenen? 

Het regent! Lucy schuilt in het vogelhuisje

voor de jeugd
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