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#DWARS
Redactioneel

Door: Arie van Tol

Op 5 februari, net vóór u deze 
Dwars onder ogen hebt gekre-
gen, is definitief bekend welke 
partijen, lijsten en individuen 
op het verkiezingsbiljet zullen 
staan bij de verkiezingen in uw 
gebied. Niet bekend is welke 
standpunten er toe doen op ge-
bieds- dan wel stadsdeelniveau, 
en niet bekend is welke stand-
punten de kandidaten hebben.
In dit laatste nummer vóór de 
verkiezingen van 21 maart laten 
we daarom de verkiezingen in 
het stadsdeel aan ons voorbij 
gaan. Wel is er aandacht voor de 
gemeenteraadsverkiezingen.
Later dit jaar, als de stadsdeel-
commissie nieuwe stijl op gang 
in werking is, zullen wij de ge-
kozenen regelmatig vragen naar 
welke zogeheten zwaarwegende 
adviezen zij hebben ingebracht 
bij hun drie benoemde bestuur-
ders en wat ze opleveren.
Want de neiging de politiek links 
te laten liggen mag dan sterk 
zijn, met zo veel democratische 
onverschilligheid bij politici, de 
noodzaak van politieke beïn-
vloeding blijft.
Als jij er over wilt schrijven – of 
over andere onderwerpen –, 
graag. Meld je als vrijwilliger bij 
Dwars: dwarskrant@gmail.com 
of 06-42807805. #

Column Door: Carolien van Welij

Ik zag de schim van een vreemde hond in het Diemerpark. Het 

was ochtend, de wereld was grijs van de mist. Dichterbij zag ik 

een smalle snuit, een dikke staart, een rood-oranje-bruine kleur. 

De vreemde hond was een vos. Hij keek me aan, stak het fietspad 

over en liep tussen de bramenstruiken door naar beneden. Met 

rustige stappen en toch razendsnel. Ik wilde hem langer zien, 

méér zien van die mooie vacht. Ik stapte van mijn fiets, volgde 

met mijn ogen het paadje. Niets. Geen spoor, geen glimp van de 

pluimstaart.

‘Een vos in het Diemerpark – dat verbaast me niets,’ kreeg ik als 

reactie toen ik iemand vertelde over de vos. Tja, verbazingwek-

kend is het misschien niet. Ik weet dat er vossen in Amsterdam 

zijn. Kijk maar de film Amsterdam Wildlife in het Eye. En het 

Diemerpark zit vol met konijnen. Dus ja, het is niet zo vreemd dat 

daar ook vossen wonen. Maar daar gaat het niet om. Het ging mij 

om de bijzondere ervaring: ik had een vos in de ogen gekeken! 

De mist maakte het moment zo magisch. De verschijning van die 

oranje vossenkop in de grijze verstilde wereld had iets van een 

Mariaverschijning, iets bovennatuurlijks. Die ochtend was er geen 

gejuich op de sportvelden, er waren geen groepjes kletsende 

Vos    
wielrenners met inhaalmanoeuvres, de sportvelden waren 

verlaten, geen skaters, geen zacht gedreun van de vrachtschepen. 

De mist had een deel van de wereld uitgegumd: de elektriciteits-

centrale bestond even niet, de flats langs het kanaal waren nooit 

gebouwd, de hoogspanningsmasten zag je alleen als je je best 

deed. Het was windstil en met maar een paar meter zicht eiste 

het hier en het nu alle aandacht op. De witte haren op de borst 

van de vos gaven licht. Maria heeft de gewoonte om te ver-

schijnen als iemand alleen is. Gelukkig had ik een getuige. Het 

was mijn dochter die als eerste die gekke hond opmerkte.

Sindsdien hoop ik op een weerzien met de vos. Als ik door het 

Diemerpark fiets, speur ik naar de paadjes tussen de struiken. 

Tevergeefs. Ik kan de kans vergroten door eerder in de ochtend 

te gaan, door me te verschansen achter een bramenstruik, in 

onopvallende kleuren gekleed en met een verrekijker om de nek. 

Zelfs als ik de vos dan zou zien, zal het niet de ervaring zijn die ik 

zoek. Unieke ervaringen zijn niet af te dwingen. Al willen reis-

organisaties ons dat doen geloven. De werkelijk unieke ervaringen 

zijn niet te koop, en niet te herhalen. Ze verschijnen. #

Reageren? Dat kan via post@carolienvanwelij.nl 

Schrijf je Straat is de verhalen-
wedstrijd van Schrijvers uit 
Oost voor iedereen die schrijft. 
Behalve korte verhalen zijn 
ook liedteksten, spoken word 
en gedichten welkom, zo-
lang de inzending zich maar 
afspeelt tegen de achtergrond 
van Amsterdam Oost. Het 
maximum aantal woorden is 
1000. Ook mensen die niet in 
Oost wonen kunnen meedoen.

De deadline voor de tweede 
ronde is 1 maart 2018. Zend 
voor die datum je verhaal of 
gedicht naar teuntje@schrij-
versuitoost.nl o.v.v. Schrijf je 
Straat. De winnende inzen-
ding wordt gepubliceerd in de 
volgende Dwars.

De derde ronde heeft als ui-
terste datum 1 april 2018. Ook 
van die ronde is de winnaar 
verzekerd van publicatie in 
Dwars. 
De uiteindelijke winnaar na 
drie ronden wordt bekend ge-
maakt in het 200ste nummer 
van Dwars. Hij/zij ontvangt 
een geldprijs van 500 euro 
en maakt kans opgenomen te 
worden in het volgende deel 
uit de reeks Oost en Meer Oost 
van uitgeverij Babel & Voss.
Een jury bestaande uit de 
Schrijvers uit Oost-redacteu-

ren Maaike Bergstra, Teun-
tje Klinkenberg en Jessica 
Swinkels en DWARS-hoofdre-
dacteur Arie van Tol – zal zich 
met de grootst mogelijke zorg-
vuldigheid over de inzendin-
gen buigen. Door inzending 
verklaar je je akkoord met 
publicatie, maar mocht je ver-
haal 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 schrij-
vers die wonen en werken in 
Amsterdam-Oost. 

Verhalen van Schrijf je Straat-
winnaars Simone van Saar-
loos, Eva Kelder, Roos van Rijs-
wijk, Pieter Olde Rikkert, Derk 
Fangman, Ebru Akyildiz, 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. #

Schrijf je Straat 
De winnaar van de eerste van drie rondes Schrijf 
je Straat is geworden Méland Langeveld met het 
verhaal Vertrouwd portret. Het is te lezen op 
pagina 3, de pagina hiernaast. We hopen dat het 
nog meer mensen aanzet tot het zelf schrijven 
en inzenden van een verhaal. 

Colofon
Dwars door de buurt is een onafhan-
kelijke lokale krant die 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 199 verschijnt vrijdag 30 maart 
2018, de deadline voor uw bijdrage is 
donderdag 8 maart 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, HJS, OAR en !Woon

Druk: Rodi Rotatiedruk

Zie voor meer informatie: 
www.schrijversuitoost.nl of 
mail naar: teuntje@schrijvers-
uitoost.nl

Linnaeus Live 

Natuurlijk is er ook sprake 
van interactie tussen de twee 
schrijvers. Bijzonder onderdeel 
van het programma is de keuze 
van een favoriet bibliotheek-

boek door beide gasten, Uit de 
Kast. Linnaeus Live is elke laat-
ste donderdag van de maand, 
van 19.00 tot 20.00 uur. De 
entree is slechts 5 euro, en 

zelfs gratis voor houders van 
een bibliotheekpas. Vooraf is er 
soep, ook gratis. De komende 
drie data zijn 22 februari, 29 
maart en 26 april. De boeken 
Ondanks de zwaartekracht 
van Suzanna Jansen en Goede 
bedoelingen van Marie Louise 
Schipper staan op 22 februari 
centraal. Linnaeus Live is een 
samenwerking van OBA Lin-
naeus, Schrijvers uit Oost en 
Linnaeus Boekhandel. #

In OBA Linnaeus wordt op donderdag 22 februari 
de reeks gesprekken met telkens twee schrijvers 
hervat. Recent gepubliceerde boeken zijn de basis 
van interviews die door Maaike Bergstra dan wel 
Teuntje Klinkenberg worden geleid. 
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Vertrouwd portret 

Haar oude overbuurman zit al jaren elke 
ochtend bij het raam. Marieke zwaait 
altijd even naar hem en hij wuift dan 
met een broos gebaar terug.
   Maar nu ze de gordijnen in de achter-
kamer openschuift, valt haar oog op de 
lege etagewoning aan de overkant. Haar 
overbuurman is verdwenen. Twee lich-
tere plekken op het bloemetjesbehang 
markeren de plaats waar het vredige 
heidetafereeltje en het portret van zijn 
overleden vrouw hingen, de spijkers 
zitten nog in de muur. De boekenkast, de 
tafel met het kleedje, de hanglamp en de 
zachtgroene fauteuil, die sinds de dood 
van zijn vrouw onbezeten bleef, zijn in 
rook opgegaan. 
   Vlak voor de geboorte van Tommie 
komt ze hem nog in de supermarkt te-
gen. Ze groet hem. Zijn blik verraadt dat 
hij moeite heeft haar te plaatsen en zelf 
duurt het ook enkele seconden voordat 
Marieke hem als haar overbuurman kan 
plaatsen. Weggerukt uit zijn omgeving 
is haar vertrouwde beeld van hem even, 
gelijk een storing op televisie, aan het 
flikkeren. Hij kijkt naar haar uitpuilende 
buik en vraagt haar wanneer het zover 
is?
   Nu ziet Marieke hem weer voor zich, 
aan tafel, waar hij bedachtzaam de 
vakjes met letters opvult. Af en toe raad-
pleegt hij het woordenboek. De eenzaam 
overgebleven haren op zijn kale hoofd 
zijn steil naar achteren gekamd. De 
oude, zwarte poes zit kaarsrecht voor 
hem op tafel. Bedaard volgen haar ogen 
zijn handbewegingen. Hij kijkt op van 
zijn kruiswoordpuzzel en aait haar over 
de kop. Dan drukt ze haar kont de lucht 
in, rekt zich uit en gaat midden op het 
puzzelboekje staan. Demonstratief legt 
hij zijn vulpen neer, staat moeizaam op 

Tekst: Méland Langeveld 

en schuifelt naar de keuken. Met een 
souplesse die niet echt meer bij haar 
leeftijd past, springt ze via de stoel op 
de grond en gaat achter hem aan. Uit de 
koelkast pakt hij een blikje en schuift de 
vleesbrokjes in het voederbakje. Traag 
likt ze aan de gelei terwijl hij de fluitke-
tel vult en op het vuur zet. Uit het kastje 
boven het granieten aanrecht pakt hij 
uit een blik een theezakje, rommelt aan 
het touwtje en hangt het in de theepot. 
Onder zijn pullover draagt hij een over-
hemd, zonder stropdas. Hij wendt zich 
naar het raam, kijkt en wuift naar haar. 
Marieke beantwoordt zijn groet.
   Maar nu is hij er niet meer. Het gor-
dijn, met het keukengereimotiefje, is 
weg. De ijzeren gordijnrail is grotendeels 
losgeraakt en helt als een zinkend schip 
voorover. De gordijnstof lijkt er in de 
haast te zijn afgerukt; het keukenkastje 
staat wijd open. De vertrouwdheid 
van het kale hoofd dat ’s avonds boven 
de stoel uitsteekt, en het opflitsende 
gekleurde licht van de televisie zijn 
voorgoed verdwenen.
   Waar zou zijn poes zijn gebleven? 
   Wat steekt het leven toch bizar in el-
kaar. Ze zit hier met een hummeltje dat 
bijna twee dagen nodig had de wereld 
te begroeten en voor Marieke bestond 
daarbuiten niets meer. Het leven achter 
de gordijnen stond stil als een film die 
brak en waar iedereen ineens aan de 
grond genageld stond totdat er een gat 
in het celluloid brandde en ze in as 
opgingen. Voorts bleef de haspel van de 
projector zinloos doordraaien en het 
getik van het laatste eindje film leek op 
de klok in de huiskamer. Terwijl zíj aan 
het opkrabbelen is, heeft híj het leven 
vaarwel gezegd en zijn de sporen van 
hem zorgvuldig gewist.

   Opgeschrikt door het gekrijs van Tom-
mie loopt Marieke snel naar het voor-
kamertje en haalt hem voorzichtig uit 
zijn wiegje. Op de bank knoopt ze haar 
blouse open, schuift de bh omhoog en 
legt hem aan. Terwijl hij gretig sabbelt, 
bedenkt ze dat haar overburen waar-
schijnlijk geen kinderen hadden. Nooit 
zag ze er jong volk over de vloer en ner-
gens in huis hingen of stonden portret-
ten van kinderen.
   
Enkele weken later verlicht een kaal 
peertje aan de overkant de achterkamer. 
Aan het raam een tafel met twee stoelen, 
in de hoek een matras op de grond en 
her en der opeengestapelde verhuisdo-
zen. Een jongen komt naakt de kamer in 
gelopen met in zijn hand een blikje bier. 
Hij gaat op het raam af en kijkt naar de 
tuintjes beneden. Schaamteloos krabt 
hij aan zijn geslacht, terwijl Marieke 
in de keuken wacht tot het theewater 
kookt. De nieuwe overbuurman in vol 
ornaat. Zijn penis hangt als een dooie 
pier tussen zijn lange benen. Achter hem 
nadert een donkerblond meisje met lang 
krullend haar. Ze heeft spitse borsten en 
haar schaamhaar is in een smal verticaal 
lijntje geschoren. In haar navel glinstert 
een piercing. Stilletjes besluipt ze haar 
prooi. Via de weerspiegeling moet hij 
haar zien, maar hij laat zich verrassen. 

Zijn geslacht zwelt aan. Haar handen 
omsluiten zijn middel en ze drukt 
zich tegen hem aan. Dan dwalen haar 
handen af naar zijn geslacht die recht 
omhoog gepriemd staat. Hij zet het blikje 
bier op de vensterbank. Als een krolse 
poes trekt het meisje hem mee naar het 
matras en ze laten zich op het matras 
vallen. Zijn hand glijdt langs haar dijen 
omhoog. Ze spreidt haar benen. Zijn 
vingers zakken in haar weg. Ze liggen 
precies op de plek waar de zachtgroene 
fauteuil altijd stond; de lichtere plekken 
op het behang, waar het schilderijtje en 
het portretje hingen, zijn nog zichtbaar. 
Marieke voelt haar wangen gloeien. Het 
tafereel heeft haar danig opgewonden. 
Ze heeft zin in seks en dat is voor het 
eerst sinds maanden. Schuld borrelt als 
moerasgas omhoog. Ze loopt naar het 
kamertje van Tommie die vredig in zijn 
wiegje ligt te ronken, naast zijn hoofdje 
twee fluweelzachte beertjes. Het deken-
tje is van hem afgegleden. Voorzichtig 
schuift ze het over zijn lijfje en aait hem 
over de enkele haartjes op zijn bolletje. 
Wanneer ze in de achterkamer terug is, 
werpt ze een blik naar de overkant. Ze 
zijn nog steeds druk met elkaar in de 
weer. Marieke wendt haar gezicht af, 
loopt naar de voorkamer en hoopt dat 
dit niet haar vertrouwde portret gaat 
worden. #

DWARS is rijk...
aan artikelen uit en over de buurt. Artikelen over buurtbewoners die zorgen 
dat onze buurt mooi groen is, artikelen over cultuur zodat wij onze geest 
kunnen verrijken en aan artikelen over politieke onderwerpen.

DWARS is rijk...
aan inzet, enthousiasme en bevlogenheid van schrijvers, fotografen, 
vormgevers en bezorgers.

DWARS is rijk aan...
tevreden, kritische en trouwe lezers.

DWARS is rijk aan...
bijkomende activiteiten zoals de maandelijkse talkshow Dwars door Oost in 
de Jungle (de eerste woensdag van de maand) en het Mediacafé, de laatste 
donderdag van de maand.

Aan rijkdom geen gebrek, wel aan financiële middelen om Dwars onafhanke-
lijk en zonder veel commercie te blijven maken, ook in een papieren versie. 

Daarom: Steun Dwars en wordt vriend!
U kunt vriend worden van Dwars met een jaarlijkse donatie. 
Als tevreden lezer kun je een bijdrage leveren door 10 of 25 euro over te 
maken op rekeningnummer NL63 ASNB 0706 8038 17 om zo voor een 
kalenderjaar Vriend van DWARS te worden. Vermeld bij de overschrijving 
naam, e-mailadres en Vriend van DWARS. 

De drie beste inzendingen van de Schrijfwedstrijd:
1.  Vertrouwd portret – Méland Langeveld
2. Vandaag wassen we niet af – Reineke Schermer
3. De ooms en tantes van de Helmholtzstraat –
 Han Maas

#DWARS
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 ‘De tocht was soms zwaar maar door 
de vele interessante ontmoetingen en 
onverwachte gebeurtenissen ook erg 
leuk,’ vertelt  Nic van der Riet. ‘Fietsen 
geeft mij een gevoel van vrijheid, niet 
weten waar je aan het eind van de dag 
uitkomt en wat je meemaakt. Maar 
het is ook weleens te gek, bijvoorbeeld 
toen, na een lange vermoeiende tocht, 
de twee overnachtingsplekken gesloten 
waren. Het was al donker. Nadat ik 
diverse mensen had aangesproken die 
mij niet konden helpen, ontmoette ik 
Francesco. Hij bracht mij en mijn fiets in 
een bestelbus 18 km verderop naar het 
dichtstbijzijnde hostel. Ik ben ook een 
keer verdwaald, ik kwam uit op  
een voetpad midden tussen de bomen 
en rotsen. Twee uur en tien kilometer 
verder was ik weer terug bij het begin-
punt.’ 
Met deze tocht wil Van der Riet studen-
ten ook laten zien dat je met motivatie 
en doorzettingsvermogen iets kunt  
bereiken dat in eerste instantie onmo-
gelijk lijkt. ‘En zo heeft het ook gewerkt, 
toen ik vertrok was er € 7.800,- gedo-
neerd. Onderweg is er nog € 700,- bij-
gekomen. Ook van onbekenden en 
hoteleigenaren. Van der Riet: ’Het was 
bijzonder om te merken dat hoe armer 
de mensen waren, hoe guller en  
gastvrijer. Armoede deelt men eerder 
dan rijkdom’.

Aankomst in Gambia
In Banjul wachtten 20 fietsers van de 
Gambian Cycle Federation Van der 
Riet op voor de laatste tien kilometer. 
Ondertussen was ook zijn businesspart-
ner Ger Schep naar Gambia gekomen 
om aanwezig te zijn bij deze laatste 
kilometers. Een auto met studenten van 
The Gambia Technical Training Insti-
tute reed mee in de escorte. Het zag er 
allemaal prachtig uit, met veel vlaggen 
en lawaai.
Op de campus werd de hele colonne 
hartelijke ontvangen door management, 
leraren en studenten. 
De sponsorgelden zijn gebruikt om 62 
jongeren naar school te laten gaan. Van 
de 62 jongeren volgen er 44 de tech-
nische vervolgopleiding. Van der Riet: 
‘Eén meisje volgt de kleermakersoplei-
ding, twee meisjes de Travel & Tourisme 
school, één jongen de YMCA hotelschool 
en één meisje een accountantsoplei-
ding.’ 

Zonnepanelen
Van der Riet blijft in direct contact met 
de jongeren via email of WhatsApp. ‘Zij 
zijn erg gemotiveerd en realiseren zich 
dat ze nu de kans krijgen op een betere 
toekomst.’
Naast financiering van de opleiding 
voor jongeren is de ontwikkeling van 
duurzame economische zelfstandigheid 

van de plaatselijke gemeenschap be-
langrijk. Van der Riet en Schep bezoch-
ten daartoe bedrijven op het gebied van 
zonne-energie en landbouw. Zij zorgen 
ervoor dat Gamsolar, een bedrijf in zon-
nepanelen, en het trainingsinstituut op 
het dak van de opleiding zonnepanelen 
aan laten leggen door de leerlingen. 

Irrigatie
Ook spraken zij in een bijeenkomst met 
24 lokale boeren over de aanplant van 
nieuwe gewassen, vergroting van de 
afzet door export en over de klimaatver-
andering. In de regentijd valt nu minder 
neerslag en in kortere periodes. Van der 
Riet: ‘Als ze irrigatiesystemen aanleg-

gen, kunnen de boeren vaker per jaar 
oogsten. Ook werken ze nog nauwelijks 
met machines, daar valt nog veel te 
ontwikkelen. We zoeken nu samenwer-
king met Nederlandse bedrijven en de 
universiteit van Wageningen. Dat is nu 
het volgende project.’ #

Van der Riet en Schep werken samen 
met de Stichting www.dohantu.nl. Als 
je hun initiatieven wilt steunen, kun 
je storten op bankrekening NL74 TRIO 
0197898106 onder vermelding van ‘be-
roepsonderwijs Gambia‘.  
Voor meer informatie: nicvanderriet@
gmail.com of tel 0636263997  
www.nicvanderriet.waarbenjij.nu. 

Armoede wordt eerder gedeeld 
Tekst: Rose Bartholomé | Fotografie: Nic van der Riet 

Als ik de ruimte binnenkom waar de 
vluchtelingen een soort woonkamer 
hebben ingericht, is het daar stervens-
koud. Er zitten ongeveer vijf mannen 
bij elkaar. Ze stellen zich aan mij voor: 
Ahmed, Khalid, Adam, Mohammed. Ze 
komen uit Eritrea, Somalië, Sierra Leone 

en Soedan.
Ze hebben deze kerk aan de James 
Wattstraat gekraakt. Hiervoor zaten ze 
op het Zeeburgerpad in het voormalig 
Juttersdok. Nu geeft een bouwdeur 
toegang tot de lege kerk, waarin ze een 
ruimte in gebruik hebben. De capaciteit 

van het aanwezige elektra is echter te 
weinig om alle ruimtes te verwarmen. 
Er is provisorisch een lamp opgehangen 
en er staan wat stoelen en een tafeltje.

Geen weg terug 
Een paar mannen spreken goed Engels 
en geven antwoorden op mijn vragen, 
maar omdat het mij te koud is om hier 
lang te blijven, maken we een afspraak 
om verder te spreken in meer com-
fortabele omstandigheden.  Het is erg 
belangrijk voor mijn gesprekspartners 
om te benadrukken dat ze alleen pan-
den kraken die al lang leegstaan.  En dat 
ze deze kerk aan de James Wattstraat 
ook zullen verlaten, zodra de wettige 
eigenaar het gebouw nodig heeft om 
daar werkzaamheden te beginnen. Het 
idee dat ze iets crimineels doen probe-
ren ze te vermijden, hoewel ze wel vaak 
het gevoel hebben, dat ze als criminelen 
behandeld worden.
Ze leggen me uit, dat ze geen status heb-
ben gekregen, maar ook niet naar hun 
eigen land terug kunnen. Dat is vaak 
niet veilig en de Nederlandse overheid 
laat ze daar ook niet naar terug gaan. Ze 
worden niet door de gemeente onder-
steund in het vinden van huisvesting, 
werk en/of scholing. Ze zouden terecht 
kunnen in de bed-bad-broodopvang 
maar daar moeten ze dan overdag weer 
uit. En een aantal mannen heeft proble-
men met het strenge regime. Er is een 
gebrek aan zelfbeschikking, sommigen 
noemen het zelfs een detentie-regime.
 
Menselijkheid niet verliezen
Het Vluchtelingencollectief ‘Wij zijn 
hier’ strijdt al vijf jaar voor een normaal 
leven voor deze mensen. Vaak kun-
nen ze wel een nieuwe asielaanvraag 

indienen, maar in de tussentijd hebben 
ze nergens recht op en kunnen ze geen 
aanspraak maken op voorzieningen om 
in hun primaire levensonderhoud te 
voorzien. En zekerheid dat ze deze keer 
wel een status als vluchteling zullen 
krijgen is er niet.
Het valt mij op, hoeveel de mannen zelf 
al doen om in deze omstandigheden 
hun menselijkheid niet te verliezen. Na 
twaalf uur mogen ze de keuken van de 
bed-brood-bad-opvang gebruiken en 
dan koken ze voor grote groepen. Dat 
doen ze ook bij de Kaskantine bij het 
Westerpark. Ze geven lessen en colle-
ges aan hogescholen, presentaties aan 
universiteiten, een dance-show en een 
benefit-party. En dan staat er ook nog 
een nieuwe productie in Frascati op het 
programma. De vorige productie die in 
samenwerking met professionele the-
atermakers werd gemaakt, liet het pu-
bliek zelf beleven hoe het is om in een 
bureaucratisch web te belanden tijdens 
je asielaanvraag en wat het betekent om 
eindeloos te moeten wachten. In april 
komt hierop een vervolg.

Bezoek welkom
In Amsterdam Oost hebben de kerken 
deze groep humanitair ondersteund, en 
met kerst een gezamenlijke kerstviering 
georganiseerd. De vluchtelingen zijn 
hier erg blij mee, want op deze manier 
wordt duidelijk dat ze als mens worden 
gezien. Ook bezoek in de kraakpanden 
wordt enorm op prijs gesteld. De geza-
menlijke Diaconie van de protestantse 
en katholieke kerken probeert te helpen, 
maar moet erkennen dat er een grens 
is aan deze hulp. Uiteindelijk moet er 
natuurlijk een politieke oplossing voor 
hen komen. #

Wij zijn hier 
In de kerk aan de James Wattstraat huist momenteel een groep 
vluchtelingen. Het is er koud deze winter en een politieke  
oplossing lijkt nog niet in zicht.

Tekst: Mirjam Ringers | Fotografie: Eddy Ellert 

Geen pretje zonder verwarming

Buurtgenoot Nic van der Riet fietste naar Gambia voor het 
goede doel. Hierover berichtte Dwars in mei vorig jaar. Hij is 
nu terug. Hij vertrok in september vanuit Pamplona met  
€ 7.800,- euro aan donaties. Tot Spanje had hij eerder gefietst. 
Hij fietste 2.570 km: in Spanje 1.368 km; in Marokko 887 km en 
in Senegal 315 km. 

Bijeenkomst met boeren
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Twee klassen van het Montessori 
College lopen rond in de grote ruimte 
van het Centrum Beeldende Kunst. Ze 
komen voor de expositie ‘De Dames’ 
van de bekende fotograaf Peter van 
der Meer. Hij fotografeerde een aantal 
oudere dames uit Oud Zuid, De Pijp en 
Zuid-Oost in hun huis. Een bont gezel-
schap. En kijk, ineens komt daar de 
flamboyante Karin bij hun staan die ze 
net op een van de foto’s tegen gekomen 
zijn. Ze zijn verrast door dit initiatief 
van Nienke Bruin, de interim coördina-
tor van het CBK. Bruin vindt het mooi 
dat kinderen heel anders naar een foto 
en naar het model gaan kijken als ze 
meer informatie krijgen. ‘De kinderen 
stelden veel vragen over haar leven. Ka-
rin vertelde dat zij de Tweede Wereld-
oorlog in Berlijn had meegemaakt. Niet 
langer is de dame op de foto alleen een 
oude dame die in een donkere kamer 
in de verte staart, maar een krachtige 
vrouw die een heel interessant leven 
achter de rug heeft. Een ‘simpele’ foto 
wordt zo ineens een echt kunstwerk.’ 

Kunst ontdekken
Het CBK werkt samen met De Rode 
Loper op School bij dit soort activi-
teiten. Die organiseert kunsteduca-
tielessen voor scholieren. ‘Zo komen 
kinderen uit Oost in aanraking met de 
kunstinstellingen in de buurt. Ze gaan 
met kunstenaars aan de slag om hun 
eigen talenten en mogelijkheden te 
ontdekken. Daarnaast melden scholen 
zich regelmatig zelf aan om zo kunst te 
ontdekken.’
Bruin werd in september interim co-
ordinator. Ze vertelt dat ze het CBK al 
goed kende vanuit haar werk als make-
laar kunst en cultuur bij de gemeente. 
‘In die functie had ik een verbinding 
met het culturele landschap, de politiek 
en de kunstenaars.’ Daarvoor studeerde  
ze kunstgeschiedenis en ging naar het 
conservatorium; ze droomde van het 
muziektheater.

Entresol 
Nu is ze 33 jaar, een vrolijke verschij-
ning in sportieve witte trui en zwarte 
pantalon. ‘Ik ben ermee gestopt omdat 
ik er niet geschikt voor was. Muziek 
is nog steeds een passie, maar er mijn 
brood mee verdienen hoeft gelukkig 
niet.’
Ze ziet haar aanstelling als een ont-
zettend mooie kans die ze met twee 
handen aangrijpt. Ze wil de prachtige 
ruimte en de bijzondere collectie bij 
meer mensen onder de aandacht te 
brengen. ‘Onze ruimte is ook te huur 
voor evenementen, vergaderingen 
en bijeenkomsten. De entresol is zeer 
geschikt voor workshops en daar kun-
nen ook kleinere exposities ingericht 
worden. Je kunt zoveel mooie dingen 
doen aan de Oranje Vrijstaatkade.’ 

Kunstuitleen
CBK Amsterdam verhuisde in 2009 
van de Derde Oosterparkstraat naar de 
huidige locatie aan de Oranje Vrij-
staatkade. Het lag lang midden in een 
bouwterrein gelegen waardoor be-

zoekers de ingang soms 
lastig konden vinden. 
Bruin: ‘Dat gaat nu beter. 
We willen met onze 
programmering aan-
sluiten bij de buurt en 
bewoners, kunstenaars, 
instellingen, scholen en 
andere partijen weten 
ons ook beter te vinden. 
We groeien dus in onze 
rol als kunstcentrum van 
stadsdeel Oost.’
‘De kunstuitleen is altijd 
een belangrijk punt van 
contact geweest met de 
bewoners. Het komt nog 
steeds vaak voor dat 
geleende werken worden 
aangekocht en een mooie 
en blijvende plek krijgen 
in huis.’

Dans, toneel, debat 
Collega kunstuitleen CBK Zuid Oost is 
inmiddels verzelfstandigd en ook voor 
CBK Amsterdam is besloten dat loskop-
peling van de gemeente zal geschieden. 
Hoe dit precies vorm krijgt is nog niet 
duidelijk, maar Bruin ziet de toekomst 
positief tegemoet. Bruin: ‘Onze prach-
tige expositieruimte van CBK Amster-
dam verdient meer dan dat wij op dit 
moment kunnen bieden. Natuurlijk 
organiseren we mooie  exposities, maar 
ik zie voor me dat in deze ruimte ook 
disciplines als dans, toneel en debat een 
plek krijgen. Ik denk dat we daardoor 
meer bewoners van Amsterdam en 
daarbuiten in aanraking kunnen bren-
gen met kunst.’ Bruin kijkt tevreden 

rond in de expositiezaal. ‘Dit is zo’n in-
spirerende ruimte op zo’n mooie plek in 
het stadsdeelkantoor midden in Oost.’

Komen hier wel genoeg mensen? 
Bruin had deze vraag duidelijk ver-
wacht en geeft een eerlijk antwoord. 
‘Sinds de opening in 1984 komen er nog 
steeds te weinig mensen. Het mogen er 
altijd meer zijn! Daarom zijn we heel 
blij met een expositie als ‘De Dames’. 
Een aansprekende expositie die heel 
toegankelijk is en heel veel positieve 
reacties krijgt. De media zijn ook erg te 
spreken over deze tentoonstelling. Van 
het Parool tot NRC en zelfs Omroep Max 
heeft er uitgebreid aandacht aan be-
steed. Dat levert veel nieuwe bezoekers 
op.  Die niet alleen te spreken zijn over 
de tentoonstelling, maar roepen vaak 
ook vol bewondering hoe prachtig de 
expositieruimte is en dat ze blij zijn dat 
ze deze locatie nu ontdekt hebben.’

Andere werkelijkheid
Ik verwacht ook veel bezoekers voor de 

nieuwe tentoonstelling ‘Lijnen en Bewe-
ging’ over Chinese kalligrafieën. Daar-
voor komen Chinese kunstenaars uit 
Hongkong en Chengdu naar de opening 
op 9 februari. En in maart hebben we 
de bijzondere theatervoorstelling Kafir 
die theatermaker Timen Jan Veenstra 
maakte in samenwerking met Oostblok 
en het Over het IJ Festival.’
‘Kafir vertelt het waargebeurde ver-
haal van twee jonge broers. Beiden 
opgegroeid in een Marokkaans gezin, 
geboren en getogen in de Indische 
Buurt, Amsterdam Oost. Wanneer 
een van de broers het contact verliest 
met de samenleving, radicaliseert en 
uiteindelijk verdwijnt, blijft de andere 
broer achter met het lege besef van 
falen, onbegrip en verdriet. Hoe vind 
je de kracht en moed om door te gaan 
als iemand die dichtbij je staat, de dood 
tegemoet treedt? Hoe blijf je overeind 
in een maatschappij die je afrekent 
op de daden van je broer? Terwijl je 
tegelijkertijd probeert om te gaan met 
de pijn die gepaard gaat met het verlies 
van een geliefde broer. En met een 
werkelijkheid die je liever anders zou 

zien. En niet te vergeten jullie Dwars 
exposeert hier zeer waarschijnlijk met 
de verschijning van de tweehonderdste 
buurtkrant in mei. De voorplaten van 
tekenaar John Prop krijgen dan een 
mooie plek.’

Winkel toegepaste kunst
Een ander voornemen van Bruin is om  
de winkel in het CBK nieuw leven in te 
blazen en flink uit te breiden. In de loop 
van het jaar wordt het concept CBKa-
mer gelanceerd. Dit nieuwe project van 
CBK Amsterdam biedt kunstenaars en 
designers de mogelijkheid hun werk op 
unieke wijze te tonen binnen de impo-
sante en monumentale tentoonstellings-
ruimte CBK Amsterdam. De huidige 
winkelruimte wordt opnieuw ingericht 
en de nadruk van het assortiment komt 
te liggen op unieke, ambachtelijke en 
toegepaste kunst en gebruiksvoorwer-
pen. #

CBK wil kalligrafie, cartoon en  
theater laten zien 
Tekst: Wil Merkies | Fotografie: Dineke Rizzoli 

Nienke Bruin is enthousiast over de mogelijk-
heden van het Centrum Beeldende Kunst bij het 
Stadsdeelkantoor. De interim coördinator heeft 
veel plannen. Van kalligrafie tot documentair  
theater. En in mei de voorplaten van Dwars.

Nienke Bruin bij een werk uit de tentoonstelling De Dames

‘Je kunt zoveel 
mooie dingen doen 
aan de Oranje 
Vrijstaatkade’

Enkele van de te lenen schilderijen

Het CBK is open van woensdag t/m vrij-
dag van 11:00 tot 18:00 en op zaterdag 
van 11:00 tot 17:00. 
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Bestuurder Thijs Reuten is 
het beslist niet eens met het 
credo ‘Amsterdam alleen 
voor de Amsterdammers’, 
niet in zijn algemeenheid en 
zeker niet als het om de wo-
ningmarkt gaat. 
‘Natuurlijk vind ik het pijnlijk 
dat Amsterdammers zoveel 
last hebben van de enorme 
druk op de woningmarkt en 
daarom moeten we stevig 
bijbouwen. Maar we zijn ook 
een open stad waar altijd 
nieuwe mensen bijkomen en 
weer vertrekken.’

De smalle marges van een stadsdeelbestuurder 

Sinds 2010 is Thijs Reuten (PvdA) por-
tefeuillehouder in Oost, onder andere 
van Wonen. Over dat onderwerp gaat 
het gesprek dat ik met hem heb in zijn 
rommelige, maar persoonlijk ingerichte 
kantoorruimte in het Stadsdeelhuis. Hij 
is thuis in zijn materie, zo thuis dat zijn 
verhaal zich maar moeilijk laat onder-
breken voor een volgende vraag. Na 
anderhalf uur is er nog net gelegenheid 
om hem te vragen naar zijn persoon-
lijke, al dan niet politieke toekomst. 
‘Ik sta nergens op een lijst en weet nog 
helemaal niet wat ik ga doen.’

Wachtlijst
De bestuurscommissie in Oost – met 
dagelijks bestuurders van D66, Groen 
Links en de PvdA – heeft bij haar aantre-
den vast laten leggen dat de wachtlijsten 
voor het verkrijgen van een sociale 
huurwoning minder lang zouden moe-
ten worden. Dat is niet gelukt.
Natuurlijk beaamt Reuten dit. Zijn kant-
tekeningen zijn echter kenmerkender 
voor hem, het zoeken naar een relati-
vering, naar een positieve insteek: ‘Uit 
cijfers blijkt dat de wachttijd gemid-
deld iets langer is geworden, zo’n acht 
of negen jaar. En ja, er zijn populaire 
buurten waar de gemiddelde wachttijd 
wel vijftien jaar is. Evengoed zijn er 
buurten waar iemand sneller een huis 
vindt. In ieder geval is het verkopen van 
sociale huurwoningen door corporaties 
de laatste jaren fors teruggelopen.’
Het ingeslagen pad wordt met enthousi-
asme bewandeld: ‘In de eerste periode 
dat ik in Oost wethouder was werden 

nog veel betaalbare huurwoningen ver-
kocht en zo onttrokken aan de sociale 
huurmarkt. Dat was toen nog nodig 
voor de balans in sommige buurten: 
de menging van duur, middensegment 
en goedkoop was toen nog niet overal 
optimaal. Nu hebben bijvoorbeeld de In-
dische Buurt en de Transvaalbuurt een 
veel evenwichtiger woningvoorraad, 
en daarmee een veel meer gemêleerde 
bevolkingssamenstelling.’

Ouderen
Reuten: ‘Er zijn in de periode van 2010 
tot nu rond de 10.000 nieuwbouwwo-
ningen gerealiseerd in Oost. Daarvan 
is 30 % sociale huur.’ Ik vraag Reuten, 
bestuurder namens de PvdA, of dat met 
een portefeuillehouder van VVD-huize 
anders zou zijn geweest. Of dat de uit-
komst toch vooral bepaald wordt door 
de gemeente en de markt.
Dat percentage van 30 % zou niet 
schrikbarend veel lager hebben gelegen 
volgens Reuten, want de meeste par-
tijen in Amsterdam, dus ook de VVD, 
zien wel het belang van een gemengde 
stad. ‘Toch heeft het zeker uitgemaakt. 
Bij diverse nieuwbouwprojecten heeft 
de overheid de rol om in de onderhan-
delingen met projectontwikkelaars het 
aantal betaalbare huurwoningen in de 
plannen overeind te houden. Mijn inzet 
en de manier waarop ik mij daarvoor 
hard heb gemaakt, wordt toch ook door 
mijn politieke kleur bepaald. Een VVD-
er zou waarschijnlijk minder vasthou-
dend zijn.’
‘Maar minstens zo belangrijk zijn 
andere politieke keuzes geweest. Ik zou 
de ouderenhuisvesting in Oost willen 
noemen, met vele geslaagde projecten 
zoals het nieuwe Akropolis op Zeebur-
gereiland, blok M van Habion en het 
verbouwde Amstacomplex aan de van ’t 
Hofflaan, het nieuwe Willem Dreeshuis 
en de Chinese woongroep in Oostpoort, 
en het opknappen van de Gooyer.’

Terugdraaien
Reuten beseft dat de rol van het stads-
deel en haar portefeuillehouder van 
wonen maar bescheiden is.  Het weer-
houdt hem er niet van meningen uit te 
spreken over de stedelijke ontwikkelin-
gen als de enorme groei van de vakan-
tieverhuur (Airbnb) en de toename van 
de koopwoning als verdienmodel.
‘In 2013, nog maar vijf jaar geleden, 
zag vrijwel niemand de kiem van een 
Airbnb-probleem. Toen is door de 
gemeente vastgelegd dat vakantiever-
huur mag. Niet om mezelf op de borst te 
kloppen, maar ik heb toen mijn twijfels 

al uitgesproken. Iets wat ruimhartig 
wordt toegestaan weer terugdraaien is 
altijd moeilijk. De meldingsplicht en het 
terugbrengen van het maximum aantal 
verhuurdagen per jaar per woning van 
60 naar 30 zijn goeie stappen.’

Huizen zijn om in te wonen 
Eén op de acht verkochte woningen zijn 
in het bezit gekomen van huiseigena-
ren die er niet zelf zijn gaan wonen: zij 
beleggen en verhuren hun woonruimte 
duur. Dat is twee keer zo veel als tien 
jaar geleden. 
De morele veroordeling van het feno-
meen is wijdverbreid, maar wettelijk 
wordt de prins – prins Bernard jr. is 
ongewild het boegbeeld geworden van 
de grote beleggers - en consorten geen 
strobreed in de weg gelegd.
Reuten geeft zijn stellige opvattingen 
wat weifelender dan bij het vorige item: 
‘Amsterdam kan niet voorbijgaan aan 
Haagse wetten. Je moet goed nadenken 
over restricties op het kopen en ver-
kopen van woningen. Ze kunnen ook 
verkeerd uitpakken. Maar afdwingen 
dat iemand gaat wonen in een pand dat 
hij/zij gekocht heeft, onder bepaalde 
voorwaarden ben ik daar wel voor. Dat 
moeten we in Den Haag regelen. Huizen 
zijn om in te wonen.’ 

Lage middensegment
De logica van de markt is bij het toewij-
zen van koopwoningen nog heiliger. De 
Noord-Limburger en de Amsterdammer 
die 15 jaar in een Amsterdamse sociale 
huurwoning heeft gewoond en nu vol-
doende verdient om te kopen zijn op de 
koopwoningmarkt elkaars gelijke.
‘Nee, ik ben er geen voorstander van 
om mensen op voorhand uit te sluiten. 
Wel kun je – en dat heb ik ook gedaan 
– er voor zorgen dat  Amsterdammers of 
buurtbewoners eerder op de hoogte zijn 
van nieuw aanbod. Het beste antwoord 
op het gebrek aan doorstroming en 
kansen op de woningmarkt is bouwen, 
bouwen, bouwen en een vorm van 
Amsterdamse bescherming van het lage 
middensegment tot 940 euro.’ 

Nieuwbouw
Reuten steekt zijn trots niet onder 
stoelen of banken als hij het heeft over 
Oostpoort. ‘In crisistijd is door het 
stadsdeel doortastend gehandeld: er is 
voorkómen dat in het oostelijke gedeelte 
langdurig een zandvlakte het beeld 
zou bepalen. Er werd een beter plan 
gemaakt, dat opgeknipt werd in fasen, 
met kleinere appartementen en minder 
hoge hoogbouw. Het is bijna af, bijna 
exact vier jaar na de opening van het 
winkelcentrum.’
Er gaan de komende tien jaar grote 
nieuwbouwprojecten in Oost uitge-
voerd worden. ‘De tweeede fase IJburg 
kan van start omdat in crisistijd tegen 
adviezen in zand is opgespoten voor 
Centrumeiland. De Sluisbuurt op het 
Zeeburgereiland gaat voor heel veel 
nieuwe woningen zorgen. Het Bajes-
kwartier wordt gebouwd op de plek van 
de Bijlmerbajes, in aansluiting op de 
nieuwbouw bij de kop van de Weesper-
trekvaart en die van Amstelkwartier.’
Natuurlijk is de wens van Reuten dat 
ook in de toekomst in de nieuwbouw 
tenminste 30 % sociale huur wordt 
gebouwd. Daar waar corporaties (mee) 
bouwen is dat waarschijnlijk, want zij 
mogen alleen sociale huurwoningen 
bouwen. ‘In de Rudolf Dieselbuurt wor-
den vier van de zes nieuw te bouwen 
blokken sociale huur.’

Verkiezingen
De veranderingen van het bestuurlijke 
stelsel juicht Reuten allerminst toe. 
‘Maar het allerergst vind ik het dat er 
onverantwoord laat is besloten. Voor 
de politieke partijen, maar vooral voor 
onafhankelijke kandidaten die mee wil-
len doen in de stadsdelen is er pas sinds 
eind november duidelijkheid,  terwijl 
21 maart de verkiezingen zijn! Zo geef 
je nieuwe vormen van participatie geen 
serieuze kans. En door de afgelopen 
acht jaar besturen in Oost weet ik één 
ding zeker: de Amsterdammers zijn heel 
erg betrokken!’ #

Iets wat ruimhartig 
wordt toegestaan 
weer terugdraaien 
is altijd moeilijk

De verkiezingen op stadsdeelniveau, 
met kandidaten in 4 gebieden, 
krijgen in deze Dwars geen aandacht. 
Kandidaten zijn (te) laat bekend 
en het is volstrekt onduidelijk over 
welke inhoud eventueel verschil van 
mening er toe doet. 
Daarom een interview met Thijs 
Reuten en enige informatie over de 
gemeenteraadsverkiezingen op deze 
pagina’s 6 en 7.

Er gaan de 
komende tien jaar 
grote nieuwbouw-
projecten in Oost 
uitgevoerd worden

Sticker
Als je dit op papier leest heb je de Dwars doorgaans via je 
brievenbus gekregen. Het kan ook zijn dat je ‘m van een 
stapeltje op een openbare plek hebt meegenomen en denkt 
‘ik zou de Dwars wel in de brievenbus willen krijgen, maar 
heb een nee nee sticker’. 
Voor jou hebben we nu een oplossing. 
Stuur ons een mailtje met de 
mededeling ‘ik wil een wel Dwars 
sticker’ en wij zorgen dat je zo’n 
sticker krijgt.
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De politiek geïnteresseerde burger van Amsterdam heeft bij 
de stadsdelen weinig meer te zoeken. Politieke keuzes worden 
voortaan op gemeentelijk niveau gemaakt. Voor beïnvloeding 
daarvan moet de burger naar de Stopera. Maar wat valt daar 
eigenlijk te kiezen?    

Wat er te kiezen valt voor de gemeenteraad          

Goede informatie is eigenlijk nog 
nauwelijks te vinden over de keuzes bij 
de verkiezing voor de gemeenteraad. 
Eigenlijk laat de gemeentelijke over-
heid dat liever over aan Het Parool 
en AT5 – headlines zijn de race tussen 
D66 en Groen Links welke fractie het 
grootst gaat worden en de toename van 
het aantal partijen in de raad -. Noch 
de website, noch de nieuwsbrieven of 
andere publicaties van de gemeente 
bieden relevante en toegankelijke infor-
matie. Daarom deze kleine handreiking 
voor wie wil weten wat tot nu toe de 
stand van zaken is.
Aan een stemadvies – zoals elders in 
deze krant – wil ik me niet wagen. En 
aan een prognose welke coalitie Amster-

dam gaat besturen al helemaal niet. De 
poppetjes, hun onderhandelingskwa-
liteiten en recente ervaringen konden 
wel eens veel belangrijker zijn dan het 
aantal zetels in de gemeenteraad.

Integratie en toerisme 
Een eerste debat rond de a.s. verkie-
zingen werd georganiseerd door het 
Parool en AT5. Het viel daarbij op dat 
er nu met Forum voor Democratie, 
Denk en Bij1 ook in Amsterdam op hoge 
toon wordt gesproken over integratie. 
Dat de kansen op de arbeidsmarkt van 
Marokkaanse sollicitanten er door gaan 
toenemen of juist niet, dat lijkt me on-
waarschijnlijk.
De drukte in de stad baart alle partijen 

Wil van Soest - PvdO Annabel Nanninga - FvD Ellen Schutten - 50plus Eric van der Burg - VVD

Jelle de Graaf - Piratenpartij Johnas van Lammeren - PvdD Laurens Ivens - SP Marjolein Moorman - PvdA

Mourad Taimounti - DENK Reinier van Dantzig - D66 Rutger Groot Wassink - Groen Links Sylvana Simons - Bij1

zorgen. De VVD benadrukt evengoed de 
werkgelegenheid die het toerisme ople-
vert. Toeristen moeten naar buiten het 
Centrum worden gelokt: daar moeten 
we investeren, vindt de VVD. 
Groen Links ziet de commercialisering 
als bedreiging voor de Amsterdammers 
die het minder breed hebben. En dat 
er de afgelopen periode is bezuinigd op 
reiniging is een slechte zaak.

Scholen en wonen
Over gemengde scholen werden de 
bekende stellingen betrokken. De vrije 
schoolkeuze versus het postcodebeleid. 
Het CDA vond dat het lotingsysteem 
voor de middelbare scholen een fiasco 
was. En de SP wil dat de ouderbijdrage 
maximaal 50 euro wordt (is nu soms wel 
750 euro), zodat dat geen uitsluiting op 
grond van inkomen mogelijk is.
De woningmarkt vormde het vierde en 
laatste onderwerp. De SP werd concreet: 
een leraar die tussen de € 1800,- en € 
2200,- netto verdient help je niet met 
een woning met een huur van € 1100,-. 
Dat is wat D66 wil. Dat D66 andere mid-

deninkomengroepen aan een woning 
wil helpen dan die van de leraar werd 
natuurlijk niet openlijk uitgesproken.
 
Onbetrouwbaar
Helemaal pijnlijk werd het voor D66 
toen de VVD het had over onbetrouw-
baarheid, over ‘leveren’. Bij de coali-
tiebesprekingen tussen D66, VVD en 
SP werd een akkoord gesloten. De SP 
stemde in met de nieuwe erfpachtplan-
nen (wens van D66 en VVD) in ruil voor 
een andere bouwverhouding – 40 % 
sociale huur, 40 % middeldure huur, 20 
% koop – (wens van SP). In de gemeen-
teraad stemde D66 tegen die nieuwe 
bouwverhouding, tegen de afspraken 
in. Een dergelijke onbetrouwbaarheid 
zat de SP, maar vooral ook de VVD hoog. 
Overigens was er in de raad evengoed 
een meerderheid voor de nieuwe bouw-
verhouding van 40-40-20. #
Op www.amsterdam.nl is er vanaf 
half februari een overzicht van de 
partijen die meedoen, een maand 
voor de gemeenteraadsverkiezingen 
van 21 maart.

Uit de programma’s
D66
Het bouwen van 50.000 woningen in Amsterdam wordt 
breed gedragen. D66 wil meer: meer middensegment 
ten koste van sociale huurwoningen. De partij pleit 
voor het verkopen van sociale huurwoningen buiten de 
ring en binnen de ring corporatiewoningen te bestem-
men voor middenhuur. Toch is D66 ook voor gelijke 
kansen voor iedereen en leefbaarheid in een groeiende 
stad. Reinier van Dantzig heet de lijsttrekker, ‘Gelijke 
kansen, gezonde groei, goed wonen’ heet het verkie-
zingsprogramma.

PvdA
De PvdA wil heel veel huizen bijbouwen en betaalbare 
huurwoningen beschermen. Ingrijpen als de markt 
faalt. Stoppen met vakantieverhuur, optreden tegen 
investeerders en speculanten die de huizenprijzen 
opdrijven. Daadkrachtige taal in het voorwoord van 
het verkiezingsprogramma. Het gezicht van de PvdA is 
Marjolein Moorman.

VVD
In ‘Optimisme en durf’ benadrukt de VVD dat toeristen, 
Airbnb-(ver)huurders, mensen die in Amsterdam 
willen wonen en werken, allen onderdeel zijn van de 
dynamiek van Amsterdam. Zij brengen uitdagingen 
die vragen om daadkrachtig beleid. En om regels die 

terechte belangen van stad en inwoners moeten be-
schermen. Ook bij de VVD dezelfde lijsttrekker als vier 
jaar geleden: Eric van der Burg.

SP
Laurens Ivens is weer lijsttrekker van de SP. ‘Amster-
dam van Amsterdammers’ heet het verkiezingspro-
gramma. Na jaren van beheerst bestuurdersjargon is 
de strijdbare oppositietaal terug: we gaan Amsterdam 
bevrijden van het grote geld. Niet langer mogen expats 
en het grote geld de dienst uitmaken, de Amsterdam-
mer moet weer de baas worden.

Groen Links
Het verkiezingsprogramma van Groen Links heet 
‘Voor Verandering!’ Drie beloftes staan centraal: 1) het 
terugdringen van de groeiende ongelijkheid, 2) het 
bestrijden van racisme en discriminatie en 3) radicale 
vergroening om de stad voor onszelf en onze kinderen 
leefbaar te houden. De naam van de lijsttrekker is niet 
veranderd: Rutger Groot Wassink.

CDA
‘Een gemeenschap die werkt’ is de naam van het ver-
kiezingsprogramma van het CDA. 
De partij streeft naar een zorgzame, veilige en be-
drijvige stad. betrokken bij de echte problemen van 
mensen die het moeilijk hebben, duidelijk in normen 
en waarden en uitgaande van het zelforganiserend 

vermogen van burgers. Diederik Boomsma is de num-
mer 1 van het CDA.

PvdD
Johnas van Lammeren is lijsttrekker van de Partij voor 
de Dieren. De partij benadrukt dat commerciële mo-
tieven geen rol mogen spelen bij publieke diensten die 
voor iedereen toegankelijk moeten zijn. De verhouding 
tussen de gemeente, markt en toezicht is toe aan een 
herziening.

PvdO
De Partij van de Ouderen geeft ouderen een stem 
in de gemeentepolitiek. Er moet een coördinerend 
wethouder ouderenbeleid worden aangesteld. Behalve 
vóór ouderen zijn de PvdO en Wil van Soest tégen 
discriminatie en racisme.

50plus
Ellen Schutten voert 50plus aan. Heldhaftig, Vastbera-
den, Barmhartig zijn de Pluspunten. 50plus is een partij 
voor jong en oud, maar met de levenservaring van 
50plus. De stad moet weer van iedereen worden.

Bij1
Bij1 met lijsttrekker Sylvana Simons wil zich gaan 
inzetten voor het behoud van het unieke kleurrijke 
karakter van Amsterdam, met oog voor de uitdagingen 
die horen bij vraagstukken van de toekomst, zoals het 

bestrijden van armoede en het beschermen van de 
kwaliteit van wonen, onderwijs en mobiliteit.

DENK
Amsterdam is van ons allemaal. Drie pijlers zijn daar-
om volgens DENK met lijsttrekker Mourad Taimounti 
richtinggevend: Inclusiviteit, Rechtvaardigheid en 
Leefbaarheid. Behalve betere kansen voor kwetsbare 
groepen hecht DENK aan het verruimen van sociale 
voorzieningen en het verbeteren van de luchtkwaliteit 
in de stad.

FvD
Annabel Nanninga gaat voor Forum voor Democratie 
de volgende punten waarmaken: 1) PvdA-maffia in het 
stadsbestuur aanpakken, 2) Bindend referendum over 
afschaffen erfpacht, 3) Amsterdammers zelf hun bur-
gemeester laten kiezen, 4) Islamisering terugdringen, 
5) Bouwen voor de middenklasse, 6) Vrije schoolkeuze, 
veiligheid op straat en 7) Stimuleren innovatie & 
vergroening.

Piratenpartij
De Piratenpartij heeft als lijsttrekker Jelle de Graaf. 
Door heel Amsterdam nemen mensen de verantwoor-
delijkheid voor hun stad. De opkomst van dit nieuwe 
burgerschap vraagt om een nieuwe politiek. Deze partij 
wil al die mensen die zich inzetten voor de stad niet 
aansturen of controleren, maar ondersteunen. 
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‘Wat een rommel is het hier.’ ‘Mijn leven 
is een chaos.’ ‘Ik heb geen overzicht.’ 
Dit zijn herkenbare verzuchtingen voor 
mensen die moeite hebben om orde aan 
te brengen in hun leefruimte en leven.  
Hoe komt het dat men de chaos niet lijkt 
te kunnen bedwingen? Is er een oor-
zaak aan te wijzen van de rommel? Het 
antwoord op chaos is simpel voor wie 
het keukenkastje opent en nog net kan 
voorkomen dat de jampot in duizend 
stukken valt. Maar het wordt pas echt 
tijd voor de opruimspecialist wanneer 
het structureel een rommel in je huis is 
of met de administratie. 

Schamen voor de rommel
Naast het schrijven van zelfhulpboeken 
en columns op ‘oost-online’ heeft Linda 
Groen haar eigen bedrijf als professio-
nal organizer. ‘Het is niet nodig om je te 
schamen wanneer het thuis een rom-
meltje is of als het maar niet lukt om 
afspraken goed te plannen in je agenda,’ 
vertelt Linda die ook deskundig is op het 
gebied van timemanagement. ‘Ik werk 
voor particulieren en bedrijven, eerst 
volgt er een intakegesprek en wanneer 
dat wederzijds goed aanvoelt gaan we 

aan het werk. Samen met mijn cliënt 
maken we een plan van aanpak. De cen-
trale vraag die altijd eerst beantwoord 
moet worden is: wat is de oorzaak van 
de rommel? Iemand met AD(H)D vraagt 
om een andere aanpak dan iemand 
met fysieke problemen of mensen die 
simpelweg nooit hebben geleerd om op 
te ruimen en te plannen.’ 

Reclamecampagnes
‘De veranderingen in de maatschappij 
gaan snel; succesvol zijn en het druk 
hebben zijn de huidige norm voor een 
‘gelukkig’ leven. In gesprek met mijn 

cliënten herken ik de druk die mensen 
ondervinden om te voldoen aan deze 
norm,’ vertelt Linda Groen, die in haar 
nieuwste boek ‘Opgebrand en uitge-
blust’ de problematiek van een burn-
out van binnenuit benadert.  Wanneer 
mensen maar blijven proberen om aan 

de norm van een druk en suc-
cesvol leven te voldoen, ligt een 
burn-out op de loer. Deze trend 
in onze maatschappij is niet 
altijd juist. Groen: ‘Waarom moet 
je fulltime werken? Waarom 
moet je huis netjes zijn? Waarom 
moet je goede voornemens heb-
ben op 1 januari? Mensen raken 
gedemotiveerd en teleurgesteld 
wanneer ze niet kunnen voldoen 
aan een ‘succesvol’ leven. Dat 
weerspiegelt zich dan vaak in 
het laten versloffen van eenvou-
dige huishoudelijke taken, zoals 
je bed opmaken en de admi-
nistratie bijhouden. Mensen 
belanden in een neerwaartse 
spiraal. Maar het is geen schande om 
niet als een robot door het leven te gaan 
en bijna volautomatisch te voldoen aan 
reclamecampagnes en de waan van de 
dag. Wie dat beseft, krijgt weer over-
zicht en zin om te gaan opruimen.’

Nazorg
Linda Groen levert maatwerk. Ze komt 
vaak bij cliënten thuis en helpt daad-
werkelijk mee met het opruimen van 
de kledingkast of de administratie. ‘Ook 
heb ik cliënten die door lichamelijk 
letsel niet in staat zijn om hun admini-
stratie bij te houden en te archiveren, 
daar kom ik dan periodiek opruimwerk 
verrichten.’

Maar ook ver buiten Amsterdam heeft 
ze cliënten die een beroep doen op de 
opruimspecialist uit de Watergraaf-
smeer. Via Skype maakt ze dan verbin-
ding met bijvoorbeeld Maastricht. ‘We 
evalueren ons plan van aanpak en stu-
ren zo nodig bij. Wat ik heel belangrijk 
vind na een opruimproject met cliënten 
is de nazorg. Na een half jaar neem 
ik dan contact op, het maakt me blij 
als ik kan constateren dat cliënten het 
opruimen hebben gecultiveerd in hun 
dagelijks leven. Bijna volautomatisch, 
snel en gelukkig in een wat rustiger suc-
cesvol leven.’  #

Meer informatie over Linda Groen en 
haar boeken: www.opruimspecialist.nl

De opruimspecialist van 
Watergraafsmeer
Linda Groen helpt als professional organizer mensen die moei-
te hebben om orde aan te brengen in hun leven en leefruimte.

Vier keer was er in de afgelopen zomer 
in het Oosterpark, in de buurt van of 
in de muziektent, een Op de Stip. Een 
vorm van participatieve democratie 
zou het initiatief van Jens en Giel ge-
noemd kunnen worden.
Op de stip heeft twee doelen: een soci-
aal en een politiek doel. Het sociale be-
helst de verbinding tussen mensen van 
verschillende achtergronden die langs 
elkaar leven in plaats van samen. Het 
politieke, en dat is een stuk moeilijker, 
is het maken van het buurtparlement 
tot een politiek platform dat serieus 
wordt genomen en een duidelijke plek 
heeft in de lokale beleidsvorming.

Paradoxaal 
In de zomer was het Oosterpark het de-
cor van met elkaar praten over zaken 
die in de buurt leven. Het is misschien 
wel de meest toegankelijke plek van 
Oost en open voor Amsterdammers van 
alle soorten en maten. In een kleurrijk 
gezelschap werd een politiek gesprek 
gevoerd en werd zo echt een verbin-
ding met elkaar gelegd.
Het politieke doel is lastiger te rea-
liseren dan het sociale. Het vereist 
namelijk volledige medewerking van 
bestaande politieke machten (bestuurs-
commissies en de centrale gemeente-
raad in geval van Amsterdam).  

Ook vraagt het om de verdere groei van 
het buurtparlement op zich. Meer men-
sen moeten zich achter het platform 
scharen wil het daadwerkelijk geaccep-
teerd worden als een serieuze speler in 
het lokale politieke spel.

Hier is een paradoxaal mechanisme 
aan het werk! Het is een obstakel dat 
de grootste uitdaging vormt om verder 
te groeien: aan de ene kant moet je in 
aantallen groeien om serieus genomen 
te worden, aan de andere kant zijn 
mensen pas geneigd mee te doen als ze 
het gevoel hebben dat hun stem telt. 
Terecht, maar moeilijk te verzoenen. 
‘Wat gebeurt er met mijn stem als ik 
meedoe?’ was de meest gestelde vraag 
tijdens de promotierondjes door Oost.
Voor Jens en Giel is het een uitdaging 
het komende jaar, eerst binnen in OBA 
Javaplein, later weer buiten in het Oos-
terpark, dat politieke doel ook een stap 
dichterbij te brengen.

Actiepunten bij het item Verduurza-
ming van (bestaande) woningen: 
• In geval van koopwoning, in VVE aan-
sturen op overstap naar zonnepanelen
•  Aansluiten bij energie-coöperaties 
zoals Zon-op-Zeeburg waarmee je een 
stukje van de Amsterdamse energie 
duurzaam maakt (maar niet per se die 
uit je eigen stopcontact)
• Eigen Haard petitie voor verduurza-
ming tekenen (corporaties zijn door 
de gemeente al wel verplicht om bij 
nieuwe huizen aan bepaalde minimale 
duurzame eisen te voldoen, zoals bijv. 
dubbelglas)
• Bewustwordingscampagne over wat 
je in huis kan doen om je eigen huis 
duurzaam te maken (hier kan stads-

deel/gemeente bijv. een rol spelen)
• Wat je in huis kan doen: a) dubbelglas 
bestellen b) GFT afval scheiden en dat 
laten composteren, hier kan je dingen 
op laten groeien of verkopen (is natuur-
lijke mest) c) geen plastic verpakkingen 
meer kopen, en vast nog veel meer
• Naming & shaming van huiseigenaren 
die nog geen groene stroom hebben. 
‘De grijze lijst’ waar iedereen zo gauw 
mogelijk vanaf wil (vooral bedoeld 
voor bedrijven die meerdere panden 
hebben) 

Actiepunten bij het item Het omgaan 
met hangjongeren die overlast ver-
oorzaken: 
• Meld het bij zorgpunt Overlast & Wo-
nen; overlastmeldingen worden door 
stadsdeel aan het eind van periode 
doorgezet in beleid (waarschijnlijk)
• Leg contact met de buren
-Stap op ze af, en als dat eng is, probeer 
het samen met je met buren of straat-
coach/buurtteam
• Bredere benadering dan alleen ‘dat 
mag niet’, toenadering zoeken. Omdat 
jongens er niet zomaar voor kiezen om 
‘s nachts in de kou op een bankje te 
hangen, maar er een verhaal achter zit
• Bankjescollectief is manier om op een 
ludieke manier toenadering te zoeken 
door een bankje te organiseren op het 
pleintje waar de jongens vaak zitten. 
De woonkamer wordt zo buiten ge-
maakt waarbinnen er verbinding kan 
worden gelegd. #

24 februari 14.30 uur mag in de agenda 
voor Stip #6
Het voorstellen van nieuwe agenda-
punten kan via https://www.yrpri.org/
community/744. 

Op de Stip Buurtparlement 
Op de Stip had zondag 28 januari haar eerste bijeenkomst  
binnen, in een mooie ruimte van OBA Javaplein. Op de Stip #6 
is op zaterdag 24 februari om half 3 ’s middags ook daar. 

Tekst: Daan van Pagée | Fotografie: Dineke Rizzoli 

‘Mensen zijn geen 
volautomatische 
robots’

Het Oosterpark vormt een prachtig decor
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De postbode heeft zojuist een aangete-
kende brief bij me bezorgd. Het is een 
brief van de woningbouwcoöperatie. 
Ik vraag me af waarom deze aange-
tekend is. Nieuwsgierig scheur ik de 
enveloppe open, haal de brief eruit, 
lees en schrik. ‘U dient onze woning te 
ontruimen vóór...’
Wat krijgen we nóu? Mijn ogen vliegen 
verder over het vel papier.
‘Wij wijzen U erop dat U op een 
onrechtmatige wijze ons eigendom 
bewoont.’
Verdomme, nee, niet dít ook nog eens, 
verzucht ik.
‘Bij controle van onze huuradministra-
tie is gebleken dat de hoofdhuurder 
niet langer de huur van de woning 
voldoet, maar dat dit sinds twee maan-
den door een andere persoon wordt 
voldaan.’
Wat een schoftenstreek. Ik kijk naar 
buiten. De regen waait in vlagen tegen 
de ruit.

Vijf jaar geleden nemen Esther en ik 
plaats in een kleine ruimte. De muren 
zijn kaal wit. Tegenover ons zit een 
man. Hij draagt een zwarte hoornen 

bril. Een breed grijs bureaublad is als 
scheidslijn tussen ons opgeworpen.
‘Een mooie woning, hè, die jullie van 
ons toegewezen hebben gekregen,’ 
zegt hij iets te vriendelijk.
‘Ja, prachtig.’
‘Hier is de huurovereenkomst. Bekijk 
’t maar even of alles klopt.’
Hij overhandigt het aan mij. Ik schuif 
het naar Esther zodat we het samen 
kunnen lezen.
‘Ik ga eventjes kopiëren.’ Hij verlaat 
het vertrek.
De huurovereenkomst blijkt alleen op 
mijn naam te staan.
‘Alles in orde?’ vraagt hij bij het bin-
nenkomen.
‘Nee, we hadden doorgegeven dat we 
het contract op beide namen wilden 
hebben. Dat is nu niet het geval.’
‘Tja, helaas is dat bij ons niet moge-
lijk,’ zegt hij terwijl hij aan zijn rossige 
baard krabt, ‘het past eenvoudigweg 
niet in onze computer.’
‘Daar nemen we geen genoegen mee. 
We ondertekenen het contract alleen 
als het op twee namen staat. Daar heb-
ben we recht op,’ zeg ik geërgerd.
‘Rechten hebben jullie hier niet!’ Hij 

kijkt ondertussen naar Esther, lacht 
haar toe en richt zich tot haar.
‘Kijk als woningbouwcorporatie 
sluiten wij alleen contracten af met de 
hoofdhuurder. Dat is nu eenmaal de 
regel hier en daar wijken we niet van 
af. Tekent u nou maar gewoon dan 
krijgt u van mij de sleutel.’
‘Wij tekenen niet voordat we de ware 
reden van u te horen krijgen,’ zegt 
Esther met een verbeten stem.
Hij grist het contract bij ons vandaan, 
en zegt: ‘We verhuren deze woning net 
zo lief aan een minder lastig stel die 
’r wel blij om zijn dat ze erop mogen 
wonen.’ Op zijn gezicht verschijnt een 
venijnige lach.
‘O, gaan we het zo spelen. We vragen 
alleen maar naar een reden, dat lijkt 
me toch niet al te veel gevraagd?’ zeg 
ik.
Opnieuw glijdt hij met zijn vingers 
door zijn baard.
‘Nou goed... eigenlijk doen we ’t niet 
langer...,’ zegt hij stotterend, ‘want 
die samenwonenden gaan toch maar 
steeds uit elkaar... en dan moeten wíj 
weer voor die vertrekkende een huis 
regelen.’

Zijn wangen tonen een rode gloed.
Esther en ik glimlachen naar elkaar. 
‘Dat is nog eens banaal,’ zegt Esther.
‘Tja, ’t is niet anders, ’t heeft ons héél 
wat woningen gekost.’
‘Goed, een van ons zet z’n handteke-
ning, maar dan wil ik wel dat het con-
tract op de naam van mijn vriendin 
komt te staan,’ zeg ik kordaat.
‘Dat is ongebruikelijk maar goed dat 
kunnen we doen. Dan moet ik een 
nieuw contract opmaken en dat kan 
niet nu.’
Het betreft alleen een wijziging van 
naam, maar hij heeft geen tijd. De dag 
erop moeten we maar langskomen, 
dan heeft hij het wel geregeld. Vervol-
gens staat hij op en verdwijnt. Sprake-
loos kijken we elkaar aan.

Ruim een jaar later verdwijnt Esther 
voorgoed uit mijn leven. #

Meer ‘Onalledaags’ en aanverwante 
verhalen lezen: www.melandlange-
veld.com

Tekst: Méland Langeveld 

Onalledaags

Ze trok haar loopschoenen aan en 
stopte de koptelefoon in haar oren. Ze 
controleerde of ze haar sleutels had 
en trok de voordeur achter zich dicht. 
Elke dag stond ze voor dag en dauw 
op om te gaan hardlopen, wanneer 
het nog stil was tussen de sportvelden 
van Middenmeer. Bovendien was ze 
zo ruim op tijd terug voor ze naar 
haar werk moest. Ze kon nog rustig 
douchen, haar lunch inpakken en 
ontbijten met de krant naast haar 
cappuccino op tafel.
Het was fris op deze winterochtend 
en het schemerde nog. De straatlan-
taarns zouden pas uit gaan als zij al 
op de terugweg was. Langzaam begon 
ze naar de sportvelden te wandelen 
om op te warmen. Tegen een fietsen-
rek deed ze wat stretchoefeningen. De 
paden tussen de sportvelden waren 
nog uitgestorven. Een vroege bus 
reed over de Kruislaan en bracht wat 
slaperige studenten naar het Science 
Park. Toen ze tempo maakte, hoorde 
ze haar schoenen over het asfalt 
roffelen. Vogeltjes schoten weg voor 
haar voeten. Ze zette haar verstand 
op nul en rende op het opzwepende 
ritme van haar muziek.
De kilte deed haar ogen tranen. 
Ze vertraagde haar tempo om een 
zakdoekje uit haar mouw te wurmen. 
Ze veegde haar ogen droog en snoot 
haar loopneus. Uit haar bidon nam 
ze een teug ijskoud water. Ze bleef 
even staan en rekte zich uit met haar 
armen achter haar hoofd. In de verte 
dook een fietser op. In het voorbij-
gaan knikte ze de vrouw toe. Ze was 
bijna op de helft van haar rondje. 
Dat ging vlot, ze kon de koffie al bijna 
ruiken, als het ware.

Met een klap sloeg ze voorover op het 
asfalt. De lucht werd uit haar longen 
geperst. Een moment overwoog ze of 

ze soms gestruikeld was. Het volgen-
de moment zat hij bovenop haar rug. 
De lucht werd weer uit haar longen 
geslagen. Ze begon te worstelen en 
te gillen, maar hij legde een hand om 
haar mond en ze voelde iets scherps 
tegen haar keel. Angstig snikte ze 
tegen de hand, die haar mond dicht-
hield. Het gewicht verdween van haar 
rug en ze werd ruw overeind getrok-

ken. Ze kon in een flits een bivakmuts 
zien. Zijn ogen zag ze niet.
Hij sleepte haar van het pad af, de 
bosjes in. Onderhand mompelde hij 
dreigementen in haar haren. Maar 
al had ze durven vechten, durven 
gillen, haar benen waren slap van 
angst en haar keel zat dichtgesnoerd. 
Ze voelde haar urine warm langs 
haar benen stromen. Haar handen 

brandden. Open geschaafd. Ze werd 
op de grond gegooid en angstig kneep 
ze haar ogen dicht. Ze voelde hoe 
hij haar natte trainingsbroek naar 
beneden trok en haar benen uiteen 
duwde. Met zijn volle gewicht kwam 
hij bovenop haar liggen.

‘Ik wil dit niet!’ dacht ze in paniek. Ze 
ramde haar knieën in zijn flanken. 
Met een ruk knalde ze haar hoofd om-
hoog. Zijn greep verslapte en met een 
hand voelde hij aan zijn bivakmuts. 
Haar vrije hand tastte rond. Haar 
vingers vonden een flinke, afgezaagde 
tak. Haar geschaafde hand brandde 
toen ze de tak stevig beet greep. Zijn 
hand verdween uit zicht en ze voelde 
hoe hij zijn broek lostrok en naar be-
neden sjorde. Op dat moment haalde 
ze uit met de tak. Hij schampte langs 
zijn slaap. Vloekend probeerde hij de 
tak uit haar hand te graaien. De  
volgende klap was raak. Zijn hoofd 
sloeg opzij en met al haar kracht 
duwde ze hem van zich af. Met haar 
broek op haar enkels kroop ze over-
eind op haar knieën en greep de tak 
met beide handen vast. Met een  
misselijkmakend geluid liet ze hem 
op de bivakmuts neerkomen. En nog 
eens en nog eens. Net zo lang tot hij 
niet meer bewoog. Huilend zat ze op 
haar blote knieën in de modder. Ze 
kwam trillend overeind en trok haar 
broek op. Strompelend baande ze 
zich een weg door de bosjes, richting 
het fietspad. Plots beef ze staan. Ze 
aarzelde even en liep toen terug. 
Behoedzaam trok ze de bivakmuts 
van zijn hoofd. Zijn grijze haar was 
nog zichtbaar tussen de bloederige 
massa. Onbewogen keek ze nog even 
op zijn gezicht neer. Toen liet ze de 
bivakmuts naast zijn lichaam vallen 
en vluchtte huilend weg. #

Tekst: Melissa Plomp | Illustratie: Ruud Meijer

Morgenstond

Nalatenschap 

Oost-thriller



#DWARS Nummer 198DWARS DOOR DE BUURT10    Uit in oost

Poppentheater Koos 
Kneus 
Elke zondag en woensdag 
Poppenkast op het Iepenplein, 
reserveren en meer informa-
tie www.kooskneus.nl. Vrolijke 
voorstellingen met schminken en 
verkleedkleren, drankje en koek, 
ook voor verjaardagsfeestjes. 
Entree: € 8,- p.p.,  met stadspas 
€ 6,- p.p.
NB je mag soms 2 verschillende 
voorstellingen blijven zitten voor 
de prijs van 1
Programma op de zondagen 
11, 18 en 25 feb, 4, 11, 18 en 25 
maart: 
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 
14, 21 en 28 feb, 7, 14, 21 en 28 
maart: 
14.00:  Tovenaar Flierefluiter in 
het heksenbos (4-8 jr)
Het middagprogramma duurt van 
14.00 tot 16.00 uur!

De Mammies
in House of Watt, James Watt-
straat 73:
zo 11 feb 10.30: 
Liesje Brekebeentje (2 t/m 8 jr)
zo 11 maart 10.30: 
Oma en Liesje op safari (2 t/m 8 jr)
in Kinderrijk, Mauritskade 56:
zo 18 feb 11.00: 
Oma en Liesje naar de kinder-
boerderij (2 t/m 8 jr)
zo 18 feb 11.00:  
Oma en Liesje op safari (2 t/m 8 jr)

Oostblok
Alle voorstellingen tenzij anders 
vermeld: Sajetplein 39
zo 11 feb 15.00: 
Het raadsel van alles wat leeft – 
Dood Paard (11+)
do 22 feb 20.30: 
Goeroe – Goed is Goed Producties
vr 23 feb 19.30: 
Filosloof  – Tom de Ket & Gusta 
Geleijnse Producties (10+)

zo 25 feb 15.00: 
JUNI – Hermans weet Raad (6+)
vr 2 en za 3 maart 20.30: 
Let Me Be Your Hero – Brigit 
Welink
za 10 maart 16.00: 
FOEI – BonteHond (5+)
zo 11 maart 16.00: 
Zoals ik jou ken, ken jij mij – 
Yvonne Keuls
do 15 (try-out), vr 16 (try-out), 

za 17 (première), zo 18, wo 21, 
do 22,  vr 23, za 24 maart 20.30: 
Kronieken van de Stad, deel 2: 
Kafir – Timen Jan Veenstra
Mamoun Elyounoussi en Anouar 
Ennali spelen de rollen van de 
twee broers; de voorstelling 
wordt in het Marokkaans-Arabisch 
gesproken.
Op locatie: CBK (Oranje-Vrijstaat-
kade 71)
vr 30 en za 31 maart 20.30: 
BECKY – Het Zuidelijk Toneel
Zie verder www.oostblok.nl

Badhuistheater
vr 9 feb 20.15: 
6:10 to Eindhoven – Karolina 
Sokolowska en Wojtek Cecherz
za 10, zo 11 (17.30), do, 15, vr 16, 
za 17, do 22, vr 23, za 24 maart 
20.15: 
Mike’s Badhuistheater presents 
‘Entertaining Mr. Sloane’ by Joe 
Orton
Zie verder www.badhuistheater.nl

Tropenmuseum
---TENTOONSTELLINGEN---
t/m 4 maart 2018: 
Aleppo
t/m 11 mei 2018: 
ZieZo Marokko – Reis mee met 
Esmaa, Fatima, Nasrdin en Yousef
t/m 24 aug 2018: 
Body Art
t/m 6 jan 2019: 
Fashion Cities Africa
altijd te zien: 
Heden van het slavernijverleden
---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)
t/m 28 feb elk weekend en elke 
dag in de schoolvakantie van 
12.00 – 16.00: 
Rama & Sita
Maak je eigen wajang schaduw-
pop uit het verhaal Ramayana
zo 18 feb en 18 maart 14.00 – 
15.00: 
Rondleiding Fashion Cities Africa
Elke derde zondag van de maand
zo 25 feb en zo 25 maart 14.00 
– 15.00: 
Rondleiding Body Art
Elke laatste zondag van de maand
zo 4 maart 15.00 – 16.00: 
Rondleiding Aleppo
zo 18 maart 14.00 – 17.00: 
Casablanca is het Mekka van de 
mix
Meer info: www.tropenmuseum.nl

OBA Javaplein
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)
nb niet in vakantie
elke wo 15.00 – 15.30:  
Voorlezen en bewegen of knutse-
len (3 t/m 7 jr)
elke vr 10.00 - 12.00: 
Spreekuur Samenspraak
ma 12 feb 10.00 – 12.30: 
Cursus solliciteren
wo 14 feb 10.30 – 11.30: 
Boekstart Baby Café (0-2 jr)
do 15 feb 10.00 – 12.00: 
Leesclub Makkelijk Lezen
Elke donderdag oneven week
do 22 feb 17.00 – 18.00: 
OBA Live met Theodor Holman
za 24 feb 14.30 – 16.00: 
Op de Stip Buurtparlement
Meer info: www.oba.nl

OBA Linnaeus
elke wo 15.00 – 15.30: 
Voorlezen (4-7 jr)
elke do 15.30 – 17.30: 
Coderminds: Programmeer je 
eigen game! (9 – 14 jr)
za 17 feb en za 17 maart 11.00 – 
13.30 en 14.30 – 17.00: 
Workshop schrijven Renée en Eva 
Kelder
do 22 feb 10.00 – 12.00: 
Tablet Café
Elke 4e donderdag van de maand
do 1 maart 15.30 – 17.00: 
Kinderschrijfcafé met Renée en 
Eva Kelder
Elke 1e donderdag van de maand
vr 9 maart 10.30 – 12.00: 
English Spoken: The Buried Giant 
– Kazuo Ishiguro
Elke 2e vrijdag van de maand
Meer info: www.oba.nl 

Jungle Amsterdam
zo 11 feb 16.00 – 18.00: 
Singing Sunday, open zangpodium 
o.l.v. Carmen Gomes, Annemarie 
Hilbrands en Simona van Tiel

ma 12, 19 en 26 feb, 5, 12, 19 en 
26 maart 19.30 – 01.00: 
Kizomb Evolution Dance & Eco-
food
Lessen: 19.30 – 21.30
Urban-KIZ dancenight: 21.30 – 
01.00
Wekelijks op maandag
di 13, 20 en 27 feb, 6, 13, 20 en 
27 maart 19.30 – 21.30: 
5Rhythms dansworkshop
Info en aanmelding: jaikwildan-
sen@gmail.com 
Wekelijks op dinsdag
do 15 en 22 feb, 8, 15, 22 en 29 
maart 08.30 – 10.30: 
Voor alle moeders in de Dapper-
buurt
Gezellige koffie / thee ochtend 
met info en kleine workshops
Wekelijks op donderdag (behalve 
in vakantie)
do 15 feb 17.30 – 22.00: 
EXTINCTION
Lezing over ‘uitsterf-golf’
za 17 feb 13.30 – 17.00: 
Zangpresentaties leerlingen Karin 
de Vries
wo 21 feb 09.30 – 12.00: 
Op gezonde tour ambassadeur 
workshop
do 22 feb 17.00 – 19.00: 
Media Café Oost
za 24 feb 11.00 – 18.00: 
Jongerendebat over onderwijs 
door IDEA NL
ma 26 feb 12.00 – 14.00: 
Vakantie kinderactiviteiten
Circuswerkplaats Boost organi-
seert een workshop acrobatiek en 
jongleren.
Vakantie kinderactiviteiten 
vr 2 maart 12.00 – 14.00: 
Vakantie kinderactiviteiten 
Sport en spel
wo 7 maart 20.00 – 22.00: 
Talkshow: Dwars door Oost in de 
Jungle

zo 11 maart 16.00 – 18.00: 
Singing Sunday: open zangpodium 
voor iedereen
za 17 maart 15.00 – 17.00: 
Zangleerlingen Muziekschool 
Amsterdam o.l.v. Gerlinde
zo 25 maart 20.00 – 23.00: 
Boekpresentatie: Spiegelbeeld De 
belevenissen van Kelsey
wo 28 maart 20.00 – 22.00: 
VARISCOOP (videokunst)
do 29 maart 17.00 – 19.00: 
Media Cafè Oost
Een project van stichting Polder-
licht i.s.m. Lima
Zie verder www.jungle.amsterdam

Q-Factory
vr 9 feb 20.30: 
Magnapop + Paolo Morena (grun-
gerock)
di 13 feb 20.00: 
Countdown Café: LSB Experience / 
Bertus Borgers / Marcel de Groot
wo 14 feb 20.00: 
FAQ Popquiz
wo 14 feb 20.00: 
Nightbirds kickoff: The Myrrors 
e.a.
vr 16 feb 20.00: 
Celebrating 50 Years of Led Zep-
peling by Physical Graffiti (tribute)
vr 16 feb 20.30: 
Jazz Orchestra of the Concertge-
bouw ft. Madeline Bell: A tribute 
to Ray Charles (soul)
vr 16 feb 21.00: 
Wanted (hiphop competitie)
ma 19 feb 19.30: 
POPTV #13: Big in Japan
di 20 feb 20.00: 
Countdown Café: Tim Treffers / 
Like a bat out of hell unplugged
do 22 feb 20.00: 
Off the record (jamsessie)
do 22 feb 21.00: 
Rhapsody Queen – The no.1 
Queen Tribute (rock)
vr 23 feb 20.00: 
Pubquiz
di 27 feb 20.00: 
Countdown Café: Lain Barbier’s 
More Than Blues / Beatrice van 
der Poel
do 1 maart 20.30: 
Q-Cinema: The Babadook (film)
di 6 maart 20.00: 
Countdown Café: Knight Area
do 8 maart 20.30: 
John Illsley of Dire Straits (rock)

vr 9 maart 20.30: 
Midge Ure ‘The Voice of Ultravox’ 
+ Pete Lincoln (new-wave)
zo 11 maart 16.00: 
Back To The Essence (pop)
di 13 maart 20.00: 
Countdown Café
wo 14 maart 20.00: 
FAQ Popquiz
do 15 maart 20.30: 
Dr. Feelgood (bluesrock)
vr 16 maart 20.00: 
Keep Shelly In Athens (electro-
nica/pop)
za 17 maart 20.00: 
Quarated by Bartek
di 20 maart 20.00: 
Countdown Café: AJ Plug
do 22 maart 20.00: 
Off The Record (jamsessie)
vr 23 maart 20.00: 
Pink Floyd Project met Durga 
McBroom & Bert Heerink (psyche-
delic rock)
vr 23 maart 20.00: 
Pubquiz

za 24 maart 21.00: 
Def Americans Live At Folsom 
Prison (tribute)
di 27 maart 20.00: 
Countdown Café: Kiki Mettler 
Band / Paardekooper
Zie voor prijzen en meer info: 
www.q-factory-amsterdam.nl

Polderlicht
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
linnaeus@oba.nl

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

Etalagegalerie Inkijk
020-6925733 
www.polderlicht.com

Tropenmuseum
Linnaeusstraat 2 
020 5688200 
www.tropenmuseum.nl  

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.thuisaandeamstel.nl

Adressen 

John Illsley van Dire Straits

Kijk voor onder 
andere meer agenda-
informatie op www.
oost-online.nl
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Het is een koude en nevelige zondag. 
De zon probeert tevergeefs door de 
wolken heen te breken. Ik wandel uit 
Amsterdam Oost naar het Muziek-
gebouw aan ‘t IJ voor de muzikale 
picknick voor buurtbewoners. De 
picknick vindt plaats in de grote, lichte 
entreehal. Op de vloer liggen kleden 
en op de trappen kussentjes. Er zitten 
verschillende groepjes mensen, soms 
met hun kinderen, te picknicken. Een 
zeer gemêleerd publiek vult de ruimte. 
Het is behaaglijk warm. Op zoek naar 
een mooi plekje struikel ik bijna over 
een aantal in het gelid opgestelde 
platenspelers. Een jongeman maant 

mij voorzichtig te zijn. De pick-ups zijn 
zeer gevoelig. 

Porgy and Bess
‘Het gaat bij deze muzikale picknick 
niet alleen om de muziek, maar ook 
om het contact met elkaar. Loop gerust 
rond. De bar blijft open.’ Met deze 
woorden heet Jochem van Tol iedereen 
welkom. 
Tussen de optredens door zullen wij 
interviewfragmenten horen van het 
gemengd koor ‘De IJgenwijze Noot’, 
onder leiding van Rita Zapora, uit 
Amsterdam-Noord. De koorleden 
vertellen over hun liefde voor muziek. 

Eén van hen vertelt dat voor haar 
geluiden altijd belangrijk zijn geweest. 
Als kind lag zij in bed trompetjes na te 
doen. ‘Het eerste plaatje dat ik bewust 
hoorde, was muziek uit Porgy and Bess, 
de eerste zwarte opera. Dat maakte 
veel indruk op mij.’ De 48-jarige Ma-
riëlle vertelt dat het iets samen doen 
belangrijk voor haar is: het met elkaar 
de goede toon vinden om samen zo’n 
geluid te produceren. 

Babygeluiden
Milena Haverkamp introduceert Joseph 
Puglia, vaste solist en concertmeester 
bij Asko|Schönberg. Zijn (leen)viool is 
uit 1775 en één jaar ouder dan zijn ge-
boorteland, de Verenigde Staten. Puglia 
speelt prachtig een Chaconne van Bach. 
Intussen staan zeven leerlingen klaar 
om met Puglia een duet te spelen. Het 

zijn korte duetten van Berio, eenvou-
dige en moeilijke partijen perfect in 
elkaar gepast. In ieder duet portret-
teerde de componist een bevriende of 
bewonderde musicus.
Bij sommige leerlingen is de spanning 
voor het optreden van het gezicht te 
lezen. Mooi viool spelen is één ding, 
maar optreden is een kunst op zichzelf. 
Plotseling klinkt er een geluid, één 
toon. Een klein koortje staat links voor 
ons in de hoek. Achter ons vult een 
tweede, hogere toon de zaal en uit weer 
een andere hoek een derde, lage toon. 
De samenklank is heel mooi, bijna se-
reen. Wij zitten midden in de muziek. 
Er klinken nu ook babygeluiden, die 
voor prachtige contrasttonen zorgen, 

alsof het zo gecomponeerd is, niet te 
veel en niet te weinig. Het is echt en 
ongepland. 

Koelkasttheater
De Schotse componiste Genevieve 
Murphy verzorgt een muzikale perfor-
mance. Het is een sneak preview van 
haar nieuwe theaterwerk ‘Something in 
This Universe’, geïnspireerd door een 
dwangstoornis. Zij opent de koelkast-
deur. Wij zien in de koelkast planten 
staan en er klinkt muziek, totdat zij de 
deur weer sluit. De wasmachine gaat 
aan en het is alsof in de muziek vaag 
een interpretatie van het repeterende 
geluid van de wasmachine hoorbaar is. 
Het theaterstuk gaat in première op het 
Spring Festival in Utrecht. 
Dan zingt het koor: ‘Het dorp’, het lied 
van Wim Sonneveld. Als de laatste 
klanken zijn verstomd, schrikken wij 
op door een expressief spel op een 
xylofoon. Mei Yi Lee bespeelt de xylo-
foon op een rail, voortgetrokken door 
touwen. 
Het koor sluit af met ‘Aan de zuidzijde 
van het IJ’ en, samen met koorleden 
van Capella uit Amsterdam, het wiege-
lied ‘Kuus kuus’. De muzikale picknick 
verdreef mijn Blue Monday gevoelens. #

De volgende muzikale picknick is op 
4 maart 2018 om 12:00. Bestel vooraf 
kaartjes want die zijn snel uitverkocht. 
Voor meer informatie: www.muziek-
gebouw.nl/agenda/Concerten/6919/
Muziekgebouw_Park/Picknick/ 

Entertaining Mr. Sloane is een van de 
klassiekers binnen de Engelse komedies. 
Kath komt thuis met Mr. Sloane, die ze 
ergens heeft opgepikt. Sloane is op zoek 
naar woonruimte. De vader van Kath 
herkent in Sloane de moordenaar van 
zijn baas maar de oude man krijgt geen 
kans om iets te zeggen. Kath voelt zich 
aangetrokken tot Sloane en Sloane weet 
de homoseksuele broer van Kath ook om 
zijn vinger te winden. Als de oude man 
wil gaan praten over de identiteit van 

Sloane komt het tot een handgemeen.
De cast van ‘Entertaining Mr. Sloane’: 
Denis Burke, Paddy O’Connell, Roos Dros 
en Eoin O’Cunningham. Het decor design 
is van Tonnie van der Kamp. #

De speeldata zijn: 10, 11, 15, 16, 17, 22, 23 
en 24 maart, telkens om 20.15 uur. Het 
Badhuistheater is aan het Boerhaave-
plein 28. Kaarten zijn verkrijgbaar via 
www.badhuistheater.nl. 

Ray Charles was een van de grondleg-
gers van de soulmuziek door in de jaren 
vijftig en zestig rhythm & blues, jazz en 
gospel samen te voegen tot één sound. 
Hij wist met zijn muziek de harten 
van zowel het grote zwarte als blanke 
publiek te veroveren. Daarnaast was 
hij een inspirator voor vele artiesten 
zoals Stevie Wonder en Aretha Franklin, 
ontving hij diverse Grammy Awards en 
werd zijn tumultueuze leven vol drugs 
en vrouwen prachtig verfilmd met  

Jamie Foxx in de hoofd-
rol. Deze avond is het 
echter de door de wol 
geverfde jazz- en soul-
zangeres Madeline Bell 
die op onnavolgbare 
wijze in de huid van The 
Genius kruipt. Ooit schit-
terde ze in de musical 
‘Jesus Christ Superstar’ 
en speelde ze met de 
groten der aarde, tijdens 
deze show brengt ze de 
muziek van Ray Charles 
op zo’n aanstekelijke, 
authentieke en krachtige 

wijze tot leven dat stilstaan geen optie 
is. Samen met het wereldberoemde, 17- 
koppige ‘Jazz Orchestra of the Concert-
gebouw’ brengt ze een van de meest 
waardige en swingende eerbetonen aan 
the Genius of Soul: Ray Charles.  

Wanneer en waar: 16 februari 2018 in 
Q-Factory (Atlantisplein 1).
Aanvang: 20.30 uur; zaal open: 19.30 
uur. Tickets a €25,00,- verkrijgbaar via 
www.q-factory-amsterdam.nl.

Muziekgebouw Park is een nieuw initiatief van het  
Muziekgebouw aan ‘t IJ. Geen concert in de Grote Zaal, maar 
op andere plekken in het gebouw, zoals in de Entreehal of op 
de Foyerdecks, met uitzicht op het IJ. Een van de activiteiten is 
Picknick in Muziekgebouw Park. 

Picknick in de muziek 
Tekst: Rose Bartholomé | Fotografie: Eddy Ellert 

Een zeer gemêleerd publiek

Intussen staan 
zeven leerlingen 
klaar om met 
Puglia een duet  
te spelen

Platenspelers op een rij

Entertaining Mr. Sloane 
Mike’s Badhuistheater speelt de seksuele komedie van de  
‘swinging’ 60’s: ‘Entertaining Mr. Sloane’ van toneelschrijver 
Joe Orton (1933-1967). Geregisseerd door Mike Manicardi. 

Redactioneel | Fotografie: Lulu Lightning 

A Tribute to Ray Charles 
Hit the road Jack! Op vrijdag 16 februari komt de muziek van 
Ray Charles, een van de grootste soulzangers ooit, weer tot  
leven tijdens een swingend eerbetoon in Q-Factory met als 
speciale gast zangeres Madeline Bell. 
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Fotografie: Ans van der Scheur, Dineke Rizzoli, Eddy Ellert, Gerard Valentijn en Frank Schoevaart.
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René Konijn bij ‘zijn’ containers

Tekst: Anneke Hesp | Fotografie: Frank Schoevaart 

René Konijn van de Oetewalerstraat adopteerde vijf jaar geleden de vuilcontainers tegen de  
Linnaeusstraat aan.  En hij zorgde ervoor dat mensen hun grof vuil op een aparte plek gingen 
zetten. Zoiets vraagt een lange adem terwijl toch iedereen het leuk vindt als zijn eigen straat  
er mooi bij ligt. 

‘Iedereen wil dat de straat er mooi bij ligt’           

Vijf jaar geleden heb ik de afvalcontai-
ners geadopteerd aan het begin van 
mijn straat. Het leverde me twee werk-
handschoenen op en een geavanceerde 
stoffer en blik. Ook nog een grijpboy. Ik 
wil er sinterklaassurprises van maken, 
maar daar ben ik nog niet aan toegeko-
men. 
Maar ik vind het gewoon leuk hoor. Het 
is zonde als het zo’n bende is in je straat. 
En nou ben ik een beetje ambtenaar in 
functie, zeg maar. Als ik zie dat iemand 
het niet helemaal goed doet, stap ik er 
op af en vraag of ze me een beetje willen 
helpen om het netjes te houden. Want 
iedereen wil uiteindelijk dat de straat er 
mooi bij ligt.  
Als die jongens van de vuilcontainers 
langskomen, moeten ze de ruimte 
hebben voor hun grijpers. Maar als er 
allemaal grof vuil omheen ligt, zeggen 
ze - toedeledokie, ik rij door-. Die gasten 
moeten op tijd rijden.

Vreselijk moment
Er zijn twee lokaties waar grofvuil zon-
der mankeren van straat geschept kan 
worden en daar sleep ik grofvuil dat 
tussen de containers gedropt ligt naar 
toe. Ik heb het idee dat iedere aanbieder 
zijn eigen vuilnis daar herkent en er 
na verloop van zelf gebruik van gaat 
maken. Andere mensen kunnen daar 
dan spullen van waarde nog even mee 
pakken. Automatische scheiding van 
afval dus.
Maar het is soms wel lastig. Er stond 
eens een grote doos met verpakking en 

wat matrassen bij de containers. Mijn 
buurman zei - dat is van die vrouw die 
aan het verhuizen is -. Dus ik zette de 
spullen bij haar in het portiek. Later 
was er nog meer troep en dat zette ik er 
ook bij. Maar het was helemaal niet van 
haar, dus dat kwam ze me zeggen. Dat 
was een vreselijk moment maar het is 
gelukkig weer goed gekomen.

Grobbekuiken met sticker
Ik vind het lastig om te merken dat ik 
mensen in het harnas jaag of als boe-
man door de straten lijk te sluipen. Het 
moet wel gezellig blijven. Het is daarom 
goed zoeken naar de toon van je verhaal 
als je een te verbeteren situatie treft 
samen met zijn aanbieder.
Zo was er ook nog zo’n grobbekuiken 
die een doos van de Hello Fresh met zijn 
eigen adres er nog op in de regen had 
gezet. Dus ik zette het weer bij zijn voor-
deur neer. Weken later zegt hij - jij zit 
steeds aan mijn vuilnis -. Ik leg uit dat 
hij het in de bak moet stoppen en dat hij 
beter die adressticker er af kan halen als 

hij die doos niet weer voor zijn deur wil 
hebben. Hij weer dat hij altijd zo’n haast 
heeft in de ochtend en geen tijd om die 
sticker te verdonkeremanen. Zegt hij 
- kan jij het niet beter in de bak stop-
pen in plaats van bij mij voor de deur 
zetten? - Toen moesten we eigenlijk 
alletwee lachen en hij is voortaan maar 
zelf die dozen in de bak gaan doen.

Lang leertraject
Ik heb een speciaal telefoonnummer 
voor als er iets mis is met de containers. 
Dat kan ik gebruiken voor het laten op-
halen van vuilnis. Gaat altijd perfekt en 
praktisch per ommegaande. Hulde voor 
ons stadsdeel.
Wat een rijkdom is het eigenlijk dat 
we zomaar onze vuilnis kwijt kunnen 
en twee keer in de week grof vuil. In 
Arnhem moet je alles zelf naar de stort 
brengen en dan kost het nog twee dub-
beltjes per kilo ook. 
Dat ze in de Watergraafsmeer grof vuil 
op willen gaan halen na telefonisch 
overleg is misschien een goed idee. Voor 
de Watergraafsmeer.
Maar in onze buurt is vaak geen ruimte 
voor de deur. Wij hebben verzamel-
plaatsen, meestal naast de containers. 
Dat maakt de aanbieder anoniem en 
dan zijn wij mensen niet op ons mooist.
Het is ook een kwestie van lange adem. 
De buurt hier heeft daar wel vier, vijf 
jaar voor nodig gehad. En in die vijf jaar 
is de buurt er aan gewend geraakt. Het 
is niet meer zo’n bende hier. Maar dat is 
een lang leertraject. #

Hoe effectief is de 
methode van René 
Konijn eigenlijk?

Hierbij een klacht 
ontvangen bij een 
van de advocaten 
kantoren in Oost. 
Geachte advocaat, 

Hierbij wil ik uw ondersteuning bij een 
belangrijke en financieel interessante 
zaak. Mijn aso-bovenbuurvrouw heeft 
haar kerstboom naar beneden geflik-
kerd. De naalden lagen all-over mijn 
balkon en ik was bang dat mijn lover, 
ambtenaar van milieu, een rolbe-
roerte zou krijgen als hij de kale boom 
zielig in het plantsoen zag hangen op 
de middag voordat de gemeenteman-
nen het weekend ingingen. 

Kortom, ondanks mijn vergevorderde 
leeftijd, heb ik de naalden eigenhan-
dig opgeveegd en de kerstboom met 
uiterste krachtsinspanning naar de 
rand van de straat gesleept. 
Helaas, daar stond de heer Konijn, 
welbekend als vrolijke bemoeial die 
nooit te beroerd is om uit te leggen 
dat hij de vuilcontainers heeft ge-
adopteerd en dat kerstbomen en an-
der ongerief slechts voor dag en dauw 
op twee dagen van de week opgesteld 
mogen worden. Ik koos voor een 
snelle en door hem niet opgemerkte 
terugtocht en prefereerde een andere 
vuilnisbak in de straat om de ontbin-
dende kerstboom te deponeren. 
Het betekent dat ik voorlopig het trap-
petje naar de straat niet kan benutten 
omdat ik dan, geheel ten onrechte, 
geassocieerd zou kunnen worden met 
het lijk. Zoals u begrijpt, betekent dat 
groot ongemak voor mij. Even heb ik 
overwogen de rijdende rechter in te 
schakelen omdat ik altijd graag op de 
televisie kom. 
Maar mijn gezonde verstand gaf mij 
in dat de ruchtbaarheid waarschijnlijk 
te veel zou zijn voor deze delicate 
aangelegenheid. 

Kunt u mijn zaak voorbereiden bij het 
hoogste gerecht door
1) duizend euro schadevergoeding te
 eisen van de bovenbuurvrouw
 voor de milieuschade,
2) tweeduizend euro voor de onrust
 en hartkloppingen die ik heb 
 moeten verduren als oudere 
 burger en dame bovendien,
3) drieduizend euro voor eventuele 
 imagoschade in geval de heer
  Konijn zijn echtgenote of zijn 
 camera’s heeft ingeschakeld om
 mij alsnog te snappen.
 
De totaalsom van zesduizend euro 
lijkt me voldoende om uw salaris te 
betalen en andere proceskosten. 
Het gaat me om het recht! 
Niet om de duiten. 

Ik verblijf dan maar,

(De schrijfster van deze klacht 
is anoniem, maar bekend bij de 
redactie)

Zegt hij: kan jij 
het niet beter in 
de bak stoppen in 
plaats van bij mij 
voor de deur?



DWARS DOOR DE BUURT #DWARS 15Nummer 198 Uit de buurt

Tekst en fotografie: Dick Feenstra 

De tuintjes van Betondorp liggen er niet altijd goed bij. Maar 
door de mensen van ‘Groetje Groen’ komen er steeds meer tui-
nen bij die er goed uitzien. Ook maken ze  het oorspronkelijke 
tuindorp beter bestand tegen de hoosbuien die Amsterdam 
tegenwoordig teisteren. 

Tuintjes doen met 
‘Groetje Groen’  

Tekst en fotografie: Arie van Tol 

Net als politieagenten zijn handhavers niet altijd de beste 
vrienden van bewoners. Toch is hun werk al net zo nuttig en 
onmisbaar als dat van agenten. In Amsterdam Oost bestaat de 
afdeling Handhaving uit zo’n 45 mensen: zij houden mede het 
stadsdeel leefbaar.     

Handhaving

Een auto op een laad- en losplek: Richard spreekt de bestuurder aan

Het is donderdag 18 januari, de dag van 
de zware storm. Handhavers Jolanda en 
Richard nemen mij mee op hun loopje 
door de Javastraat. Het is na enen, de 
wind is sterk afgenomen, maar het is 
onaangenaam gaan regenen. ‘Ja, we zijn 
natuurlijk niet alleen op straat te vinden 
bij mooi weer.’ Richard voert het woord, 
hij loopt zo’n keer of vier à zes per dag 
de Javastraat af, de meeste ondernemers 
kent ie inmiddels wel.
Nadrukkelijk zegt Richard: ‘Ons werk 
bestaat vooral uit signaleren en aan-
spreken. Met bekeuringen zijn we 
terughoudend. We willen mensen niet 
pesten, niet op kosten jagen, we willen 
ze aanzetten tot gedragsverandering.’ 
De omgeving van de eerste afvalcontai-
ners die we tegenkomen is enigszins tot 
mijn verbazing brandschoon. Jolanda 
vertelt dat ze het meeste werk hebben 
aan hangjongeren, foutief parkeren en 
verkeerd aangeboden afval.

Hoge boete
‘De Javastraat is een project, de straat 
wordt extra bijgehouden. Zo frequent 
als in de Javastraat controleren we 
doorgaans niet, maar wel komen we 
dagelijks in alle straten van Oost, tot de 
kleinste aan toe. We hebben ook een 
scooter- en fietsploeg. Zelfs op het water 
zijn we nu en dan.’ We zijn al bijna hal-

verwege als zich een eerste aanleiding 
aandient om iemand aan te spreken. 
Een vrachtauto stopt op de rijbaan: de 
chauffeur wil gaan uitladen. Richard 
maakt hem duidelijk dat ie in overtre-
ding is. Even later zien we de chauffeur 
met zijn vrachtauto iets verderop een 
parkeerplaats indraaien.
Zo schoon als het rond de eerste afval-
containers was zo troeperig is het rond 
die vlak bij het spoor. Karton, papier 

Betondorp werd rond het jaar 1925 
gebouwd als tuindorp en had een eigen 
gemeentehuis. Diverse architecten 
kregen opdrachten om er groen in aan 
te leggen, er een groene buurt van te 
maken. En Betondorp werd een ruim 

opgezette wijk met doorkijkjes en 
bijzondere bouwstijlen zoals de Amster-
damse school. Het dorp is opgedeeld in 
kleinschalige en intiem ogende hofjes. 
Rond 1937 kreeg Betondorp een bij-
naam: het Bessendorp. Woningbouw-

vereniging Eigen Haard had er een grote 
binnentuin met bessenstruiken aange-
legd en organiseerde in de nazomer een 
optocht waarna de kinderen getrakteerd 
werden op bessen en ander lekkers. Dit 
was een aanvulling op het karige menu 
van de crisisjaren. 

Canta’s en kinderwagens
Maar de omgeving van het dorp veran-
derde. Langzamerhand verdwenen de 
tuinen en landerijen eromheen. Amster-
dam slokte Betondorp op en de snelweg 
werd een nieuwe grens. De bewoners 
werden oud zodat veel tuintjes er ver-
waarloosd bij kwamen te liggen. Andere 
tuintjes werden betegeld. Maar ook be-
zuinigingen bij de gemeente leidden tot 
minder onderhoud van het vele groen. 
En zo ging de buurt zichtbaar achteruit.
Maar toen de sociale woningbouw in de 
uitverkoop ging kwamen er meer jonge 
mensen wonen. Naast de Canta’s en de 
scootmobielen kwamen er steeds meer 
kinderwagens in de straten.
Al jaren geleden waren er mensen die 
er iets moois van wilden gaan maken en 
Betondorp zo zijn authentieke karakter 
van tuindorp teruggeven. Vier stu-
denten van de Academie van de Stad 
vormden de motor van dit initiatief. Ze 
noemden zich Bloeiend Betondorp en 
hun doel was om te werken aan tuin-
onderhoud voor en door Betondorpers. 
Zo wilden ze ook meer saamhorigheid 
en bedrijvigheid in de vergrijzende wijk 
brengen.

Tuinonderhoud
Ook Pieter de Paauw is zo iemand die 
zich hiervoor inzet. Hij is de coördinator 
van Groetje Groen, een groep vrijwil-
ligers die Betondorpers helpt bij het 
onderhoud en de herinrichting van 
hun tuintje. Hij is één van de nieuwe 

bewoners. De sociaal geograaf is docent 
aardrijkskunde op een gymnasium.
De Paauw: ‘‘Groetje Groen’ onderhoudt 
met 25 vrijwilligers ongeveer dertig 
tuinen van mensen, die daar zelf niet 
meer toe in staat zijn. IJmere, Eigen 
Haard en Fonds voor Oost springen bij 
om het groen in de buurt te onderhou-
den. Ze maken het voor ons mogelijk om 
gereedschappen aan te schaffen en er 
is een schuur voor de opslag ervan. De 
woningbouwverenigingen attenderen 
ons ook op tuinen die aan het vervallen 
zijn.’

Bloembollen over?
Daarnaast werkt ‘Groetje Groen’ samen 
met de stichting Rainproof. Op de web-
site www.rainproof.nl wordt uitgelegd 
hoe Amsterdam beter bestand kan wor-
den gemaakt tegen de steeds vaker voor-
komende hoosbuien. De Paauw: ‘Nogal 
wat tuinen zijn betegeld. Daardoor kan 
het regenwater niet goed afgevoerd 
worden. Het is belangrijk dat er weer 
echte tuintjes komen, om het teveel aan 
water kwijt te kunnen.’
‘Groetje Groen’ zet zich in om van Be-
tondorp een groen en bloeiend tuindorp 
te maken. Ze hebben tijdens de Buren-
dag her en der bessenstruiken geplant 
en zo werd in deze eeuw opnieuw het 
bessenfeest gevierd. Ook zijn ze van 
plan om een wormenhotel op de Brink 
te plaatsen.
Rond de Brink zijn destijds op de gevels 
bloembakken aangebracht. Groentje 
Groen zou graag willen dat in deze bak-
ken, weer bloemen gaan bloeien. Piet 
de Paauw: ‘ Heb je uitgebloeide bloem-
bollen? Lever ze in bij het Karnhuis, 
Karnstraat 2. 
En heb je zin om Betondorp nog groener 
te maken, geef je op: 
groetjegroen@gmail.com.’  #

In Dwars 196 stond een verhaal van 
Méland Langeveld waarin het weg-
slepen van een verkeerd geparkeerde 
auto met succes voorkómen wordt 
met het toesteken van wat geld. 
Dat het verhaal fictie is en niet per 
definitie op een (al dan niet lang 
geleden) waarheid berust heeft 
enkele lezers er niet van weerhouden 
zich te beklagen bij de gemeentelijke 
Handhaving. 
Dwars door de buurt betreurt het 
dat een artikel tot onrust heeft geleid 
en tot het mogelijk aanwakkeren van 
wantrouwen onder bewoners. 
Middels bijgaand artikel wil Dwars 
het eventueel ontstane negatieve 
beeld ten positieve bijstellen. 

en houten kratjes slingeren in het rond, 
excuus is vandaag natuurlijk de storm. 
We lopen via de andere stoep terug. 
‘Winkeliers mogen hun waar op de 
stoep uitstallen, maar niet verder dan 
een duidelijk zichtbare markering. Ook 
een reclamezuil moet dicht bij de gevel 
worden geplaatst.’ Kistjes fruit zijn ver 
over de markering geplaatst bij één van 
de middenstanders. Richard spreekt 
hem vriendelijk, maar beslist aan. ‘Als 
hij volhardt in het overtreden van deze 
regel riskeert hij een boete van € 1100,-.’ 

Geschoold
Even verderop staat een personenauto 
geparkeerd op een plek die tussen 10 en 
17 uur uitdrukkelijk bestemd is voor la-
den en lossen. Ook hier doet Richard het 
af met een praatje. ‘Nee, we gaan niet 
zo snel over tot bekeuringen. Maar als 
ik eenmaal een bon aan het uitschrijven 
ben voor fout parkeren om die achter 
te laten onder de ruitenwisser en de 
gegevens heb geregistreerd ben ik niet 
meer op andere gedachten te brengen 

door een aanstormende bestuurder.’ 
Dat lijkt me niet altijd even eenvou-
dig, merk ik op. ‘Maar je moet ook wel 
wat kunnen als handhaver, sterk in je 
schoenen staan. En ook flink wat kennis 
hebben van de vele regels. Ik heb er 
vier jaar voor geleerd en wordt er ook 
goed voor betaald. Het is niet meer als 
in de Melkertbanentijd. We worden ook 
regelmatig bijgeschoold.’
‘Alle straten in Oost gaan we af en ook 
de parken. En niet alleen overdag, nee 
ook ’s avonds en ’s nachts wordt er ge-
controleerd,’ legt Jolanda me nog verder 
uit. ‘Het takenpakket van Handhaving 
is enorm breed, dat wat de politie niet 
handhaaft is werk van handhavers. 
Controlerondjes, maar ook gerichte 
acties naar aanleiding van meldingen en 
klachten, zijn dagelijkse praktijk.’
We zijn terug bij de auto en rijden terug 
naar de uitvalbasis op de Veemarkt. 
Jolanda en Richard mengen zich onder 
hun collega’s. Laat ze dan niet je beste 
vriend zijn, handhavers verdienen hoe 
dan ook respect en waardering. We kun-
nen niet zonder. #

Een betegelde tuin
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Verhalen uit het kinderschrijfcafé in OBA Linnaeus (8+) 

De vermiste kerstbal

In het donker verschijnt op de muur van 
het theater een hond. Dat is zwerfhond 
Ko. Hij woont op straat. Op een dag 
ontmoet Ko een meisje. Kaatje heet ze. 
Ze neemt Ko mee naar huis. Hij krijgt 
te eten en te drinken en wordt volop 
geaaid. Een echt paradijs! Ko mag zelfs 
bij het meisje in bed slapen. Maar…wat 
kriebelt daar toch zo? 

Live animatie
Beeldend kunstenaars Rob Logister 
en Marie Raemakers vormen samen 
Theatergroep Lichtbende en maken al 
ruim twintig jaar theatervoorstellingen 
met toverlantaarns. Van allerlei koste-
loze materialen maken ze de mooiste 
personages. Die platte figuurtjes gaan 
in een projector en worden met licht 
beschenen. Zo zijn ze uitvergroot te zien 
op het witte doek. ‘Het lijkt wel toveren!’ 
hoor je de kinderen roepen. 
De theatermakers maken veel gebruik 
van ogenschijnlijk waardeloos mate-
riaal. Kralen worden ogen, een lijfje 
wordt gevormd door ijzerdraad, een 
gerafeld stuk touw wordt een volle bos 
haar. Plots verschijnt daar een meisje 
op het doek. ‘Hee, daar heb je Kaatje!’ 
Ook achter het doek gebeurt van alles. 

dien zijn kinderen van nu gewend aan 
filmpjes op televisie en de computer. 
Deze ‘film’ wordt ter plekke gemaakt. 
Geen enkele voorstelling is daardoor 
hetzelfde. Tijdens de voorstelling wordt 
er dan ook zachtjes gepraat. De kinde-
ren bedenken hardop hoe Ko, Kaatje 
en de duizend vlooien zomaar over het 
doek kunnen zweven. En, waarvan zou 
Ko gemaakt zijn? Het blijft tot het einde 
toe gissen. 

De toverlantaarn behoort tot de 
Canon van het Nederlands cultureel 
erfgoed. De toverlantaarn is rond 
1650 uitgevonden door de Neder-
landse wetenschapper Christiaan 
Huygens. Hij was een vooraanstaan-
de wis-, natuur- en sterrenkundige 
uit de Nederlandse Gouden Eeuw.

Na afloop wordt het grote geheim ont-
huld. De kinderen krijgen een demon-
stratie van de toverlantaarn. Kleine 
figuurtjes worden, op de kop, in het 
apparaat gestopt. De lens in de lantaarn 
draait het beeld ondersteboven. In de 
projector zit een lamp, die schijnt op 
het plaatje zodat het geheel op het doek 
verschijnt. 

Maar liefst 540 kinderen van 23 klassen 
bezoeken deze voorstelling in het Oost-
bloktheater. In de dagen hierna krijgen 
ze allemaal een extra les. De kinderen 
gaan zelf lichtpoppetjes maken met 
kunstdocent Siree van der Velde. Zij 
laat ook een mini-theatertje achter in de 
klas. Licht uit, zaklamp aan en spelen 
maar! #

Op een dag vond een mijnwerker een gouden kerstbal. De mijnwerker verkocht de 
gouden kerstbal voor 1111 euro. Maar toen ging het mis. De kerstbal kreeg armen en 
benen en twee ogen. De kerstbal ging naar het huis van de mijnwerker en stal al het 
geld. De mijnwerker was woedend, en zocht de kerstbal en smolt de kerstbal om tot 
een goudstaaf. #

Christiaan Janse, 10 jaar 

IJverig schrijven aan een mooi verhaal - Foto Frank Schoevaart

We zaten rond de kerstboom. De geur van verse spar rook sterk. Het haardvuur knis-
perde zachtjes en er lag een grote jute zak, waar de groene takjes als kerstengeltjes 
naartoe dwarrelden en zachtjes landen. We pakten onder luid gezang cadeaus uit en 
aten een grote hoeveelheid kerstbrood. 
‘Ho, ho,’ riep iemand boven ons. We renden naar buiten en keken omhoog. Niets. 
Weer dat geluid. We keken zo lang dat onze nek er pijn van deed.
Plots hoorde we een zachte plof. We keken opzij en daar lag hij. Papa! We barsten in 
lachen uit, buikpijn kregen we ervan. We renden naar binnen en vroegen ons af hoe 
we zo dom konden zijn. Die ouwe komt toch niet langs.
Hij gluurde om de hoek van de schuur. Hij sloop om de kruiwagen en trok de zak 
achter zich aan. Hij klom via de regenpijp op het dak. Hij schrok zich dood, er kwam 
iemand het dak op!
‘Ik ben benieuwd, wie weet staat hij er wel!’ riep de man naar beneden. Hij kroop 
achter de schoorsteen en liet de zak erdoorheen glijden en floot zachtjes. Daar kwam 
de witte vleermuis. Hij gaf hem het briefje en liet hem in de schoorsteen glijden. Hij 
sprong van het dak en klom op zijn paard. Nieuwsgierige families ook altijd! #

Evi, 9 jaar

Die ouwe 

Op elke eerste donderdagmiddag van de maand is er in bibliotheek Linnaeus het 
Schrijfcafé voor kinderen. 
Alle kinderen vanaf 8 jaar die dol zijn op lezen en schrijven zijn welkom. 
Het schrijfcafé begint om 15.30 uur en is om 17.00 uur afgelopen. 
Kom je ook? Wij zitten klaar met schriftjes en pennen, koekjes en sap!
Deelname is gratis, maar reserveren wordt op prijs gesteld. 
Dat kan via: linnaeus@oba.nl of (020) 6940773. 
Meer weten? Kijk op: www.schrijfcursusvolgen.nl. 

De Rode Loper op School presenteert
Ko met de Vlo 
Stel je voor. Je bent 4, 5 of 6 jaar en nog nooit in het theater 
geweest. De zaal is groot, met mooie rode klapstoelen. Snel, 
zitten! De lichten gaan uit en de zaal is donker. Sssjt, het begint. 
Maar… waar blijven de acteurs nou? Ko met de Vlo is een 
theatervoorstelling zonder echte acteurs. De mensen en dieren 
in deze voorstelling zijn namelijk van licht gemaakt. 

Tekst: Babette van Harsselaar | Fotografie: Wendeline Thole 

Silhouetten van mensen en gebouwen 
komen tevoorschijn. Naast het podium 
zit een muzikante. Zij maakt geluiden en 
live muziek. De voorstelling lijkt door al-
les wat er op het toneel gebeurt wel een 
live animatiefilm. 

De verbeelding aanzwengelen
De Rode Loper op School programmeert 
graag dit soort schoolvoorstellingen. Ze 
zwengelen de verbeelding aan. Boven-
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de breedste zin van het woord en gaan 
ervan uit dat mensen ervaring hebben 
met opvoeden. En dat de gezinsleden 
achter de koppeling staan. Dus ook al is 
de steunmoeder degene op wie het con-
crete werk neerkomt, dat de steunvader 
het ermee eens is en dat ook de kinde-
ren het ondersteunen. Voor vraagou-
ders is het prettig dat je als steunouder 
ook niet altijd weet hoe het moet in de 
opvoeding. Daarom is die ervaringsdes-
kundigheid belangrijk, hoewel we soms 
de eis dat iemand zelf ouder is ook wel 
loslaten.’

Valt er nog meer te zeggen over 
de screening en de voorwaarden 
waar een steungezin aan moet 
voldoen?
‘Steunouders moeten een zelftest doen 
en een vragenlijst invullen. Om tot 
een goed profiel van een steungezin te 
komen gaat het o.a. om vragen naar de 
dagbesteding van alle gezinsleden, de 
mening van de kinderen over meedoen 
aan Buurtgezinnen.nl, lichamelijke en 
geestelijke gezondheid van alle gezins-
leden, ideeën over opvoeding en wat als 
belangrijk wordt gezien in het contact 
met het vraaggezin. Als coördinator 
helpt mijn buikgevoel mij om te weten 
of het een goed steungezin is. Voor alle 
gezinsleden vanaf 18 jaar wordt een 
VOG aangevraagd.’

Wie betaalt dit?
‘Voor 2018 heeft de gemeente geld 
beschikbaar gesteld voor 11 koppelin-
gen tussen vraag- en steungezinnen. 
Daarnaast financiert stadsdeel Zuid nog 
5 koppelingen. Van deze financiering 
word ik als coördinator voor al het werk 
(steungezin zoeken, contacten leggen en 
onderhouden) betaald. Gemiddeld werk 
ik 12 tot 15 uur per week voor Buurtge-
zinnen.nl. De steungezinnen bieden hun 
hulp vrijwillig aan en krijgen daar ook 
geen vergoeding voor. En voor vraag-
gezinnen geldt dat zij ook vrijwillig 
meedoen en niets hoeven te betalen’.
 
Wat is jouw grootste wens voor 
Buurtgezinnen.nl binnen 
Amsterdam Oost? 
‘Het zou mooi zijn als Buurtgezinnen.nl 
over 5 jaar niet meer nodig is, omdat het 
dan heel gewoon is dat je hulp vraagt in 
de opvang en opvoeding van je kinde-
ren en dat gezinnen elkaar daarvoor 
weten te vinden. 
Ik verwacht alleen niet dat de maat-
schappij op die manier snel zal verande-
ren. Dus wens ik voor alle gezinnen in 
Amsterdam-Oost die stress ervaren en 
het gevoel hebben dat zij daardoor te-
kort schieten in de opvoeding, dat zij de 
stap durven nemen om Buurtgezinnen.
nl in te schakelen. Mijn tweede wens is 
dat heel veel mensen ons op Facebook 
gaan volgen en de oproepen die we 
plaatsen liken of delen. Dat helpt enorm 
om zoveel mogelijk mensen te bereiken 
en dus de kans op een fijn steungezin te 
vergroten’.

Vlak voordat ik wegga vraagt Jacqueline 
of ik met mijn partner ook een steun- 
gezin wil zijn. Dat moet ik thuis eerst 
nog bespreken met mijn partner! #
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Tekst: Lennie Haarsma | Frank Schoevaart 

Jacqueline van Abeelen is sinds 2 jaar betrokken bij Buurtgezinnen.nl en sinds oktober vorig jaar 
coördinator van Buurtgezinnen.nl in Amsterdam Oost. Op een koude middag interview ik haar 
over haar passie voor Buurtgezinnen.nl. Na anderhalf uur zijn we nog lang niet uitgepraat en 
vertrek ik met een stapel folders over Buurtgezinnen.     

Gezinnen helpen gezinnen 

Fietsend de buurt door naar een gezin

Wat doet Buurtgezinnen.nl?
‘Bij Buurtgezinnen.nl gaat het om het 
ontlasten en ondersteunen van ouders. 
De vragen en behoeftes van de vraagge-
zinnen zijn heel divers. Sommige ouders 
hebben door omstandigheden een heel 
klein netwerk en willen graag in contact 
komen met andere gezinnen om het 
leven en de opvoeding te kunnen delen. 
Andere ouders hebben zoveel aan hun 
hoofd dat ze gestrest raken, hun lontje 
korter is en ze zijn soms ook ten einde 
raad in de opvoeding. Dan is het best 
moeilijk om aan te geven dat je daar 
hulp bij nodig hebt, omdat mensen dit 
soms als ‘falen’ voelen en zich ervoor 
schamen. 
Het zou mooi zijn als er meer een besef 
komt dat je het samen mag doen. Dat 
je hiermee ook de wereld van je kind 
verruimt en hen een fijne, ontspan-
nen plek gunt waar zij zich even geen 
zorgen hoeven maken. Dat je aan een 
ander mag vragen: ’Hoe doe jij dat met 
het naar bed brengen? Of dat een ander 
zegt: ‘Zaterdag gaan we zwemmen, 
hebben jullie zin om mee te gaan?’ Als 
coördinator van Buurtgezinnen.nl kan 
ik daar een rol in spelen.’ 

Kun je voorbeelden geven van een 
koppeling tussen vraag- en steun-
ouders?
‘Een alleenstaande moeder die met de 
hulp van een steungezin kan sparren 
over de opvoeding en soms samen een 
activiteit kan ondernemen. 
Een allochtone vrouw die verwikkeld is 
in een vechtscheiding, haar dochter is 
1 middag in de week in een steungezin.’
En met enige trots vertelt Jacqueline 
over een koppeling tussen een 15-jarige 
puber die eindexamen doet voor het 
vmbo en 1,5 uur per week steun krijgt 
van een moeder die zelf zorgcoördina-
tor is op een middelbare school en hem 
helpt bij de voorbereiding van zijn exa-
men. ‘Ik kom met zulke leuke mensen 

in contact, die zo’n groot hart hebben en 
iets voor een ander willen doen!’

Hoe leg je contact met het vraag-
gezin en hoe komt de koppeling 
met het steungezin tot stand?
‘Als ik contact heb met een vraaggezin 
formuleer ik met hen samen hun steun-
vraag. Ik vraag wat hen zou kunnen 
helpen en wat voor soort steungezin ze 
wensen. Gaat het om een stoere vader 
in een gezin? Is het fijn om een actief 
gezin te vinden of is er behoefte aan 
een opa- of omafiguur? In sommige 
situaties verwijs ik iemand ook door als 
de hulpvraag te complex is.  Ik vertel 
welke steungezinnen ik ken en vraag 
of ze daarmee willen kennismaken. Die 
kennismaking kan met meerdere gezin-
nen en het gesprek vindt altijd bij de 
steungezinnen thuis plaats. Net zolang 
tot er een klik is, want die is reuze be-
langrijk. Als coördinator ben ik niet bij 
dat kennismakingsgesprek. Daarna ga ik 

‘Het zou mooi zijn 
als er meer een 
besef komt dat je het 
samen mag doen’

met beide gezinnen in gesprek en komt 
er een zogenaamd startgesprek. En 
maken we afspraken op één a4’tje waar 
ieder zijn handtekening onder zet.  Na 
2 maanden proeftijd evalueren we en 
worden de afspraken voor het volgend 
half jaar vastgelegd. De regie ligt altijd 
bij het vraaggezin en na bemiddeling 
ligt mijn focus op de ondersteuning van 
het steungezin. Af en toe app of bel ik 
met het vraaggezin om te vragen hoe 
het gaat.’

Hoe kom je aan steungezinnen en 
hoe zit het met de screening?
‘Op facebook plaatsen we zo anoniem 
mogelijk een oproep. Hoe meer mensen 
weten wat nodig is, hoe beter. Een an-
dere manier is via een nieuwsbrief van 
de kinderopvang of een oproep in de hal 
van school. Dan maak ik kennis met het 
gezin en vraag hen wat ze te bieden heb-
ben en wat ze aan mogelijkheden en tijd 
hebben. We zoeken naar gezinnen in 
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Onze maatschappij is aardig stressvol. 
Maar wat doe je eraan? Therapie of 
medicijnen? ‘Wellicht is mindfulness 
iets voor jou,’ suggereerde mijn huis-
arts. Zo kwam ik enige tijd geleden te-
recht bij Roy Carton van Mediteren in 
Oost. Een dure cursus kon ik niet beta-
len. Van al te veel zweverigheid hield 
ik niet. Mediteren in Oost vroeg alleen 
een kleine bijdrage voor de huur van 
de ruimte én was niet zweverig. 
Roy Carton, gepensioneerd psychothe-
rapeut en geestelijk verzorger, zet zich 
in voor mindfulness in de buurt. ‘Ik 
wil door mindfulness de lichamelijke 
en geestelijke gezondheid bevorderen 
en tegelijkertijd werken aan onder-
linge verbondenheid in de wijk. Dat 
mindfulness heilzaam is voor lichaam 
en geest is al jaren bekend. Dat mind-
fulness ook het samenleven stimuleert, 
is minder bekend.’

Carton begon zijn loopbaan in de 
thuiszorg bij ouderen. De contacten 
met mensen in de laatste fase van hun 
leven hadden grote invloed op hem. 
Mensen die aan het einde van hun 
leven pretentieloos zichzelf waren, 
motiveerden hem door hun wijsheid. 
Toen hij in Den Dolder in de psy-
chiatrie werkte, ging hij theologie 
studeren. Hij vond verdere verdie-
ping door een studie psychologie en 

psychotherapie. Hij vestigde zich als 
psychotherapeut. In de laatste fase 
van zijn loopbaan werkte hij behalve 
als psychotherapeut ook als geestelijk 
verzorger in het Sarphatihuis.

Waarom ben je met mindfulness 
begonnen? 
‘In de ‘gewone’ psychotherapie miste 
ik een dimensie. Een dimensie die ik 
wel zag bij verschillende meditatievor-
men, bijvoorbeeld in de joodse sabbat 
en het boeddhisme. Ik doe aan medi-
tatie sinds mijn 16e. Jon Kabbat-Zinn, 
hoogleraar aan de universiteit van 
Massachusetts paste in 1979 als een 
van de eersten mindfulness toe in een 
medische setting. Ik zag daarin de on-
derbouwing en uitwerking van waar 
ik zelf al mee begonnen was. Als cogni-
tief therapeut werd ik opgeleid in het 
veranderen van negatieve gedachten. 
Bijvoorbeeld een gedachte als ‘Ik leer 
het ook nooit’. Bij cognitieve therapie 
ga je zo’n automatisch optredende 
zelfveroordeling ontrafelen en advi-
seer je wat een realistischer gedachte 
kan zijn. Maar je blijft oordelen. En 
dat doet mindfulness niet.’ 

Wat is mindfulness? 
‘De aandacht bij een ervaring in het 
huidige moment houden zonder daar-
over te oordelen. Veel mensen zijn 

vaak zo druk met oordelen en plannen 
dat ze afwezig zijn in het hier-en-nu. 
Bijvoorbeeld: je staat onder de douche 
met je lijf, maar bent met je hoofd op 
het werk. Terwijl je dan intussen van 
alles doet op de automatische piloot. 
Dit soort afwezigheid in het eigen 
leven, maar ook in het samen-leven 
komt veel voor. Mindlessness. Een 
mens heeft zo’n 40.000 gedachten per 
dag. Daarvan is 70% negatief, heeft 
een alarmerende functie, of bevat een 
zelfveroordeling.’
Carton vervolgt: ‘Met behulp van je 
ademhaling train je je hersenen om 
de aandacht bij je lichaam te houden. 
Dat maakt je leven bewuster, rustiger 
en vooral vrolijker. Het gaat om een 
manier van leven waarbij je opener, 
oplettender en bewuster in het leven 
staat. Net als fietsen en zwemmen is 
het een eenvoudige, neutrale techniek. 
Dat kan iedereen leren. Het is een 
manier van leven waarbij je ope-
ner, bewuster en oplettender wordt. 
Mindfulness is een onderdeel van 
bijna alle religies, maar zelf is het niet 
iets religieus. Als je sámen aan mind-
fulness doet, ervaar je niet alleen de 
heilzame effecten, het verruimt ook de 
horizon omdat je mensen ontmoet met 
verschillende achtergrond.’

Psychologische gezondheidszorg 
Inmiddels is mindfulness een vast 
onderdeel van de reguliere geestelijke 
gezondheidszorg. ‘Eigenlijk is dat grap-
pig,’ vertelt Carton, ‘want het woord 
geestelijk in geestelijke gezondheids-

zorg gaat niet over de geest, maar over 
de psyche. Nu mindfulness onderdeel 
is van het behandelaanbod, draagt de 
Geestelijke Gezondheidszorg, de GGZ, 
eindelijk die naam terecht. Ik kan daar 
wel om grinniken.’ 
De reguliere gezondheidszorg biedt nu 
cursussen mindfulness aan. Huisart-
sen in Oost verwijzen daarvoor door 
naar Punt P, onderdeel van Arkin, een 
grote GGZ-instelling in Amsterdam.’ 

Trainen
‘Net als je spieren hebben je herse-
nen training nodig om fit te blijven. 
Een cursus mindfulness is daar zeer 
geschikt voor volgens het moderne 
hersenonderzoek. Maar het effect ebt 
langzaam weg als je het niet blijft be-
oefenen. Dat was een van de redenen 
dat ik drie jaar geleden met Mediteren 
in Oost begon,’ aldus Carton. ‘Op dins-
dagmiddag geef ik nu mindfulness-
instructie in Buurtruimte De Eester, 
voor beginners en gevorderden. 
Iedereen kan een keer binnenlopen en 
meedoen. De vrije inloop is geschikt 
voor wie naar een meer ontspannen 
levenspatroon zoekt.’ 

Voordeur op een kier
Voor wie geen instructie wil, maar 
stilte, organiseert Carton stiltewande-
lingen en op maandagavond stilteme-
ditaties. ‘Die avond blijkt een rustpunt 
voor mensen die werken en stress 
hebben. Deelname veronderstelt dat 
je de basisvaardigheden kent. Je kan 
stilletjes binnen komen of in stilte 
weer weggaan, wanneer je wilt. De 
voordeur staat altijd op een kier. Maar 
er gebeurt heel veel in die stilte. Er 
heerst een sterke verbondenheid. Een 
verbondenheid die niet ontstaat via 
het verstand. ‘Achter onze woorden 
schuilt de boodschap van het hart,’ 
zegt Rumi. Je komt voor jezelf, en toch 
ben je met elkaar verbonden. #

Meer weten?: Facebook: Mediteren 
in Oost. Of Roy Carton, 06-55188737, 
roycarton@gmail.com

Elke dag 40.000 gedachten
Tekst: Rose Bartholomé | Fotografie: Frank Schoevaart 

Een mens heeft zo’n 40.000 gedachten per dag. En die zijn vaak niet positief. Roy Carton ziet in 
mindfulness een middel om mensen gezonder te laten zijn en zich meer met hun buurtgenoten 
verbonden te voelen. ‘Als je samen aan mindfulness doet, ervaar je de heilzame effecten én het 
verruimt ook je horizon.’ 

De afgelopen jaren heeft Anne De Smet als filosofe 1 op 1 gesprekken 
gevoerd met buurtbewoners. Bij die gesprekken kwamen de allerwe-
zenlijkste 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 ver-
schijnt in DWARS.

Nieuwe rubriek

Wat is wijsheid? 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? 

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. 

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

door u geformuleerde denkbeelden.

Uw vraag of idee (toegelicht met hooguit een tiental zinnen) mailt u naar de redac-

tie 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 goedkeuring 

door beide partijen.  
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De beeldengroep is een voorstelling 
uit de Griekse mythologie. Amphitrite, 
de dochter van Nereus en zeegodin, 
berijdt een hippocampi (half paard, 
half vis), zoon Triton (half mens, half 
vis) blaast de hoorn. De groep bronzen 
beelden komt uit het water omhoog, 
en er spuiten fonteinen. Amphitrite 

is de vrouw van de zeegod Poseidon. 
Poseidon is in de Griekse mythologie 
de god die heerst over zeeën, wateren 
en hun goden.
De meeste schepen van de Koninklijke 
Nederlandsche Stoomboot Maatschap-
pij (KNSM) droegen namen die ont-
leend waren aan de Griekse, Romeinse 

of Egyptische mythologie. 
Dichter A. Roland Holst schreef een 
gelegenheidsgedicht voor ‘Amphitrite’, 
dat op een van de rotsblokken in de 
fontein staat gebeiteld:

Dochter van Nereus, hoog te paard; hoe 
raast
de branding, waar uw zoon de zeehoorn 
blaast!
Luidt weer een eeuw hij in voor onze 
schepen?
Uw wild hart was hun harten steeds het 
naast.

Zwervend bestaan 
Personeel van de KNSM schenkt in 
1956 de beeldengroep ter gelegenheid 
van het honderdjarig bestaan van de 
rederij. Het krijgt een plek in het door 
tuinarchitect Mien Ruys ontworpen 
parkje op het KNSM-eiland, midden 
in een bassin. In 1980 verplaatst de 
havenactiviteit naar de havens in 
Amsterdam-West en Rotterdam. Het 
oostelijk havengebied raakt in verval. 
De beeldengroep gaat vanaf dan een 
zwervend bestaan tegemoet. Eerst ligt 
het nogal wat jaren gedemonteerd 
en opgeslagen op het terrein van een 
schroothandel. Maar dan halen de 
‘Kroonvaarders’, de vereniging van 
voormalig personeel van de KNSM, 
‘Amphitrite’ uit dit armtierige bestaan. 
Zij krijgt in 1989 een plek in het water, 
een rechthoekige betonnen bak op 
een kunstmatig eiland, grenzend aan 
de Prins Hendrikkade, tegenover het 
Scheepvaartmuseum. Daar staat ze tot 
2008.
Rond het jaar 2000 beginnen de 
onderhandelingen over de mogelijke 
terugkeer van ‘Amphitrite’ naar het 
KNSM-eiland. Er gaat negen jaar 

voorbij voordat het zover is. Maar na 
een grondige restauratie is de beelden-
groep teruggekeerd: ‘Amphitrite’ staat 
nu voor Loods 9 aan de kop van de 
KNSM-laan.

Beeldhouwer Albert Termote (1887-
1978) heeft veel monumenten, beel-
den, portretten en ruiterbeelden 
gemaakt. Termote is geboren te  
Lichtervelde in België. Aan het begin 
van de Eerste Wereldoorlog vlucht 
hij naar Engeland, en in 1915 trekt 
hij naar Amsterdam waar hij tot 1918 
aan de Rijksakademie van beeldende 
kunsten, onder leiding van Jan  
Bronner, studeert. In 1922 verhuist hij 
naar Voorburg waar hij de rest van 
zijn leven blijft. Door de vele tentoon-
stellingen van Pulchri Studio verwerft 
hij landelijke bekendheid. Hij krijgt 
veel opdrachten. 
Termote werkt tot zijn 85ste. Op dok-
tersadvies en vanwege moeilijkheden 
met de huur van zijn atelier besluit 
hij met het zware beeldhouwerswerk 
te stoppen. Op 13 juli 1972 slaat hij in 
zijn atelier vele van zijn gipsmodellen 
aan stukken. Hij heeft besloten zich 
alleen nog bezig te houden met kleine 
plastieken in een atelier aan huis. 
Kenmerkend is zijn bescheidenheid 
waarmee hij met zijn bekendheid  
omgaat. Tijdens een tentoonstelling, 
een jaar voor zijn dood, van zijn 
werken in Museum Swaensteyn zei 
hij: ‘Ik kan haast niet geloven, dat dit 
allemaal mijn werk is, maar aan de 
andere kant, weet ik nog precies waar, 
wanneer en waarom ik de dingen 
maakte.’ #

Meer sculpturen en/of gedichten le-
zen: www.melandlangeveld.com

In de reeks Sculpturen van Oost ‘Amphitrite’ van beeldhouwer 
Albert Termote. Het beeld staat, na restauratie, aan het  
Azartplein op het KNSM-eiland. Het is daar – na nogal wat  
omzwervingen – in 2009 geplaatst. Het pronkt daar nu weer in 
de buurt van waar het van 1956 tot 1981 stond.

De zeegodin 
Tekst: Méland Langeveld | Fotografie: Eddy Ellert 

Op zo’n doordeweekse maandag komen 
niet veel mensen bidden, maar er zijn 
toch een paar mannen aanwezig. Ik 
spreek met Mustapha Slaby, met Najem 
Oulad Ali en met de voorzitter van het 
moskeebestuur Mohamed Echarrouti. 
Sinds 1982 zit de moskee op de Weesper-
zijde.
Het gebouw was eerst een garagebedrijf, 
maar er was al lang daarvoor sprake van 
een groep moslims die zocht naar een 
goed onderkomen. Toen de eerste Ma-
rokkaanse gastarbeiders in Amsterdam 
kwamen, kwamen ze bij elkaar thuis 
bijeen voor het gebed. 
Door een pastoor werden ze geholpen 
aan een plek in een kerk. Hij was onder 
de indruk van het groepje mannen dat 
bij elkaar kwam om te bidden. Hij no-
digde Echarrouti uit. ‘U hebt de mensen 
die hun religie willen uitoefenen maar 
geen ruimte en ik heb wel de ruimte 
maar weinig mensen.’ Vanaf dat moment 
stelde de pastoor de kelderruimte van de 
kerk ter beschikking als gebedsruimte 
voor de moslims. Maar dat was niet 

voldoende toen de gezinshereniging op 
gang kwam. Echarrouti droomde niet 
alleen van een moskee, maar ook van 
een onderwijscentrum. Ook de gemeente 
Amsterdam stond welwillend tegenover 
deze plannen. De stichting werd een offi-
ciële rechtspersoon en daarmee stond de 
weg open om een gebouw aan te kopen.

Open beleid
Nog steeds is de gemeenschap afhan-
kelijk van giften van de mensen die er 
komen bidden. Er is geen lidmaatschap, 
maar mensen geven graag. Er komen 
zo’n zeshonderd mensen op een vrij-
dagmiddag wanneer de belangrijkste 
gebedsdienst wordt gehouden, en zelfs 
wel twaalfhonderd mensen tijdens de 
Ramadan. De moskee probeert een 
open beleid naar anderen te voeren. Zo 
komen er moslims uit allerlei landen, 
ook veel vluchtelingen. Maar ook voor 
niet-moslims staat de deur open. Slaby 
en Echarrouti maken deel uit van het 
Breed Interreligieus Overleg Oost. Daarin 
overleggen moslims, joden, christenen en 

mensen van andere levensbeschouwin-
gen. Men wil open zijn en daarom wordt 
de preek in het Nederlands vertaald, 
zodat iedereen die het Arabisch niet 
machtig is, toch de preek kan volgen. 
Die preek wordt ook digitaal verspreid 
en gaat niet alleen over religieuze zaken 
maar ook over sociale kwesties. Dat uit 
zich ook in de deelname van de moskee 
aan politieke debatten, de 5 mei herden-
king en het Rode Loper festival.

Regels van de Islam 
Ondanks al deze openheid is vooral 
Najem Oulad Ali heel duidelijk over de 
kaders waarin dit alles moet plaatsvin-
den: de regels van de Islam staan geen 
verschillende interpretaties toe. Je moet 
je houden aan de vijf zuilen. En een 

vrouw kan geen imam worden, meent 
men. De regel dat een man meerdere 
vrouwen kan hebben is juist volgens de 
heren. (Onjuist volgens de Nederlandse 
wet, red.)
Najem houdt ook vaak rondleidingen 
voor andersdenkenden in de moskee. ‘Zo 
geef ik terug wat ik allemaal heb gekre-
gen van de gemeenschap. Ik maak dui-
delijk dat we allemaal broers en zusters 
van elkaar zijn, dat we vredig met elkaar 
om moeten gaan en elkaar moeten 
erkennen in onze eigenheid. Het mooie 
van de Koran is dat ook niet-moslims 
worden aangesproken. Een soera begint 
vaak met de aanhef ‘o, mensen’, en niet 
‘o, moslims’. We zijn verplicht om open 
te zijn naar anderen.’#

Al Kabir moskee is voor moslims  
uit allerlei landen 

De moskee aan de Weesperzijde staat achter bouwsteigers. 
Er wordt ook gewerkt aan de binnenkant. Daar aangekomen, 
word ik opgewacht met een handdoek, want het is honden-
weer. We gaan naar een kamer achter de moskee om rustig te 
praten aan het eind van de dag tussen de gebedstijden door. 

Tekst: Mirjam Ringers | Fotografie: Arie van Tol 

Levensbeschouwingen in Oost deel 9

De moskee is mooi, kleurrijk ingericht
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Vier jaar geleden kreeg 
Amsterdam te maken met een 
coalitie van D66, VVD en SP. 
Er is toen fors bezuinigd op 
subsidies voor organisaties 
van ouderen en gehandicap-
ten. Kleinschalige buurtvoor-
zieningen moesten sluiten en 
het openbaar vervoer verloor 
haltes en lijnen. Over de 
financiering van de  Noord/
Zuidlijn willen we het aftre-
dend college niet hard vallen, 
want die besluitvorming is 
van eerdere datum. Maar nu, 
bij de afronding, wordt er 
weinig met ouderen en slecht 
lopenden rekening gehouden.

VVD bezuinigt
Speciale regelingen zoals het 
Aanvullend Openbaar Ver-
voer en bij de zorg de Hulp bij 
het Huishouden waren bij de 
twee VVD-wethouders niet in 
goede handen. Ze hebben die 
bezuinigingen voortgezet. En 
zelfkritiek is niet aan de orde. 
Dat Eric van der Burg door 
de rechter moest worden 
teruggefloten nadat hij WMO-
voorzieningen had ‘vereen-
voudigd’ zullen de ouderen 
niet vergeten. 

D66 zet buurtinitiatieven 
op dood spoor
De D66-wethouders zijn net 
als de VVD-ers erg tevreden 
over de nu weer aantrekkende 
economie, maar hebben wel 
oog gekregen voor de nadelen 
van de te grote drukte die 
daardoor in de stad is ont-
staan. Hen valt echter zwaar 
te verwijten dat zij de stadsde-
len geen goed functionerend 
bestuur gunden. De straks in 
22 wijken gekozen adviescom-
missies zullen in de Stopera 
weinig kunnen bereiken. De 
wijze waarop D66 het stadsbe-
stuur concentreert en zodoen-
de welzijn, zorg en buurtini-
tiatieven op dood spoor zet, 
is schadelijk. Dat gaat ten 
koste van prettig samenleven 
met buurtgenoten van alle 
leeftijden, afkomst, opleiding, 
inkomen of wat dan ook.

SP heeft veel gedaan 
maar is nu wat eenzijdig
De SP wethouders hebben 
hard gewerkt en bijvoorbeeld 
veel gedaan voor bijstand-
gerechtigden, voor mensen 
met een te hoge huur en voor 
ouderen die moeten verhui-
zen vanwege het traplopen. 
Het nieuwe SP-verkiezingspro-
gramma valt wat tegen. Het is 
eenzijdig gericht op steun en 
aandacht voor minima-gezin-
nen met kinderen. Onze kri-
tiek beperkt zich echter vooral 
tot het stemgedrag van de 

Volgende maand gaat Amsterdam naar de stembus om onder andere 
een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Het Netwerk OuderenAdviesRaden, 
waaraan ook de OAR-Oost deelneemt, heeft de praktijk van de belangrijkste 
politieke partijen onderzocht en de verkiezingsprogramma’s doorgenomen.

fractie. De SP vindt de lokale 
politiek minder belangrijk dan 
de landelijke. In buurtacties 
staat de fractie wel achter 
de buurtbewoners, maar zij 
blijven de andere wethouders 
steunen als er gestemd wordt. 

Groen Links en PvdA 
voerden goede oppositie
Over Groen Links en de PvdA 
kunnen we kort zijn. Zij wa-
ren goede oppositievoerders. 
De PvdA heeft veel  aandacht 
voor ouderen die een andere 
woning zoeken of die door de 
bezuinigingen het risico lopen 
om te vereenzamen, terwijl 
Groen Links meer aandacht 
heeft voor gehandicapten. 

Andere partijen
De ouderenpartij van Wil van 
Soest doet haar best, maar het 
is niet gelukt echt voor oude-
ren iets te bereiken. Dat valt 
ook niet mee, als de wethou-
der ouderenbeleid, Eric van 

der Burg, een VVD-er is. Hij 
zoekt aansluiting bij de inter-
nationale Age Friendly Cities, 
maar stelt geen geld beschik-
baar en wijst een poging tot 
een goede inspraak-structuur 
van de hand. Over de andere 
kleine partijen is weinig te 
melden. In de ouderenadvies-
raden wordt  over het nut van 
de kleinere fracties verschil-
lend gedacht.  

Wonen in twee 
aanbevelingen
De gemeenteraad heeft on-
langs een rapport besproken 
van de Rekenkamer over het 
Amsterdamse woningbeleid. 
We lichten twee aanbevelin-
gen uit de discussie om kiezers 
de mogelijkheid te geven om 
gefundeerd hun stem op 21 
maart uit te brengen.

1. Voor wie bouwen we 
woningen?
Maak een discussienota over 

de vraag voor welke bewo-
ners Amsterdam een thuis wil 
bieden. De VVD, D66 en ook het 
CDA willen dat woningen be-
schikbaar komen voor hen, die 
de stad nodig heeft om de hui-
dige economische groei in stand 
te houden. Dat betekent vrije 
vestiging van jonge mensen 
vanuit de hele wereld waaraan 
de kenniseconomie behoefte 
heeft. Maar de statistieken ge-
ven aan dat deze mensen over 
tien jaar grotendeels al weer 
vertrokken zijn. Het huidige 
nieuwbouwbeleid met een ver-
deling 40% sociale sector, 40%  
middensector en 20% duurdere 
sector past bij het voorgestane 
beleid van VVD, D66 en CDA. 
Immers bij de woningen in de 
middensector en bij de 20% 
duurdere koopwoningen is er 
vrije vestiging. 

De uitgangspunten van de 
drie linkse partijen, Groen 
Links, PvdA en SP, zijn minder 
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gericht op wat de economie 
verlangt, maar meer sociaal. 
Zij willen een stad met een 
evenwichtige bevolkings-
opbouw. Het wegtrekken 
van gezinnen met kinderen 
vinden zij ongewenst. Zij zien 
het aantrekken van een groot 
aantal wereldburgers als een 
risico voor verlies van struc-
tuur en communicatie. Wel-
licht vinden zij ook de huidige 
verdeling van de nieuwbouw 
in 40-40-20 een probleem. Zij 
benadrukken dat een aanbod 
van 40% sociaal nu en in de 
nabije toekomst te weinig is. 
Immers bijna alle Amsterdam-
se jongeren hebben als starter 
een laag inkomen. Voorts zijn 
er extra woningen nodig voor 
statushouders en voor oude-
ren die een meer passende 
woning zoeken. En tenslotte 
zijn er ook steeds meer huis-
houdens waarvan de partners 
uit elkaar gaan. Die huishou-
dens zijn vaak aangewezen op 
een of twee woningen in de 
sociale sector. 

De drie linkse partijen willen 
de Amsterdamse woning-
zoekenden niet vergeten. Zij 
leggen daarbij de nadruk op 
het feit, dat het woningaan-
bod in de middensector en in 
de koopsector nu voor meer 
dan de helft terechtkomt bij 
niet-Amsterdammers. Plannen 
om daar verandering in aan te 
brengen zijn er wel, maar echt 
gereguleerd toewijzen gebeurt 
tot nu toe uitsluitend in de 
sociale sector. 
 
2. Besteed aandacht aan 
de stad die Amsterdam 
wil zijn
De Universiteit van Amster-
dam gaat het aantal buiten-
landse studenten vermin-
deren omdat de UvA het 
eigen onderwijssysteem door 
deze te grote instroom in de 
gevarenzone ziet belanden. 
Daar is dus aandacht voor het 
functioneren van de universi-
teit. Voor de stad Amsterdam 
is een discussie over hoe wij 
onze toekomst zien ook heel 
wezenlijk. Blijven wij een 
lastige, maar lieve stad? Met 
aandacht voor gezinnen die 
dat nodig hebben? En ook 
voor hen die geen behoefte 
aan feesten in de parken 
hebben en/of op fijnmazig 
openbaar vervoer zijn aange-
wezen? Of willen we een stad 
die bovenaan de lijstjes staat 
op het gebied van hoge huis-
vestingsprijzen, van een lage 
leeftijdsverwachting en van 
veel onderling geweld?    

Conclusie
De Ouderadviesraad Oost 
raadt u aan dit keer op een 
linkse partij te stemmen. 

Het is spannend, maar heel 
goed mogelijk dat er na 21 
maart door Groen Links, de 
PvdA en de SP een coalitie 
gevormd kan worden. Maar 
dan moeten we wel gaan 
stemmen. Deze drie par-
tijen vormen in den Haag 
een oppositie-verbond. Dat 
geeft ons enig vertrouwen in 
een goede samenwerking in 
Amsterdam. VVD en D66 ver-
dienen de eerstkomende jaren 
in Amsterdam een bescheiden 
oppositieplekje.  #

Ouderenraden geven advies 
voor de verkiezingen 
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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

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

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

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

Voor Amsterdammers met een krappe beurs zijn er meer extra’s dan je zou 
denken. In Pak je voordeel leren ze op welke voorzieningen ze aanspraak 
kunnen maken. 

Rogier Wijlens, sociaal raads-
man van Dynamo ontmoet in 
zijn werk veel mensen die in 
financiële onzekerheid leven. 
‘Mensen met een laag inko-
men piekeren veel over hun 
tekort aan geld en ervaren 
grote stress. Pak je voordeel 
biedt ze een kans om hier-
mee om te gaan en  inzicht te 
krijgen in hoe ze hun inkomen 
kunnen aanvullen.’ 

Pak je voordeel is in samen-
werking met de gemeente Am-
sterdam en PuntP Preventie 

ontwikkeld om Amsterdam-
mers met een laag inkomen 
wegwijs te maken in de ver-
schillende voorzieningen en 
regelingen. Zo kunnen ze hun 
inkomen aanvullen. Cursisten 
die aanspraak kunnen maken 
op een voorziening, gaan deze 
tijdens de cursus ook aanvra-
gen. Daarnaast behandelt de 
cursus ook onderwerpen als 
omgaan met stress en financi-
ele onzekerheid. 

Henk Rijff nam deel aan de 
allereerste Pak je voordeel 

training. ‘Ik heb bij Dynamo 
om hulp gevraagd toen er 
dingen veranderden in mijn 
toelage. Gemeenten en andere 
instellingen zijn niet altijd een 
open boek. Tijdens de training 
wees Rogier me erop dat ik 
in aanmerking kwam voor 
de Regeling Tegemoetkoming 
Meerkosten, de RTM. We 
hebben een aanvraag gedaan 
tijdens de training en het 
lukte. Het is geen vetpot, maar 
het is wel iets wat mijn vrouw 
en mij vooruit helpt.’

Henk vertelt nu zijn verhaal 
aan de deelnemers in de nieu-
we Pak je voordeel trainingen. 
Over zijn ziekte, zijn depressie 
en wat hij heeft ondernomen 
om zijn leefsituatie te verbete-
ren. ‘Ik vertel dat ik altijd ge-
wend ben geweest mijn eigen 
boontjes te doppen. Je komt 
als je ziek wordt in een nare 
situatie waarin je geen uitweg 
meer ziet. Dan is het gewoon 
nodig om hulp te zoeken. 
‘Houd je ogen en oren open,’ 
zeg ik altijd tegen de cursis-
ten, ‘dan kun je er nu en in de 
toekomst iets mee. Vaak krijg 

ik applaus omdat mensen het 
fijn vinden dat ik mijn verhaal 
zo open vertel. En ze vinden 
het hoopvol dat ik oplossingen 
heb gevonden.’

Financiële workshops
In de cursus Pak je voordeel 
leert u of u gebruik kunt ma-
ken van financiële voorzienin-
gen. Dynamo organiseert veel 
financiële workshops om u 
op weg te helpen, zodat u uw 
formulieren, administratie en 
geldzaken zelf kunt doen. 
Er zijn sorteerpunten waar 
u leert uw administratie te 
ordenen. Ook kunt u terecht 
met uw vragen bij de verschil-
lende finaciële workshops 
die Dynamo organiseert, 
zoals: Toeslagen (Huur-, Zorg-, 
Kinderopvangtoeslag, Kind-
gebonden budget), Belasting, 
Kwijtschelding gemeentebe-
lasting / waternet, Beslag op 
uw inkomen, Wegwijs in de 
Digitale Overheid, Formu-
lieren invullen. In de cursus 
administratie, budget & zorg 
leren mantelzorgers een admi-
nistratie te voeren en worden 
ze geïnformeerd over regelin-
gen en voorzieningen. #

Kijk op www.dynamo-
amsterdam.nl wanneer en 
waar u terecht kunt.

Pak je voordeel 

Jonge Amsterdammers uit Oost kunnen terecht bij Dynamo 
jongerenwerk. Wij doen er alles aan om Amsterdam Oost 
nog leuker te maken dan het al is met workshops, trainingen, 
events en zelfs een eigen informatiepunt voor jongeren!

Wij helpen je verder!

Jongste Amsterdammers welkom bij Dynamo voorschool 
Amsterdamse peuters van 2 
tot 4 jaar spelen en beleven 
bij een voorschool van 
Dynamo. Er is veel aandacht 
en tijd voor taalspelletjes, 
voorlezen, tekenen, luiste-
ren, zingen, bewegen, 
fantaseren en gezond eten. 

Peuters gaan hierdoor beter 
voorbereid naar de basis-
school. De voorscholen van 
Dynamo bieden peuters een 
veilige, vertrouwde omge-
ving met gekwalificeerde 
en betrokken pedagogisch 

medewerkers waar uw kind 
samen met andere kinderen 
veel plezier beleeft.

Ouders met een peuter zijn 
van harte welkom om een 

kijkje te nemen in een voor-
school bij u in de buurt. 
Ontdek samen met uw kind 
wat de voorschool te bieden 
heeft! Dynamo heeft ruim 40 
voorscholen in Amsterdam 
Oost, Zuid, West en Centrum. 
Dynamo werkt nauw samen 
met de bijgelegen basisscho-
len. 

Kom eens langs voor een ken-
nismaking. Met veel plezier 
laten we u en uw peuter zien 
wat Dynamo doet op de voor-
school. De voorschool is vijf 

dagen per week open voor 5 
uur per dag. Afhankelijk van 
uw inkomen, heeft u recht op 
kinderopvangtoeslag van de 
belastingdienst of een vergoe-
ding van de gemeente. Wilt u 
weten wat uw kosten zijn? Wij 
helpen u graag verder met de 
berekening of aanvraag van 
de toeslag. # 

Bel Dynamo 020 460 93 00 
of mail peuters@dynamo-
amsterdam.nl. Kijk op www.
dynamopeuters.nl voor een 
voorschool bij u in de buurt.

Dynamo jongerenwerk heeft een heel handig informatieboekje 
gemaakt. Dit boekje is speciaal voor jongeren, ouders, verzorgers, 
buurtbewoners en iedereen die is geïnteresseerd in wat wij doen. 
Heb je het boekje nog niet gezien en wil je een gratis exemplaar ont-
vangen? Laat het ons weten. Stuur een mail naar communicatie@
dynamo-amsterdam.nl en je krijgt een boekje toegestuurd. #

Meer info over Dynamo Jongerenwerk, bel/app Club Info:  
06 47 94 13 62 of 06 26 63 52 49
Kom langs op een van onze locaties! 
Facebook: DynamoJongeren of www.dynamojongeren.nl 

Specialisten in mens- 
en milieuvriendelijke 

producten

 Zondag geopend van 11.00 - 18.00 uur

Ekodis Natuurvoeding
Beukenplein 73, 1092 BB Amsterdam

020 6946327

Jongeren uit Amsterdam Oost
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Oorzaken
Uit onderzoek van het Nibud 
is gebleken dat houding en 
vaardigheden een grote rol 
spelen bij het ontstaan van fi-
nanciële problemen. Schulden 
kunnen door allerlei oorzaken 
ontstaan, zoals de aanschaf 
van een smartphone of (merk)
kleding (https://www.nibud.
nl/beroepsmatig/jongeren-en-
schulden).

Gevolgen
Ook voor jongeren geldt dat 
het hebben van schulden veel 
stress met zich meebrengt. 
Dit kan resulteren in toename 
van absentie op school, het 
verslechteren van de school-
prestaties, onvermogen om 
studiekosten te betalen en 
stoppen met de studie. Indi-
rect leidt dit tot toename van 
jeugdwerkloosheid, ook in 
Amsterdam Oost. Zie het ad-
viesrapport dat is uitgebracht 
door de commissie advies 
van de jongerenorganisatie 

Asri: http://asri.nl/publicaties/
publicatie-adviesrapport-
jeugdwerkloosheid-in-oost/.

Incassobureaus
Gebleken is dat de werk-
wijze van bepaalde incasso-
bureaus ook een rol speelt bij 
het vergroten van schulden. 
De helft van de jongeren 
tussen de 18 en 27 jaar  heeft 
te maken met schulden. Een 
voorbeeld uit de praktijk van 
een 23-jarige ex-studente 
toont dit aan. Zij diende na het 
verlaten van de school te veel 
genoten studiefinanciering en 
kosten van de OV-chipkaart 
terug te betalen. Geen inko-
men en geen zorgkosten kun-
nen betalen waren reden 
voor het feit dat haar schuld, 
mede in verband met bij-
komende kosten van het 
incassobureau, opliep tot 
wel e 3000,- (https://nos.nl/
artikel/2198495-jongeren-in-
problemen-door-schulden-ze-
raken-in-paniek.html). 

Bureau Krediet 
Registratie
Schulden kunnen ook leiden 
tot een negatieve registratie 
bij het Bureau Krediet Regi-
stratie Het BKR registreert 
allerlei soorten krediet: le-
ningen, de kredietlimiet op je 
betaalrekening (‘rood staan’), 
creditcards, leasecontracten, 
postorderkrediet, koop op af-
betaling, gsm-abonnementen 
en schuldregelingen. Als je 
een krediet op tijd afbetaalt 
is de registratie positief. Meer 
informatie, ook over een 
negatieve registratie, lees je 
op de site van het BKR (www.
bkr.nl).

Aanpak en hulp in Oost
Er bestaan verschillende 
organisaties die hulp bieden 
aan jongeren met schulden. 
In Amsterdam Oost zijn dat 
bijvoorbeeld de volgende:
Dynamo (Oost) biedt als 
organisatie jongeren tussen 
de 18 en 27 jaar gratis dienst-

verlening aan via de afdeling 
Jongerenschuldhulpverlening. 
Dynamo biedt trainingen aan, 
helpt afbetalingsregelingen te 
treffen of bij het ordenen van 
de administratie (http://www.
dynamojongeren.nl/club-info/
advies/geld/schulden/). 
Civic (Oost) werkt op vergelijk-
bare wijze voor bewoners en 
dus ook voor jongeren uit de 
Indische Buurt en het Ooste-
lijk Havengebied. Voor meer  
informatie over Civic en hulp 
die deze organisatie aan-
gaande schuldenproblematiek 
biedt, zie de website https://
civicamsterdam.nl/geldproble-
men/.

Niet alleen dienen jongeren 
met schulden open te staan 
voor hulp, maar ook ouders 
kunnen hierbij een handje hel-
pen door hen al in een vroeg 
stadium vaardigheden bij te 
brengen, zoals het ordenen 
van hun (financiële) admini-
stratie. Ook het bespreekbaar 

Huur- en huurtoeslaggrenzen 2018

Om te beginnen een grens die 
niet veranderd is: de liberali-
satiegrens, oftewel de grens 
waarboven een huurwoning 
geen sociale huurwoning 
meer is, maar een vrije sector-
woning. Deze ligt al een aantal 
jaar op e 710,68 en dit zal ook 
in 2018 het geval zijn. Was de 
huur van uw woning altijd 
onder de liberalisatiegrens en 
is deze er door de jaarlijkse 
huurverhoging bovenuit ge-
komen? Dan is het nog steeds 
een sociale huurwoning.
Wilt u in 2018 een nieuwe 
woning huren via een corpo-
ratie (dus via Woningnet)? 
Dan moet uw inkomen lager 
zijn dan e 36.798,-, of als u een 

gezin heeft in elk geval niet 
hoger dan e 41.056,- (10 % van 
de woningen mogen aan deze 
iets hogere inkomens worden 
toegewezen). Als u moet ver-
huizen in het kader van sloop 
of renovatie van uw huidige 
woning gelden andere regels.
Ook in 2018 moeten sociale 
huurwoningen van corpo-
raties ‘passend’ toegewezen 
worden. Dat wil zeggen dat 
u alleen kunt reageren op 
woningen die qua huurprijs 
bij uw inkomen en huishoud-
grootte passen. Het woning-
netsysteem geeft zelf aan 
welke woningen dat in uw 
geval zijn. Verdient u meer 
dan de grens die voor een 
bepaalde woning geldt kunt 
u wel reageren, maar lagere 
inkomens hebben dan voor-
rang. Met een laag inkomen 
reageren op een duurdere 
woning kan niet.
Recht op huurtoeslag heeft u 
in 2018 als alleenstaande met 
een inkomen tot e 22.400,- (of 
e 22.375,- als u AOW ont-
vangt). Voor meerpersoons-

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

maken van het nut – en de 
noodzaak van het aanschaf-
fen, soms zelfs op krediet, van 
bepaalde luxe, niet noodzake-
lijke goederen en/of diensten 
kan het ontstaan van geldpro-
blemen op jongere – en indi-
rect ook latere leeftijd helpen 
voorkomen. De website van 
Nibud verstrekt belangrijke en 
bruikbare informatie (https://
www.nibud.nl/beroepsmatig/
preventie-jongeren-en-aan-
pak/).

Het Juridisch Spreekuur
Bent u of kent u iemand, meer 
specifiek een jongere, die 
schulden heeft en hulp kan 
gebruiken? Aarzel dan niet 
om contact op te nemen met 
HJS of langs te komen bij de 
BOOT-locatie in Amsterdam 
Oost. Er kan dan altijd geke-
ken worden wat HJS voor u 
kan betekenen, of men zal zor-
gen voor een goede doorver-
wijzing naar een instantie die 
verder hulp kan bieden. # 

BOOT-Oost/HJS: 
Sumatrastraat 314, 
1095 HV Amsterdam 
telefoon nr.: 020 - 665 80 15
inloopspreekuren: di. & do. van 13:00 t/m 17:00 uur
algemeen telefoon nr. HJS: 06 - 111 800 58  
telefonisch bereikbaar van ma. t/m do. van 09:00-17:00 uur
website: www.hva.nl/hjs 
e-mail: hjs@hva.nl, twitter: @hva-hjs

Het nieuwe jaar is begonnen en dat betekent  dat er diverse nieuwe grenzen van kracht zijn waar 
huurders en woning-zoekers mee te maken krijgen. Hieronder de belangrijkste veranderingen.

Steeds meer jongeren krijgen te maken met schulden. De vraag is hoe komen de jongeren 
aan schulden en wat zijn de gevolgen van deze schulden. In dit artikel worden deze vragen 
beantwoord. 

Jongeren en schulden 

huishoudens ligt de grens bij 
e 30.400,-. U mag e 30.000,- 
spaargeld hebben in 2018. Op 
de site van de belastingdienst 
kunt u een proefberekening 
maken. Voor jongeren tot 23 
jaar gelden andere regels.
In juli zal de jaarlijkse huur-
verhoging weer plaatsvinden. 
Deze ligt dit jaar op max. 3,9% 
voor huishoudinkomens tot 
e 41.056,- of 5,4% voor de inko-
mens daarboven. Als u AOW 
krijgt of uw huishouden uit 4 
personen of meer bestaat kan 
sowieso niet meer gevraagd 
worden dan 3,9 %. Als u een 
sociale huurwoning huurt van 
een corporatie zal het per-
centage in veel gevallen lager 
liggen dan de hier genoemde 
percentages.

Heeft u vragen of heeft u hulp 
nodig bij het inschrijven op 
woningnet of het doen van re-
acties? Maak dan een afspraak 
met ons op 020-5230150 of laat 
uw gegevens achter op oost@
wooninfo.nl, dan nemen wij 
contact met u op. #

Een bewonerscommissie 
bereikt meer!
Zijn er in uw complex problemen met het beheer (deuren die 
niet sluiten, vuilniszakken in de gangen, geluidsoverlast etc.), 
zijn er ernstige gebreken of is er misschien een splitsingsver-
gunning aangevraagd? Zijn er grootscheepse plannen voor 
sloop of renovatie van het complex? Of heeft uw wooncomplex 
enkel glas en een verouderde CV-ketel en zou u graag willen 
dat er wat aan energiebesparende maatregelen wordt gedaan? 
In je eentje de discussie hierover met de verhuurder aangaan 
is vaak lastig en tijdrovend. Bovendien spelen vaak voor alle 
bewoners dezelfde problemen. Samen bereik je dus meer dan 
alleen! 

Om huurders de kans te geven meer op gelijke voet met de ver-
huurder in contact te treden is de ‘overlegwet’ in het leven geroe-
pen. Hierin staat dat voor elk complex van meer dan 25 woningen 
van dezelfde eigenaar  een bewonerscommissie mede namens de 
overige bewoners het recht heeft te overleggen met de verhuur-
der over zaken die de huurders direct aangaan. Hierbij heeft de 
bewonerscommissie het recht op informatie van de verhuurder 
en adviesrecht.   

Lijkt het u ook wel wat om namens uw medebewoners met uw 
verhuurder te overleggen over voor uw complex belangrijke 
zaken en bent u bereid hier een paar uurtjes per maand aan te 
besteden? En kunt u in uw complex tenminste twee bewoners 
vinden die er net zo over denken? Dan helpen wij u graag bij het 
opzetten van een commissie. Voor vragen hierover of behoefte aan 
specifiek advies of ondersteuning kunt u zich wenden tot !WOON, 
team Oost, 2e Boerhaavestraat 46-H. 

U kunt ons bereiken via oost@wooninfo.nl of via 020 - 523 01 50. #

Team OOST
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inzetbaar voor activiteiten of evenemen-
ten in de buurt. De informatieavond voor 
jonge kinderen was 6 februari, die voor 
volwassenen en ouderen is op dinsdag 
27 maart van 18.30 tot 20.00 uur in het 
Stadsloket (Oranje-Vrijstaatplein 2). Meer 
info: www.amsterdam.nl/sport.

Te koop
E-bike, Batavus model Intermezzo. We-
gens invaliditeit slechts 5 keer gebruikt. 
Staat binnenshuis, zo goed als nieuw. 
Met handremmen en naaf versnellingen. 
Met anti-lek banden. Met afneembare 
fietstas van 55 euro. Nieuwprijs 1495 + 55 
euro voor de tas. Nu voor de halve prijs. 
Geschikt voor lange en kleinere mensen, 
alles is verstelbaar. Tel : 020-6948829. Bij 
het OLVG.

Aangeboden
Diverse kantoorartikelen en kantoormeu-
belen te koop. Alles moet weg en is in 
prima staat. Mail mihando@xs4all.nl of 
bel/sms 06-18117076.

Kennismarkt Oost
Speciaal voor mantelzorgers en vrijwilli-
gers is er het online kennisplatform www.
oost.kennismarkt.amsterdam voor (gratis) 
cursussen en workshops.

Open Toren
Op zaterdag 24 maart is er de zesde edi-
tie van de Open Toren Dag. Kijk op www.
opentorendag.nl voor nadere informatie.

Kookworkshops
Leer koken van een echte chef. Marley 
Spoon start kookworkshops in Amster-
dam. Locatie: De Kookfabriek Amsterdam, 
De Flinesstraat 4, 1114 AL. Data: 8 en 22 
februari, 6, 8, 20 en 21 maart. Tijd: 18.30 
– 21.30 uur. Prijs: e 55,50 (inclusief diner, 
wijn, goodiebag, servicekosten en één 
gratis maaltijdbox).

SamenSpraak
Wil je vrijwilligerswerk doen en zelf be-
palen wanneer? Ben je nieuwsgierig naar 
andere culturen? Wil je ongeveer 1,5 uur 
per week vrijmaken? Word dan taalcoach 
en maak een anderstalige blij!
Bel of mail voor een afspraak: 020-
4635141 (ma, di, wo 9.30-11.30 uur), 
samenspraak@wijkopbouworgaanoost.nl. 
Meer info: www.samenspraakoost.nl. 

#DWARS      liggertjes
De gratis advertentierubriek 
van Dwars door de Buurt
Deze rubriek is bedoeld als service 
voor onze lezers. U kunt als particulier 
of stichting een gratis advertentie, 
oproep of mededeling plaatsen.  
Er worden geen commerciële bood-
schappen geplaatst. Uw informatie 
moet voor de deadline bij ons binnen 
zijn en mag hooguit uit 200 tekens 
bestaan. Zie pagina 2 in het colofon 
voor de deadline en het e-mailadres.

Koor
Kom lekker zingen in ons Brink koor! 
Wij zingen Nederlands repertoire, o.a. 
Smartlappen en Zeemansliedjes. Onder 
begeleiding van onze accordeonist. Elke 
woensdagavond van 19.30 tot 21.30 uur 
in het Brinkhuis (Landbouwstraat 63, 
Betondorp). Info: 020-6680323.

Rommelmarkt
Op zondag 18 februari is er van 11.00 tot 
16.00 uur een rommelmarkt in de activi-
teitenruimte van Flevopoort (Kramatplant-
soen 101). Een gezellige markt waar van 
alles te koop is en u ook welkom bent voor 
een kopje koffie of thee. Info of een kraam-
pje huren: bel of mail Ria (020-7765656, 
riamassop@hotmail.com) of Hanny (06-
40384187, jasburgman@online.nl). 

Sportbegeleider
Woon je in Oost, heb je ervaring als sport-
begeleider en wil je nieuwe lesvaardig-
heden leren? Doe dan mee aan de work-
shop Buurtsportbegeleider. Je kunt kiezen 
voor een serie workshops over lesgeven 
aan jonge kinderen (start in februari) of 
een serie over lesgeven aan volwassenen 
en ouderen (start in maart). Elke serie 
omvat vier workshops, waarbij je afwisse-
lend deelnemer en sportbegeleider bent. 
Deelname is gratis. Als tegenprestatie ben 
je na deelname aan de workshop 20 uren 

In Between Time

Tijdens de voorstelling In 
Between Time krijgen bezoe-
kers nog een laatste kans de 
voormalige Bijlmerbajes te 
bezoeken. Theatermakers uit 
Tunesië, Syrië, Iran, Soedan 
en Somalië nemen het publiek 
mee naar de tussentijd, naar 
de plek waar zij hun leven op-
nieuw beginnen. De voorstel-
ling In Between Time markeert 
een einde en nieuw begin van 
zowel een mensenleven als 
een gebouw. 
Op iedere etage in de Bijlmer-
toren ontmoet je andere 

theatermakers en stap je in 
hun dromen en herinnerin-
gen. In een oude gevangenis-
cel beleef je van heel dichtbij 
oprechte verhalen, de verlaten 
gangen komen tot leven met 
poëtische beelden en muziek.
In 2017 was de Bijlmerbajes 
tijdelijk een asielzoekerscen-
trum. In het gebouw woonden 
1.100 nieuwkomers, waarvan 
velen nu in Amsterdam wo-
nen. In 2018 zal het gebouw 
worden gesloopt en transfor-
meren tot een nieuwbouw-
wijk.
 

Een nieuwe wijk met 1350 woningen komt op de plek van de 
Bijlmerbajes. Bijlmer Kwartier gaat de wijk heten. Maar vóór 
de sloophamer in de torens gaat zijn er nog diverse activitei-
ten. Van 21 maart t/m 8 april bijvoorbeeld is er locatietheater 
in de Bijlmerbajes.

In Between Time biedt een po-
dium voor nieuwe, talentvolle 
theatermakers waarbij de ont-
moeting van Amsterdammers 
en hun nieuwe stadsgenoten 
centraal staat. 
De voorstelling wordt gemaakt 
en gespeeld door tien profes-
sionele theatermakers onder 
leiding van Titia Bouwmeester 
en wordt geproduceerd door 
5eKwartier en Stichting IJ 
Producties.
Titia Bouwmeester maakt 
vanaf 1990 locatietheater op 
plekken waar de wereld ver-
andert. Zij ontwikkelt interdis-
ciplinaire voorstellingen met 
een divers team van makers 
en transformeert de werkelijk-
heid tot werkplaats en po-
dium. Stichting IJ Producties 
biedt nieuwe theatermakers, 
via diverse talentontwik-
kelingsprojecten gekoppeld 
aan Over het IJ Festival, een 
platform om hun netwerk te 
versterken. #

Speeldata: 
21 maart t/m 8 april
Aanvang: 
Première: 21 maart 20:00 / 
iedere vrij., zat. & zon. om 
15:00 en 20:00 uur
Locatie: 
Bijlmerbajes A’dam Oost (t.o. 
Metrohalte Spaklerweg)
Toegang: 
e 15,- (ook diner mogelijk in 
restaurant A Beautiful Mess)
Language: no problem
Tickets: 
www.inbetweentime.nl

Danse heeft ruime ervaring 
in de theater- en culturele 
sector. Tussen 2001 en 2012 
werkte zij als artistiek leider 
van Theatre Embassy, een 
inter-nationale theaterorga-
nisatie die samenwerkingen 
heeft opgezet met kunstenaars 
in Afrika, Azië en Latijns-
Amerika en theatermakers uit 
Nederland. 
De afgelopen jaren was ze 
betrokken bij de realisatie 
van Broedplaats de Ceuvel in 
Amsterdam Noord, waar ze 
programmeerde op de Work-
ship. 

Ze is vicevoorzitter van Cul-
tuurtafelNoord, waarvoor ze 
het Manifest Cultuurlab Noord 
schreef. In 2016 ontving zij 
een nominatie voor de Ellen 

Nieuwe directeur Oostblok
Met ingang van 1 januari 2018 is Berith Danse aangesteld als 
algemeen directeur van Theater Oostblok in Amsterdam. Zij 
volgt hiermee zakelijk directeur Anne Houwing en artistiek 
leider Marijke Schermer op, die afgelopen najaar hun vertrek 
aankondigden. 

Scène uit In Between Time

Van keeper tot directeur 

Karel Lotsy was een grootheid 
met het Nederlands elftal. Hij 
wist tegen grote clubs en tegen 
grote namen met zijn spelers 
een formule neer te zetten die 
het team jarenlang onver-
slaanbaar maakte. Was Karel 
Lotsy meer een naam die bij 
Oranje hoorde, Jack Reynolds 
was overduidelijk een man 
van Ajax. De Engelsman was 
in totaal 25 jaar hoofdtrainer 
van Ajax en werd maar liefst 
8 keer Nederlands landskam-
pioen. Werkelijk geen trainer 
in binnen- en buitenland kon 
tegen de resultaten van deze 
beide heren op. Ooit waren ze 
het gesprek van de dag. Het 
is enorm wat deze mannen 
gepresteerd hebben.

Maar ook onze doelmannen 
waren in die goeie ouwe tijd 
zeer bijzonder. Leo Halle, Piet 
Kraak en Wim Landman zijn 
grote namen geweest in het 
lange rijtje goeie doelmannen 
dat Nederland heeft gekend.
Later kwamen bij het Ne-
derlands Elftal en bij Ajax 
keepers als Frans de Munck, 
Eddy Pieters Graafland, Jan 
van Beveren, Piet Schrijvers, 
Jan Jongbloed en Edwin van 
der Sar het doel zo schoon 
mogelijk houden. Een mooi 
rijtje namen.

De scouts van grote clubs ston-
den in de rij om een Neder-
landse doelman in te lijven. 
We hadden de beste doelman-
nen van de wereld.

Edwin van der Sar was een 
van de eersten die het avon-
tuur met Manchester United 
aan ging. Bij zijn afscheid bij 
die grote Engelse club wa-
ren de supporters en vooral 
trainer Ferguson in tranen. 
Ze vonden van der Sar een 
tweede Yashin. Yashin was de 
legendarische keeper van Rus-
land. Van der Sar mag trots 
zijn op zo’n compliment.
Nu is ie directeur van Ajax en 

Ik wil u graag meenemen naar wat namen uit het verleden. 
Naar Karel Lotsy, Jack Reynold en Leo Halle. Grootheden 
uit het voetbal van vóór de oorlog. Die ook na de oorlog nog 
belangrijk bleven. 

dat doet ie uitstekend. Er zijn 
wel een paar kwesties die het 
bestuur zou moeten oplossen. 
Sjaak Swart zouden ze tweede 
voorzitter moeten maken van 
Lucky Ajax. En van Duyven-
bode weer voorzitter. Wat is 
er gebeurd? Het is een ijzer-
sterk duo.

In de grote Arena is Lucky 
Ajax een grote aanwinst. Dat 
moet zo blijven, zeker nu het 
stadion de Johan Cruyff Arena 
heet. Spelers van Lucky Ajax 
zouden bij elkaar moeten 
zitten, vóór, tijdens en na de 
wedstrijd. Zoals vroeger in 
de Meer. 

De Belgradozaal inrichten 
voor Lucky Ajax dat zou wen-
selijk zijn. Van der Sar, doe je 
best! #

Tekst: Sjaak Brokx 

Van der Sar als bestuurder

Stewart Award, een inter-
nationale theaterprijs voor 
culturele en maatschappelijke 
verandering.

Berith Danse: ‘Het is voor mij 
heel bijzonder om een thea-
terpodium in de stad Amster-
dam te mogen leiden dat een 
belangrijke functie heeft voor 
Stadsdeel Oost.’

Het bestuur en het team van 
Oostblok zijn zeer verheugd 
op de komst van Berith Danse. 

Met Danse zal Oostblok zich 
de komende periode blijven 
inzetten om haar positie in de 
buurt en in Amsterdam te ver-
stevigen en de podiumkunsten 
toegankelijk te maken voor 
iedereen in Oost. #
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Hoe hondenpoep eruit 
ziet hoef ik niemand 
uit te leggen. Ook niet 
dat grote bouviers 
meer produceren dan 
dwergpoedeltjes.  
Honden eten graag poep 
van koeien en paarden. Dat 
is een nuttige aanvulling op 
hun vleesdieet. De maag en 
darmen van een echte vlees-
eter zijn namelijk niet goed in 
staat om groente te verteren, 
en een paardenvijg of een 
geitenkeutel zit vol groente die 
al is verteerd. Vreemd genoeg 
zie je honden en katten vaak 
vers gras eten. Katten doen dat 
om te gaan overgeven en zo 
haarballen in hun maag kwijt 
te raken. Waarom honden het 
doen is niet helemaal duidelijk.  
Niet om over te geven. Mis-
schien omdat ze op die manier 
wormen en parasieten uit hun 
maag en darmen kwijtraken. 
Maar misschien vinden ze het 
gewoon wel lekker. 

Er zijn allerlei manie-
ren om te poepen. Kat-
ten en honden gaan er 
met een kromme rug 
bijna voor zitten. 
Koeien lijken het niet eens te 
merken en doen het staand of 
lopend en zelfs liggend. Dat ze 
er van achteren vaak niet zo 
schoon uitzien is duidelijk. Een 
vreemd poeper is de luiaard. 
Hij leeft hoog in de bomen en 
eet alleen blaadjes. Hij is van 
nature erg traag en doet alles 

langzaam. Gapen. Klimmen. 
Zich krabben. Hij beweegt 
nauwelijks en alleen als alle 
blaadjes om hem heen op zijn 
klautert hij een stukje verder. 

De luiaard komt onge-
veer één keer per week 
uit de boom om op de 
grond te poepen. 
Niemand weet waarom hij dat 
doet. Het kost hem uren om 
helemaal omlaag te klimmen. 
Het is gevaarlijk want op de 
grond heb je jaguars en andere 
roofdieren. Waarom laat hij 
zijn poep niet gewoon uit de 
boomtop omlaag vallen? Nie-
mand weet het. Als je maar 1 
keer in de week poept, lukt het 
niet altijd meteen. Vaak houdt 
een luiaard zich stevig vast aan 
een boom om beter te kunnen 
persen. Hij beweegt zich dan 
ook heen en weer. Biologen 
noemen het de poepdans. Mis-
schien leuk om thuis eens in 

de huiskamer te doen?

De vreemdste poepers 
zijn misschien wel de 
nijlpaarden. Ze poepen 
in het water en schie-
ten het af. 
Hun kleine staartjes zien er 
dan uit als de propeller van 
een motorboot. Op die manier 
verspreiden ze hun poep. 
Zodat andere nijlpaarden 
weten dat ze er zijn. Ze vinden 
elkaar vaak via hun poep. De 
vrouwtjes vinden de poep van 
mannetjes onweerstaanbaar.

Oh ja. Poep stinkt vaak. 
Wij hebben ons lijstje 
van allerergst stinken-
de poep.
5. Dassen. 
Dat las ik ergens.Zelf nog nooit 
geroken. Jij wel?
4. Katten. 
Dat weet iedereen die wel eens 
een kattenbak schoonmaakt.
3. Honden. 
Wel eens met je neus vlak 
boven een nog dampende 
hondendrol geweest? Jèkkk!
2. Apen. 
Heel erg. Vraag maar eens aan 
de oppasser in Artis.
1. Mensen. 
Heel, heel erg. Vooral als ze de 

leeftijd van je ouders hebben. 

Wat is jouw 
lijstje met de 5 
ergste stanken? 

Gooi ‘t er maar uit!?  

Over poepdansen en spletteren...

Wat je eet komt er 
ook weer uit, dat weet 
ieder kind. Je maag 
verteert het eten. 
Je darmen halen alle nuttige 
dingen eruit, zoals vitamines 
en mineralen en ijzer en vet 
en zetmeel. Mensen en dieren 
hebben dat allemaal nodig om 
gezond en warm te blijven en 
te kunnen lopen en rennen. 
Wat je niet verteert komt er 
weer uit. Sommige mensen 
poepen drie keer per dag en 
andere mensen één keer in 
de drie dagen. Poepen doen 
we dus allemaal. Wat er weer 
uitkomt ziet er bij alle dieren 
anders uit. Bij een konijn zijn 
het kleine keuteltjes. Hele 
duinweggetjes liggen ermee 
vol. 

Een konijn legt wel 300 
tot 350 keuteltjes per 
dag. 

Konijnen eten die keuteltjes 
vaak weer op omdat er nog 
voeding in zit. Ze eten ze 
rechtstreeks uit hun poeper. 
Die keuteltjes worden dan 
opnieuw verteerd en komen er 
als andere keuteltjes weer uit. 
De konijnenkeutels die je over-
al ziet liggen zijn dus meestal 
tweede leg. De konijnenbuik 
is eigenlijk niet in staat om 
alle nuttige dingen er al bij de 
eerste keer uit te krijgen. Bij 
een koe is dat anders. Koeien 
herkauwen hun gras. Dat wil 
zeggen: ze kauwen er een tijdje 
op. Slikken het in. Hun maag 
verteert het half. De hele boel 
komt - burp! - terug in hun 
mond. 
Ze kauwen het nog maar eens. 
Ze slikken het weer in. Het 
wordt nog een keer verteerd. 
En dan stort de bekende koei-
envla onder hun staart uit het 
weiland in.

Dit bordje staat als waarschuwing bij het nijlpaardenveld in de dierentuin van Homosassa Springs, Florida

#DWARS

Deze koe heeft geen enkele moeite met de spijsvertering. 

Nou weten we waarom Stinks Stinks heet! 

Konijnenkeutels, doe het zelf ideetje.

voor de jeugd
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