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Variscoop: videocafé in
Theater de Jungle Gastredactie
Stichting Polderlicht organiseert een drietal avonden rondom recente
video-kunst in het gezelligste theater van Oost. Met naast videoproducties
van Nederlandse makelij ook interviews en live-muziek.

van drie kwartier tussen zitten. We nodigen elke keer één
of twee van de makers uit – als
het even kan ook uit Oost – en
die worden door Theus kort
geïnterviewd over hun bedoelingen, werkwijze, inspiratiebronnen etc. Ook is er elke
keer een muzikant present die
een elektronische soundscape
ten gehore brengt, oftewel een
‘film voor de oren.’
‘Het Jungle-theater is een
gezellige ruimte: meer café
dan museum of galerie. Men
kan er gerust een biertje
drinken tijdens het kijken. De
Variscoop-avonden hebben
dan ook een prettig informele
sfeer. En had ik al gezegd dat
de toegang gratis is?’

Organisator John Prop vertelt:
‘Afgelopen najaar werden we
door Jungle Amsterdam benaderd met de vraag of we een
paar kunstavonden wilden
organiseren. We keken naar
de mogelijkheden en kwamen
al gauw tot de conclusie dat
zo’n theater uiterst geschikt
is om videokunst te tonen.
Vervolgens namen we contact
op met Theus Zwakhals van
instituut voor mediakunst
LIMA (voorheen Montevideo).
Theus weet echt álles over
hedendaagse videokunst en
heeft een heleboel contacten
in dat wereldje. Met hem
bedachten we Variscoop: een
avond waarop we zo’n vier á
zes films laten zien.’

Variscoop – een avond
met video-en en geluidskunst
Woensdag 25 april en woensdag 23 mei, inloop 19.30 uur,
aanvang 20.00 uur
Theater de Jungle, Tweede van
Swindenstraat 26 – Toegang
gratis
Mogelijk dankzij steun van
Gemeente Amsterdam stadsdeel Oost #

‘Het betreft allemaal videokunst die in de laatste pakweg
drie jaar in Nederland is gemaakt. Ons land kent immers
ontzettend veel talent op dat
gebied. Zoals de naam Variscoop aangeeft kiezen we voor
zoveel mogelijk variatie in de
getoonde films. Die lopen uiteen van abstract tot verhalend
en van grappig tot experimenteel. Soms zijn het clipjes van
een paar minuten, maar er
kan ook zomaar een productie

Meer informatie op www.
polderlicht.com/variscoop
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Wil Merkies is er niet meer.
Zij was niet weg te denken bij
Dwars: altijd aanwezig op de
redactievergadering, altijd een
interview van haar op pagina 5.
Op pagina 5 van deze Dwars
nr. 199 denken we met tekst en
foto’s terug aan Wil.
Op pagina 3 staan het winnende verhaal en het winnende
gedicht bij de tweede ronde van
de Schrijfwedstrijd ‘Schrijf je
straat’. De wedstrijd is onderdeel van het Festival Boeken
door Oost. Op pagina 7 meer
over dit festival, waarvan Dwars
één van de initiatiefnemers is.
Op diezelfde pagina de expositie
in het CBK waarbij tientallen
voorpagina’s van de Dwars
getoond worden, tekeningen
van John Prop, en werken van
12 kunstenaars uit Oost. Een
feestelijke opening op 18 mei is
onderdeel van dit evenement.
De expositie en het feest zijn
ter gelegenheid van Dwars 200.
Het jubileumnummer zelf zal
natuurlijk speciaal worden.
Vooralsnog veel leesplezier met
nummer 199. En ja, meewerken
aan de volgende nummers van
Dwars kan: bel 09-42807805 of
mail dwarskrant@gmail.com. #

Column

Door: Carolien van Welij

Een bocht
Als ik naar boven loop, van het donkere tunneltje naar het licht

zijn om daar te wonen. Stel dat je een plattegrond van de stad

op het perron van spoor acht en negen, ben ik iedere keer weer

maakt en al dit soort plekken rood zou laten oplichten. Welke

verrast. Die bocht die het spoor maakt. De rand van het perron en

huizen, gebouwen en plekken zouden dat zijn? En waar zouden

de overkapping die meebuigen. De bocht van het Muiderpoort-

de lege plekken zijn? Welke plekken worden niet echt opgemerkt?

station.

Gebouwen die je wel registreert maar die verder geen plek in je

Het is het begin van de avond. Heel koud, nog licht. De zon geeft

hoofd innemen?

alles een oranje gloed. De maan is vol. Of bijna vol – dat weet ik
meestal pas een dag later. Ik draai me om en kijk naar het andere

Hoe is het bijvoorbeeld om daar aan de overkant te wonen, met

spoor dat ook buigt, maar dan de andere kant op. Rechte spoorlij-

een balkon met uitzicht op dit perron? Dat heb ik me nooit eerder

nen die tot aan de horizon gaan – die roepen heimwee naar huis

afgevraagd, dat balkon nooit gezien. Maar dat gebouwtje langs de

op, of een onbestemd verlangen naar iets waarvan je niet weet

spoorlijn zou vast rood oplichten op die plattegrond. De bovenste

wat het is en of je het ooit zult vinden. Maar een bocht bergt een

verdieping kijkt net boven het spoor uit. Hoe voelt het om daar

belofte van avontuur.

voor het raam te zitten en de treinen bijna te kunnen aanraken?

Ik duik dieper mijn sjaal in, loop heen en weer over het perron

Daar is mijn trein. De conducteur met een leesbril op zijn neus

om het warm te krijgen. Die witte seintoren. Wat een machtig

helpt een vrouw met kinderwagen uitstappen. Met een door-

gevoel moet het zijn om daar een hele dag naar de rijdende

rookte stem zegt hij haar gedag met ‘houdoe’. Ook als je niets met

treinen te kijken. En ik vraag me af: hoeveel mensen hebben hier

Brabant hebt, heeft dat woord iets vertrouwds. Ik stap de warme

op het perron gestaan, wachtend op een trein en zich voorgesteld

coupé in, trek mijn handschoenen uit. Er was nog een plekje bij

hoe het uitzicht zou zijn vanaf die toren? Er zijn van die plekken

het raam. We rijden de bocht in. #

in de stad waar veel gedachten naartoe gaan. Plekken die gezien
worden. Neem dat alleenstaande witte huis boven op de Ringdijk – hoe vaak heb ik niet iemand horen verzuchten hoe het zou

Reageren? Dat kan via post@carolienvanwelij.nl
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De Burgemeester
Na de gymles kwam Robbie op het
bankje naast mij zitten. Ik schoof snel
mijn broek aan de kant om plek voor
hem te maken. Robbie zat pas sinds
drie weken bij ons in de brugklas maar
hij had al een stevige reputatie. Na zijn
eerste schooldag kreeg hij van Jasper
uit 2A de bijnaam One Punch Robbie
omdat hij maar één klap nodig had
gehad om Luka bewusteloos tegen de
grond te slaan. En die zat in de bovenbouw.
‘M’n pa is dood,’ vertrouwde Robbie mij
fluisterend toe terwijl hij het trainingspak van AC Milan omruilde voor een
outfit van Paris Saint Germain.
Ik knikte.
‘Kende je m’n pa?’
Ik knikte opnieuw.
Iedereen in Oost kende de pa van Robbie. Hij werd de Burgemeester genoemd omdat hij altijd met een enorme
gouden ketting om zijn nek door de
buurt sjouwde. Een keer tijdens techniek had ik West tegen Mayke horen
zeggen dat zelfs de Turken van het Krügerplein hem met die titel aanspraken.
Alper had gezegd dat het waar was. En
Aäron beweerde dat die ketting makkelijk 14 karaats was en zeker twintig
kilo woog.
‘En ik ben een Jood,’ stelde Aäron vast.
Dat deed hij altijd wanneer hij dacht
dat zijn gelijk wel een steuntje in de rug
kon gebruiken.
‘Vannacht is zijn begrafenis,’ zei Robbie terwijl hij de veters van zijn Nikes
aantrok.
‘Vannacht?’ vroeg ik. ‘Dat kan toch
helemaal niet?’
‘Jawel hoor,’ zei hij. ‘Alles kan.’
Toen we naar buiten liepen trok hij me
aan mijn mouw mee naar achter de
kleedkamers. Hij ritste het zakje van
zijn vest open en haalde er een pakje
Marlboro uit. In het pakje zat een verfomfaaide sigaret die hij in de hoek van
zijn mond stopte. Hij stak de sigaret
aan en nam een paar flinke hijsen.
‘Kijk,’ zei hij terwijl hij de rook uit
zijn mond liet ontsnappen en onmiddellijk daarna de dikke walm weer
naar binnen zoog door zijn neus. ‘Belgische waterval.’
‘Mooi,’ zei ik.
Toen de sigaret halverwege was gaf
hij hem aan mij.
‘Nee, bedankt,’ zei ik. ‘Ik rook niet.’
‘Jawel hoor,’ zei hij en hij drukte de
askegel van de peuk tot vlak tegen mijn
jas zodat ik hem wel aan moest pakken.
‘En nu hijsen.’
De sigaret bungelde onhandig tussen
mijn wijs- en middelvinger.
‘Hoe?’ vroeg ik.
‘Je moet zuigen,’ zei Robbie en hij
deed het voor met een denkbeeldige
sigaret die hij volleerd tussen zijn vingers hield. ‘En dan moet je doen alsof
je schrikt. Alsof je vader je betrapt met
die sigaret: paaa-paaa. En bij die eerste
paaa adem je in en bij die tweede weer
uit. Dat is inhaleren.’
Ik inhaleerde. De vierde haal lukte
zonder te hoesten. Ik voelde de rook
vanuit mijn mond door mijn keel
trekken, naar mijn borst. Ik begon er
plezier in te krijgen.
‘Paaa-paaa.’
Toen ik opkeek zag ik dat de tranen
in zijn ogen stonden.
‘Kom je vanavond naar de begrafenis?’ vroeg hij.
Robbie woonde op vier hoog en om de
twintig minuten werden alle asbakken verzameld en buiten het raam
omgekeerd. Zijn moeder droeg een
paars trainingspak van Fiorentina, de
rest van de gasten kende ik niet maar

vrijwel alle topteams uit de Engelse,
Spaanse, Duitse en Italiaanse competities waren vertegenwoordigd. Het leek
wel Champions League.
Zelf had Robbie nog steeds het
blauwe PSG-pak aan van vanmiddag.
We gingen op de grond achter de bank
zitten met een grote schaal frituur wat
Robbie bruin fruit noemde. Als we op
onze knieën gingen zitten konden we
net over de rand van de bank heen
kijken.
‘Dat is Rooie Mink,’ wees Robbie
terwijl hij twee kaasstengels tegelijk
in zijn mond stopte. Hij vertelde dat
Rooie Mink vroeger tanks had gereden
in het leger maar nu in inlichtingen zat.
Inlichtingen en oplichtingen, hoorde ik
Rooie Mink zelf zeggen. Hij was uitvoerig in gesprek met een man die Bennie
van Amsterdam werd genoemd, een
Rotterdammer in hart en nieren die in
iedere zin minstens één keer het woord
kanker gebruikte.
‘Laat dat mandje maar weer zakken,’ riep de moeder van Robbie die
ons boven de bank had zien uitsteken.
Robbie rende naar de keuken en kwam
even later terug met een nieuwe schaal
snacks.
‘Mijn broer snuift cocaïne,’ zei Robbie toen hij zich weer naast mij op de
grond had laten zakken. ‘Volgens hem
kan je met dat spul op alle meisjes versieren.’
‘Oh,’ zei ik en ik duwde een minifrikadelletje door de mayonaise.
‘Wil je het proberen?’
Ik knikte.
Robbie krabbelde op, verdween door
de deur en kwam even later weer terug
met iets dat hij zorgvuldig onder zijn
vest verborg. Eenmaal achter de bank
haalde hij een groene pot onder het
vest tevoorschijn. Hij haalde de deksel
van de pot en schepte er met een mes
een flinke punt wit poeder uit die hij
onder mijn neus hield.
‘En nu moet je snuiven,’ moedigde hij
mij aan.
Nadat ik het poeder op had gesnoven
hield hij nog een mespunt onder mijn
andere neusgat. ‘Op één been kan je
niet lopen,’ zei hij smalend.
Terwijl Robbie ook allebei zijn neusgaten vol snoof met het poeder voelde
ik mijn gezicht langzaam gevoelloos
worden.
‘Lekker,’ zei ik.
Robbie knikte verheugd.
Het was nacht, maar er waren geen
sterren. In het donker liepen we twee
aan twee richting het Oosterpark. Toen
we bij de grote vijver waren aangekomen moest de moeder van Robbie huilen. ‘Doe jij het maar,’ snikte ze tegen
Rooie Mink. ‘Ik kan het niet.’
Ze overhandigde hem een plastic tas
van de Lidl.
De rest van het gezelschap scheen
bij met hun telefoons. Rooie Mink ging
met zijn hand in de tas en haalde er de
groene pot uit die net thuis nog onder
het vest van Robbie had gezeten. Ik
hoorde Robbie een paar keer opzichtig
zijn neus ophalen, maar ik durfde hem
niet aan te kijken. Mink haalde de deksel van de pot en wierp deze naast zich
in het gras. ‘Vaarwel gabber,’ zei hij.
Daarna draaide hij de pot om. In het
licht van de telefoonschermpjes zag ik
hoe de wolk poeder langzaam wegdreef
boven het water.
‘Kanker,’ zei Bennie van Amsterdam.
Derk Fangman
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Reitzstraat
Mijn straat is een verzamelplaats
van meisjes die hun zusjes dragen
die als zij spelen in het zand
mijn dochters schepje komen vragen

De tweestijd in mijn onderbuik
Hun handen langs mijn vlinderstruik
Ze zwaaien naar me door het raam
dit is de Reitzstraat, aangenaam

Mijn straat is een verzamelplaats
van jongens die pas laat gaan slapen
voetballend langs de rafelrand
en van het veld hun eer af schrapen

En nu is er een nieuw getij
van mensen vol van hypotheken
zij kopen langzaam pand voor pand
en doen de straat gestaag verbleken

De tweestrijd in mijn onderbuik
Hun handen langs mijn vlinderstruik
Ze zwaaien naar me door het raam
dit is de Reitzstraat, aangenaam

De tweestrijd in mijn onderbuik
Ze planten ook een vlinderstruik
Ze zwaaien naar me door het raam
Opgestaan is plaats vergaan

Mijn straat is een verzamelplaats
van vrouwen die op bankjes zitten
in de schaduw aan de kant
kauwen zij op zonnepitten

Ik zwaai ze terug, ik kijk het aan
Dit is de Reitzstraat, aangenaam
Marije van Dodeweerd

Mijn straat is een verzamelplaats
van mannen lopend in parade
gebedssnoer losjes in de hand
gekleed in slippers en gewaden

Schrijfwedstrijd
Van de vele inzendingen
heeft de jury een verhaal en
een gedicht als beste van de
tweede ronde van de Schrijfwedstrijd uitverkoren.
Het verhaal en het gedicht
zijn op deze pagina
te lezen. We noemen verder
de tweede en derde prijs,
en een aantal eervolle vermeldingen.
Inzendingen vóór 1 april dingen mee naar een uitverkiezing in de derde ronde
en natuurlijk naar de hoofdprijs van e 500,- die wordt uitgeloofd aan het verhaal of
het gedicht dat door de jury het beste wordt gevonden van alle inzendingen van
de afgelopen maanden.
Winnaars:
1. Derk Fangman - De Burgemeester
Marije van Dodeweerd - Reitzstraat
2. Arjen de Wit - Letters
3. Jouke Turpijn - Voorop de fiets

Eervolle vermeldingen:
- Greetje Aerts - Een kop koffie met
een vriend
- Joost van Tilburg - zonder titel
- Julia ter Veld - Oktober
- Miriam Verrijdt - Amstelstation

4 Herinrichting #DWARS

DWARS DOOR DE BUURT

Karakteristieke stoepklinkers
en pittoreske lantaarns
Tekst: Jaap Kamerling | Fotografie: Gerard Valentijn

Nog dit jaar zullen in Middenmeer-Noord, het gebied
globaal tussen Linnaeuskade, Hogeweg, Archimedesweg en
Galileiplantsoen, de rioleringen en het gasnet worden
vernieuwd en de straten en stoepen opnieuw bestraat worden.
Volgens het plan van de gemeente zouden er grijze, betonnen
stoeptegels komen.

tegen. Ook in de officiële inspraak klonk
een luide roep om rode klinkers. Deze
passen veel beter bij het fraaie, negentiende eeuwse karakter van de buurt en
ook in andere buurten van Oost, zoals
bijvoorbeeld in de Balistraat zijn rode
klinkers gebruikt. Ook willen veel bewoners overal in het gebied de pittoreske
Ritter-lantaarns met de antieke armaturen en kronen.

Veel buurtbewoners vonden dat lelijk.
In het kader van de nieuwe vorm van
burgerparticipatie, Stem van Oost, deed
een groep bewoners met als woordvoer-

der Meta Bekkering, het voorstel om in
alle stoepen rode klinkers toe te passen.
Op het nieuwe platform kon iedereen
zijn mening geven en niemand bleek

De Jaap Kruizingabrug verbindt Middenmeer-Noord met
Middenmeer-Zuid. De opvallend brede brug ligt centraal in het
Galileiplantsoen, over een water dat de Molenwetering heet.
Omwonenden en voorbijgangers hechten er aan dat de brug
gevrijwaard blijft van ontsieringen. Het stadsdeel echter dreigt
er bij het groot onderhoud van de buurt vier ondergrondse
vuilcontainers te plaatsen.
Een afzichtelijke keetwagen staat al
maanden midden op het voetpadgedeelte van de brug staat er al maanden.
Het is een bewijsstuk van een soms te
gemakzuchtige en onverschillige overheid. Ook het onderhoud van deze en
andere bruggen in de omgeving (bv de
Hartmanbrug bij de Molukkenstraat)
laat te wensen over.
Maar niet alleen wordt te lang gewacht
met onderhoud en wordt ontsiering
niet aangepakt, in plannen worden zelfs
ontsierende veranderingen voorgesteld!
Het inrichtingsplan voor MiddenmeerNoord mag er dan in veel opzichten
goed uitzien, de voorgenomen plaatsing
van vier ondergrondse containers op de
Jaap Kruizingabrug is onbegrijpelijk.
De schoonheid van de ruimtelijke brug
in het plantsoen met enkele monumentale bomen, divers groen en een lieflijk
stroompje wordt ontkend, niet gezien.
Goed alternatief
Ineke Deurwaarder woont om de hoek,
maar benadrukt dat haar bezwaar niet

een persoonlijk belang dient, maar
elke gebruiker van de openbare ruimte
aangaat. Ze legt uit waarom het stadsdeel de verhuizing van containers heeft
bedacht. ‘Nu zijn er drie ondergrondse
containers op een stuk stoep tussen
twee bomen, langs de weg die voorlangs
de 5e Montessori school loopt. Ze vallen
niet zo op, omdat ze langs een laag hekwerk staan. Maar in de nieuwe plannen
moet er een vierde container voor plastic afval. Die past niet ook nog tussen de
twee bomen. En daarom de verplaatsing
van alle vier containers naar de brug!’
In haar schriftelijke bezwaar, en recentelijk ook nog bij een bijeenkomst met
ambtenaren over mogelijke verfraaiing
van
het Galileïplantsoen, heeft Ineke een
simpel (en goedkoper) alternatief voorgesteld. Het antwoord op papier was
schamel qua argumentatie, de reactie
op de bewonersavond was zelfs afwijzend.
‘In het verlengde van het bestaande
rijtje containers is ruimte genoeg voor

Ondergronds parkeren

Het goede nieuws is nu, dat dankzij
de inspraak overal in de MiddenmeerNoord nu toch rode klinkers op de stoepen zullen komen. En wat de lantaarns
betreft zal sowieso over tien jaar, als de
nieuwe ledverlichting komt, het huidige
ratjetoe aan lantaarns worden vervangen door de klassieke Ritter-lantaarns.
Stadsdeelvoorzitter Ivar Manuel
verklaart tegenover Dwars, dat die
lantaarns er in Middenmeer-Noord
er misschien nu al zullen komen als
dat financieel haalbaar is. ‘En als de
led-verlichting al eerder komt, zou dat
een aanleiding kunnen zijn ze eerder te
vervangen’.
Probleem is daarbij wel, dat de huidige
lantaarns -wel zeven verschillende
types!- eigenlijk pas over tien jaar zijn
afgeschreven. Dat er in de Balistraat en
elders wel al Ritter-lantaarns zijn geplaatst, komt mede doordat de bevoegdheid omtrent vervanging destijds nog
bij het stadsdeel lag. Inmiddels ligt deze
al een paar jaar bij de centrale stad. Het
stadsdeel gaat echter proberen ook nu al
de lantaarns te vervangen in

‘GroenLinks is altijd voorstander van
meer ruimte voor groen, voetgangers
en fietsers,’ vertelt Daphne Meijer van
GroenLinks. ‘Een voorstel om ondergronds te parkeren in de Middenmeer
is nooit voorbij gekomen - een proefballonnetje,’ concludeert ze. ‘Parkeergarages zijn echter peperduur en elders
in Oost staan ze goeddeels leeg.’ Maar
ze gaat graag in gesprek over minder
auto’s op straat. #

Het kan zo simpel anders
Tekst en fotografie: Arie van Tol

Middenmeer-Noord.
Op het Hogewegpleintje zijn bij de
herprofilering tien jaar geleden, met de
plaatsing van de fontein, wel al enkele
Ritter lantaarns gekomen. Een paar jaar
later is er een lantaarn kapot gereden
door een automobilist, die veel te hard
reed en het pleintje op schoot. Die ene
lantaarn werd toen vervangen door een
‘moderne’ versie van de Ritter en staat
al jaren te detoneren tussen de echte
Ritters. Onlangs is er zelfs een tweede
afwijkende lantaarn langs het pleintje
geplaatst. Ze zullen nu of op termijn
worden vervangen.

Een ander voorstel in het kader van
Stem van Oost is om parkeerplaatsen
te vergroenen door gras in perforaties
tussen de parkeertegels de kans te geven
te groeien. ‘De Bestuurscommissie staat
sympathiek tegenover dat idee en wil
daar, waar dat kan, wel mee gaan
experimenteren’, maar Ivar Manuel
voegt daar aan toe: ‘de omstandigheden
zijn daar niet overal gunstig voor’. Op
de Jan Vroegopsingel vlakbij de Amstel
kan het in elk geval en daar zal het het
eerst worden toegepast.
Ook op de Linnaeusparkweg zou dit
soort vergroening mooi zijn, maar je zou
daar volgens hem ook kunnen denken
aan een groene strook in het midden en
dan parkeren onder de grond. ‘Daar zal
GroenLinks het wel niet mee eens zijn,’
voegt hij eraan toe.

Zeven verschillende lantaarns

Twee ‘moderne’ versies van de Ritter staan nu te detoneren tussen de echte Ritters
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een extra ondergrondse container. Die
ene zou dan aan de andere kant van de
middelste van de drie bomen komen.
Een alternatieve variant is dat de containers twee aan twee aan weerszijde van
die middelste boom komen. Het kost wel
een parkeerplaats, maar aangezien er
in dit gebied geen sprake is van extreme
parkeerdruk kan dat
geen reden zijn om mijn
alternatief af te wijzen.
En andere argumenten
noemt het stadsdeel
niet. En de chaos rond
begin- en eindtijd van
de school wordt natuurlijk niet meer of minder
door één parkeerplaats.’
Politiek
De containerskwestie
leg ik voor aan Bas
van Vliet die mogelijk
namens Méérbelangen in de toekomstige
bestuurscommissie
zitting zal hebben.
‘Er is wel wat voor te
zeggen om de brug in
zijn monumentaliteit
helemaal vrij te laten.
Al vind ik ook dat
ondergrondse containers niet al te dicht
bij een school moeten
staan, daar blijken ze
vaak meer hinder op
te leveren. Anderzijds

moeten bewoners weer verder lopen
met hun afvalzakken als de containers
op de brug komen. Er is genoeg parkeerruimte, het offeren van een parkeerplek
is in dit geval geen probleem.’ Als lid
van de bestuurscommissie zal Bas zich
zeker hard willen maken voor het niet
verplaatsen van de drie containers (ook
omdat dat nog eens goedkoper is ook),
de vierde zou dan in dat rijtje, maar
voorbij de boom, komen. ‘En dat die
keetwagen zo snel mogelijk weg moet
daar, dat is helemaal duidelijk.’ #

Ver achter de monumentale boom staan de containers nu, in de
schaduw van de boom komen de nieuwe
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Interview 5

Wil Merkies werd 86 jaar jong
Tekst: Arie van Tol | Fotografie: Corrie Groen

Op 7 februari overleed Wil Merkies plotseling op 86-jarige
leeftijd Twee dagen later verscheen op deze bladzijde 5, haar
vaste pagina, het laatste interview; met Nienke Bruin, interim
coördinator van het Centrum Beeldende Kunst. Wil creëerde
met haar reeks interviews een tijdsbeeld van de lokale
samenleving vanuit haar eigen visie op vooral kritische en
actieve mensen.

Wil Merkies

De redactievergadering zonder Wil:
het is een groot gemis. Want Wil was er
altijd. Ruim op tijd kwam ze vooraf bij
het koffie zetten haar verhaal doen, en
verhalen halen. Tot enkele maanden
geleden liep ze meestal, ondanks haar
leeftijd, van haar buurtje Wittenburg
naar Post Oost in de Wijttenbachstraat.
Tijdens de vergadering stak ze de loftrompet over wat voor ’n mooi blad we
weer hadden gemaakt. Maar ze kwam
ook met kritische noten. Wil zette altijd
weer haar ervaring en haar betrokkenheid in.

Nieuwsgierig
Dineke Rizzoli leerde Wil Merkies
kennen toen het Amsterdam Museum
een aantal mensen uitnodigde om in
de Ponteneur over een tentoonstelling
rond buurtwinkels te spreken. ‘We
spraken al snel met zijn tweetjes af,
koffie drinken in verschillende tenten
in de buurt. Er was een klik.’ Ze maakte

Wil warm voor een rol bij het Geheugen van Oost, later bij Dwars.
Louise van Gil kent Wil Merkies van
de tentoonstelling IJzeren Eeuw in het
Amsterdams Museum van drie jaar
geleden. ‘Ik raakte onder de indruk
van haar passie, van haar vuur. Hoe ze
haar droom is achterna gegaan: zelfstandig zijn als vrouw.’
Dineke voegt daar aan toe: ‘Ze ging ook
met iedereen om, van jong tot oud, van
arm tot rijk, van buur tot verre vreemde.’ Louise: ‘Dat klopt, leeftijd deed er
niet toe. En gemengd moest het zijn,
het publiek. Ze was heel nieuwsgierig,
wilde telkens opnieuw andere mensen
ontdekken.’
Dineke: ‘En ja, ze kon behoorlijk koketteren over met wie ze zoal omging, met
wie ze zoal ooit gesproken had.’

Louise: ‘Ja, met mij waren de rollen
omgedraaid. Ik heb Wil mogen interviewen voor het Geheugen van Oost.
Het is te vinden op die site als ‘Economische zelfstandigheid is voor mij het
allerbelangrijkste’.

Positief

Oud wijf

Louise heeft bij Wil een schrijverscursus gedaan in Post Oost. ‘Zo’n cursus
was vooral laagdrempelig en inspirerend. Aan theorie deed ze niet. Streng
was ze ook niet. Ze gaf terloops commentaar en gaf veel complimenten.
Ze wekte vertrouwen, zorgde dat je
durfde.’
Dineke maakt een kanttekening: ‘Ze
was misschien soms wel te positief.
Deelnemers aan de cursus stuitten
elders met hun verhalen soms op wat
minder enthousiasme voor hun ontluikend talent. Dat positieve is ook in
haar interviews van Dwars goed terug
te zien.’
Ze vertelt over het begin van de interviewreeks: ‘Ik heb Wil moeten overtuigen. Ze had het al druk genoeg. Dat we
het beiden zo leuk vonden om samen
– zij als vragensteller en schrijver en ik
als fotograaf - een interview te maken
hielp enorm. Ze nam alle tijd. Ze stelde
de geïnterviewde eerst op zijn of haar
gemak. Ik ben wel eens eerder weg
gegaan als het echt meer dan twee uur
ging duren. Na afloop gingen we vaak
samen eten.’

Wil was de eerste vrouwelijke sportverslaggever en schreef onder andere
voor de Volkskrant, het Parool en het
Nieuw Utrechts Dagblad. Frits Barend
interviewde haar voor het boek ‘De
Nederlandse Sportliteratuur in 80 en
enige verhalen’. Later werd cultuur
meer haar stiel.
Ze was deelnemer aan het televisieprogramma Lagerhuis geleid door Marcel
van Dam. Ook deed ze mee aan Leven
met de Vijand, waarin ze als maatschappijkritische journaliste tegenover
de koningin van de plastische chirurgie
Marijke Helwegen werd gezet. In het
boek Postcode 1018 portretteert Wil
samen met Menno Goosen 45 Amsterdammers uit de buurt.
Als er iets was in de Witte Boei wat de
buurt aanging was ze er actief bij betrokken. Ze steunde en zorgde zelf voor
culturele initiatieven. En ze gaf haar
mening over de ontwikkelingen op het
Marineterrein. Ook was Wil zeer actief
in de vrouwenbeweging. Ze was hoofdredacteur van het tijdschrift Vrouwenbelangen en lid van Wijze Oude Wijven
(WOUW). #

Wil in haar eigen groene omgeving

Wil Merkies heeft met haar schrijfcursussen veel schrijvers over de drempel geholpen, ze voldoende vertrouwen en
vaardigheden meegegeven om hun verhalen te schrijven voor het Geheugen van Oost. Louise van Lil heeft haar een keer
geïnterviewd, de neerslag ervan staat ook op de site. En onder de titel Ajax mijn club schreef ze met onderstaande tekst
haar enige eigen verhalende bijdrage aan het Geheugen van Oost.

Ajax mijn club
Met mijn vader ging ik vanaf mijn achtste jaar achterop de
fiets naar de thuiswedstrijden van Ajax in het stadion aan
de Middenweg. Op de heenweg gingen we langs bij oom Jan
en tante Fien in de Zacherias Jansestraat en na de wedstrijd
fietsten we naar opa en oma in Diemen. Dat ik 10 jaar later
als eerste vrouwelijke sportverslaggeefster in Nederland de
wedstrijden van Ajax voor de Volkskrant zou verslaan was
toen ondenkbaar.
Ajax speelt nu alweer jarenlang in de Arena in Zuid-Oost.
Mijn liefde voor de club is niet veranderd al volg ik de wedstrijden nu vaak ergens in het centrum op een groot televisiescherm.
Aan mijn jaren als sportverslaggeefster bij de Volkskrant
bewaar ik mooie herinneringen. Met de mannelijke collega’s

van de andere kranten had ik goed contact. De veel oudere
mannen wilden mij maar al te graag de spelregels uitleggen
maar dat was niet nodig omdat ik ze tot hun verbazing allemaal
kende. In de rust ging ik met de journalisten naar de Ajaxkantine waar voor mij ‘die kleine’ een ranja met een rietje werd
besteld. De collega’s dronken jonge jenever, een drankje, dat in
de 50-er jaren bij journalisten populair was.
Ajax midvoor en aanvoerder Rinus Michels, de latere succesvolle trainer van Ajax en het Nederlands elftal, was mijn favoriete
speler. Altijd sportief en .... hij scoorde vaak mooie doelpunten.
De lezers van de Volkskrant waren niet blij met mij. Zij schreven
de toenmalige hoofdredacteur Joop Lücker dat ze hun abonnement zouden opzeggen als een vrouw voor de Volkskrant over
voetbal bleef schrijven. Op maandagochtend na het gesprek
met mijn hoofdredacteur zag ik dat boven mijn verslag AjaxNEC ’van onze verslaggeefster’ was vervangen door ‘van onze
verslaggever’.

Door Wil
geïnterviewd
Nienke Bruin - CBK (Centrum Beeldende Kunst)
Je kunt zo veel mooie dingen doen aan
de Oranje Vrijstaatkade
Mariska van der Linden - Post Oost /
Dynamo
Ik vind het mooi als vrijwilligers doorgroeien naar een betaalde baan
Mohamed Ahmidan El Hassani - Post
Oost / Dynamo
Of je nu jong of oud bent, je schaamt je
voor de schulden die je hebt gemaakt
Frank de Groot - Luca school
Veel van mijn leerlingen vinden vakantie
helemaal niet leuk
Geert ten Dam - College van Bestuur
UvA
De relatie tussen onderwijs en onderzoek is verbeterd
Irene Kuiper - actrice / presentatrice
Talkshow
Kraakbeen en lijm van onze Dwars door
Oost in de Jungle
Liesbeth Jansen – directrice ontwikkeling Marineterrein
Van Marineterrein plek voor iedereen
maken
Marli Huijer - filosofe, voormalig
Denker des Vaderlands
In ons handelen zijn we over het algemeen gastvrij, al lijkt het in de media
anders
Joke Koningh- comité Herdenking
Februaristaking / oud-bestuurder Oost
Ik ben best trots op de manier waarop
we in Oost met nieuwe Nederlanders
zijn omgegaan
Robin Vermeulen - graffiti docent
Helaas verwijderen ze in Oost veel
graffitti
Yavuz Tona - computerdokter Y-Bug
De kruising Linnaeusstraat en Polderweg is een ramp, dat moet echt anders
Chris Rademaker - oudste dj in Nederland / ome Chris
Dit is een mooie tijd om oud te zijn
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De kwetsbare Amsterdammer
en de nieuwe coalitie
Tekst: Marnix Brockmeijer
Fotografie: Nathalie Hennis

U weet nu welke partijen hebben gewonnen op 21 maart.
Misschien is al duidelijk aan
het worden welke coalitie de
stad gaat besturen. Hoe gaat
dat uitwerken voor de kwetsbare Amsterdammer? Wellicht is het antwoord te vinden in het verkiezingsdebat
van Cliëntenbelang waar de
politieke partijen hun zegje
hierover deden.

Twaalf partijen waren vertegenwoordigd bij dit debat in Hotel Arena op 20
februari: PvdA, GroenLinks, D66, CDA,
SP, 50Plus, de Ouderenpartij, VVD, PvdD,
de Piraten Partij, Bij1 en Carryonthemove. Ze waren er op uitnodiging van
Cliëntenbelang dat de belangen behartigt van chronische zieken en kwetsbare
ouderen en mensen met een psychische,
lichamelijke of verstandelijke beperking. Een greep uit de onderwerpen die
op tafel kwamen bij het debat.
- Hoe krijgen we mensen met een
beperking aan een baan?
- Hoe zorgen we ervoor dat de ouderen
in onze stad niet eenzaam raken?
- Hoe kan innovatie ervoor zorgen dat
je in je eigen buurt kan blijven wonen?
- Moet de gemeente meer luisteren naar
cliënten en mantelzorgers bij het
inkopen van zorg?
Het debat was georganiseerd als
Lagerhuisdebat en werd geleid door
journalist Kemal Rijken. Het debat had
twee rondes met vier stellingen. In elke
stelling gaven drie politieke partijen de
standpunten van hun verkiezingsprogramma hierover weer. Daarna kon de
zaal vragen stellen.
Stelling 1: De gemeente moet meer
doen aan inclusie door systematisch
meer mensen met een beperking aan
te nemen.
Carolien de Heer van De PvdA vindt dat
er een banenpact moet komen. Hierbij
is het idee dat er 10.000 banen moeten
komen, waarvan 2.000 gesubsidieerd.
Maar de afgelopen jaren zijn er juist
banen verdwenen en dit is ook onder
het beleid van de PvdA gebeurd.
Mascha ten Bruggencate van D66 gaf
hierbij aan dat de gemeente zeker
banen moet creëren, maar dat ook
bedrijven moeten zien dat mensen met
een beperking meer kunnen.
Matthijs Pontier van de Piraten Partij
voegde hier nog aan toe dat het begint
met toegankelijkheid. Mensen met een
beperking moeten goed naar hun baan
toe kunnen gaan. Sommige haltes in het
openbaar vervoer zijn nog niet toegankelijk voor mensen met een beperking.

Zaal over wonen

Uit de zaal kwam de vraag of de partijen basisvoorwaarden om te kunnen
gaan werken willen faciliteren. Dat zijn
een toegankelijke openbare ruimte en
gebouwen, maar ook goede zorg en wonen. Carroll Sastro van de politieke partij Carryonthemove die zich inzet voor
mensen met een beperking, antwoordde

Twaalf politieke partijen praten over hun plannen voor mensen met een beperking

dat hier de regels voor te vinden zijn in
het VN-verdrag dat gaat over mensen
met een beperking.
De PvdA wil voldoende woningen voor
kwetsbaren. D66 is voor apart wonen,
maar wel met hulp als dat nodig is. Dit
wordt Kangoeroe-Wonen genoemd.
Ouderen en hun kinderen wonen in
één woning, maar ieder met een eigen
gedeelte.
De Piraten Partij wil meer vrijheid om
een eigen woonvorm te creëren en de
SP wil meer toegankelijke woningen,
woningen met zorg en activiteiten. Bij1
wil zich houden aan de regels van het
VN-verdrag en leegstaande gebouwen
gebruiken. Ook gehandicapten betrekken bij woningverbetering.
GroenLinks vindt dat de gemeente een
voorbeeldfunctie heeft. Meer bouwen
en meer sociale huurwoningen. 50Plus
is het hier mee eens. Je moet niet kijken
naar cijfers, maar naar mensen. Ook
wijkverpleging in de buurt is belangrijk.
De Partij voor de Dieren vindt dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig moeten
kunnen wonen met goede zorg. De
Partij voor de Ouderen vindt dat er geld
moet komen voor vriendelijke stad voor
ouderen (Age Friendly City). Ervoor zorgen dat er mensen zijn die helpen.
Stelling 2: De gemeente moet
Amsterdammers altijd betrekken
bij de aanpak van eenzaamheid.
Een groot probleem in Amsterdam is dat
er veel ouderen in eenzaamheid leven.
Wil van Soest van de Partij voor de Ouderen geeft aan dat de gemeente moet
helpen om mensen beter met elkaar
in contact te laten komen. Mario van
Dregt van 50Plus is het daar mee eens,
maar vindt ook dat de gemeente daarbij
een regiefunctie heeft. De huisartsenposten hebben hier een belangrijke rol
in. Die moeten eenzaamheid signaleren.
Jacques Klok van het CDA was het hier
niet mee eens. Volgens hem moeten we
niet de verantwoording alleen bij de
huisartsen neerleggen maar we moeten
alle ouderen langs gaan ter preventie.
Stelling 3: De gemeente moet meer
innovatieve oplossingen aanjagen
zodat kwetsbare Amsterdammers
in hun buurt kunnen blijven wonen.

Innovatie bijvoorbeeld met hulprobots
en zorg op afstand zou meer ingevoerd
moeten worden zodat kwetsbare
Amsterdammers in hun buurt kunnen
blijven wonen. Rutger Groot Wassink
van GroenLinks vroeg zich af of je werkelijk alleen innovatieve oplossingen
nodig hebt om de mensen in hun buurt
te laten blijven wonen. De buurt moet
daar ook in meedoen.
Hannah Boogaard van de Partij van de
Dieren benadrukte dat er de afgelopen
jaren veel bezuinigd is op de zorg. Dat
er meer ouderen op de spoedeisende
hulp terecht komen. Innovatieve oplossingen kunnen daar een antwoord op
zijn zoals hulprobots.
So Roustayar van Bij1 gaf aan dat er van
onderop oplossingen hiervoor moeten
komen. En dat er geen regels van bovenaf moeten zijn. Luister meer naar de
oplossingen van de buurt.
Stelling 4: Het gemeentelijke zorginkoopbeleid moet verbeteren door
ervaringen van cliënten en mantelzorgers leidend te laten zijn.
Luisteren naar cliënten en mantelzorgers zorgt ervoor dat de gemeente de
zorg beter kan inkopen. Dorienke de
Grave van de VVD zegt dat de zorg snel
geleverd moet worden en dat het van
goede kwaliteit moet zijn. De cliënten
zijn hierbij de beste personen om hierover een oordeel te geven. Volgens Coby

Groenendijk van de SP moeten cliënten
en mantelzorgers helemaal bepalen hoe
de zorg ingekocht moet worden door
de gemeente. Alleen is het de afgelopen
jaren meer marktwerking gekomen, ook
binnen de gemeente. Hierdoor wordt de
kwaliteit van de zorg slechter. Carroll
Sastro van Carryonthemove heeft het
over voorbeelden uit de praktijk. Dat
een cliënt een paar dagen in zijn eigen
kots ligt voordat hij geholpen wordt en
vijf weken moet wachten voordat zijn
rolstoel gerepareerd is. Dat heeft niets te
maken met marktwerking of niet. Alle
partijen willen dit toch niet?

Inclusief Amsterdam?

Momenteel weten we de uitslag van de
verkiezingen en zullen drie of vier partijen een coalitie gaan vormen in deze
stad. Elke partij die daar aan meedoet
zal water bij de wijn moeten doen. Verdwijnt hierdoor niet de aandacht voor
de kwetsbaren in de stad na de verkiezingen? Dat is de vraag. Niet vergeten
mag worden dat het VN-verdrag voor de
rechten van mensen met een beperking
twee jaar geleden is geratificeerd en
aansluitend is ‘Het Manifest voor een
Inclusief Amsterdam’ vorig jaar aan
de gemeente aangeboden. Hierdoor
hebben zij een stem gekregen, die in
de beleidsplannen van de aanstaande
coalitie door moet klinken. #

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 een mailtje naar ons met de
mededeling ‘ik wil een wel Dwars
sticker’ en wij zorgen dat je zo’n
sticker krijgt.
Email: dwarskrant@gmail.com
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de schrijfwedstijd. DJ Spiek zal tot laat
na middernacht voor swingende muziek
zorgen.

Tekst: Reinjan Mulder en Arie van Tol

Op vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 mei vindt in Amsterdam Oost het festival Boeken door Oost plaats. Hoogtepunt
wordt het grote feest op zaterdagavond in Studio K, maar daaromheen zijn van vrijdag tot zondagmiddag op diverse plekken in Oost andere activiteiten te bezoeken. Lees in Dwars 200
meer over het Festival, met het uitneembare blokkenschema op
de middenpagina’s.
Het initiatief voor Boeken door Oost
komt van Schrijvers uit Oost, de Linnaeus Boekhandel, Babel & Voss Uitgevers en Dwars door de buurt. Daarna
sloten andere boekwinkels en organisaties zich aan. Ook zal tijdens het Festival
de derde bundel in de reeks verhalen uit
het literaire centrum van Amsterdam
verschijnen. Na het gele Oost en het
groene Meer Oost volgt nu het blauwe
Door Oost, vol verhalen van schrijvers
uit Oost plus de winnende inzendingen
van de nieuwe schrijfwedstrijd.
De vier boekhandels uit Oost, Van
Pampus, Java Bookshop, Athenaeum
Roeterseiland en de Linnaeus Boekhandel nemen een belangrijk deel van het
literaire programma voor hun rekening.

Verder doen OBA Linnaeus en OBA
Javaplein mee en zorgt het Grafisch
Werkcentrum voor een beeldende
bijdrage. Andere partners zijn de Kompaszaal, Jungle Amsterdam, hockeyclub
Athena, Kriterion en het Lloyd Hotel,
die allen hun locatie beschikbaar stellen.

De schrijvers

Op zaterdagavond vanaf 20 uur presenteert Lidewijde Paris in Studio K
een avond met schrijvers uit Oost, een
literaire quiz en muziek van Mankes en
Clemm / Meneer Jansen. Ook wordt dan
de nieuwe bundel Door Oost gepresenteerd en zullen enkele schrijvers
daaruit lezen, alsmede de winnaar van

Andere schrijvers uit Door Oost lezen
elders en tijdens andere activiteiten
gedurende het weekend. In Dwars
200 zullen alle deelnemers uitgebreid
geportretteerd worden, maar hier al wel
hun namen en kort waar we hen van
kennen:
- Esther Duysker, zij heeft recent het
Shakespeare-drama Othello voor
regisseur Daria Bukvic bewerkt;
- Henna Goudzand Nahar, van haar
verscheen in 2015 Over het zoute
water;
- Roman Helinski, zijn tweede roman,
De Wafelfabriek, kwam vorig jaar uit;
- Auke Kok, zijn laatste boek was 1936,
wij gingen naar Berlijn;
- Henk Spaan, hij debuteerde als
romanschrijver met Oude Vrienden;
- Alma Mathijsen, haar Vergeet de
meisjes gaat vooral over vrouwenvriendschap;
- Nina Polak, haar tweede roman
Gebrek is een groot woord is net
verschenen;
- Marijke Schermer, zij haalde met haar
tweede roman Noodweer de shortlist
van de ECI-prijs 2017;
- Daniël Rovers, zijn De Waren, over
vriendschap en liefde, stond eveneens
op die lijst;
- Erik Rozing, De psychiater en het
meisje was in 2016 zijn romandebuut;
- Tjeerd Posthuma, hij schreef voor
Sesamstraat, en debuteerde met Stad
van goud;
- Joyce Roodnat, vooral bekend van
filmpublicaties, haar laatste roman
was Sterrenschot;
- Marijn Sikken, zij debuteerde een jaar
geleden met Probeer om te keren;
- Eva Posthuma de Boer, zij schreef na
haar succesvolle roman Ica het
kookboek Voer voor vrienden.

De activiteiten

Tot slot een greep uit alle activiteiten. Op
vrijdagavond zal er in de Kompaszaal
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gepraat worden over hoe persoonlijk
vrouwen zijn in hun (schrijvers)werk.
Java Bookshop en OBA Javaplein programmeren Babs’Woordsalon, poëzie
van en voor jongeren van 15 tot 25 jaar.
In Jungle Amsterdam is er het woordspelprogramma ‘De Kretenzers’.
Op zaterdagochtend is er in de Linnaeus
Boekhandel knutselen en voorlezen
voor kinderen van 4 tot 6 jaar. Er start
een natuurtocht door Frankendael met
Remco Daalder. Vroeg in de middag
gaat het bij hockeyclub Athena over
sport, bewegen en hersenen (en boeken
daarover).

Het grote feest is
op zaterdagavond
in Studio K
In Boekhandel Van Pampus is er een
tikmachine schrijfworkshop.
Een gesprek over lezen, voor jong en
oud, vindt plaats in OBA Linnaeus.
Bij Standplaats Linnaeus kunnen
bezoekers in gesprek met resp. Roman
Helinski en Marijn Sikken.
Over een Amsterdams Wiegeleven gaat
het in OBA Javaplein.
In de andere OBA op dat eind van de
zaterdagmiddag de (reguliere) schrijfworkshop van Renée en Eva Kelder.
Op het programma staat verder nog
Amsterdamse Beestenboel. In Kriterion
is het onderwerp ‘literatuur en film’. In
de Kompaszaal Poetry Spring Slam, een
dichtwedstrijd waarbij het publiek mee
doet.
In het Lloyd Hotel is er op zondagmiddag het afsluitende programma van
Schrijvers uit Oost. Te gast zijn Marijke
Schermer, Joyce Roodnat, Henk Spaan
en Auke Kok. #
Noteer de data van het Festival Boeken
door Oost: 25, 26 en 27 mei!
Meer info op www.oost-online en op
www.boekendooroost.nl

#Dwars 200: feest en expositie
Tekst: Arie van Tol | Fotografie: Marian Bijlenga

De verschijning van #Dwars 200 is reden voor een feest. Een
feest voor medewerkers, maar vooral ook een feest voor lezers.
Het feest combineren we met de opening van een expositie.
De eerste helft van de avond zal volgens de formule van de
talkshow – Dwars door Oost in de Jungle, elke eerste woensdag
van de maand – georganiseerd worden: Dwars door Oost in het
CBK. De tweede helft is er vooral feestelijke, swingende muziek.
In het CBK Amsterdam
op vrijdag 18 mei van
19.30 uur - 24.00 uur
Opening en Feest
#Dwars 200

Ter gelegenheid van de verschijning van
Dwars nummer 200 zijn in het CBK
(= Centrum voor Beeldende Kunst) tientallen voorpaginatekeningen van John
Prop te bewonderen. Dwars 200 heeft
de deelexpositie als naam meegekregen.
Diverse actuele onderwerpen van de
afgelopen 15 jaar in stadsdeel Oost passeren de revue. De afwisselende illustraties tonen de bezoekers Dwars van toen
en van nog niet zo heel lang geleden.

Plato’s Grot

Tegelijkertijd met de vertoning van de
tekeningen laten twaalf andere kunstenaars uit Oost (een deel van) hun
werk zien in het CBK. Zij zijn bij elkaar

gebracht door Gerrit Hoogstraaten, die
hen de afgelopen jaren allen afzonderlijk uitgebreid heeft geportretteerd op
oost-online. De noemer waaronder dat
gebeurde en waaronder ook de werken
van de 12 kunstenaars op de expositie in
het CBK worden vertoond is Plato’s Grot.

In het CBK Amsterdam
van vrijdag 18 mei t/m
zaterdag 2 juni:
Dwars 200 en Plato’s Grot
Het zeer diverse werk in het kader van
Plato’s Grot, is van de volgende kunstenaars: Femmie Duiven, Rob Regeer,
Katrin Maurer, Kees de Vries, Ida van
der Lee, Judith Heinsohn, Merle Carvalho, Eddy Posthuma de Boer, Jacob
Kerssemakers, Martha Scheeren, Marian
Haringsma en Simon Oud. De interviews met de kunstenaars en foto’s van
kunstwerken zijn terug te vinden op

Schaduw Simon Oud op deur van Sagrada Familia

www.oost-online.nl/category/cultuur/
Hoogstraaten/. Bij de opening van de
expositie op 18 mei zal ook het begeleidende kunstboek verschijnen.
Op de openingsdagen van het CBK zal er
regelmatig van 17 – 18 uur een gesprek
zijn met één van de kunstenaars. Voor
actuele informatie daarover raadplege
men oost-online.nl. #

Openingstijden van het CBK Amsterdam
zijn woensdag, donderdag en vrijdag
van 11.00 uur -18.00 uur en zaterdag van
11.00 uur - 17.00 uur.
Het adres is Oranje Vrijstaatkade 71.
Iedereen is van harte welkom!
Bij de expositie èn bij het feest.
Meer info: www.oost-online.nl
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Katten in Transvaal bestaat 5 jaar
Tekst: Kirsten de Wit | Fotografie: Hans van den Bosch

Buurtcommunity Katten in Transvaal bestaat alweer vijf jaar.
Het jubileum wordt gevierd op 21 april in de Krugerkamer
op het Krugerplein. Katten in Transvaal wil contacten tussen
buurtbewoners in en rondom de Transvaalbuurt stimuleren
rondom de gezamenlijke liefde voor katten.

Ter gelegenheid van het jubileum
wordt de fotowedstrijd ‘Kat in de Kijker’ georganiseerd. Iedereen kan hieraan meedoen. Wat moet je hiervoor
doen? Stuur de beste foto in van jouw
kat of katten, maximaal één foto per
kat. Zorg dat de foto scherp is en maak
‘m in de hoogste resolutie die je camera
aankan. E-mail de foto naar kattenintransvaal@gmail.com en schrijf in de
mail iets over je kat(ten): naam, leeftijd,
karakter, etc. Inzenden kan tot en met
zaterdag 7 april. Een jury zal de 10
beste foto’s selecteren. Deze worden
tijdens het feest tentoongesteld. Op
21 april worden de drie beste foto’s
beloond met een prijs.
Kennis maken met elkaar, doen we
onder het genot van een drankje en
een hapje. Ook als je net buiten de
Transvaalbuurt woont ben je welkom.
Zowel op het jubileumfeest als in de
Facebookgroep Katten in Transvaal.
Daar kun je nu alvast lid van worden,
zodat je van alle nieuwtjes op de hoogte
wordt gehouden. Indien mogelijk graag

Op excursie naar museum het KattenKabinet.

Stel je het volgende voor: je loopt met
de hond in het park en komt de man
met die grote herdershond tegen die
schuin tegenover je woont. Wanneer
jullie elkaar tegen komen, worden de
laatste nieuwtjes uitgewisseld over de
honden en over de buurt. Op weg naar
huis kom je ook nog die oudere vrouw
met haar poedel tegen, waarvan je
weet dat die een straat verder woont.
Toen zij laatst ziek was, heb je haar
geholpen met boodschappen. Ook haar
heb je leren kennen via de honden.
Een fijne bijkomstigheid van het hebben van een hond: je ontmoet andere
hondenbaasjes en hebt meteen een
gespreksonderwerp. Bij kattenbaasjes of moet ik zeggen kattenbedienden - is
dat anders. Dat ondervonden wij als
oprichters van buurtcommunity voor
kattenliefhebbers ‘Katten in Transvaal’.

Er zijn door dit
buurtnetwerk
vele nieuwe
vriendschappen
ontstaan
Kat in nood
Hoe het allemaal begon? Een opeenvolging van toevallige ontmoetingen
met ‘kattenbedienden’ uit de buurt
was voor ons, Kirsten de Wit en Hans
van den Bosch, de aanleiding om de
buurtcommunity in het leven te roepen. We raakten in gesprek met buren
die we nog nooit hadden gesproken.
Ze kwamen aan de deur omdat er een
kat van het balkon naar beneden was
gevallen en sindsdien onvindbaar was.
- De kat heeft het gelukkig overleefd -.
Wij belden zelf bij buren aan, omdat
er een zieke kat in onze tuin zat. Deze
contacten ontstonden vanwege katten
in nood. Het leek ons leuk om met meer
buren in contact te komen. Buren die
katten hebben of van katten houden.
Op 10 februari 2013 werd daartoe de
eerste stap gezet met de oprichting van
Facebookgroep Katten in Transvaal. Op

onzindelijke kat is een bron van stress
voor zowel het huisdier zelf als diens
baasje. Probleemgedrag is in veel gevallen op te lossen en daarvan wordt uw
kat ook gelukkiger. Heeft u vragen over
het gedrag van uw kat? Dan is dit de
gelegenheid om ze te stellen aan onze
kattengedragstherapeute.

4 oktober 2013 - Dierendag - is er vervolgens een buurtfeestje georganiseerd
om elkaar via Katten in Transvaal in
het echt te ontmoeten en nieuwe buurtbewoners te leren kennen. Er was een
expositie met foto’s van buurtkatten,
gefotografeerd door Hans. De dierenarts gaf een lezing over kattenverzorging, er werd een quiz gespeeld en
natuurlijk gezellig samen wat gedronken. Daarna groeide de Facebookgroep
gestaag. Vooral na een krantenrartikel
door het Parool en tv-uitzendingen van
AT5 en RTV NH.

Rare capriolen
Inmiddels heeft de Facebookgroep circa
150 leden. Met de online community als
basis is er een buurtnetwerk ontstaan
waarin buren elkaar ondersteunen in
de verzorging van de katten tijdens
vakanties. Er wordt mee geleefd als
katten ziek zijn en gelachen om de
rare capriolen van de katten. Daarvan
worden filmpjes en foto’s gepost. Als
er iemand ziek is doen we boodschappen voor elkaar. Regelmatig worden
er barbecue’s, borrels, high tea’s en
excursies georganiseerd. Zo zijn we
een keer naar het Kattencafé Kopjes
in de Baarsjes geweest en een keer
naar museum het Kattenkabinet in het
Centrum. Maar meestal spreken we af
binnen de Transvaalbuurt: in de lokale
horeca of bij iemand thuis. Er zijn door
dit buurtnetwerk vele nieuwe vriendschappen ontstaan. En nu hebben we
met elkaar het jubileumfeest van Katten in Transvaal georganiseerd.

Kat in de Kijker
Op 21 april 2018 van 15.00 tot 18.00
uur vieren we het jubileumfeest in de
Krugerkamer op het Krugerplein 17.
Ons doel is om zoveel mogelijke nieuwe
buurtbewoners te ontmoeten. Want
daar gaat het toch vooral om: dat we de
sociale contacten in de buurt versterken.
Een heuse kattengedragstherapeute
komt een lezing geven. Er is veel
wetenschappelijk onderzoek gedaan
naar het gedrag en welzijn van katten.
Wat als je katten ongewenst gedrag
vertonen? Een angstige, agressieve of

Het programma:
15.00 uur: inloop
15.30 uur: lezing door kattengedragstherapeute
16.00 uur: thee, koffie, borrel
17.00 uur: prijsuitreiking winnaars
fotowedstrijd
17.15 uur: vervolg borrel
18.00 uur: afsluiting
aangeven dat je komt via het Facebookevenement Jubileum Katten in Transvaal of via kattenintransvaal@gmail.
com.
We heten jullie van harte welkom op
ons jubileumfeest. Om het helemaal
een leuke middag van te maken, kunt
u ook op datzelfde Krugerplein van
13.00 uur tot circa 16.00 uur terecht
bij de Groendag, waar je van allerlei
planten kunt kopen om je (gevel)tuin
op te vrolijken. Kinderen kunnen er
bloempotten beschilderen. Het is fijn
dat Bas Liesker van de Krugerkamer er
ondertussen zijn zelfgemaakte, tambachtelijke ijs verkoopt. Dat belooft
een leuk middagje uit te worden in de
Transvaalbuurt. #
Facebook: Katten in Transvaal
Facebookevenement: Jubileumfeest
Katten in Transvaal
E-mail: kattenintransvaal@gmail.com

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 onafhankelijk 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,- 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, mailadres en
Vriend van DWARS.
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Wij bellen u

Verhalen 9

Onalledaags

Tekst: Méland Langeveld | Illustratie: Judith Lammers

‘Heeft u toevallig uw cv bij u?’ vraagt
ze me beleefd.
‘Nee, die heb ik niet bij me.’
‘En een legitimatiebewijs?’
‘Ja, dat wel.’
‘Vult u dit formulier zo volledig mogelijk in. Als u daarmee klaar bent dan
komt u weer bij mij,’ zegt ze vriendelijk.
Afgezonderd in een hoek van een grote ruimte, achter een met beige linnen
beplakt schot, beantwoord ik trouw
de vele vragen. Enkele malen rinkelt
er een telefoon. Dan neemt iemand
hem op. Mijn ogen blijven steken bij
‘schoenmaat’. Een vreemde vraag. Wat
voor een relevante informatie weken
ze hier los uit de lengte van de voet?
Zou ik met maat 46 de bedrijfsschoenen niet vergoed krijgen? Die vraag sla
ik over. Bij het onderdeel ‘werkervaringen’ blijf ik opnieuw steken. Er is te
weinig ruimte om al mijn ‘ervaringen’
te verwoorden. Die ruimte houd ik
open. De vriendelijke dame mag dat
straks voor me invullen.
Even later loopt ze het formulier
nauwkeurig door en vult de opengelaten delen vragend op.

‘Wat is uw typesnelheid?’
‘Tja, meer dan gemiddeld. Weliswaar
typ ik maar met drie vingers. Maar
toch ik zou zeggen een redelijk hoge
snelheid.’
‘Zonder typediploma noteer
ik hier geen
typesnelheid,’ zegt ze
kordaat.
‘U heeft
níets ingevuld bij
werkervaringen,’
klinkt
het wat
kregelig.
‘Tja, dat
is teveel
om op te
noemen.
Laat ik het beperken tot het
niveau waarnaar ik
solliciteer.’
‘Waarom wilt u deze
baan eigenlijk?’
Ik leg haar uit dat

het voor mij prettig is om naast de
onregelmatige inkomsten, die ik al
schrijvende vergaar, een vast
inkomen te hebben waarmee ik
bijvoorbeeld mijn huur kan
betalen.
Ze knikt. ‘Omschrijft u
eens uw positieve en
negatieve karaktereigenschappen,’ vraagt
ze me nu.
Zo langzamerhand
ben ik hier in een
diepgaande sollicitatieprocedure
verzeild geraakt. Wat
ze tegenwoordig niet
allemaal van je verwachten. Zelfs voor de
meest eenvoudige banen
passen ze een sterkte/
zwakte-analyse op je
toe.
Keurig noteert ze mijn
verhaal.
Aan het einde van
het gesprek belooft
ze me stellig de volgende dag te bellen,

De amulet

en drukt me een brochure in de hand.
Ze zal contact opnemen met het bedrijf
waarvoor ik zal gaan werken. Uit haar
enthousiaste woorden maak ik op dat
ik geschikt ben voor deze baan.
De volgende dag gaat er geen telefoon.
Maar de dag erop wel. De vriendelijke
dame klinkt een stuk minder vriendelijk. Ze deelt me mee dat voor de
postkamer een ander is gevonden. Een
werkloze met zeven jaar ervaring. En
terecht dat diegene voorrang heeft
gekregen.
Ik blader de brochure van het uitzendbureau door en stuit op een markante
zin: ‘Wanneer wij een opdracht in
behandeling hebben die aansluit op
uw opleiding en ervaring, zullen wij
contact met u opnemen voor een
oriënterend gesprek. U hoeft daarvoor
geen contact met ons te onderhouden.’
Inmiddels wacht ik al weer ruim een
halfjaar vol spanning af, maar geen telefoontje of mailtje. Bedankt, Trude! #
Meer ‘Onalledaags’ en aanverwante
verhalen lezen:
www.melandlangeveld.com

Oost-thriller

Tekst: Melissa Plomp | Illustratie: Ruud Meijer

In een hoekje van het Tropenmuseum
werd een nieuwe tentoonstelling
ingericht. De stagiaire gaf één voor
één de amuletten aan uit hun doosjes.
Voorzichtig pakte de conservator ze
aan. Sommige waren al eeuwen oud.
Met enig eerbied legde hij de amuletten op hun plaats in de vitrine.
De stagiaire streek zachtjes met
haar gehandschoende vinger
over een klein vrouwenbeeldje.
‘Prachtig!’ mompelde ze. Hij
pakte het aan. ‘18e eeuw, Ghana.
Vrouwen droegen dit om hun
vruchtbaarheid te bevorderen.
Het is strikt genomen geen
amulet, maar een talisman. Een
talisman bevordert positieve
krachten, een amulet beschermt
je tegen het kwaad.’ ‘En dit?’
De stagiaire hield een hanger
op. ‘Midden-Oosten, eind 19e
eeuw. Beschermt tegen het boze
oog. Tegenwoordig kun je in die
contreien bij alle souvenirswinkeltjes zulke ogen kopen.’ Hij
keerde zich om naar de vitrine
om het amulet er in te leggen.
Toen fronste hij. ‘Missen we er
niet nog eentje?’ Hij draaide zich
om naar de stagiaire. Ze had
het laatste doosje opengemaakt.
Nu deinsde ze een paar stappen achteruit. ‘Nou?’ vroeg hij
ongeduldig. De stagiaire schoof
de doos naar hem toe. Zuchtend
haalde hij de laatste amulet uit
de doos. Hij hield ‘m omhoog in
het licht. ‘Dit is een oudje, 7e-8e
eeuw, Oost Afrika. We weten niet precies waar het voor gediend heeft.’ Hij
legde de kleine, stenen amulet op zijn
plaats. ‘Ik vind het een griezelig ding,
het kijkt zo gemeen. Het lijkt wel een
duivel,’ zei de stagiaire. Hij lachte:
‘Welnee, het is hoogstwaarschijnlijk
een leeuwtje.’

Voor hij naar huis ging, liep de conservator even een rondje. De grote
lichthal benam hem na al die jaren
nog steeds de adem, zeker na de restauratie. Hij leunde over de balustrade om van het uitzicht te genieten. De
vloer, ver beneden hem zag er plots

aanlokkelijk uit. Aarzelend zwaaide
hij een been over de balustrade. Hij
wankelde even. Geschrokken klampte
hij zich vast. Hij trok zijn been terug
en stapte achteruit. Wat bezielde hem
in hemelsnaam? Het koude zweet liep
over zijn rug. Zijn hart bonsde als een
gek. Zijn benen voelden wankel.

Achter een afscheiding stonden de
nieuwe vitrines klaar. Hij glipte er
langs om te controleren wat er morgen nog gedaan moest worden. Bij de
vitrine met amuletten fronste hij. Met
zijn sleutel maakte hij de kast open
en zette het leeuwtje weer rechtop.

Hij voelde of het stevig stond. Een
lichte schok trok door zijn vingers.
‘Statisch,’ mopperde hij. De amulet
staarde hem kwaadaardig aan.
Nog een beetje ontdaan door zijn
eigen vreemde actie liep hij vlug naar
huis. De straten waren vochtig van
een eerdere regenbui. Hij stak over.

Zijn passen vertraagden, tot hij midden op de weg stilstond. Morgen zou
hij toch eens met wat collega’s bellen
om te kijken of hij nog wat meer over
die amulet te weten kon komen. Een
doordringend gerinkel haalde hem
ruw uit zijn gedachten. Hij keek op,
recht in de koplampen van een
aanstormende lijn 9. De tram
ringelde en de bestuurder keek
hem geschrokken aan, terwijl hij
de rem intrapte. De conservator
sprong vlug weg voor de tram.
Hij holde de weg over en bleef
hijgend staan op de stoep voor
de Muiderkerk. De trambestuurder trok weer op en keek hem
verbijsterd aan. Hij wees op zijn
voorhoofd. De conservator stak
verontschuldigend zijn handen
op. Wat deed hij daar nou, midden op straat? Hij holde bijna de
straten door, tot hij bij zijn huis
was.
Zijn vrouw gaf hem een duw.
‘Lig nou eens stil, anders ga je
maar op de bank slapen!’ Hij
stond op en liep naar de huiskamer. Met een glas whisky liet
hij zich in zijn onderbroek op de
bank vallen. De beelden die hem
geplaagd hadden in zijn dromen,
speelden door zijn hoofd.
De stagiaire stapte langs de
afscheiding. Verbaasd tuurde
ze de vitrine in. ‘Goh, is dat ene
rare beeldje er niet meer?’ Ze
keek naar de zilveren amulet
die de verzameling nu completeerde.
‘Vinking amulet, voor vruchtbare
akkers, gevonden Centraal Azië, c.
12e-13e eeuw’, las de stagiaire, ‘nou,
deze is ook veel mooier!’ De conservator dacht aan de amulet die hij net
verstuurd had naar een collega aan
de andere kant van het land. #
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Poppentheater Koos
Kneus
Elke zondag en woensdag
Poppenkast op het Iepenplein,
reserveren en meer informatie www.kooskneus.nl. Vrolijke
voorstellingen met schminken en
verkleedkleren, drankje en koek,
ook voor verjaardagsfeestjes.
Entree: € 8,- p.p., met stadspas
€ 6,- p.p.

NB je mag soms 2 verschillende
voorstellingen blijven zitten voor
de prijs van 1
Programma op de zondagen 2 (=
ma 2e paasdag), 8, 15, 22 en 29
april, en 6, 13, 21 (= 2e pinksterdag) en 27 mei:
10.30: Olifantje in de stad (2-4 jr)
12.00: Het lieve spookje dat gruwelijk eng wilde zijn! (2-4 jr)
14.00: Alle hens aan dek! - Piratenverhaal (4-8 jr)
Het middagprogramma duurt van
14.00 tot 16.00 uur!
Programma op de woensdagen
4, 11 en 18 april, en 2, 9, 16, 23
en 30 mei:
14.00: Tovenaar Flierefluiter in
het heksenbos (4-8 jr)
Het middagprogramma duurt van
14.00 tot 16.00 uur!

Metamaffiosi – Theatercollectief
DeMeiden (7+)
wo 9 mei 11.00 en 15.00:
Pim Pam Paars – Theaterstraat
Meboer en Bakker
Zie verder www.oostblok.nl

Badhuistheater
za 31 maart 20.15 – 01.30:
Alive and Kicking – swing party
met live band en DJ
za 7 april 20.15:
Duets – toneelgroep REST uit
Rotterdam (comedy)
za 28 april vanaf 20.15:
Alive and Kingsday Afterparty met
live band en DJ Mikulasch
za 11 mei 20.15:
The State of Mary – Homerus
Theater Den Haag
do 16, vr 17, za 18 mei 20.15:
Reprise - Mike’s Badhuistheater
presents ‘Entertaining Mr. Sloane’
by Joe Orton
Zie verder www.badhuistheater.nl

Jungle Amsterdam
ma 2, 9, 16, 23 en 30 april, en 7,
14, 21 en 28 mei 19.30 – 01.00:
Kizomb Evolution Dance & Ecofood Lessen: 19.30 – 21.30
Urban-KIZ dancenight: 21.30 –
01.00
Wekelijks op maandag
di 3, 10, 17 en 24 april, en 1, 8,
15, 22 en 29 mei 19.30 – 21.30:
5Rhythms dansworkshop
Info en aanmelding: jaikwildansen@gmail.com
Wekelijks op dinsdag
do 5, 12, 19 en 26 april, en 17en

De Mammies
in Kinderrijk, Mauritskade 56:
zo 15 april 11.00:
Liesje Brekebeentje (2 t/m 8 jr)
in House of Watt, James Wattstraat 73:
zo 6 mei 10.30:
Oma en Liesje gaan kamperen
(2 t/m 8 jr)

Circus Reve in Betondorp
wo 18 april 11.00:
Nijntje op de fiets – Marianne van
Houten (2+)
wo 2 mei 13.00 en 16.00:

The Goddess Project Film en Dans
za 12 mei 14.00 – 18.00:
24HR Oost: Kizomba Dance &
Ecofood Special
do 17 mei 17.30 – 21.00:
Zooming in on the drivers of
extinction
wo 23 mei 09.00 – 12.00:
Het Gezonde Theehuis
wo 23 mei 20.00 – 22.00:
VARISCOOP (videokunst)
Een project van stichting Polderlicht i.s.m. Lima
do 24 mei 17.00 – 19.00:
Media Café Oost
Zie verder www.jungle.amsterdam

Tropenmuseum
---TENTOONSTELLINGEN--t/m 3 maart 2019:
ZieZo Marokko – Reis mee met
Esmaa, Fatima, Nasrdin en Yousef
t/m 26 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 Marokko – Reis mee met Esmaa, Fatima,
Nasdrin en Yousef (vanaf 6 jr)
elk weekend en elke dag in
de schoolvakantie van 12.00 –
16.00:
Een creatieve reis rond de wereld
zo 8 april en 13 mei 14.00 –
15.00:
Rondleiding Heden van het slavernijverleden
Elke tweede zondag van de maand
zo 15 april en 20 mei 14.00 – 15.00:
Rondleiding Fashion Cities Africa
Elke derde zondag van de maand
zo 29 april en 27 mei 14.00 –
15.00:
Rondleiding Body Art
Elke laatste zondag van de maand
Meer info: www.tropenmuseum.nl

OBA Javaplein

Oostblok
Alle voorstellingen tenzij anders
vermeld: Sajetplein 39
wo 4 april 11.00:
Do Re Mier – Linnet van der Wal –
2 Turven Hoog Festival (2+)
vr 13, za 14 (première), zo 15
(15.00), ma 16, di 17, wo 18, do
19 (15.30), vr 20, za 21 en zo 22
(15.00) april 20.00:
Circus Reve – Theater Oostblok en
Stichting Moskou
NB locatie Betondorp, ter hoogte
van Onderlangs 72!!!
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Nanjing op 3 mei in Jungle
31 mei 08.30 – 10.30:
Voor alle moeders in de Dapperbuurt
Gezellige koffie / thee ochtend
met info en kleine workshops
Wekelijks op donderdag (behalve
in vakantie)
wo 4 april 20.00 – 22.00:
Talkshow: Dwars door Oost in de
Jungle
do 12 april 17.30 – 21.00:
Zooming in on the drivers of
extinction
wo 18 april 09.00 – 12.00:
Het Gezonde Theehuis: Algehele
gezondheid
wo 18 april 18.00 – 21.30:
Netwerkbijeenkomst over Groenprojecten in Oost
wo 25 april 20.00 – 22.00:
VARISCOOP (videokunst)
Een project van stichting Polderlicht i.s.m. Lima
do 26 april 17.00 – 19.00:
Media Café Oost
ma 30 april, wo 2, vr 4, ma 7, wo
9 en vr 11 mei 12.00 – 14.00:
Vakantie kinderactiviteiten
wo 2 mei 20.00 – 22.00:
Talkshow: Dwars door Oost in de
Jungle
do 3 mei 20.00 – 23.00:
Lezing: Nanjing
zo 6 mei 12.00 – 16.30:

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 huiswerkbegeleiding (6-12 jr)

10.00 – 12.00:
Leesclub Makkelijk Lezen
Elke donderdag oneven week
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)
di 3 april en 1 mei 10.45 – 11.45:
Voorlezen in het Turks voor
ouderen
do 5 april 15.30 – 17.00:
Kinderschrijfcafé met Renée en
Eva Kelder
Elke 1e donderdag van de maand
wo 11 april 10.00 -10.20:
Boekstart MEMO Muziek met
baby’s (0-2 jr)
wo 11 april 10.30 -11.00:
Boekstart MEMO Muziek met
peuters (2-4 jr)
vr 13 april 10.30 – 12.00:
English Spoken: Hidden Figures
van Margot Lee Shetterly
za 21 april en za 19 mei 11.00 –
13.30 en 14.30 – 17.00:
Workshop schrijven Renée en Eva
Kelder
do 26 april en 24 mei 10.00 –
12.00:
Tablet Café
Elke 4e donderdag van de maand
do 26 april 19.00 – 20.00:
Linnaeus Live: Elke Geurts en Nina
Polak
Inloop met soep vanaf 18.30
vr 11 mei 10.30 – 12.00:
English Spoken: Old Filth van Jane
Gardam
za 12 mei 13.00 – 15.00:
Architectuurwandeling: Wibautstraat en Oosterparkbuurt
wo 16 mei 10.00 – 10.30:
Boekstart Peutercafé (2-6 jr)
Henna Goudzand leest voor uit Ali
en Sophie vieren het Suikerfeest
Meer info: www.oba.nl

Q-Factory
zo 1 april 20.00:
Ultimate Eagles History World
Tour
di 3 april 20.00:
Countdown Café: Paardekoper /
Bo The Rude
do 5 april 20.30:
Q-Cinema: Nirvana live at the
Paramount
zo 8 april 15.30:
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Adressen
Poppentheater Koos Kneus
Iepenplein 40 hoek
Reserveren: 020-6928532
www.kooskneus.nl
Badhuistheater
Boerhaaveplein 28
www.badhuistheater.nl
badhuistheater@gmail.com
OBA Javaplein
Javaplein 2
020-6681565
javaplein@oaba.nl
OBA Linnaeus
Linnaeusstraat 44
020-6940773
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

La Rêve – A Night of Kings
di 1 mei 20.30:
Ian Siegal
do 10 mei 20.30:
Q-Cinema: Tommy
za 12 mei 21.00:
The Doors Alive
wo 23 mei 20.30:
Earth, Wind & Fire Experience Ft.
Al Mckay
vr 25 mei 20.00:
Pubquiz
vr 25 mei 20.30:
A Tribute To Ray Charles
do 31 mei 20.30:
Slim Cessna’s Auto Club
Zie voor prijzen en meer info:
www.q-factory-amsterdam.nl

Ian Siegal op 1 mei in Q-Factory
nb. niet in vakantie
elke wo 15.00 – 15.45:
Voorlezen en bewegen of knutselen (3 t/m 7 jr)
elke vr 10.00 - 12.00:
Spreekuur Samenspraak
za 31 mrt 14.30 – 16.00:
Op de Stip (buurtparlement)
do 5 en 26 april 17.00 – 18.00:
OBA Live met Theodor Holman
wo 11 april 10.30 – 11.30:
Boekstart Baby Café (0-2 jr)
do 12 en 26 april, 10 en 24 mei

Jaap Boots – Terug Naar Zee
di 10 april 20.00:
Countdown Café: Specs Hildebrand / Lenny Guijt
vr 13 april 20.30:
Minami Deutsch (psych)
di 17 april 20.00:
Countdown Café: Gruppo Sportivo
/ Diona Fox & Her Ragdolls
di 24 april 20.00:
Countdown Café: Laurence Jones
(UK) / Demi Knight
do 26 april van 20.00 – 04.00:

Genieten
elke 2e zo mi van de maand
14.30:
Café Chantant

Kijk voor onder
andere meer agendainformatie op
www.oost-online.nl
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Kunst in oude bioscoop
Tekst: Anna ten Bruggencate | Fotografie: Katelijn Bergman

In het voormalige pand van bioscoop Bio Theater aan de
Middenweg 20 huist sinds februari ‘Popinnart’. Een initiatief
van buurtbewoonster Katelijn Bergman. Tot medio augustus
krijgen hier ruim 40 kunstenaars een podium met betaalbare
en kwalitatieve kunst. Daarnaast streeft Bergman naar
interactie met de buurt via verschillende activiteiten.
Wanneer je door de grote glazen deur
de ruimte binnenstapt, zie je een
gestripte ruimte met een industriële
uitstraling. Op de muren zijn resten
stucwerk met Art Deco motieven te
ontdekken. Een herinnering aan bioscoop Bio Theater. De ruimte is gevuld
met een grote hoeveelheid kunst. De
werken van de circa 40 exposanten,
hangen of staan per kunstenaar bij
elkaar. Allerlei stijlen zijn vertegenwoordigd, van figuratief tot abstract,
van driedimensionaal, schilder- en
tekenkunst tot fotografie. De werken
variëren van kleurig en opvallend werk
tot intieme landschapjes. De meeste

prijzen zitten tussen € 100 en € 1000,
dus voor beginnende collectioneurs
interessant en betaalbaar.

Grote animo
Zoals veel buurtbioscopen in Amsterdam sloot het Bio Theater haar deuren. Daarna was er onder andere een
kledingwinkel in het pand gevestigd
en tot vorig jaar Popinnpark. ‘Eind
oktober hoorde ik dat deze ruimte
vrijkwam,’ vertelt Katelijn Bergman. ‘Ik
had altijd al het idee om van een lege
winkelruimte een groot kunstproject te
maken.’ Er was direct grote animo.
Bergman doet de organisatie en vorm-

geving alleen. ‘De periode tot de opening lag de focus op het ontwikkelen
van een plan, de marketing en vormgeving van het concept, en natuurlijk het
schoonmaken en de inrichting van de
ruimte.’

Aandacht voor kunstenaars
De grote etalageruiten aan de straatkant bieden een mooie inkijkmogelijkheid voor de voorbijgangers. De galerie
ligt pal naast de kringloopwinkel van
het Leger des Heils. Katelijn Bergman
merkt dat veel mensen nieuwsgierig
zijn. ‘De grote vitrine is het visitekaartje van Popinnart. Vooral op zaterdag
komen veel bezoekers. Die nemen de
tijd, met de prijslijst in de hand.’ De
meeste geselecteerde kunstenaars
exposeren met een of meerdere werken
de hele periode bij Popinnart, tot
augustus 2018. De exposanten zullen
hun werk regelmatig wisselen.
Natuurlijk moet het project interessant
zijn voor de deelnemende kunstenaars.
‘Aandacht voor de kunstenaar, voor
het werk, is een van de pijlers van het
project,’ licht Bergman toe. ‘Behalve de
expositie, krijgen exposanten ook een
podium via de ‘Salon d’ Artistes’, een
avond waar twee kunstenaars over
hun werk vertellen. Een activiteit die
niet alleen interessant is voor andere
kunstenaars maar zeker ook voor
bezoekers.’

Samen met de buurt

Foundation om gezamenlijke activiteiten te organiseren. Ook zoekt Bergman
contact met ondernemers en buurtbewoners die passen bij haar idee om
de ruimte interessant te maken voor
andere initiatieven, zoals een wijnproeverij of een muzikale middag. ‘Kunst
wordt vaak serieus gepresenteerd. Ik
vind dat kunst moet leven. Daarom wil
ik ook zo nu en dan een feest geven
waar mensen het leuk hebben met
elkaar.’
Op www.popinnart.nl of www.facebook.com/popinnart/ zijn al wat van
die activiteiten te zien. Spiritu Santa
presenteert een proefmiddag rond
olijfolie op 8 april om 16.00 uur. Patrick
van Vliet en Beth Namenwirth vertellen
over hun werk in de Salon d’ Artistes
op 12 april 20.00 uur. En Ernst Spyckerelle en Tinca Veerman geven een klassiek concert op 15 april om 16.00 uur. #

‘Inkijk in Popinnart’

In de betrekkelijk korte periode van
een half jaar wil Katelijn Bergman nog
een aantal activiteiten realiseren, zoals
het aanbieden van kunstlessen aan kinderen en volwassenen. ‘Als een tweede
belangrijke pijler zie ik de interactie
met de buurt. Popinnart is voor alle
bewoners van Oost.’
Ze is in gesprek met kunstorganisaties zoals het CBK en de Frankendael

Terug Naar Zee

Hommage Leo Schatz

Jaap Boots presenteert op zondag 8 april vanaf 15.00 uur in de
Q-Factory zijn nieuwe album Terug Naar Zee. Een optreden
met zijn band staat centraal in de matinee-show. Maar er wordt
ook gesigneerd, geborreld, geroddeld en gedanst op de plaatjes
van Jaap’s favoriete dj, Miss Twist.

Tekst: Anna ten Bruggencate | Fotografie: stichting Leo Schatz

De lezer van Dwars kent ‘m waarschijnlijk vooral van zijn columns die
een jaar lang terug te vinden waren op
pagina 2. De radioluisteraar kent ‘m
waarschijnlijk vooral van zijn jaren als
VPRO-dj. De muziekliefhebber uit de
buurt kent ‘m misschien van zijn zondagmiddagprogramma van enige tijd
geleden in Q-Factory. De fan kent ‘m
van zijn boek Donderweg en van zijn

vorige albums Zal De Hemel en Afkuil.
Of je ‘m kent of niet, je bent welkom
bij de presentatie van het derde album
Jaap Boots: Terug Naar Zee. Een album
dat ontroerend en hoogst persoonlijk
is. Het Nederlandse lied krijgt bij Jaap
Boots een heel eigen kleur, door vooral
Amerikaanse invloeden: Springsteenbravoure, Ry Cooder-vibes, seventies
sofrock, New Orleans-jazz en countryen rockabilly-tradities.
Gitarist Mischa Den Haring (T-99),
drummer Toon Oomen (Gospel Sessions, Beans & Fatback), bassist Ton
Nieuwenhuizen (La Luna, Brigitte
Kaandorp) en blazers Hubert-Jan
Hubeek en Bart Lust hebben bij Terug
Naar Zee gezorgd voor de muzikale
ondersteuning van zanger/tekstschrijver Jaap Boots. De poëtische teksten die
gaan over verlangen en wil, waarheid
en dromerij, afkomst en toekomst, dood
en liefde, zijn natuurlijk van Jaap Boots
himself.
Overigens is er in Jungle Amsterdam bij
de talkshow van woensdag 4 april een
voorproefje van wat zondag 8 april om
15 uur het hoofdmenu is. #

Op 10 maart was het
honderd jaar geleden
dat schilder, tekenaar en
dichter Leo Schatz (1918 –
2014) in Amsterdam werd
geboren. Als hommage
is op zijn voormalig huis
aan de Bredeweg 27 een
plaquette geplaatst. Deze
plaquette werd op Schatz’
geboortedag onthuld door
buurtbewoner Frans van
Lier, die ook een goede
vriend van hem was.
Een dag later vond in
kunstenaarssociëteit De
Kring (Kleine Gartmanplantsoen) de presentatie van de bundel ‘Het
laatste huis’ plaats. In dit
eerbetoon aan Leo Schatz
staan gedichten van Jos
van Hest en Machtelt
van Thiel; de tekeningen
zijn van Pim van den
Wijngaard. De vormgeving was in handen
van Frans Lieshout. Het
eerste exemplaar werd
uitgereikt aan Laura Kox,
kleindochter van Leo
Schatz. #
www.leoschatz.nl

Poppinart is open op vrijdag en zaterdag van 12.00 tot 18.00 uur.
06-20368807.
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Hoofddeksels in Oost #DWARS

Fotografie: Ans van der Scheur, Dineke R

Rizzoli, Eddy Ellert en Gerard Valentijn.
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De kunst van het doodgaan
Tekst en fotografie: Méland Langeveld

In de reeks Sculpturen van Oost ditmaal ‘Gedichten op gevels’
met een gedicht van Rutger Kopland. En wel met de vierde
strofe uit het gedicht De kunst van het doodgaan, dat op het
raam van Theater Veder in de Derde Oosterparkstraat 88 staat.
Voorstellingen en scholing

Theater Veder in de Derde Oosterparkstraat is een trainingscentrum en adviesbureau op het gebied van communiceren met kwetsbare doelgroepen, zoals
mensen met dementie, een verstandelijke beperking, een psychische aandoening en ADHD en/of autisme. Theater
Veder speelt en traint in zorginstellingen

en organisaties door heel Nederland. Zij
draagt de ‘Veder Methode’ uit en verspreidt deze om een bijdrage te leveren
aan het doorbreken van sociaal isolement. Tijdens de interactieve voorstellingen wordt de doelgroep uitgedaagd
tot het maken van wederzijds contact.
Dit leidt tot mooie en bijzondere contactmomenten. Naast huiskamervoorstel-

lingen biedt Veder ook voorstellingen op
maat en theatervoorstellingen.
Daarnaast verzorgt Theater Veder
trainingen en coaching-sessies aan
medewerkers in de zorg, mantelzorgers en vrijwilligers. Zij leren de ‘Veder
Methode’ toe te passen in de dagelijkse
praktijk. Daardoor verbetert het contact
met degenen voor wie zij zorgen en
neemt het werkplezier toe. Dit leidt uiteindelijk tot een kostenbesparing voor
de organisatie.

Vergankelijkheid

Rutger Kopland (1934-2012), het pseudoniem van Rutger Hendrik (Rudi) van
den Hoofdakker was hoogleraar psychiatrie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Als psychiater was hij een autoriteit
op het gebied van depressiebestrijding
door lichttherapie en slaapverschuiving.
Kopland is lange tijd een van de populairste dichters van Nederland.
Hij debuteert in 1966 met de bundel
‘Onder het vee’. Meer dan tien bundels
volgen, alsook diverse bundelingen aan
essays.
Hij wist heel veel lezers aan zich te binden door zijn persoonlijke en intieme
toon. In een onnadrukkelijke, observerende stijl met veel aandacht voor het
gewone woord, belicht zijn poëzie algemeen-menselijke thema’s. Veel van zijn
gedichten beschrijven een (bijvoorbeeld
door een landschap opgeroepen) gestold
moment, een kortstondige impressie, die
aanleiding vormt tot een bespiegeling
over vergankelijkheid, het voorbijgaan
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De kunst van het doodgaan
Als het zover is – zal ik dan eindelijk
weten wat dat is, doodgaan
jezelf verlaten en weten
dat je nooit terugkeert
soms wanneer ik het koraal hoor
Nu komm’ der Heiden Heiland
doorstroomt mij een vermoeden van
onontkoombaar verlies –
maar wat geeft het
bij het zien van een uitzicht over
bergen
een verte die verdwijnt in zichzelf
kan ik worden bevangen door een
huiver
voor de eenzaamheid die mij wacht –
maar wat geeft het
er is wel eens zo’n avond dat over het
gras
in de tuin het mooiste licht strijkt
dat er is: laat laag licht
en dat ik denk: dit was het dus
en het komt nooit meer terug –
maar wat geeft het
ik hoop dat dit het is want ik ben bang
dat het anders zal zijn.
Uit: ‘Een man in de tuin’.
Van Oorschot, 2004.

van het moment of het scheppingsproces van de dichter. Voor veel lezers en
critici weet hij toegankelijkheid, relativering en diepgang te combineren. #
Meer sculpturen en/of gedichten lezen:
www.melandlangeveld.com

Van Velze: een passie voor mooie producten
Tekst en fotografie: Rose Bartholomé

Wanneer je via de Eerste Oosterparkstraat in de richting van
De Pijp loopt, kom je langs de meest verleidelijke winkel van
Oost. Als je bij Van Velze’s Chocolaterie naar binnen kijkt, zie je
dat de bonbons hier zelf worden gemaakt.

Van Velze: ‘We delen de passie om
mooie producten te maken van een
hoge kwaliteit.’
Deborah: ‘Het leukste is dat je mensen
blij maakt. Het liefst verkoop ik cadeautjes’.
Dat is te zien. Om mij heen bewonder
ik een prachtig assortiment bonbons en
truffels verpakt als aantrekkelijke cadeautjes. Ondertussen steek ik de eerste
truffel in mijn mond. Die is ongeloofelijk
lekker. Een dun laagje pure chocolade
met daarin een zachte romige vulling.
Van Velze legt uit: ‘Je proeft karamel met
zeezout. Dat is een vrij nieuwe smaak
die heel snel een klassieker werd.’ Ja,
maar zo lekker had ik die nog niet
geproefd.

Een intense
chocoladesmaak
vult mijn mond:
‘Double Chocolate’

Robbert en Deborah bij hun heerlijke assortiment

Ik ga nooit naar binnen, want dan zou
ik veel te veel kopen, maar voor Dwars
mag ik toegeven aan mijn nieuwsgierigheid. Achter in de zaak spreek ik met
Robbert van Velze en zijn Ierse vrouw
Deborah Kilroy. Bij een kopje koffie krijg
ik een schaaltje chocolade truffels.

Hongkong

Van Velze reisde als backpacker de
wereld rond en werkte onder andere
als kok in Australië en Nieuw Zeeland.
Daar ontmoette hij Deborah. Zij werden
verliefd en besloten om samen een chocolaterie te beginnen.

Van Velze en Kilroy streken neer in de
Eerste Oosterparkstraat, vlak bij de Amstel. Zij kozen dit pand omdat het al de
basisvoorzieningen heeft die zij nodig
hebben om chocolade te verwerken.
Robbert: ‘We hebben bekeken of wij niet
te dicht bij een concurrent in de buurt
terechtkwamen. In Oost was nog geen
chocolaterie. Bovendien wilden wij
vooral via internet verkopen. Inmiddels
hebben wij een gevarieerde klantengroep. Sommige klanten komen elke
week en anderen komen om de bonbons
als cadeautje te geven. Ook geven bedrij-

ven de ambachtelijke bonbons als relatiegeschenk. De bestellingen via internet
lopen goed. Laatst hadden wij zelfs een
bestelling uit Hongkong. Dat was een
klant die onze bonbons bestelde voor
een conferentie in Engeland.’

Verfijnde smaak

Ondertussen begin ik aan de tweede
truffel. Een intense chocoladesmaak
vult mijn mond. ‘Double Chocolate,’
legt Van Velze uit. ‘Wij gebruiken alleen
cacao van de Trinitario cacaoboon. We
kennen de herkomst van de cacao en
weten hoe die is verbouwd. De smaak
van de chocolade van deze boon is zeer
verfijnd. Als je deze smaak bent gewend,
smaakt alle andere chocolade vlak.’
Ik wil alles weten over de bijzondere
eigenschappen van chocolade. Van
Velze: ‘Er zijn hele studies gedaan naar
de gezondheidseffecten van cacao.
Cacao is goed voor hart- en bloedvaten.
Je wordt er vrolijk van. Chocolade bevat
echter ook veel cacaovet en suiker. Dat
is minder gezond.’
De laatste truffel is aan de beurt. Witte
chocolade, met een romige champagnevulling. Eén ding staat vast: deze truffels
zorgen voor geluksmomentjes. Gelukkig
werk ik hier niet. Ik zou er binnen de
kortste keren zelf uitzien als een witte
chocoladetruffel! #

Meer weten?
www.vanvelzes.com
1e Oosterparkstraat 7
telefoon: 020 337 4125
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Van en voor wie is de Javastraat?
Tekst: Arie van Tol | Fotografie: Hans Heitgeert

Rond de gemeenteraadsverkiezingen was één van de belangrijkste items de vraag van wie de
stad is. Of toeristen, expats en rijken niet te zeer de bewoners met een klein- of middeninkomen
de stad uit drijven. Van een vergelijkbaar verdringingsverschijnsel is sprake in de Javastraat.
De vraag kan dus ook gesteld worden: van wie en voor is de Javastraat?

Een koude ochtend in de dan rustige Javastraat

Als fietser moet ik laveren langs de
openslaande deuren van dubbel geparkeerde auto’s, ondanks het strenge
handhavingsregime (zie vorige Dwars).
Als voetganger op de brede trottoirs heb
ik wel de gelegenheid om me te verbazen. Te verbazen over wat er vroeger
ook al was en er veel beter uitziet,
vooral supermarkten, en over wat er
allemaal nieuw is gekomen, vooral horecagelegenheden.
Zo af en toe kom ik in de Javastraat.
Toen ik nog in de Indische Buurt
woonde, begin jaren ’80, kwam ik er
regelmatig in de kleine uurtjes voor een
broodje shoarma. En ja, om me te douchen ging ik naar het Badhuis. Verder is
er (ook toen) niets aan me verdiend in
de Javastraat.

Historie

Begin 20e eeuw werden de eerste woningen van de Indische Buurt gebouwd.
De Javastraat werd hoofd- en winkelstraat van de buurt. Er kwamen Amsterdamse gezinnen uit de arbeidersklasse
te wonen.
In haar Biografie van een Volksstraat
schets Maxime Smit de ontwikkelingen
sinds het ontstaan van de buurt. Elk
decennium geeft ze een karakteristiek
stempel, dat ze verbindt met de huidige
realiteit van de Javastraat. In de jaren
’80 voltrok zich de grootste verandering: de Indische Buurt werd van een
arbeiderswijk een stadse wereldwijk, de
Javastraat werd van een arbeidersstraat
een migrantenstraat. Het winkelaanbod
wijzigde sterk. De afgelopen tien jaar
voltrok zich een volgende ingrijpende
metamorfose. In de buurt zakte het
percentage sociale huurders snel, het
percentage (kans)rijke Amsterdammers
steeg opmerkelijk. In de straat verdwenen goedkope winkels (met name
de belwinkels) en groeide het aantal
horecagelegenheden explosief. Bij de
herinrichting van de Javastraat sneuvelden de mooie, hoge iepen, lage esdoorns
kwamen er voor terug.

Plan van aanpak

Jacqueline Schoemaker schreef Het failliet van de Javastraat. Een plan van aanpak uit 2008 met de titel ‘Economische
versterking Javastraat e.o.’ wordt daarin
middels ‘close reading’ uitgebreid
becommentarieerd. Het streven naar
een wereldpassage met mediterrane
uitstraling is wat Jacqueline betreft niet
bepaald hetzelfde als het versterken van
de bestaande economische structuur.
In een interview licht Jacqueline haar
visie toe: ‘De overheid gedraagt zich
als ondernemer, niet als belangenbehartiger van bewoners van een buurt.
Er is geen serieuze discussie geweest.
Misschien hechtten tien jaar geleden
bewoners in meerderheid zich wel aan
het smoezelige karakter van de straat,
wilden ze alleen wel dat de criminele
activiteiten serieus werden aangepakt.’
Opzichtig verhullend zou de merkwaardig tegenstrijdige aanduiding kunnen
zijn van hoe het stadsdeel haar plannen
ontvouwt. ‘Economische versterking
is voor de ondertekenaars van het
plan van aanpak -overheid en enkele
woningcorporaties (!)- synoniem met
aantrekken van andere ondernemers
en andere bewoners.’ De extra gelden
in het kader van de Vogelaarwijken worden ook hier vooral gebruikt om andere
bewoners naar de buurt te lokken. De
armoede wordt (deels) op het bordje
van een andere wijk of andere gemeente geschoven.

Bottom-up

‘Gentrificatie is een proces van uitsluiting.’ Jacqueline sluit zich met deze
opvatting aan bij onder andere Cody
Hochstenbach. Als onderzoeker heeft
hij recentelijk een proefschrift geschreven over gentrificatie en ongelijkheid.
Daarin benadrukt hij dat het onterecht
is om gentrificatie (‘veradeling’) te zien
als een spontaan en bottomupproces.
‘Markt en staat willen vooral de hoogopgeleide middenstander aan zich binden,
het beleid wordt daarop toegespitst.’

‘Waar gentrificatie in New York en
Londen vooral een proces van (grove)
verdringing is -de nieuwe bewoner
vervangt de huurder die de woning
niet meer kan betalen na een drastische
huurverhoging-is er in Amsterdam
meer sprake van uitsluiting,’ aldus
Hochstenbach. ‘Zittende huurders
worden wettelijk beschermd, maar plek
voor nieuwe bewoners in het lagere- en
middensegment is er nauwelijks.’

mening. Dat aan de verbeelding van
links al decennia lang getwijfeld kan
worden is terug te lezen in Van wie is de
stad, een recent verschenen boek van
Floor Milikowski. De strijd om Amsterdam is de subtitel en het onderwerp van
haar onderzoek.
Als voorbeeld van verschoven machtsverhoudingen noemt ze de gang van
zaken rond de komst het hoofdkantoor
van ABN. De gemeente had de IJ-oever
ten oosten van het Centraal Station
aangewezen als het gebied waar een
belangrijk nieuw financieel centrum
moest komen. In 1991 klopte de bank
aan bij het gemeentebestuur, om te praten over een nieuw hoofdkantoor. Maar
de bank voelde niets voor de IJ-oever,
wilde zich in het nu Zuid-as geheten
gebied vestigen. GroenLinks wethouder
van toen, Jeroen Saris, laat jaren na dato
optekenen: ‘De arrogantie om te denken
dat wij konden bepalen waar een bedrijf
zich moest vestigen. Onvoorstelbaar.’
Van rechts tot links is het vanzelfsprekend dat de markt het primaat heeft.
Dat de gemeente niet in de eerste plaats
de belangen van bewoners dient, maar
die van het geld, van de (grote) ondernemers. Dat Jeroen Saris nu al weer
jaren zijn eigen ruimtelijk adviesbureau
bestiert, past in die dominante logica.
Natuurlijk is er om de zo veel jaar de
verkiezingsretoriek, waarbij partijen er
gek genoeg in slagen de teleurstellende
uitverkoop aan het bedrijfsleven van de
voorbije 4 jaar te overschreeuwen met
nieuwe beloftes.

Voor wie?

Het beeld is te negatief, commerciële
motieven mogen dan wel de overhand
hebben, er zijn heel veel Amsterdamse
bewoners die het goed naar de zin
hebben. Het valt niet te ontkennen,
Amsterdam is razend populair. De toeristenstroom groeit gestaag, het aantal
buitenlanders en niet-Amsterdammers
dat hier wil komen werken of studeren
stijgt enorm, Amsterdamse gezinnen en
ouderen willen hier graag blijven.

De overheid gedraagt zich als ondernemer,
niet als belangenbehartiger van bewoners
van een buurt.
Maxime Smit neemt een minder uitgesproken positie in. Als het perspectief bij
de wijk ligt, meer dan bij de oorspronkelijke bewoners, heeft ze natuurlijk gelijk
als ze zegt: ‘Welvarende buren maken
een wijk samen welvarender en daardoor ook veiliger. Dat trekt mooiere,
betere winkels aan. Die trekken op hun
beurt weer nóg meer welvarende bezoekers en bewoners. De cirkel is rond. De
wijk is af.’ Zo schetst ze haar meer organische visie, waarna ze overigens niet
de nadelen en gevaren van gentrificatie
ontkent of te zeer bagatelliseert.
Een kop in een NRC van een half jaar
geleden getuigt ook van een heel positieve visie: ‘De Javastraat in Amsterdam
laat zien hoe het moet’. Daarmee wordt
vooral gedoeld op het gevonden evenwicht in het aanbod van ondernemers
in de Javastraat. Er zijn veel nieuwe
horecagelegenheden bijgekomen, maar
de (Turkse) supermarkten zijn nog even
prominent aanwezig.

Er is te weinig woonplek voor al die
groepen, hoe veel er ook nieuw bij gebouwd wordt.
Ook de Javastraat kan een succes worden genoemd, al kan er volgens Jacqueline Schoemakers getwijfeld worden
aan de duurzaamheid van dat succes.
Vooralsnog wordt met de titel van haar
boek, Het failliet van de Javastraat, niet
de werkelijkheid weergegeven. In de
vele cafés, restaurants en koffiehuizen
is het vaak aangenaam druk. De Turkse
supermarkten weten hun hoofd boven
water te houden. En nog altijd is er een
grote diversiteit aan winkels en zijn er
maar enkele ketens.
Vooralsnog komen alle buurtbewoners
aan hun trekken, de overgebleven representanten van de arbeidersgezinnen,
de migranten, de studenten en nieuwste
Indische Buurters. Ik zou bijna, als een
ware pr-man van de gemeente willen
zeggen: de Javastraat is er voor iedereen! #

Van wie?

P.S. Maxime Smit was afgelopen 7 maart
te gast in de talkshow Dwars door Oost
in de Jungle.

In hoeverre Amsterdam ooit maakbaar
is geweest, in hoeverre de gemeentelijke
overheid ooit de meest doorslaggevende
stem in het kapittel heeft gehad, daarover verschillen historici en politici van
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Ouders bespreken samen oude problemen
Tekst: Anneke Hesp

Hoe lang mag je kind achter de computer? Een uurtje per dag?
Veel ouders vinden het moeilijk hier grenzen te stellen. Oudercontactmedewerker Ineke Dijkstra ziet een oud probleem, ook
al gaat het over nieuwe media.
Wanneer geef je je kind een mobiele
telefoon? De meeste ouders op een bijeenkomst in de Linnaeusschool zijn het
er wel over eens. Als ze naar de middelbare school gaan. Daarvoor zijn ouders
er wel gerust op dat hun kinderen veilig
en in de buurt zijn.

Maar is dat wel zo? Wat gebeurt er met
een kind dat stilletjes achter de laptop
zit. Het is heel makkelijk, natuurlijk.
Je kunt dan zelf ook wat dingen doen.
Maar hoe lang is normaal? Of is zo’n
kind een verslaving aan het opbouwen?

Verhalen uit het kinderschrijfcafé in OBA Linnaeus (8+)

Eskimo in Amsterdam
Als je dit verhaal voorleest, moet je fluisteren, want ik heb een geheim. Er leven
eskimo’s in Amsterdam. Hoe dat kan, ga ik je uitleggen. Er was eens een eskimo en die
heette Harm. Harm woont op de noordpool, maar elke eerste van een maand in de
winter is het daar min 250 graden. Heelkoud dus. En daarom komen de eskimo’s naar
Amsterdam. Maar dit verhaal gaat over een eskimo die Harm heet.
Harm loopt door Amsterdam. HIj vraagt de weg aan iemand die op staat loopt en die
moet heel hard gillen.
Maar waarom, vraagt Harm zich af. Hij ging naar de visboer en daar is het hetzelfde
verhaal, maar toen nog erger. Hij werd opgepakt door de politie. Hij was heel bang.
en toen op het bureau vroeg hij: ‘waarom ben ik opgepakt?’ De politie antwoordde:
‘omdat je een harpoen op je rug hebt.’
Teun, 10 jaar

Toen jij er nog niet was
(Aan de baby van Renee)
Lieve baby, ik heb een paar leuke tips
voor je
1. Ruim nooit je kamer op
2. Game zo lang als je wilt
3. Was jezelf nooit
4. Lach mensen uit
5. Eet zo veel snoep als je wilt

6. Praat door de instructies van de
meester of juf
7. Drink zo veel limonade als je wilt
8. Wees lekker arrogant
9. Doe wat je wil
10. Vier elke dag feest!

‘Stomme mama’
De meeste ouders weten dat ze grenzen moeten stellen. Het is geen nieuw
probleem al gaat het hier om nieuwe
techniek. ‘Maar veel mensen weten niet
hoe,’ zegt oudercontactmedewerker
Ineke Dijkstra. ‘Er zijn bijvoorbeeld
ouders die vooral quality time met hun
kinderen willen. Alle momenten moeten
dan waardevol en leuk zijn. En ze aarzelen in te grijpen omdat ze bang zijn dat
ze dan te horen krijgen ‘Stomme mama’.
Zulke ouders willen een boeman. Ik heb
ze wel eens horen zeggen - hou er mee
op anders wordt Ineke boos -. Nou ja.’
Dijkstra vindt dat ouders geen ding moeten maken van ‘stomme mamma’. ‘Dan
verlies je uit het oog waar het eigenlijk
om gaat. Hou je doel voor ogen. Op een
ander moment moet je dat ‘Stomme
mama’ maar aankaarten.’
Niet alwetend
Dijkstra is begonnen als welzijnswerker
en coördineerde onder andere de Speelo-theek bij het consultatiebureau aan
de Krayenhoffstraat in de Czaar Peter
buurt. Ook daar zag ze de problemen
die ouders hebben met grenzen stellen. ‘Sommige ouders lenen liever geen
speelgoed omdat ze bang zijn dat kinderen het speelgoed later niet meer terug
willen geven. En dan moeten ze de strijd
aangaan. Daarom hebben we daar nu
spelinloop zodat de kinderen ter plekke
komen spelen.’
Ze is zich bewust van haar opdracht als
gespreksleider: ‘Ik ben niet alwetend
dus luister goed naar de suggesties die

naar voren komen. Bij het gesprek aan
de Linnaeusschool trof me de opmerking dat ouders op één lijn moeten zitten. Te vaak mogen kinderen van de ene
ouder iets niet, en de andere vindt het
wel best.’ Een andere opmerking ging
over het voorbeeld dat ouders geven.
‘Als die altijd met een telefoontje aan
hun oor gekleefd zijn, hoe kun je een
kind dat dan verbieden?’

Uitstervend beroep

Als ouders niet uit een schoolse cultuur
komen is het belangrijk om ze uit te
leggen wat ze kunnen doen om het leren
op school te ondersteunen. Dat thuis
Nederlands zou moeten worden gesproken is allang verworpen is door logopedisten. Ineke Dijkstra: ‘Je moet vooral
veel met je kinderen praten. Spreek de
taal waarin je eigen woordenschat het
grootste is. Het gaat om de hoeveelheid
woorden, om de taal van je hart.’
Ze werkt nu als oudercontactmedewerker van Dynamo aan (voor)scholen,
onder andere in Oost. Dijkstra: ‘Dit is
een uitstervend beroep. Het kost veel
geld, maar wat ik doe is slecht meetbaar
voor ambtenaren en politici. Helaas,
niet alles wat waardevol is, kan gemeten
worden.’
En vaak zijn zaken waar ouders tegenaan lopen niet meetbaar. Maar bijvoorbeeld de ouderkamergesprekken zoals
ze die ook voerde in Wittenburg naar
aanleiding van wat de kinderen daar
meegemaakt hadden, waren voor
die ouders verschrikkelijk nodig en
waardevol. #

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

De Talenten Ketting
Tekst en fotografie: Babette van Harsselaar

Een schoolklas is net een ketting. De schakels symboliseren de karakteristieken en
talenten van de kinderen. Een symbool voor de eenheid van de groep. Tijdens het
lesprogramma De Talenten Ketting staan talenten en persoonlijke eigenschappen van
kinderen centraal. Deze lessen zijn speciaal ontwikkeld voor de groepen 5, 6 en 7.
Kinderen in de leeftijd van 9, 10, 11 en
12 jaar gaan namelijk beseffen dat elk
kind anders is. Ze vergelijken zichzelf
met leeftijdsgenootjes. Vragen als ‘wie
hoort bij welk groepje’ beginnen te spelen. In sommige klassen kan dit leiden
tot een negatieve sfeer, het buitensluiten
van andere kinderen of ruzies. Heel
jammer, want kinderen leren beter in
een fijne en veilige groep. De Rode Loper op School ontwikkelde een beeldend
lesprogramma om de groepsvorming te
bevorderen.

Eén geheel

Kunstdocent en beeldend kunstenaar
Sara Enoch is expert op het gebied van
sieraden ontwerpen. Ze geeft daarnaast

ook les en vindt het een uitdaging om
kinderen te leren hoe ze iets persoonlijks kunnen verbeelden in een sieraad.
In de eerste les wordt daar meteen een
start mee gemaakt. Elk kind gaat na wat
zijn of haar talenten zijn. Vervolgens
ontwerpen de kinderen een symbool of
pictogram dat hun talent uitbeeldt.
In de tweede en derde les worden de
ontwerpen omgezet in een tastbare
hanger voor de ketting. De kinderen
gebruiken materialen als messing, foam,
metaaldraad en kralen. Ze leren hoe
ze verschillende losse onderdelen tot
één geheel kunnen maken. Er is volop
gereedschap aanwezig in het lokaal
waarmee de kinderen leren werken.
Tangen om van rechte metaaldraden

schakels te buigen, hamers en priemen
om patronen in messing te slaan en metaalscharen om vormen te knippen.

Zelfreflectie

Leerkrachten geven aan dat dit lesprogramma bijdraagt aan het vormen van
een eigen identiteit. De leerlingen kijken
naar zichzelf en nemen hun goede
eigenschappen en talenten onder de
loep. Dit zelfonderzoek wordt op veel
scholen gestimuleerd. Het is belangrijk
dat kinderen zichzelf en de ander leren
reflecteren. Vooral in de bovenbouw
van de basisscholen is het een belangrijk onderwerp waar leerkrachten veel
aandacht aan besteden. Het mooie van
dit lesprogramma is dat de kinderen er



In de laatste les worden alle schakels tot
één ketting aan elkaar verbonden

niet alleen over praten, ze uiten het ook
met hun handen.
In de laatste les worden alle schakels tot
één ketting aan elkaar verbonden. Het
resultaat van deze lessen, de Talenten
Ketting, blijft achter in de klas. Elk
kind mag even ‘proefdragen’. De groep
bedenkt samen voor welk doeleinde de
ketting wordt gebruikt. Dit kan bij een
verjaardag, spreekbeurt of bij het uitdelen van complimenten zijn. De rest van
het jaar is het een mooie herinnering
aan samenwerken, het binnensluiten
van alle kinderen en verbondenheid in
de klas. #
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Van containerbewoner naar
succesvol ondernemer
Tekst: Henk van Bakel |Fotografie: Olivier Overberg en Daan van Pagée

Het gonst van de bedrijvigheid op deze halflandelijke uithoek van het Science Park in Amsterdam-Oost. Dertig felgekleurde, tot kantoren omgebouwde en voor een deel op elkaar gestapelde
zeecontainers herbergen hier evenzoveel beginnende ondernemers en hun medewerkers: veelal
innovatieve high-techbedrijfjes die met hun zogeheten startup binnen uiterlijk twee jaar met succes de markt hopen te veroveren.
Ik zet mijn fiets op slot, wandel de
overdekte gang tussen de containers in
en verbaas me over de drukte in wat
hier intussen ‘de containerstraat’ heet.
Veel T-shirts met ingenieuze teksten.
Veel modieuze sneakers ook. En veel
koffiebekertjes natuurlijk, gevuld met
de laatste espressovariant. Want hier
vinden de informele ontmoetingen
plaats. Hier worden de nieuwste ideeën
uitgewisseld. En wat me vooral opvalt:
iedereen lijkt hier wel met iedereen te
willen praten, onderweg naar wie weet
het volgende geniale idee.
Even later praat ik daarover met Erik
Boer, mede-initiatiefnemer van Startup
Village. We zitten aan een van de tafeltjes van restaurant annex gezamenlijke
werkruimte de Co-Working Space en om
ons heen gonst het van de Engels-Amerikaanse termen. Geen wonder ook, want
Engels is hier min of meer de voertaal
en artificial intelligence een van de toverwoorden. Niet dat Erik zich daardoor
laat afleiden. In perfect afgewogen volzinnen doet hij zijn verhaal. Wel handig
als je weet met welke ambities hij hier
dagelijks te maken krijgt.

Vertaalslag

Want in Startup Village wordt niet alleen gedacht en gepraat, hier wordt ook
stevig doorgepakt om van een veelbelovend idee een rendabele, praktisch
toepasbare oplossing te maken. Een
vertaalslag dus waar de samenleving
zo snel mogelijk profijt van heeft. En
dat sommigen glorieus slagen op dit
slagveld tussen collegebank en zakelijk
ondernemerschap, terwijl anderen er
juist stevig hun neus aan stoten, is volgens Erik ook al geen probleem. Eerder
een uitdaging.

Erik: ‘Startup Village is een initiatief van
het Amsterdam Center for Entrepreneurship (ACE) in nauwe samenwerking
met de Universiteit van Amsterdam,
bedoeld om op Science Park wetenschap
en ondernemerschap zo dicht mogelijk
en zo low-budget mogelijk bij elkaar te
brengen. Vandaar ook die containers.
Onderzoekscentra en UvA’s Faculteit
der Natuurwetenschappen, Wiskunde
en Informatica zijn naaste buren.
Ideaal dus om juist hier onderdak te
bieden aan vernieuwende startups en
de samenwerking tussen ondernemers,
bedrijven en universitair onderzoekers
actief te bevorderen. Daartoe worden
hier ook regelmatig lezingen, workshops
en andere events georganiseerd.’ De
grond is voor de duur van vijf jaar gratis

Groenig Nieuws
Tekst en fotografie: Dick Feenstra

Het is voorjaar! Vogels zingen het hoogste lied, bijen bezoeken
bloeiende krokussen en in Betondorp staken op zaterdag
10 maart zo’n 20 vrijwilligers van Groetje Groen de handen uit
de mouwen.
Een zevental tuinen werden opgeknapt,
er werd gespit, geplant en gesnoeid.
Niet alleen volwassenen hielpen om
verwaarloosde tuinen aan te pakken of
achterstallig onderhoud te doen. Ook
kinderen deden enthousiast mee om
Betondorp mooier en groener te maken.
Groetje Groen onderhoudt met 25
vrijwilligers ongeveer dertig tuinen van
mensen, die daar zelf niet meer toe in
staat zijn. Ymere, Eigen Haard en Fonds
voor Oost springen bij om het groen in
de buurt te onderhouden. Daarnaast
werkt Groetje Groen samen met de
stichting Rainproof.
Heb je ook zin om mee te doen? Meld je
aan op groetjegroen@gmail.com.

beschikbaar gesteld door de UvA en ook
de gemeente Amsterdam en het bedrijfsleven – waaronder ABN AMRO dochter
MoneYou, datacenter Equinix, Info
Support, de Rabobank, Ernst & Young en
Schuberg Philis – sponsoren mee. Daardoor kan de huur voor de vaak jonge
starters laag blijven.

Selectie

Hoe wordt er geselecteerd? Erik: ‘Iedere
student, wetenschappelijk medewerker of hoogleraar van met name de
UvA kan in principe met zijn of haar
idee bij Startup Village terecht. We
houden tweemaal per jaar een pitch
en selecteren dan telkens de tien meest
veelbelovende ideeën uit. Vervolgens
gaan we samen kijken of we daar een

Meer groen

In tuinpark Nieuwe Levenskracht worden vanaf 15 april tot eind oktober 4 natuurwandelingen georganiseerd onder
leiding van een IVN-gids of een tuinder
met verstand van zaken. Vorig jaar gaf
het Nationaal Keurmerk Natuurlijk
Tuinieren het park 4 sterren.
Van de 29 Amsterdamse volkstuinparken was dat de op één
na hoogste score.
Tijdens de natuurwandelingen in dit 85-jarige
park worden bijzondere
plekken bezocht en krijg
je uitleg over de natuur en bedreigde en
beschermde planten en
dieren die op Nieuwe
Levenskracht te vinden
zijn. De wandelingen
zijn op zondagen om 11
uur. De precieze data
vind je op de website www.tuinparknieuwelevenskracht.nl. #

Oost
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bedrijf van kunnen maken, hoe we dat
idee commercieel kunnen maken. We
beginnen met een intensief voortraject
van drie maanden en kijken of het idee
levensvatbaar is. Daarna kan men hier
maximaal twee jaar blijven zitten. Dat
kan een hoogleraar zijn die een manier
heeft bedacht om afbreekbaar plastic
te maken of die een medicijn tegen
Parkinson op het spoor is, maar bijvoorbeeld ook een groepje studenten dat
een slimme computeroplossing heeft
bedacht om op een efficiëntere manier
de motoren van vliegtuigen op veiligheid te inspecteren. Die laatste startup
heeft sinds kort trouwens een pilot bij
KLM. Of neem een geslaagde startup
als Metrica Sports. Die evalueren hier
aan de hand van video-opnames de
prestaties van voetbalteams en geven op
basis daarvan een terugkoppeling aan
de trainer zodat deze zijn team beter
kan laten presteren. Die jongens gaan
hier binnenkort weg, want ze werken
intussen niet alleen voor de Spaanse La
Liga maar ook voor bijna alle clubs in
de Amerikaanse Soccer League. Die zijn
hier uit hun jasje gegroeid.’
Het gaat trouwens ook weleens fout,
meestal vanwege tijdgebrek en/of
vanwege die eerste klant die zich maar
niet wil aandienen. Erik: ‘Want de kunst
van een startup is en blijft tijd kopen.
Tijd winnen, en dat ook kunnen betalen,
om het vertrouwen te winnen van een
eerste klant.’ Maar voor wie die stap
eenmaal gezet heeft, is het vast goed
toeven – of terugkijken – op deze bruisende plek aan de rand van Oost, waar
inventiviteit en maatschappelijk belang,
commercie en wetenschap elkaar meer
en meer de hand reiken.
Erik: ‘Het gaat heel goed. Elke week
komen er nieuwe aanmeldingen bij van
bedrijven die hier willen huren. Dus we
willen ook gaan uitbreiden. Hiernaast
is nog wat plek vrij en we willen kijken
of we daar een paar containers kunnen
bijplaatsen.’ #
Startup Village
Adres: Science Park 608,
1098 XH Amsterdam
Telefoon: 085 273 31 27
In en rond Startup Village worden regelmatig lezingen, congressen en andere
events gehouden die ook voor niet al te
wetenschappelijk georiënteerde buurtbewoners interessant kunnen zijn.
Zie ook https://startupvillage.nl
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Twaalf vragen over vriendschap
Tekst en illustratie: Anne De Smet

Filosofisch consulent Anne De Smet wil lezers helpen bij hun vragen. Zij vindt dat de puurst
mogelijke filosofie te vinden is bij mensen die vragen stellen over dagelijkse situaties. In het
eerste artikel van deze filosofische reeks twaalf vragen over vriendschap.
Wat betekent vriendschap? Is
vriendschap een illusie? Is het
vooral vertrouwen? Welke vorm van
vriendschap onderhoud ik, en met
wie, en in hoeverre is dat inderdaad
vriendschap?
Allemaal hebben we ervaring met
liefde en vriendschap. Vriendschap is
een vorm van liefde, maar dan zonder
seks. Het is een onzelfzuchtige relatie die wederkerig is, niet exclusief
en niet afhankelijk van geslacht. In
vriendschap kan ik mezelf zijn en de
ander ook.
Wanneer noem ik iemand een
vriend?
Als een vriend me midden in de nacht
nodig heeft, wil ik er zijn en ik neem
aan dat die daar ook zo over denkt. Als
een vriend mij in de steek laat, breekt
het gevoel van vertrouwen. De breuk
komt niet bij het eerste beste incident.
Vriendschap stopt wanneer het te vaak
gebeurd is.
Naast diepgaande vriendschapsrelaties heb ik ook relaties die minder
duurzaam en minder wezenlijk zijn.
Om dat verschil te onderzoeken stel
ik eerst de vraag: hoe begint een
vriendschap?
Mijn idee is dat ontmoetingen altijd
toevallig zijn. Het overkomt je. Ik
onderscheid drie reacties wanneer
een ander mijn pad doorkruist: oorlog
voeren, een muur optrekken of een
dialoog aangaan. Tijdens een eerste

ontmoeting kan een contact ontstaan
waarin mogelijk de kiem ligt voor
vriendschap. Het klikt. Voor vriendschap is regelmatig contact nodig en
elkaars fysieke nabijheid.
Twee mensen verkennen elkaar en delen interesse. Hoe iemand in het leven
staat is waar ik in eerste instantie op
let. Daarbij respecteer ik het anders
zijn van de ander. Als ik verwantschap voel en we hebben gespreksstof
die ons beiden aangaat zijn we op de
goede weg.
Hoe leeft de ander, sluit het aan bij
wat ik zelf belangrijk vind?
Hoe lang staat de ander onder de
douche? Negen minuten, zoals de
gemiddelde Nederlander, of douchet
hij jaarlijks meer dan een Olympisch
zwembad bij elkaar? Ik vraag me
dan af hoe zorgzaam de ander met
zijn omgeving omgaat. Het is niet dat
ik me beter voel maar ik ga iemand
minder of meer sympathiek vinden.
Dat innerlijk proces gaat door in elke
vriendschapsrelatie. Op basis van
mijn morele oordelen bouw ik aan een
vriendschap en anders klopt het niet.
Wie ben ik en wat voor persoon heb
ik uitgekozen als vriend of door wie
word ik uitgekozen?
We dragen zorg voor elkaar, nemen de
relatie serieus. We wensen elkaar het
goede toe en dat weten we van elkaar.
Mijn gevoeligheid kan soms een handicap zijn. Terwijl de ander niet minder

slaapt om een rake opmerking ben ik
over mijn toeren. Ondanks verschillende karakters kan het klikken. Ik
hou rekening met de ander en de ander met mij. In een liefdesrelatie kan
iemand een ander lief hebben zonder
medeweten. Voor vriendschap gaat
dat niet op. Voor de overleving van
vriendschap is wederkerigheid een
noodzakelijke voorwaarde.
Er is ook energie nodig om vriendschap te voeden. De moeite die ik doe
om energie te stoppen in de relatie
is cruciaal. Vriendschap overleeft
wanneer door elk het midden wordt
bewaakt tussen egoïsme en altruïsme.
Soms ontbreekt het mij aan energie
of is de behoefte om op mezelf te zijn
groter. Soms dient zich onverwacht
iets aan waar ik antwoord op moet
geven. Dat betekent dat vriendschap
op een laag pitje komt te staan maar
niet de intentie om voor de ander het
beste te willen betekenen. De welwillendheid, het goede toewensen aan de
ander, is eveneens een noodzakelijke
voorwaarde.
Vriendschap is niet eenvoudig en
vanzelfsprekend. Eenmaal in opbouw
ben ik bang dat het ophoudt. Ik raak
gehecht omdat ik van de ander hou
als persoon. Mijn vriendschappen stel
ik bij door ze telkens onder de loep te
nemen.
De filosoof Ayer is van oordeel dat de
twijfel ten aanzien van het geestesleven van anderen nooit helemaal is op
te heffen. We blijven vreemden voor
elkaar.
Kan ik van iemand op aan?
Die vraag blijft in mij wakker. Wanneer het vertrouwen beschadigd is
komt de relatie in gevaar. Wel geef ik
de ander twee, drie, vier kansen tot
het vertrouwen is opgesoupeerd. Met
de jaren verander ik en zie verandering in mijn vriendschappen. Ik denk,
dus ik ben, ik denk anders, dus ook
mijn ‘zijn’ verandert. Wanneer een
vriendschap ophoudt, is mijn verdriet
net zo groot als bij het verlies van een
geliefde.
Is vriendschap gebonden aan een
levensfase?
Ja, ik denk dat vriendschappen rijpen
vanaf de middelbare school. Uit de
vroegere schoolsituaties staan me namen en gezichten helder voor de geest,
maar die vriendschappelijke contacten
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Zit u met een vraag of kwestie die
u verder zou willen onderzoeken?
Formuleer in een tiental zinnen
wat u zich afvraagt en waarom
u wilt dat ik meedenk. Stuur uw
mail naar dwarskrant@gmail.com
onder vermelding van – Vragen
aan Anne De Smet.
beschouw ik niet als echte vriendschap. Ook verschillen vriendschappen op mijn twaalfde of veertigste. De
duur van een vriendschap kan mede
bepalend zijn voor de kwaliteit ervan
omdat zoveel gedeelde betekenisvolle
ervaringen de geschiedenis vormen
die ik niet zomaar wil opgeven. Naarmate ik ouder word deel ik minder
geschiedenis met de nieuwe vrienden
die ik ontmoet.
Een veranderende situatie kan een
vriendschap aantasten. Ik denk aan
mijn ziekte. Of ik denk aan de verhuizing van een vriend.
Uit het oog uit het hart?
Nee, maar virtueel contact met beelden en woorden is smeerolie voor
de vriendschap, fysieke en mentale
aanwezigheid de brandstof. Ik kan me
niet voorstellen dat ik vriendschap
kan sluiten met iemand die ik nooit in
de ogen kijk.
Liever een goeie buur dan een verre
vriend?
Nee. Nuttig en aangenaam zijn van
voorbijgaande aard. Nuts- of plezierrelaties worden veel meer bedreigd door
een of beide extremen. Een perfecte
vriendschap is volgens vriendschaps-filosoof van Tongeren die verhouding
tot de ander, waarin je via de ander
van jezelf, en via jezelf van de ander
houdt. Precies dit is het beste mogelijk
in de vriendschap tussen mensen die
elkaar om hun morele kwaliteit beminnen.
Welbeschouwd kan ik mijn vriendschappen toetsen op noodzakelijke
voorwaarden: houden van, fysieke en
mentale nabijheid, het juiste midden
weten te vinden tussen egoïsme en
altruïsme, wederkerigheid, welwillendheid en dat weten van elkaar. Ik ben
een vriend als de ander in mijn ogen
‘goed is’. Ik bevind mij in een relatie
waarin we van elkaar houden, niet om
wat we hebben, of kunnen, of voorstellen maar om wie we zijn. #

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

Een persoonlijk huidverzorgend advies
en behandeling op maat
U kunt mij bereiken op 020 - 694 44 58 en per e-mail a.vandenengh@
zonnet.nl of via mijn website www.armandavandenengh.com
Anne De Smet tekende haar gesprekspartner
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Het levenspad van Jehova Getuigen
Levensbeschouwingen in Oost deel 10
Tekst: Mirjam Ringer | Fotografie: Eddy Ellert

Op de hoek van de Wakkerstraat en de Simon Stevinstraat staat
de Koninkrijkszaal van de Jehova Getuigen. Ze zijn bekend
door hun predikingswerk langs de deuren en hun weigering
om bloed te ontvangen bij trauma. Maar wat zijn hun diepere
overtuigingen?
Ouderling Bert Jutte leidt mij rond in
de Koninkrijkszaal. Hij vertelt over
zijn vader, die gefrustreerd en getraumatiseerd uit de tweede wereldoorlog
kwam. Hij vond de antwoorden waar
hij naar zocht niet meer in de kerk en
werd aangetrokken tot het radicale pacifisme van de Jehova Getuigen. Hij concludeerde: als iedereen Jehova Getuige
was geweest, was er geen oorlog geweest. Jehova Getuigen hebben, zolang
de dienstplicht bestond in Nederland,
dienst geweigerd en hebben daardoor
hun diensttijd in de gevangenis doorgebracht. ‘Je moet er moeite voor doen,
je roeit altijd tegen de stroom op,’ zo
ziet Jutte deze manier van in het leven
staan. En hij ziet ook in dat zoiets nooit
een brede volksbeweging kan worden.

Geen drie-eenheid
De puurheid van de Bijbelse boodschap
trok hem aan. Zo moet ook de eerste
christelijke gemeente in Jeruzalem zijn
geweest. Jehova Getuigen zien hun leer
als de enig juiste religie. Zo geloven ze
niet in de Triniteit, het idee dat God
uit drie personen bestaat, de vader, de
zoon en de heilige geest. Om niet te ver

in allerlei theologische discussies te
vervallen, zou je kunnen stellen dat ze
proberen om zo dicht mogelijk en zo letterlijk mogelijk bij de Bijbelse teksten te
blijven. Inzichten van wetenschappelijke bijbelkritiek wijzen de Jehova Getuigen af. ‘Die kennis heeft de mensen niet
aangezet tot meer geloof,’ zegt Jutte.

moest steeds worden bijgesteld. ‘Het is
niet aan ons om te weten wanneer dat
komt, maar we houden er wel rekening
mee. We leven in een gekenmerkte
tijd,’ noemt Jutte dat. Dat betekent niet
dat duurzaamheid en milieuproblematiek niet belangrijk zijn, omdat er toch
een nieuwe wereld aankomt. Nee, de
Wachttoren bijvoorbeeld besteedt er
wel regelmatig aandacht aan, maar
het mag de mens niet afleiden van het
kerndoel.

Individuele vrijheid
Klopt het dat je uitgesloten wordt van
de gemeenschap als je bijvoorbeeld niet
aan huis aan huisbezoek doet? Jutte
reageert op deze vraag heftig. Het is een
kwestie van individuele vrijheid net als
ook andere zaken, meent hij, net zoals

je kindertal. ‘Wel is het zo dat als mensen immoraliteit plegen, zij daarop aangesproken worden. Maar door gesprekken te voeren worden mensen geholpen
om daarvan af te komen. Immoraliteit
is onder andere homoseksuele handelingen verrichten. Vrouwen hebben een
andere rol in het leven dan mannen en
kunnen daarom geen ouderling (voorganger) worden.’
Hoewel Jehova Getuigen zich afgescheiden van deze wereld willen houden en
daarom ook niet aan politiek doen, proberen ze op het gebied van medemenselijkheid altijd hun steentje bij te dragen.
Zo verlenen ook Jehova Getuigen hulp
in oorlog- en rampsituaties. ‘Wat je
tegenkomt op je levenspad moet je wel
doen,’ aldus ouderling Bert Jutte. #

Wetenschappelijke
kennis zet mensen
niet aan tot meer
geloof
Door dit radicale standpunt maken ze
ook geen deel uit van de Wereldraad
van Kerken of, wat dichter bij huis, van
het Breed Interreligieus Overleg Oost.

Verwachting van het einde
Door de jaren heen zijn de Jehova
Getuigen erg gefocust geweest op het
einde der tijden. Dat is niet zo verstandig geweest volgens Jutte want de datum waarop het einde verwacht werd,

Net vóór er op zaterdagavond om half 7 een bijeenkomst is

Zoek het sleuteltje naar binnen
Tekst: Jan Molenaar | Fotografie: Nadine Maas

ment en Psychologie. Vervolgens
werkte ze bij verschillende bedrijven
waaronder een aantal in de IT sector.
Op het moment dat de IT managers
haar talenten in de gaten hadden en
haar wilde plaatsen bij een bedrijf als
leidinggevende realiseerde ze zich al
senl dat dit toch iets was wat ze niet
wilde.
Ze verliet de IT en kwam in contact met
de Grinberg methode, waarbij oud zeer
of spanningen die zich in het lichaam
hebben vastgezet, worden aangepakt
door aanraking en beweging. Met veel
plezier heeft ze hiermee gewerkt. En
tegenwoordig past ze haar kennis en
ervaring toe in haar bedrijf ‘Inside Wisdom’. Zo is ze in staat mensen praktische handvaten te geven.

groepssessies in het Zen Dojo centrum
aan de Andreas Bonnstraat. Ze bereidt
iedere keer een ander thema voor.
Ik kom binnen in een grote prettige
ruimte. We zijn naast Jessica met vijf
mensen en een hond. Aanvankelijk
blaft de hond veel en denk ik ’wat
moet dit worden’. Ik heb het idee dat
iedereen elkaar kent; iedereen begroet
elkaar hartelijk.
Jessica begint met de vraag of mensen
iets kunnen vertellen over hun ‘energielek’. Het gaat dus om activiteiten,
gedachten of gebeurtenissen waarbij
er een aanslag gepleegd wordt op
het energieniveau. Ik vertel over het
mooie werk met vluchtelingen die ook
een enorme claim kunnen leggen. Als
ik thuis kom ben ik vaak doodop.

Buitenwereld

Intuïtief

Ik heb meer dan eens gedacht: ‘Huh,
wat is er gebeurd dat Jessica als getalenteerde projectleider heeft gekozen
voor een bestaan als freelancer en in
een zweverige setting mensen probeert
vooruit te helpen?’

Jessica noemt zichzelf essentiecoach en
geeft individuele sessies, wandelsessies
en groepssessies. ’De mensen die bij me
komen hebben allemaal de motivatie
om met zichzelf aan de slag te gaan. Ze
zijn nieuwsgierig om te leren, niet bang
geconfronteerd te worden. Ze zijn op
zoek naar een sleuteltje wat ze zelf niet
kunnen vinden.’
Ik begrijp dat het vooral gaat om de
sleutel naar binnen, vandaar ook de
naam Inside Wisdom. Het gaat er om
waar te nemen wat er binnen bij je
gebeurt. Vaak vergeet je dat omdat je
zo bezig bent met de buitenwereld.

Later praten we nog over een rapportcijfer over hoe je je voelt. Sommigen
voelen zich goed, anderen weer wat
minder. Ik voel me goed want ik heb in
de ochtend de Olympische spelen gekeken en vind dat ontspannend. Daarna
doen we nog een meditatieoefening en
merk ik dat ook de hond heel rustig is
geworden.
Een cursist die Jessica ook al lang kent
vertelt hoe enthousiast hij over Jessica
is. Hij vertelt hoe intuïtief ze is. Ik geef
hem daarin gelijk. Ik ben er van overtuigd dat ze haar werkelijke talenten en
wijsheid heeft gevonden. #

Oud zeer

Energielek

Jessica studeerde Facilitair manage-

Elke twee weken organiseert Jessica

Meer info en opgeven:
www.insidewisdom.nl

Waarom kiest een mens een pad dat totaal anders is dan je zou
verwachten? Jan Molenaar gaat in gesprek met Jessica
Versluijs, volgt een groepssessie en ontdekt wat een
essentiecoach doet.

Jessica Versluijs geeft praktische handvatten

‘Ja, de IT sector, altijd door gefascineerd!’ Het is 1998 en ik ben met de
25 jarige Jessica Versluijs op weg naar
Zoetermeer. We kennen elkaar net
want we zijn allebei aangenomen als
IT trainee bij Pink Elephant. We zijn onderweg naar ons introductietraject.
Nu is het twintig jaar later en heeft Jessica een praktijk voor ‘Inside Wisdom’.
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Ouderenraden geven advies
bij coalitievorming
Tekst: Ouderen Adviesraad Oost

Nu de verkiezingen achter de rug zijn stelt het Netwerk Ouderen Adviesraden, NOAR, een wensenpakket samen ‘opdat de belangen van ouderen niet
onder gesneeuwd raken’. Dit pakket met bescheiden, haalbare wensen,
is bedoeld om bij de coalitievorming een rol te spelen. Het gaat om onderwerpen waar het Amsterdams bestuur invloed op heeft en die voor ouderen
van belang zijn.
Wij feliciteren hen, die in de
gemeenteraad een zetel hebben verworven. Zo begint het
concept wensenpakket van
het NOAR. Daarna volgt een
beschrijving van het NOAR
met in een paar zinnen het
aantal en de situatie van ouderen in onze stad. Vervolgens
komen de onderwerpen met
suggesties aan bod:
1. de huisvesting van ouderen
met aandacht voor de nieuwbouwplannen en toewijzing.
2. mobiliteit van ouderen en
van anderen die op fijnmazig
openbaar vervoer zijn aangewezen.
3. het armoedebeleid met het
voorstel om vijftigplussers,
naast een uitkering, een parttime betaalde baan te gunnen.
4. welzijn en zorg: een kentering van het beleid richting
meer zeggenschap van de
buurt, alsmede de heropening
van buurthuizen en wijkcentra.
Dit concept bespreekt de Ouderen Adviesraad Oost, OAR
op de eerstkomende bijeenkomst donderdagmiddag 5
april.

Huisvesting
De werkgroep Wonen van
de NOAR is in grote lijnen
tevreden over het beleid van
de laatste vier jaar. Er is voor
ouderen relatief veel nieuwbouw in de sociale sector en
de goedkope middensector tot

Het NOAR hoopt dat men hier in de Stopera besluiten gaat nemen
die gunstig zijn voor de ouderen

stand gekomen. Voor ouderen
met een verhuiswens is het
ook van belang dat men nu
ongeveer alle ‘gewone’ nieuwbouw woningen ‘aanpasbaar’
bouwt.
Maar er zijn ook zaken, die
ons bezorgd maken, zoals de
doorstroming en de lege nestsituatie. Vrij kort geleden is de
leeftijd voor ouderenhuisvesting veranderd naar 65 jaar.
Vroeger was de redenering:
ouderen van 55 jaar doen er
verstandig aan om te verhuizen naar een woning die
passend is. Hoe eerder iemand
zo’n besluit nam, des te beter,
omdat verhuizen veel inspanning vraagt en voor ouderen
een hele opgave is. Maar er
is ook een ander belang. Veel
gezinswoningen zijn te groot

Ekodis Natuurvoeding
Beukenplein 73, 1092 BB Amsterdam
020 6946327

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

nadat de kinderen de deur uit
zijn. Jarenlang is het verhuizen van ouderen een van
de oorzaken geweest, dat de
gewenste doorstroming niet
geheel opdroogde. Het NOAR
bepleit heroverweging van
dit besluit, mede omdat bij
‘senioren-woongroepen’ het
meestal de jongere ouderen
zijn, die zorgen voor continuïteit en leefbaarheid in de
groep en in de buurt.
De verhuisregelingen van
senioren zijn gericht op stimulering, maar deze zijn in de
praktijk minder succesvol bij
twee onderdelen:
• De regeling waarbij ouderen, met behoud van de bestaande huurhoogte, worden
gestimuleerd om te verhuizen
naar een meer passende woning. Het betreft een afspraak
met de woningbouwverenigingen, maar de stimulering is
in handen gelegd van vrijwilligers via !Woon, het vroegere Steunpunt Wonen. Het
lijkt logischer, mede omdat
de woningbouwverenigingen bij deze transactie een
doorstromings-belang hebben,
dat deze stimulering een taak
wordt van reguliere medewerkers van de corporaties.
• De regeling, uitgevoerd
door WoningNet, waarbij
ouderen bij voorrang mogen
kiezen uit een groot aantal
geschikte woningen. WoningNet heeft zeer krappe reactietijden. Veel ouderen hebben
hulp nodig bij het reageren
op WoningNet en die hulp is
niet altijd beschikbaar. Een
aantal verbeteringen kan de
gemeente uitonderhandelen
met de onafhankelijke, maar
voor de toevoer van gegevens
van de gemeente afhankelijke,
WoningNet-organisatie.

Openbaar Vervoer
NOAR bepleit, samen met
verschillende organisaties van

mensen met een beperking,
dat het openbaar vervoer de
dienstverlening voor alle reizigers, die geen grote loopafstand kunnen overbruggen, in
overeenstemming brengt met
wat in het betreffende VNverdrag is beschreven.
Veel opgeheven haltes en
lijnen dienen heringevoerd
te worden. Het beleid gaat uit
van de gedachte, dat het sneller bereiken van een eindbestemming de enige van belang
zijnde factor is. De gemiddelde
reiziger is zeer wel bereid om
rekening te houden met ouderen. Ook het budgetverhaal is
eenzijdig. De beleidsmakers
‘vergeten’, dat het huidige
beleid ouderen ‘dwingt’ om
met het aanvullend openbaar
vervoer te reizen dat per rit
zo’n 20 euro aan gemeenschapsgeld kost.
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voor de minima geldende
WMO-vervoersregelingen zouden dit nu wel moeten krijgen.

Welzijn
De nu afgezwaaide coalitie heeft veel bezuinigd.
Buurthuizen zijn gesloten,
gesubsidieerde verenigingen
zijn opgeheven nadat zij de
bestuurskosten niet meer konden betalen. Nog bestaande
verenigingen, adviesraden en
wijkcentra zitten in geldnood. Gelukkig is er nu meer
bereidheid om zaken zoals
het bestrijden van eenzaamheid aan te pakken. Wellicht
kunnen koffie-ochtenden, of
amateurkunstbeoefening,
zoals de zondagsschilders, nog
gered worden door het ombuigen van het beleid. Het NOAR
constateert, dat ouderen in de
wat rijkere buurten via de tot
bloei gekomen ‘stadsdorpen’
een deel van de verdwijnende
onderlinge communicatie hebben overgenomen. Maar in
andere buurten is de kaalslag
volledig en daarmee is de kans
op vereenzaamde buurtgenoten daar aan het toenemen.
Het sluiten van verzorgingshuizen en de verbouw van
deze gebouwen tot kleine
woningen voor zelfstandige
bewoning, heeft bij ouderen
met een bescheiden inkomen
veel onzekerheid veroorzaakt.
Er is meer aandacht nodig
voor hen, die op hoge leeftijd
gedwongen worden om zelfstandig weer een huishouden
op te zetten en voor hen die
naar een verzorgingshuis in

Het NOAR bepleit met spoed een
deel van de armoede-middelen te
besteden aan een basisinkomen
voor 50 plussers
Armoede en werk
Het beleid is er op gericht om
mensen die geen kans hebben
om via gewone sollicitaties
aan een betaalde baan te komen, zonder veel poespas een
bijstandsuitkering te verstrekken. Ook was er verleden jaar
sprake van, dat een deel van
de Amsterdammers een Basis
Inkomen zou kunnen krijgen,
als experiment.
Het NOAR bepleit met spoed,
een deel van de armoedemiddelen, waar men nu door de
gunstige arbeidsmarkt minder
een beroep op doet, te besteden aan een regeling basisinkomen voor 50 plussers. Een
deel van hen zal zodoende
een belangrijke aanvulling op
de bijstand kunnen verwerven en wellicht zelfs ‘uit de
bijstand kunnen stappen’.
Het NOAR constateert dat het
moeilijk is voor de gemeente
Amsterdam om voor huurders
van een particuliere eigenaar,
met een hoge huurquote, dezelfde regeling in te voeren als
bij huurders van een corporatie. Een compensatie voor hen,
die zodoende de boot missen
is wenselijk en mogelijk. Ook
zij, die ten onrechte geen compensatie krijgen bij de twee

een voor hen onbekend stadsdeel moeten.
Ook het beleid ten aanzien
van het gesloten vroegere Sint
Jacob, tegenover Artis, had
anders gekund. Het plan is
om daar voornamelijk rijke
ouderen te huisvesten, in vrije
sectorwoningen. Hieraan is
weinig behoefte. Immers: voor
rijke ouderen is in Amsterdam
en omgeving al een ruim aanbod, terwijl er voor ouderen
met een krappe beurs veel
problemen zijn. Het is om allerlei redenen ongewenst om
rijke ouderen van buiten de
stad hier te huisvesten. Een
belangrijk argument is dat
in onze stad de verhouding
tussen inzetbare wijkverplegers en het aantal ouderen
dat hulp nodig heeft nu al
ongunstig is. Wij hopen dat de
betreffende buurtorganisatie
de verbouw kan tegen houden. Er komt spoedig daarover
een uitspraak... Wellicht komt
er dan ruimte voor een ander
beleid.
Tenslotte: het NOAR bepleit
het met spoed heroprichten
van buurtorganisaties en
de huur van de betreffende
locaties uit een daartoe op te
richten subsidiepot te financieren. #
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Inspirerende workshops voor omgaan met dementie

De kracht van anders communiceren
In de workshops ‘de kracht van anders communiceren’ leren deelnemers op
een andere manier communiceren met een dierbare die lijdt aan dementie.
De workshops zijn interactief, positief en vooral leuk om te doen.

Agenda
Buurtpunten in Oost:
Voor vragen waar u alleen niet
uitkomt. Voor informatie over
vrijwilligerswerk, activiteiten in
de buurt, mantelzorgondersteuning, 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

De workshops gaan over de kracht van herinneringen, non-verbale communicatie en muziek/
geluiden; hoe om te gaan met de nieuwe realiteit; de uitdaging om goed voor jezelf te zorgen.
Reacties van mensen die eerder deze workshops
volgden: ‘De workshops zijn laagdrempelig, veilig, open en positief’. ‘Goede sfeer, leuke onderwerpen’. ‘Leerzaam om verhalen van anderen te
horen en hoe zij oplossingen vinden’. ‘Werken in
kleine groepjes is fijn’. ‘Interactieve opdrachten,
goede gestructureerde opbouw’. ‘De workshops

Yoga in Oost
Yoga helpt om lichaam en
geest in balans te houden.
Howard geeft yogalessen
in Oost. Hij is ervaren leermeester en draait al een tijdje
mee in dit vak. Tijdens zijn
gezellige yogalessen leert hij
verschillende technieken aan
de leergierige deelnemers.
Howard is zo enthousiast
dat hij binnenkort een eigen
yogaboekje wil uitbrengen. Dit
boekje zal, naar eigen zeggen,
informatie bevatten over de
oefeningen en wat het doet
met het mentale en fysieke
lichaam. De yogalessen (e2,per les) worden gegeven op
donderdag 15.30-17.00 uur in
buurtcentrum Oosterpark (3e
Oosterparkstraat 159). Vanaf
9 april ook op maandag 15.0017.00 uur in BOOST (Danie
Theronstraat 2).
Aanmelden bij Yousry Saad
van Dynamo, ysaad@dynamoamsterdam.nl. #

hebben me echt geholpen om samen in harmonie te zijn, kleine dingen te zien, te benoemen en
ervan te genieten’
De gratis workshops worden gegeven op woensdag 16 mei, 23 mei, 30 mei, 13 juni en 20 juni
van 19.30-21.30 uur in buurtcentrum Oosterpark
(3e Oosterparkstraat 159).
Aanmelden bij Femke Schuiling, fschuiling@
dynamo-amsterdam.nl, 06 38 77 75 78.
www.dynamo-amsterdam.nl #

Hulp bij:

Check uw toeslagen!
Wist u dat het aanvragen of
wijzigen van uw toeslagen
van de belastingdienst niet
meer per post kan? Medewerkers van Dynamo kunnen u
helpen.
Kom voor hulp naar de
workshop ‘check uw toeslagen’. Hieronder vallen onder
andere huur- zorg- en kinderopvangtoeslag, ook is er
hulp voor het kind gebonden
budget.

Belastingaangifte 2017
Tot eind april kunt u bij
Dynamo terecht voor hulp bij
uw belastingaangifte over het

jaar 2017. Dit kan als u van de
Belastingdienst een brief heeft
ontvangen dat u verplicht
bent om aangifte te doen. Als
u deze brief niet heeft ontvangen, bent u vanaf mei weer
welkom in deze workshop
tenzij er sprake is van spoed.

Meer info
Afhankelijk van uw postcode
kunt u terecht in dienstencentrum Oosterpark of op IJburg.
U moet ook een aantal zaken
en gegevens meenemen. Kijk
op www.dynamo-amsterdam.
nl waar u wanneer terecht
kunt en wat u mee moet
nemen. #

Rupsje Robin op
de voorschool
Amsterdamse peuters van
2 tot 4 jaar spelen en beleven
bij een voorschool van
Dynamo. Er is een leuk
boekje gemaakt over rupsje
Robin op de voorschool. Dit
boekje is speciaal gemaakt
voor de Amsterdamse peuter.
Ontdek samen met uw kind
wat de voorschool te bieden
heeft! Er is veel aandacht
en tijd voor taal, voorlezen,
tekenen, luisteren, zingen, bewegen, fantaseren en gezond
eten. Peuters gaan hierdoor
beter voorbereid naar de
basisschool.
Met veel plezier laten we u en
uw peuter zien wat Dynamo
doet op de voorschool. De
voorschool is vijf dagen per
week open voor 5 uur per dag.
Wilt u gratis een rupsje Robin
boekje ontvangen? Laat het
ons weten. Mail communicatie@dynamo-amsterdam.nl
en u krijgt een boekje toegestuurd.
Dynamo 020 46 09 300, peuters@dynamo-amsterdam.nl,
dynamopeuters.nl. #

www.dynamo-amsterdam.nl

IJburg
Buurtpunt IJburg
IJburglaan 727,
maandag 9.30-11.30 uur

Op eigen houtje!

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

Stadspas, dé kaart om
de krappe beurs iets ruimer
te maken
Informatie over de stadspas is te vinden op www.amsterdam.nl/
werk en inkomen/pakje kans /stadspas. Ook voor het aanvragen
van de stadspas (met of zonder Digid) kunt u daar terecht.
saldo van 31 december 2017
op staan vermeld, een geldige
identiteitskaart / paspoort.

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, vrijwilligerswerk en activiteiten:
www.postoost.nl

In het bruisende buurtcentrum Biko in de Transvaalbuurt is van alles te doen.
Zoals de gezellige naailessen
of het Repair Café waar bewoners elektronische apparatuur
kunnen laten repareren. Eén
van de veelbezochte activiteiten, is houtbewerking. Daar
leert men het ambacht van
houtsnijden. Kapotte houten
meubels worden tijdens de
houtbewerkingsles opgeknapt.

Het klinkt moeilijk maar de
basis is simpel. De les wordt
gegeven door John. Hij geeft
les aan maximaal drie personen tegelijkertijd, zodat hij
zijn aandacht goed kan verdelen. U gaat naar huis met uw
eigen meesterwerk!
Meer informatie over houtbewerking in Biko, bel/app John
06 25 34 52 15 of kijk op www.
dynamo-amsterdam.nl. #

Voor hulp bij het aanvragen
kunt u terecht bij de formulierenworkshop van Dynamo:
op donderdag om 13.30 uur
Dienstencentrum Oosterpark,
’s Gravesandeplein 19.
U kunt ook gaan naar de
spreekuren van de buurtpunten. Wat moet u meenemen:
uw jaaropgave(n) van 2017,
de bankafschriften waar uw

Op amsterdam.nl/stadspas
vindt u alle vaste kortingen
en wisselende aanbiedingen.
Bij elke korting of aanbieding
staat een groene stip of een
blauwe ruit. Zo ziet u precies
welke aanbiedingen voor
u gelden. De kortingen en
aanbiedingen staan ook in
de krant Amsterdam en MUG
Magazine.
De stadspas met groene stip
is voor mensen met een laag
inkomen, de houder kan
gebruik maken van het hele
Stadspasaanbod. De stadspas
met blauwe ruit is voor gepensioneerden, de houder krijgt
korting op een beperkt aantal
activiteiten. #
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Dwars door het recht met HJS
Het Juridisch Spreekuur (HJS) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) behandelt
in deze rubriek actualiteiten die met het recht te maken hebben.

Extra bescherming van uw persoonsgegevens
Tekst: Linette Kpapoe en Soufiane el Mahdaoui
Vanaf 25 mei 2018 worden uw persoonsgegevens nog beter
beschermd dan nu het geval is. Dat heeft te maken met de
inwerkingtreding van de AVG. Dit staat voor de Algemene
Verordening Gegevensbescherming. Deze Europese wetgeving
kent strengere regels en hogere sancties bij het niet naleven
van de regels.
De AVG verplicht organisaties
om hun systemen en processen aan te passen. Dit is nodig
om zo zorgvuldig mogelijk met
uw privégegevens om te gaan.
In deze rubriek geven we een
overzicht van uw belangrijkste rechten onder de AVG.
De Europese wet geldt voor
alle bedrijven en organisaties
(ook sportverenigingen) die
persoonsgegevens vastleggen
van klanten, personeel, leden
etc. Er vallen niet alleen namen en adressen onder, maar
ook gegevens die te herleiden zijn naar uw IP-adres en
cookies. Ook voor ongevraagd
toezenden van aanbiedingen per e-mail, WhatsApp,
Facebook, SMS etc. gaan
de strengere regels gelden.
Hiervoor heeft de aanbieder
toestemming van u nodig.

Uitzondering hierop vormen
aanbiedingen die u per post of
telefonisch ontvangt (tenzij u
geregistreerd bent in het Belme-niet-register natuurlijk: zie
www.bel-me-niet.nl).
Hierna zetten wij de belangrijkste rechten voor u op
een rij.

Recht op informatie
Organisaties zijn verplicht om
u op de hoogte te stellen van
het feit dat verwerking van uw
persoonsgegevens plaatsvindt
of zal plaatsvinden en wat de
doeleinden hiervan zijn. In
de AVG is opgenomen welke
informatie verstrekt moet
worden. Het gaat met name
over de rechten die u heeft en
de reden voor de verwerking.
Als het doel van de informatie
verandert, dan moet dat ook
aan u worden gemeld.

Recht op inzage
Als uw persoonsgegevens worden verwerkt heeft u recht op
inzage van uw persoonsgegevens die zijn verwerkt bij een
organisatie. De organisatie
moet u dan een kopie verstrekken van de persoonsgegevens die worden verwerkt.
Daarnaast moet ook duidelijk
zijn voor hoelang de gegevens
worden bewaard. Tenslotte
mogen organisaties geen kosten in rekening brengen als u
een verzoek doet tot inzage.

Recht op rectificatie
en aanvulling
U heeft het recht om onjuiste
persoonsgegevens die zijn
verwerkt door een organisatie te (laten) wijzigen of deze
gegevens aan te laten vullen.

Het recht op beperking
gegevensverwerking
U heeft het recht om minder
gegevens te laten verwerken
dan van u wordt gevraagd
door een organisatie. Als u
bezwaar maakt tegen het verwerken van uw persoonsgegevens, dan moet de organisatie
daarmee stoppen, tenzij de

organisatie kan bewijzen dat
ze de privégegevens nodig
hebben. Organisaties moeten
u te allen tijden informeren
over het recht van bezwaar.

Het recht op vernietiging
van gegevens
Organisaties moeten in sommige situaties persoonsgegevens vernietigen als u daarom
vraagt dan wel automatisch
als de (wettelijke) bewaartermijn is verstreken. Verder
moeten de gegevens worden
verwijderd als de organisatie
het niet meer nodig heeft,
als u de toestemming voor
verwerking van uw gegevens
intrekt of bezwaar maakt en
als een organisatie de gegevens onrechtmatig verwerkt.

Het Juridisch Spreekuur
en de AVG
Het Juridisch Spreekuur heeft
zich de afgelopen tijd veel bezig gehouden met de nieuwe
AVG-wet. Ook bij HJS werken
we met persoonsgegevens
en zullen er als gevolg van
de nieuwe regels wijzigingen
plaatsvinden om de verwerking geheel ‘AVG-proof’ te

maken. Verder zijn de medewerkers van HJS een onderzoek gestart om de verschillen
tussen de oude en de nieuwe
regels in kaart te brengen.
Indien u hierover meer informatie wilt ontvangen, bent u
uiteraard welkom bij HJS.
Ook als u een andere juridische vraag heeft of hulp nodig
hebt bij het doen van uw
belastingaangifte kunt u bij
ons terecht (zie bijvoorbeeld
https://www.oba.nl/educatie/
volwasseneneducatie/uwbelastingaangifte.html voor de
data waarop dit mogelijk is). #
BOOT-Oost/HJS:
Sumatrastraat 314
1095 HV Amsterdam
telefoonnr.: 020 - 233 97 59
inloopspreekuur op dinsdag
van 13:00 t/m 17:00 uur
algemeen telefoonnr. HJS:
06 - 211 588 82
telefonisch bereikbaar
van maandag t/m donderdag
van 09:00-17:00 uur
website: www.hva.nl/hjs
e-mail: hjs@hva.nl
twitter: @hva-hjs

Team OOST

Huurverhoging
Eind april worden de meeste huurverhogingsbrieven weer
verstuurd. De huurverhoging, die in de meeste gevallen per
1 juli ingaat, ligt dit jaar op max. 3,9% voor huishoudinkomens
tot e 41.056 of op 5,4% voor de inkomens daarboven.
Om deze laatste huurverhoging te kunnen vragen moet
de verhuurder een verklaring
meezenden van de Belastingdienst met daarop een
indicatie van het huishoudinkomen. Daarbij wordt 2016
als peiljaar gehanteerd. Zowel
corporaties als particuliere
verhuurders kunnen deze
gegevens opvragen.
Huurt u een kamer, woonwagen of woonwagenstandplaats? Dan mag de huur
hooguit 2,9% omhoog.
Als u AOW krijgt of uw
huishouden uit 4 personen of
meer bestaat kan sowieso niet
meer gevraagd worden dan
3,9 %.
Er kunnen verschillende
redenen zijn om bezwaar te
maken tegen de huurverhoging, o.a.:
1. De huurprijs wordt door
de huurverhoging hoger dan
wettelijk toegestaan op grond
van de puntentelling van de
woning. Dit kan ook het geval

zijn doordat uw WOZ-waarde
(veel) te hoog is ingeschat. Als
de bezwaartermijn nog loopt
kunt u bezwaar maken tegen
de WOZ-waarde en daarnaast
bezwaar maken tegen de
huurverhoging.
2. De woning is geliberaliseerd. Het huurcontract bepaalt dan de huurverhoging.
3. De inkomensgegevens zoals
verstrekt door de Belastingdienst kloppen niet met het
feitelijke inkomen over 2016,
2017 of 2018 doordat het
inkomen lager is of er minder
mensen op het adres wonen
dan aangegeven (alleen relevant voor inkomensafhankelijke huurverhogingen).
4. Het huurverhogingsvoorstel is minder dan 2 maanden
voor de beoogde ingangsdatum verstuurd.
5. Er is sprake van ‘all-in’huur.
De kale huurprijs is dan niet
bekend en de verhuurder mag
geen huurverhoging voorstellen.
6. Er ontbreekt een inkomens-

verklaring van de Belastingdienst in het voorstel (alleen
nodig voor inkomensafhankelijke huurverhogingen).
7. Huurder heeft een CIZindicatie met tenminste 10
uur verpleging per week of er
is sprake van een rolstoelwoning. In dit geval kan bezwaar
worden gemaakt tegen het
inkomensafhankelijke deel
van de huurverhoging (dus
niet tegen de ‘standaard’-verhoging van 3,9 %).
8. De woning vertoont onderhoudsgebreken en er loopt
een procedure bij de huurcommissie (of deze wordt voor
1 juli gestart).
Dit is slechts een greep uit de
bezwaarmogelijkheden. Naast
de wettelijke regeling zijn er
in Amsterdam aanvullende regelingen bedacht, zowel door
de gemeente als door de verschillende corporaties. Als u
hier meer informatie over wilt
of u wilt hulp bij het maken
van bezwaar, kom dan voor 1
juli met alle relevante stukken naar ons spreekuur, elke
maandag van 18.30 tot 20 uur
en elke woensdag van 9 tot 12
uur. Als u alleen kort advies of
informatie wilt kan bellen en
mailen ook, op 020-5230150 of
met oost@wooninfo.nl. #

Verlaag de energierekening met de gratis
energiedisplay
250 Amsterdammers kunnen een jaar lang gratis een energiedisplay uitproberen. Deze energiedisplay haalt de meter
letterlijk uit de kast. Je kunt de display in huis op een plek zetten waar je vaak langs komt en er gemakkelijk op kunt kijken.
Omdat je direct op de display ziet wat het energieverbruik is
van je huishouden en of je binnen je budget blijft, kan je 5 tot
10 procent besparen op je energierekening.
onderzoek naar energiebesparing. Privacy is hierbij uiteraard gewaarborgd, de datadeling loopt niet via internet en
blijft buiten bereik van derde
partijen, zoals energieleveranciers.

Meer info?

Doe je mee?
Inschrijven kan op www.
wooninfo.nl/energiedisplay.
Bij aanmelding doe je mee
aan de pilot en geef je toestemming dat voor maximaal
1,5 jaar het energieverbruik
van je huishouden uitgelezen
wordt voor wetenschappelijk

Meer informatie is ook te
vinden op www.wooninfo.nl/
energiedisplay. Direct aanmelden is ook daar mogelijk. De
Energiedisplay is een project
van !WOON i.s.m. een aantal
bewonersorganisaties, gemeenten, woningcorporaties
en een energieloket. Contactpersoon bij !WOON is Ingrid
Houtepen, programmaleider
Energie, i.houtepen@wooninfo.nl. #
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De gratis advertentierubriek van
Dwars door de Buurt
Deze rubriek is bedoeld als service voor onze
lezers. U kunt als particulier of stichting
een gratis advertentie, oproep of mededeling
plaatsen. Er worden geen commerciële boodschappen geplaatst. Uw informatie moet voor
de deadline bij ons binnen zijn en mag hooguit
uit 200 tekens bestaan. Zie pagina 2 in het
colofon voor de deadline en het e-mailadres.

Kennismarkt
Training basisinformatie Sociaal Juridische Dienstverlening: op 11 april het thema toeslagen, op 9 mei het
thema kwijtschelding. Hospitality training, voor wie
zich professioneel wil ontwikkelen in de horeca: 16-17
april en 23-24 april. Voor meer info en aanmelden:
https://oost.kennismarkt.amsterdam/nl/training.
Aangeboden
Kleiner model ijskast ‘Proline’, weinig gebruikt, ideaal
voor camping, tuinhuisje of als 2e koelkast. 45cm
breed, 61cm diep en 85,5cm hoog, met vriesvak,
groentela, 3 vakken en 2 flesvakken in deur. Vraagprijs
e 75,-. Bel: 06-18117076.
TransTaalKinderen
Moving Arts Project is gestart met een nieuw project:
het Vertaalbureau TransTaalKinderen! Een ander lopend projecten is ‘Karel op volle kracht vooruit’. Meer
info: www.movingartsproject.nl.
Betondorp Live
In het Brinkhuis aan de Landbouwstraat 63 in
Betondorp is er op zaterdag 7 april van 19.30 – 00.00
het Tropisch Lentefestival. Swingende optredens, een
danshappening, gratis. Buurtinitiatief Betondorp Live!
organiseert ieder eerste zaterdag van de maand een
live muziek ontmoetingsplek!
ZOEV
Er starten nieuwe hardloopcursussen bij ZOEV
(Zeeburg, Oost en Verder). Vanaf 9 april is er op de
maandagavond een beginnerscursus van 12 weken,

van 19.30 – 20.30 uur. Vanaf 11 april is er op woensdagavond een vervolgcursus (voor iedereen die een
half uur achter elkaar kan hardlopen) van 12 weken,
van 19.30 – 20.30 uur. Aanmelden en meer info:
www.zoev.net.
Aangeboden
De grote Winkler Prins encyclopedie in 25 delen, 8e
druk, Elsevier Argus, nr. 10 mist. En een partytent.
Beide gratis, maar wel zelf afhalen. Heeft u belangstelling? Bel: 020-6638700.

Uit de buurt 23

Smakelijk eten in een
ongedwongen sfeer
Tekst en fotografie: Arie van Tol

Bloementuin van Darwin
De tuin is vanaf 1 april weer dagelijks van 9.00 tot
19.00 gratis toegankelijk. Toegang: Darwinplantsoen
tegenover nr. 13. Wij kunnen altijd nieuwe vrijwilligers
gebruiken. Meer info, ook over de seizoenswandeling
van 12 mei 11.00 uur: www.vriendenvanparkdarwin.nl.
Namen en Nummers
Op 12 april in het Koninklijke Instituut voor de Tropen
(KIT) een lezing over het Oosterpark in oorlogstijd
en over Namen en Nummers. Op 4 en 5 mei weer
Namen en Nummers. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd
welkom. Meer info op de website van Ida van der Lee:
www.idavanderlee.nl.
Sam’s Kledingactie
Op 28 april van 9.30 – 11.30 uur zamelt de Hofkerk
kleding, schoeisel en linnengoed in voor een ontwikkelingsproject van Cordaid Mensen in Nood in de
Centraal Afrikaanse Republiek. Voor meer informatie
over Sam’s Kledingactie: www.samskledingactie.nl.
Bellen mag ook: 088-2080100.
OLVG kapel
Op donderdag 19 april en donderdag 17 mei zijn er
concerten in de OLVG kapel. Het programma kunt u
vinden op: www.onzelievevrouwekapel.nl/concerten.
Buurtgids
Wandel mee met de lokale buurtgids en ontdek de
pareltjes van jouw buurt. Voor als u nieuw bent in
Oost of uw buurt beter wilt leren kennen. Gidsen zijn
er in Transvaal & Oostpoort, de Indische Buurt, op
IJburg en in de Architectenbuurt & Cruquiusgebied.
Meer info: www.buurtgids.nl.
SamenSpraak
Wil je vrijwilligerswerk doen en zelf bepalen 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.

Elke dinsdag bereidt Resto van Harte een diner in Café Genieten.
Gezond, betaalbaar en gezellig zijn de trefwoorden.
De vrijwilligers van Resto van Harte hebben voor hun mooie
werk de prijs ‘Meer dan handen’ gewonnen, een prijs van het
Ministerie van VWS. Ook Café Genieten verdient een prijs, voor
de buurtmaaltijd op dinsdagavond en voor al die andere
activiteiten die er plaats vinden voor met name de bewoner
met de smalle beurs.
De mooiste prijs zou zijn dat de gemeente afziet van haar snode plannen.
Dat ‘Plazaplannen’ met flexplekken
voor ambtenaren niet doorgaan. Dat de
al vanaf a.s. oktober geplande grondige
verbouwing wordt afgeblazen. Dat het
dreigende einde van café Genieten,
dus van de vele activiteiten en van de
leerwerkplekken voor mensen met een
beperking, geen werkelijkheid wordt.
Het diner start om 18 uur. Een uur
daarvoor neem ik een kijkje in de
keuken: de vrijwilligers zijn er druk
bezig in hun Resto-werkkleding. Het is
opvallend gestructureerd en relaxed,
geen gestress en geschreeuw. Terwijl in
de ene hoek van de keuken de pakken
pasta nog wachten op hun kookbeurt,
zijn in de andere hoek de toetjes al in
wording.
Het gaat een Italiaans getint diner worden dit keer.
Dat er al veel voorwerk is verricht mag
duidelijk zijn: boodschappen doen,
kookvoorbereidingen en het dekken
van de tafels. Er worden zoals elke
dinsdag zo’n 80 mensen verwacht.

Op loopafstand
‘Ja zeker, ik kom hier elke week. Het
is niet duur, het is gezellig en het is op
loopafstand,’ vertelt een krasse vrouw
op leeftijd. Naast haar zit een vrouw
die ze heeft leren kennen hier op de
dinsdagavond. Zij is 81 jaar en komt
als het even kan helemaal lopend uit
Amsteldorp, elke week. ‘Ik ben van de
Hollandse pot, maar ik vind het ook
heerlijk als er iets gemaakt wordt wat
ik zelf nooit maak.’
Ook nog aan hun tafel zit een vrouw
die helemaal uit de Pijp is gekomen, zij
is er voor het eerst. ‘Ik heb een stadspas
en in de informatie voor houders van
een stadspas staat ook Resto van Harte
vermeld. Dat moet ik eens uitproberen,
dacht ik.’ Een andere dame aan de tafel
weet zeker dat het niet bij deze ene
keer zal blijven. En ja, ze kent Dwars
en leest ’m graag, ‘maar waarom staan
er niet meer alle aankondigingen van
activiteiten in buurthuizen en zo in,
zoals vroeger?’

prettig.’ Op de woensdagavonden is hij
hier ook, dan om te bridgen. Ook dan is
Café Genieten vol met 40 á 50 kaarters.
Zijn buurvrouw komt wel uit de buurt:
‘We hebben zo ons eigen vaste clubje.
Ja, die pianist die nu speelt is er ook
elke week.’
Er schuift nog een bekende van het
clubje aan tafel. Het is inmiddels zo
goed als vol gelopen. Bijna zes uur is
het als na enkele inleidende woorden
van ‘Genieten-man’ Theo van ’t Hert
het menu wordt verklapt: ‘We beginnen
met een huisgemaakte focaccia. Dan is
er als hoofdgerecht pasta (penne) met
of een vegetarische tomaten-groente
saus of een halal gehakt saus. En als
toetje hebben we een huisgemaakte
tiramisu.’
De keukenploeg die net is voorgesteld
en het applaus in ontvangst nam wordt
nu bedieningsploeg. Bier, wijn of fris
kopen aanwezigen zelf, maar op elke
tafel komen flessen water. Plat Amsterdams is van Amsterdams Water dat
met het gratis aanbieden van de mooie
flessen met inhoud het Resto van Harte
concept ondersteunt.
Tijdens het eten heb ik een erg prettige
kennismaking met mijn buurman. Ook
hij is hier als het kan elke week.

Live
Tussen de bedrijven door, ofwel in de
pauzes tussen de gangen, zijn er enkele
verrassende optredens. Musicalzanger
Fred Butter – van Cats en heel veel
andere musicals - zingt in de voor hem
ook heel bijzondere ambiance Het Dorp
en een eigen vertaling van Circle of Life
(uit de Lion King). Zo’n stem hoor je
niet elke dag live!

Clubje

Sofia is de op één na jongste aanwezige
(er was ook nog een baby). Ze is 6 jaar.
Ze is hier met haar moeder voor het
eerst, ze vieren dat ze eindelijk is gaan
wisselen, twee tanden meteen. Ze vond
het eten lekker. En dan plotseling als
ik een eerste hap heb genomen van het
toetje zit ze achter de microfoon. En
zingt een liedje. Zo veel lef zie je niet
elke dag live! #

Aan een andere tafel zit een man die
er ook elke week is en uit de Rivierenbuurt komt. ‘Ik heb niet speciaal een
voorkeur voor een bepaald gerecht.
Dat het menu zo afwisselend is vind ik

Resto van Harte in Café Genieten: elke
dinsdag om 18 uur. Een driegangenmenu voor maar 5 euro. Inclusief gezelligheid en verrassende optredens.
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Ieder voorjaar heb ik het weer!
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Ik vind jou leuk!

Als ganzen elkaar hebben gevonden, blijven ze hun hele leven bij elkaar.

Hoe worden vogels een
vogelpaar? Zien ze elkaar vliegen en denken
ze: mmmh dat is een
leuke gans?
Bij ganzen gaat dat toch anders. Ze leven in grote troepen
en als ze drie jaar oud zijn
zoeken ze een partner. Bij ganzen is het mannetje de zoeker.
Hij gaat van vrouwtje naar
vrouwtje tot er eentje is die
hem wil. Het mannetje zoekt
maar het vrouwtje beslist.
Hoe ze beslist is niet helemaal
duidelijk. Voor ons lijkt de ene
gans erg veel op de andere.
Misschien snatert de ene gans
luider dan de andere of zijn
veren zien er wat verzorgder
uit of zijn kleuren zijn net wat
feller. Bij vogels zijn dat vaak

tekenen van gezondheid en
een gezonde partner betekent
gezonde kuikens en daar gaat
het om. Bij andere vogels is
dat onderzocht.

Hoe roder de borst
van een mannetjes
roodborstje, hoe meer
succes hij heeft.

En hoe luider hij zingt hoe
meer de vrouwtjes hem willen.
Net als bij ons trouwens.
Zangers en andere beroemde
mannen hebben vaak moeite
de meisjes van zich af te
houden.
Als het vrouwtje een leuk
mannetje heeft uitgekozen blijft ze vaak haar hele
leven bij datzelfde mannetje. Tenminste... als ze
allebei de winter overleven.

Roodborstjes zingen het langst, hardst en indringenst in de lente.

Alle foto’s zijn gevonden op www.flickr.com en mogen gepubliceerd worden onder het Creative Commons License. De foto van de ganzen is gemaakt door Pete Richmond. De foto van het roodborstje is
van FreezeDriedPop. De uilenfoto is gemaakt door Ursula Skjonnemand en de fregatvogels zijn gefotografeerd door BRJ.INC.
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Zeg meneer de uil, in mijn ogen stelt uw muizenverzameling niet heel veel voor...

Uilen zingen niet. Het
zijn nachtdieren en ’s
nachts heeft pronken
met mooie kleuren niet
veel zin.
Een mannetjesuil doet het
anders. Hij richt een nest in
door wat takjes en strootjes in
een boomholte te leggen. Dan
vangt hij zeven of acht muizen
en legt die op een rijtje in het
nest. Daarna gaat hij ergens op
een tak zitten en roept oehoe.
In het voorjaar weet een vrijgezel vrouwtje wat dat betekent.
Ze gaat naast hem zitten en
volgt hem naar zijn nest. Als
ze onder de indruk is van zijn
muizenvoorraad blijft ze bij
hem. Niet voorgoed. Alleen
voor het broedseizoen. Als de
kinderen zijn uitgevlogen vliegt
ook zij uit. En volgend jaar
kiest ze een andere uil met een
mooie voorraadkast.

Sommige vrouwen
houden van handige
knutselaars.

Mannelijke winterkoninkjes
bouwen in hun eentje een
nest. En niet één nest maar
soms wel negen of tien. De
vrouwtjes inspecteren al die
nesten tot ze er een vinden
die naar hun zin is. Veilig voor
roofdieren. Beschut voor de
regen. Niet te tochtig. Lekker warm nestmateriaal. Als
ze niet helemaal tevreden is
maakt het mannetje het nest
snel nog wat beter.

Andere vrouwen
houden van stijl en
elegantie.
De fuut is natuurlijk al een
elegante vogel om te zien, met
zijn kuif en zijn mooie snavel.
Maar dat is niet genoeg. Als in
het voorjaar twee futen elkaar
op het eerste gezicht leuk
vinden zwemmen ze een tijdje
zij aan zij en beginnen dan een
soort dans. Ze doen elkaars
bewegingen na en rennen
naast elkaar over het water.
Op het hoogtepunt van de
dans komen ze met de borsten
tegen elkaar aan al watertrap-

pelend uit het water. Doe dat
maar eens na! Als alles goed
gaat is er een verloving.

Weer andere vrouwen
houden van kleurige
kostuums maar vooral
van dans.
Bij de paradijsvogels van
Nieuw-Guinea doet de man
niet anders dan mooi zijn en
dansen en een stel vrouwtjes
kijkt toe. Als er eentje voor zijn
charmes valt is er een paar sekonden seks en dan vliegt het
vrouwtje weg. Ze bouwt zelf
haar nest en voedt de jongen.
De man doet niets. Die danst
alleen. Bij ons in de weilanden
heb je kemphaantjes. Op bepaalde vaste plekken houden
mannetjes een soort schijngevechten. De vrouwtjes kijken
toe. Ze zien welke mannetjes
het sterkst en het gezondst zijn
en zo vormen zich kemphaan
paartjes. Die plekken heten
trouwens stoeiplaatsen. Het
woord zegt het al: stoeien is
niet echt vechten.

De mannetjes fregatvogel overdrijft het een beetje, hij heeft een roodgekleurde keelzak die hij op kan blazen.

In de Dapperbuurt heerst dit voorjaar nogal veel verwarring over de krolse roep van kater Stinks

