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Muziek doet wonderen
Tekst: Vital van Looveren | Fotografie: Arie van Tol

Muziek heeft een opmerkelijke positieve werking op ons brein en onze gezondheid. Daarom geven professionele musici concerten in de kapel van het
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, eens per maand op donderdagmiddag van 14
tot 15 uur. U beleeft dan de wonderbaarlijke kracht van muziek.
verschillende componisten
spelen. Het volgende gratis middagconcerten is op
donderdag 7 juni. Dan komen
musici van het Nederlands
Philharmonisch Orkest muziek van verschillende componisten spelen.
Concerten buiten de donderdagserie zijn niet gratis.
Op zaterdag 26 mei zingt het

inzet van de vele vrijwilligers
in het ziekenhuis. Zij gaan
alle patiënten uitnodigen voor
het concert en halen hen op
met bed of rolstoel en begeleiden ze na afloop terug naar
hun kamer. De concerten op
donderdag zijn gratis toegankelijk en iedereen is welkom
of u patiënt bent of niet. Het
is voor de musici altijd fijn om
voor een volle zaal te spelen.
Het volgende gratis middagconcerten is op donderdag
7 juni. Dan komen musici
van het Nederlands Philharmonisch Orkest muziek van

Meer info kunt u vinden op:
www.onzelievevrouwekapel.
nl/concerten

Colofon
Dwars door de buurt is een onafhankelijke lokale krant die ook in 2018 zeven
keer verschijnt. De krant wordt huis
aan huis verspreid in de buurten van
Oud-Oost (Oosterpark-, Transvaal- en
Dapperbuurt) en Watergraafsmeer in
Amsterdam-Oost.
Op meerdere openbare plekken in Oost
liggen exemplaren om gratis mee te
nemen. De oplage is 25.000.
Dwars 201 verschijnt vrijdag 29 juni
2018, de deadline voor uw bijdrage is
donderdag 7 juni 2018.
Adresgegevens:
Wijttenbachstraat 36 hs
1093 JC Amsterdam
tel. nr.: 06 - 428 078 05
e-mail: dwarskrant@gmail.com
Kernredactie:
Anneke Hesp, Arie van Tol,
Melissa Plomp en Rose Bartholomé
Opmaak:
Frits van den Akker, Robert Nieman
en Ron de Wit
Medewerkers:
Anna ten Bruggencate, Annemarije
Pronk, Ans van de Scheur, Carolien van
Welij, Connie Dekker, Daan van Pagée,
Dick Feenstra, Dineke Rizzoli, Eddy
Ellert, Frank Schoevaart, Gerard
Valentijn, Hans Heitgeert, Hans van den
Bosch, Hansje Galesloot, Hella de Groot,
Jaap Kamerling, Jan Molenaar, John Prop
(voorpagina), Judith Lammers, Kirsten
de Wit, Lennie Haarsma, Mats van
Soolingen, Méland Langeveld, Mirjam
Ringer, Noortje Blauw, Ruud Meijer,
Sjaak Brokx, Ton Hendrix, Veronica van
Roon en Wil Merkies.

De karakteristieke kapel aan de buitenkant

Tijdens diensten bleek de kapel over een goede akoestiek
te beschikken. Daarvan maken
steeds meer koren gebruik
door ’s avonds in de kapel te
repeteren. Als tegenprestatie
geven deze koren eens per
jaar een concert in de kapel.
Dat was de aanleiding om ook
concerten te organiseren voor
de patiënten in het ziekenhuis. Voor veel patiënten is
het vaak de eerste keer dat zij
een live concert meemaken.
Sommige instrumenten zijn zo
onbekend dat de musici er ook
uitleg bij geven.
Dit alles is mogelijk dankzij de

vocaal ensemble Duodektet
laat 19e en 20e eeuwse muziek
van onder andere: Edward
Elgar, Samuel Barber, Francis
Poulenc en Jaakko Mäntyjärvi.
Het concert begint om 20.15
en duurt ongeveer 1 uur en
heeft geen pauze. Kaarten
aan de deur e12,50 inclusief
programmaboekje.
Op zaterdag 16 juni vanaf
20.15 uur zingt het Lelikoor
psalmen van Gesualdo, Gouvy,
Howels, Mendelssohn, Schütz,
Sheppard en Sweelinck. Kaarten aan de deur e15,- inclusief
programmaboekje. In de
voorverkoop e13,50 via www.
lelikoor.nl. #
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De kapel heeft een goede akoestiek

#DWARS
Redactioneel
Door: Arie van Tol

Dwars 200 is dit, gedoopt tot
jubileumnummer vanwege het
ronde getal. Al was nummer 1,
verschenen in januari 1998,
beslist niet het eerste nummer. In de gouden tijd van het
opbouwwerk was de werkelijke
geboorte van buurtkrant Dwars
door de buurt, in de Oosterparkbuurt.
Over de meer recente historie
hebben we het in deze Dwars
200: de ontwikkelingen bij
Dwars en Dynamo (pagina 7 en
9). De plek van de buurtkranten
wordt belicht op pagina 8. En
op pagina 12 en 13 is nostalgie
een belangrijk ingrediënt.
Die pagina’s 12 en 13 zijn ook
de eerste van een reeks pagina’s, waar het verhaal direct
of indirect centraal staat. Een
uitneembare bijlage in het midden is van het Festival Boeken
door Oost. De foto staat centraal
op pagina 4 en 5 – een selfie van
Dwars – en op de pagina’s 11 en
27 – twee fotoquizzen.
Als u dit nog op de dag van
verschijnen, 18 mei, leest: kom
naar het feest vanavond in het
CBK! En bezoek anders tussen
18 mei en 2 juni de expositie
daar, met onder andere tekeningen van voorpagina’s van
Dwars. #

Column

Door: Carolien van Welij

Het geluid van een boom
Ik zag een huis rijden. Een schuin dak, muren van glimmende
houten planken, ramen met luiken strak in de verf. De vrachtwagen waarop het vakantiehuisje stond, reed langzaam de brug
over. Het huisje dat verhuisde, maar dan in het echt. In het
kinderboek van Virginia Lee Burton vluchtte het huisje de stad
uit. De stad – waar het leek of iedereen het druk had en altijd
haast had. En: waar het huisje niet meer wist ‘of het lente werd of
zomer, of herfst of winter. Je zag bijna geen verschil’.
Ik ben in het Flevopark. Zonder hond, zonder kinderwagen,
zonder hardloopschoenen. Ik loop naast mijn fiets, boodschappentas aan het stuur. Vroeger kon het aan me voorbijgaan: het
moment dat de eerste blaadjes doorkomen. Ieder jaar let ik beter
op, of smacht ik er meer naar – het is maar hoe je het bekijkt. In
februari, als de bomen al heel lang kaal zijn en het ook nog wel
even zullen blijven, spreek ik mezelf toe: kijk dan naar de vorm
van de silhouetten van de bomen, straks zijn die weer verborgen.
En ik doe dan mijn best om de naakte takken en ranke vertakkingen in me op te nemen. Best mooi.
Maar dan vandaag, een dag in april: de opluchting die ik voel als
de bomen zich weer aankleden. Heb ik ooit deze kleuren groen
allemaal tegelijk gezien? Het felle groen, het lichte, het verse. De
bladeren pronken en schijnen. Er rent een man met wit haar en

een zwarte bril achteruit. Een meisje ijsbeert in zigzagpatroon
langs het water, handen in haar zakken. Een man op een fiets
stopt, pakt zijn verrekijker en tuurt naar de vogels verderop. En ik
kijk weer naar de blaadjes. Zó groen, zo licht.
In de verte hoor ik de sirene van een ambulance, getoeter van
auto’s, de tingel van lijn veertien. Een windvlaag, koud vandaag.
En dan hoor ik het ruisen van de blaadjes. Dit geluid heb ik
maanden niet gehoord. Het gaat harder waaien, een populier
overstemt het monotone geluid van de A10. Ieder jaar zoek ik
met mijn ogen de eerste puntjes groen. Maar ik heb er nooit bij
stilgestaan dat de lente ook de terugkomst van het geruis betekent. Ik wist niet dat ik het gemist had.
Het huisje dat verhuisde vond een nieuwe plek op een heuvel
tussen de appelbomen. Daar ‘kon het weer de lente en de zomer,
en de herfst en de winter zien komen en gaan’. Ik vraag me even
af wat ik allemaal mis door te wonen in een stad. Maar dan
wordt mijn aandacht weer getrokken door de roze bloesem, de
lichtgroene beukenblaadjes en het geluid van de bomen in het
Flevopark. #
Reageren? Dat kan via post@carolienvanwelij.nl
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Dwars 200, en toen...
Tekst: Arie van Tol

Je moet er niet aan denken dat het zo
ver komt. Aan de andere kant hoop ik
de 92 wel te halen. Ik zie me zelf zitten
achter de geraniums, niet erg gezond
en dwars meer. Mijn zoon is mijn
mantelzorger en heeft me net Dwars
nummer 400 in mijn handen geduwd.
Mijn ogen zijn te slecht om ‘m te lezen,
ik bekijk de plaatjes. Als mijn zoon er
uit voorleest dwalen mijn gedachten al
snel af.
Ik herinner me nog goed Dwars 200.
De exacte datum weet ik zelfs nog: 18
mei. Er was een feest tussen de kunstwerken, en met dansmuziek die Spaans
getint was. Er hingen ook tekeningen
van voorpagina’s van Dwars. Sinds die
dag ben ik Vriend van Dwars, nu al
bijna dertig jaar al met al.
Ik zit continu aan een beademingsapparaat, zoals veel ouderen overigens.
Er wordt ons aangeraden buiten de
stad te gaan wonen, maar dat is alleen weggelegd voor de rijksten. Op
de terrassen in Amsterdam Oost zijn
naast de heaters luchtzuiveringsapparaten opgehangen, buiten is nog altijd
heilig, ook bij een zonnige dag met een
temperatuur van 4 º boven nul. Ik kijk
uit op zo’n terras. Zo vroeg op de dag
zit er nog niemand. Mijn zoon is al lang
gestopt met voorlezen, mijn aandacht
voor het verleden duurt langer.
Er was toen ook een Festival Boeken
door Oost, dat weet ik ook nog goed.
Dwars deed mee aan de organisatie
ervan en in Dwars 200 waren veel pa-

gina’s ingeruimd voor de verhalen uit
Oost, van de schrijvers uit Oost. Ik verslond de boeken van mijn buurtgenoten, vooral als ik ze had zien optreden
in de talkshow. Als het maar even kon
ging ik naar die alleraardigste avonden
met prettige gesprekken.
Het beeldscherm heb ik al een tijd
geleden de deur uit gedaan. Je zou kunnen zeggen dat ik er een ouderwetse
wijze van informatievoorziening op na
houdt: ik luister radio. De defaitistische
en optimistische commentaren wisselen elkaar af, dat is van alle tijden.
Mijn zoon staart zich nog altijd blind
op een beeldschermpje van de nieuwste I-phone.
Vaag kan ik me herinneren dat er
een stadbestuur aantrad dat serieuze
pogingen zou gaan ondernemen om de
groei van het toerisme een halt toe te
roepen en om de stad groener en minder vervuilend te maken. Het geloof
in een constructieve bijdrage van de
Amsterdamse bewoners zelf was toen
al verdwenen, op stadsdeelniveau was
er geen politiek.
Inmiddels blijven de toeristen al weer
enige tijd weg. De stad is te vies en
te duur geworden. Wel is het Science
Park een belangrijk digitaal knooppunt
gebleven, daar wordt vandaag de dag
veruit het meeste geld verdient voor
de stad. Ja, mijn mantelzorger die me
net zo waar een kop thee bracht werkt
er ook.

Wilt u ook een Ja #Dwars sticker,
vraag het via de mail:
dwarskrant@gmail.com
Als ik het me goed herinner was de
zogeheten participatiesamenleving
al weer op zijn retour in dat jaar van
Dwars 200. Dat robots een cruciale rol
zouden gaan spelen in de nabije toekomst, dat wilde er nog niet zo in bij de
meesten. En als je vond dat de maatschappij onvermijdelijk op ernstige
vormen van tweedeling afstevende
werd je simpelweg afgeserveerd met
het stempel negativistische pessimist.
Niet veel later werden grote groepen
kinderen de helft van hun schooltijd
naar huis gestuurd omdat er geen
leerkrachten waren. En werden grote
groepen ouderen die geen extra zorg
konden betalen aan hun lot overgelaten.
Tussen mijn trillende handen ligt
Dwars 400 geklemd. Het is één van de
weinig kranten die nog altijd ook op papier verschijnt. Abonnees op landelijke
dagbladen krijgen hun krant digitaal,

bezorging van een papieren editie bestaat al lang niet meer, wel zijn er nog
exemplaren te koop in kiosken. De brievenbus is een relikwie uit het verleden
geworden, er wordt niets meer gegooid
door de gleuf.
Dwars is inhoudelijk herkenbaar
gebleven in al die jaren. Veel cultuur,
veel sociaal, verhalen, foto’s, en nog
altijd gemaakt door bewoners uit de
buurt, vrijwilligers. Maar huis aan
huis verspreiden is er al heel lang niet
meer bij. De bezorgers gaan met hun
stapels langs de adressen van mensen
die de krant echt willen hebben. En
bellen er aan. Langs de Vrienden van
Dwars. Duizenden zijn er daar inmiddels van. Subsidie is een fenomeen uit
een ver verleden. De buurtkrant wordt
gemaakt van het geld dat de Vrienden
jaarlijks doneren.
Nieuwe Vrienden waren welkom, maar
ook konden ze altijd nieuwe medewerkers gebruiken: nieuwe schrijvers,
nieuwe fotografen, nieuwe redactieleden, nieuwe duizendpoten. Ook toen
al. Ik weet dat ik zelf ook nog even heb
overwogen om vrijwilliger te worden.
Maar ik had geen schrijftalent, geen fotografietalent, in bezorgen had ik geen
zin en een duizendpoot was ik in de
verste verte niet. Ik was een goeie lezer,
en ben dat nog heel lang gebleven. #
Maak 25 of 10 euro over naar
NL63 ASNB 0706 8038 17 en u bent dit
kalenderjaar Vriend van DWARS

Dwars door het CBK
Tekst: Anna ten Bruggencate

Oost-online en Dwars door de Buurt organiseren een dubbelexpositie in het CBK, met werk van de twaalf kunstenaars uit de
gesprekkenserie van Gerrit Hoogstraten en de covers uit de
geschiedenis van Dwars gemaakt door John Prop.
Plato’s grot
Schrijver Gerrit Hoogstraaten, die in
2014 debuteerde met de roman Wie
vleugels heeft, ontmoette twaalf beeldend kunstenaars uit Oost in het project Plato’s Grot. Hij sprak met ze over
hun werk en drijfveren. De rode draad
door deze gesprekken is de allegorie
van de grot die de Griekse filosoof Plato
(427-347 voor Chr.) gebruikte. Kort
gezegd heeft deze allegorie te maken
met de beleving van de werkelijkheid
zoals we geleerd hebben daarnaar te
kijken. Wanneer je je hieruit los weet te
maken, kun je de dingen die werkelijk
leken, anders zien.
Hoogstraten publiceerde zijn ontmoetingen vanaf november 2014 tot en
met januari 2018 op oost-online.nl.
De kunstenaars Simon Oud, Marian
Haringsma, Jacob Kerssemakers, Eddy
Posthuma de Boer, Merle Carvalho,
Judith Heinsohn, Ida van der Lee, Kees
de Vries, Katrin Maurer, Rob Regeer en
Femmie Duiven werken en/of wonen
in Amsterdam-Oost. Hun werk varieert
van fotografie, schilderkunst, driedimensionaal werk tot installaties en
werk op papier. De interviews en foto’s
van de ontmoetingen zijn gebundeld
onder de titel Voor Plato’s grot: wie
lopen daar?.

10 jaar #DWARS-covers
Tegelijkertijd vindt in het CBK een
kleine expositie plaats met een selectie

van de covers die illustrator en vormgever John Prop maakte voor de Dwarskrant. In 1997 publiceerde hij zijn
eerste tekening in de krant. Eerst op de
achterpagina en dan nog in zwart-wit,
zoals de hele krant oorspronkelijk in
zwart-wit werd gedrukt. Na een aantal
jaren verhuist Props bijdrage naar de
voorkant, waar zijn satirische tekeningen inmiddels niet meer zijn weg te
denken. Zijn covers vertellen een eigen
verhaal; het kan een relatie zijn met
een artikel uit dat specifieke nummer
van de Dwarskrant, maar ook met de
actualiteit uit de buurt of in de stad.
Het doel is altijd om een aantrekkelijke
cover te maken die meteen laat zien
waar het over gaat. In zijn herkenbare
persoonlijke tekenstijl creëert Prop met
enkele lijnen en grafische elementen
een beeld waarmee het onderwerp
zeggingskracht krijgt. Hierbij komt ook
meestal een komische noot of wat venijn om de hoek kijken. In de expositie
zijn 36 van deze covers te zien. Gekozen is voor tekeningen die ook zonder
de context van de Dwarskrant betekenis hebben.
De expositie in het CBK wordt geopend
op 18 mei en duurt tot en met 2 juni.
Op de opening wordt het boek Voor
Plato’s grot: wie loopt daar? gepresenteerd. Deze uitgave is o.a. verkrijgbaar
bij de boekhandels in Oost. #
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Colofon in beeld: gezichten van Dwars
Tekst en fotografie: Frank Schoevaart

DWARS DOOR DE BUURT wordt gemaakt en verspreid door enthousiaste vrijwilligers: schrijvers, redacteuren,
fotografen, tekenaars, cartoonisten, vormgevers, bezorgers, bestuursleden van de Stichting Dwars door Oost.
Hun namen vindt u bij elke editie van Dwars in het colofon, meestal op pagina 2. In dit jubileumnummer willen
we alle medewerkers aan u voorstellen.
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Ook actief voor DWARS
maar niet op de foto:
Noortje Blauw
Sjaak Brokx
Connie Dekker
Ton Hendrix
Judith Lammers
Robert Nieman
Daan van Pagée
Ans van de Scheur
Anne de Smet
Carolien van Welij
Ron de Wit
		

Dick Feenstra
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Frank Schoevaart
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Brug Park Frankendael
vernoemd naar actievoerder Elgar Vos
Tekst: Jaap Kamerling
Fotografie: Arie van Tol

Zaterdag na Koningsdag
hebben twee kleinkinderen
van de in 2011 overleden
bekende actievoerder in de
Watergraafsmeer Elgar Vos
het naambordje onthuld van
één van de bruggen naar
Park Frankendael, die nu
naar hem is vernoemd. De
Vrienden van Frankendael
hadden hem voorgedragen.
Elgar is de drijvende kracht geweest
achter de omvorming van het groene
gebied tussen Kamerlingh Onneslaan,
Middenweg, Nobelweg en Hugo de Vrieslaan tot het prachtige park, dat het nu
is. Begin jaren ’90 werd er politiek aan
Park Frankendael gemorreld. Er werden
‘urban villa’s’ gepland ten koste van het
park aan de zomen ervan.
Mede dankzij Elgar groepeerden vrienden van het park zich tot Vrienden van
Frankendael en kon de dreiging worden
afgewend. De vereniging telde in zijn
eerste fase liefst 600 enthousiaste leden.
Samen met andere groepen burgers,
waaronder Erfgoedvereniging Heemschut vormden zij ook de begeleidings-

Van de Don Boscobuurt naar Park Frankendael loop je voortaan over de Elgar Vosbrug

groep ter renovatie van het park.
Die begeleiding was zeer intensief en
Elgar leverde daaraan een zeer actief aandeel. Zo zelfs, dat zijn partner
Monique verzuchtte, dat ze het woord
Frankendael bijna niet meer kon horen,

zo vaak gingen de telefoontjes.
Zeven jaar na zijn veel te vroege overlijden is de vereniging, die Elgar voordroeg voor het eerbetoon, de Vrienden
van Frankendael met inmiddels 300
leden nog steeds heel actief in de weer

met het beheer en zorgvuldig gebruik
van het park. De brug bij de Kamerlingh
Onneslaan voert van het park naar
Elgars oude buurtje Don Bosco.
In gedachten zien we hem naar het park
toe wandelen over zijn eigen brug. #

Te mooi om waar te
zijn en toch
Tekst en fotografie: Mirry Dijkstra

Jaren inschrijfduur op Woningnet had ik opgebouwd tot het
moment was aangebroken ze inderdaad aan te breken. Ik zou
er mijn kleine heiligdom in de Kerkstraat voor moeten opgeven, dus de verhuizing zou niet ongevoelig zijn.
In een flits had ik al een woning voorbijzien komen op internet, maar ik
reageerde aanvankelijk niet. Ik achtte
de kans nihil, dus liet ik ´m maar varen.
Het zou een kans van een op duizend
zijn dat ik daar terecht zou komen en

Verhalen over de oorlog
Oorlog in mijn Buurt is
een educatief project
waarbij kinderen uit
de groepen 7 en 8
van de basisschool
ouderen interviewen,
die tijdens de Tweede Wereldoorlog in
hun buurt woonden.
Voor het project dat in mei 2018 start,
zijn wij nog op zoek naar een aantal
ouderen, die de oorlog hebben meegemaakt in de Watergraafsmeer.
Wilt u graag meewerken en uw oorlogsverhaal aan kinderen doorvertellen,
neem dan contact op met: claudia@
oorloginmijnbuurt.nl of
tel: 06-24205201.
Bezoek ook onze website:
www.oorloginmijnbuurt.nl

mijn wens om in die buurt te komen wonen was zo groot dat de ongeloofwaardigheid van mijn droom alleen maar
toenam en toenam.
Toch liet de woning me niet los en een
zekere onrust dwong me om nog een
keer het aanbod aan woningen af te
speuren. Hij stond er nog steeds, de woning, waarvan een foto ontbrak, maar
alles in mij diep van binnen vertelde dat
ik daar wilde wonen.
Ik reageerde. De kans om uitgenodigd te
worden was illusionair. Bedaard trok ik
me weer terug in mijn luttele vierkante
meters in de Kerkstraat op twee-hoogachter. De wind gierde door de dunne
wanden en de enkele beglazing van
mijn geliefde koninkrijkje. Als student
had ik enorm geluk had gehad met deze
studio die vroeger bestemd was voor
de hele grote gezinnen van de knechten
van de grachtenpanden. Daar keken zij
en ik op uit als we eerst de diepe grachtentuinen uit hadden gevolgd.
Het was als in Sjakie en de Chocoladefabriek. Ik had de gouden wikkel gevonden en werd ontboden voor een bezichtiging van de woning op de Kramatweg.
Het was te mooi om waar te zijn.

Een handjevol kandidaten wandelde
door de woonkamer, de slaapkamer en
de keuken. Nog nooit had ik nieuwbouw
zo bewonderd. En dan de tuin van 1 bij
2 vierkante meter! Bijna niets kon mij
ervan weerhouden me vast te klampen
aan de portiekwoning en de afgevaardigde van Eigen Haard.
Uren van afwachting braken aan. Binnen een dag zou ik gebeld worden. Nog
even grijnsde het noodlot toen ik een
020-oproep kreeg maar het touch screen
van mijn gsm weigerde me de oproep
te beantwoorden. Vloekend verspeelde
ik bijna mijn kans om de uitslag van
Eigen Haard aan te horen. Mijn vloek
ging over in een stilte om vervolgens
te transformeren in een oorverdovend
Hallelujah dat nog heel lang nagalmde
in de huizen van de Kerkstraat. Eigen
Haard overhandigde me de sleutel en
een reparatiesetje. Ik stamelde dat ik
hoopte dat ik wat terug kon doen. #

‘De Indische Buurt behoort om geografische redenen officieel niet tot
het gebied waarover de Dwars door
de Buurt schrijft en verspreid wordt.
Maar vanuit de Indische Buurt ging
ik op ontdekkingstocht door Oost.
Een van mijn sporen leidde tot de
Dwars-door-de-Buurtkrant, waar ik
daar jaren aan mocht meewerken.
Die krant ondersteunde mijn missie
om door het hele stadsdeel mensen
te mogen interviewen en Oost te
leren kennen. Mijn herinneringen
aan Amsterdam Oost zijn gelukkig
en onvergetelijk en nog steeds ben ik
er niet weg te slaan. En tot op de dag
van vandaag blijf ik volhardend in
mijn pogingen de Indische Buurt toch
op de kaart te zetten’. Mirry Dijkstra
Mirry Dijkstra is voormalig schrijver en redacteur van de Dwars
door de Buurt.

Nummer 200

#DWARS

DWARS DOOR DE BUURT

#Dwars toen

7

Martien van Oorsouw:
hoofdredacteur van Dwars van 1995 - 2013
Tekst: Lennie Haarsma
Fotografie: Frank Schoevaart

Een jubileumnummer van
Dwars zonder een portret
van Dwars hoofdredacteur
Martien van Oorsouw is
onvoorstelbaar. We maken
een afspraak in café 1900
op de Hogeweg.
Nadat fotograaf Frank een
paar mooie plaatjes van
Martien heeft geschoten,
begint Martien te vertellen
over zijn achtergrond.
‘Ik vond dat de buurtkrant een krant van
iedereen moest worden’

‘Ik ben een typisch product van de jaren
70: niet afgemaakte lerarenopleiding,
Nederlands gestudeerd, ook niet afgemaakt, diverse bijbaantjes. Kortom, een
brede algemene ontwikkeling en een
grote studieschuld. In 1995 stuitte ik op
een vacature voor coördinator Buurtkrant in Oost. Dwars door de buurt was
een fusiekrant, 24 pagina’s op A-4 formaat, samengesteld uit de buurtkranten
van de Dapperbuurt, Transvaalbuurt
en Oosterparkbuurt. Mijn taak was
de redacties samen te brengen en de
krant wat meer zichtbaar te maken in
de buurt. Met meer nadruk op buurtactiviteiten en minder activistisch van
karakter. Ik leerde veel buurtbewoners
kennen, liep veel op straat, liet me breed
informeren over de buurt.’
Hoe deed je dat, de krant
toegankelijker maken?
‘Ik zat er twee jaar toen er sprake was
van een verandering in het werk van
het opbouwwerk. Met een paar mensen
zochten we een manier om de krant
meer draagvlak te geven. We zochten de
samenwerking met andere organisaties
in de buurt, een formule met een goede
mix tussen redactionele inhoud, advertorials en advertenties. In korte tijd is de
krant ontstaan zoals die nu nog bestaat.
Van de 24 pagina’s waren vijf pagina’s
gevuld met redactionele bijdragen van
instellingen in de buurt en twee à drie
pagina’s met advertenties, vooral van
lokale winkeliers, niet van grootwinkelbedrijven. De identiteit van een vrijwilligerskrant moest wel gewaarborgd
blijven. De zelfstandigheid van de redactie lag vast in een redactiestatuut.
Daarnaast waren er qua werkgelegenheid meer mogelijkheden dan nu. Er
werkten vijf mensen met een Melkertbaan bij Dwars, een opmaker, vrijwilligerscoördinator, twee redacteuren
en ik. En natuurlijk speelde de komst
van het internet een rol. Samen met de
vrijwilligers bouwden we een website.
Later is die opgegaan in oost-online.’
Wat vond je belangrijk om te bereiken
als hoofdredacteur van Dwars?
‘Ik vond dat de buurtkrant een krant
van iedereen moest worden, een
platform waar iedereen een stem in
moest kunnen krijgen. De doelgroep is
natuurlijk de hele buurt, rijk en arm,
autochtoon en allochtoon, hoog en laag

opgeleid, oud en jong, dat maakt de
krant breed. We hebben veel aandacht
besteed aan de diversiteit van buurtbewoners, gezorgd voor een goede mix
van artikelen, makkelijk taalgebruik,
veel interviews. Die formule is eigenlijk heel organisch gegroeid. Jullie zien
iedereen als buurtbewoner, zei iemand
een keer in de kroeg. Dat vind ik een
mooi compliment.’
‘Ik was er ook erg voor dat er aankondigingen van buurtfeesten en straatbijeenkomsten in de krant kwamen. Daar-wilik-naar-toe is toch een andere reactie
dan was-ik-daar-maar-bij geweest. We
zorgden er ook voor dat de krant in één
weekend verspreid werd. Het schept
toch een band als de hele buurt min of
meer tegelijk de krant van de mat pakt.’

Uit Dwars 148, mei 2011:
REDACTIONEEL
Voor u ligt Dwars 148, boordevol nieuwtjes, berichten en tips uit de buurt.
Heeft u plastic zakker over? Lever ze in
bij Haak-in. Wist u dat er in juni een groot
Lacrosse toernooi in Oost plaatsvindt?
Op pagina 20 leest u wat Lacrosse is.
Misschien heeft u tijd even te gaan kijken?
Speciale aandacht vraag ik voor het gesprek met professor Rens Bod. Een professor die een wetenschappelijke bestseller
schreef over de geschiedenis van de alpha
wetenschappen. Hij werkt op het Science
Park.
Arie van Tol, onze politiek commentator,
schrijft over de behandeling van de
Kadernota Versterking Sociaal Domein in
de raadscommissie Algemene en Sociale
Zaken van 10 mei.
Ook de bouw van de buitenschoolse
opvang bij de hockeyclub Athena blijft de
gemoederen bezig houden.
Bij het ter perse gaan van dit nummer was
de definitieve uitslag nog niet bekend.
Het artikel van Merith Lebbink op pagina
6 eindigt hoopvol.
Lees ook dwarsweb.nl voor het
laatste nieuws.
Ik wens u veel leesplezier.
Namens de redactie,
Martien van Oorsouw

Hoe kwam de krant tot stand en
welke discussies werden er in die tijd
gevoerd in de redactie?
‘In het begin hadden we plakweekenden
waar de schrijvers hun eigen artikel
opmaakten. Toen we een vaste opmaker hadden, konden we de vormgeving
beter in de gaten houden. We hadden
de discussies die op elke redactie spelen.
De felste was een discussie over het al
dan niet maken van een artikel over een
aan Scientology gelinkte school in de
Oosterparkbuurt. Die discussie speelde
niet alleen binnen de redactie, maar ook
met de school zelf.

‘Het schept toch een
band als de hele
buurt min of meer
tegelijk de krant van
de mat pakt’
In de begintijd voerde ik veel gesprekken over de vraag of artikelen die
voor bewoners belangrijk waren, over
schuldhulpverlening bijvoorbeeld of de
huurtoeslag of belasting, niet vertaald
moesten worden in het Turks en Arabisch. Maar het was moeilijk er vertalers voor te vinden. Bovendien bleek na
onderzoek dat er maar weinig mensen
in de buurt Arabisch kunnen lezen. Dus
dan is dat niet zo zinvol.
En wat de telling van de Dwars betreft;
we begonnen met nummer 1 in januari
1996. De eerste paar jaar maakten we
elf nummers per jaar, dat is teruggebracht naar tien. Na mijn ontslag moest
de frequentie helaas dalen naar zeven
keer per jaar.’

Hoe is het je vergaan na je ontslag?
‘Ik had het erg naar mijn zin bij Dwars.
Je kunt er je creativiteit in kwijt, gedachten die je over allerlei zaken hebt
vinden hun weg in de buurtkrant, dat
maakt het zinvol. Als je ontslagen wordt,
dan valt dat weg. In de participatiemaatschappij, nog zo’n ontwikkeling, moesten de vrijwilligers het zelf doen, zonder
betaalde begeleiding. Ik voelde er niet
veel voor als vrijwilliger te gaan doen
waar ik eerst voor betaald werd. Dus ik
zorgde voor een goede overdracht en
nam afscheid.
Ik ben nu actief in de maandelijkse
talkshow van Dwars en Oost-online,
Dwars door Oost in de Jungle. Ik doe
vrijwilligerswerk in West. En ik heb een
leesclub overgehouden aan Dwars. Ik
deed twee jaar geleden een oproep in
de Dwarsliggertjes en kreeg 17 reacties.
Taal en lezen hebben altijd mijn belangstelling gehad.’
Hoe zie je de toekomst van Dwars?
Martien bladert zo nu en dan de Dwars
door, hij heeft wel een paar ideeën over
de toekomst van de krant. Hij merkt dat
er behoefte blijft bestaan aan een papieren buurtkrant, naast buurtwebsites,
informatiekranten en gratis huis-aanhuis bladen. ‘Buurtbewoners moeten
naast andere blaadjes die ze in hun brievenbus tegen komen onafhankelijke en
betrouwbare informatie over de buurt
kunnen krijgen. Wat mij betreft mag de
frequentie omhoog naar weer tien keer
per jaar.’
We nemen afscheid. Maar eerst krijgen
we van Martien nog de toezegging dat
hij ons een tekening zal toesturen die
John Prop al in Dwars nummer 55 van
Martien heeft gemaakt. #
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De ziel van het buurtblad
is rauw en cool
Tekst: Anneke Hesp

Waarom produceren in Amsterdam al die hoogopgeleide
buurtgenoten gratis bladen die na kortere of langere tijd in
tde papierbak verdwijnen? Een inkijk in de ziel van onze
buurtbladen.

met een nieuw boek, nieuwe theatervoorstelling, tv-serie of film.
Human interest betekent wat anders
voor een gewoon buurtblad. Daar kiest
de redactie voor een buurtactivist die
een sportclubje runt of voor een oude
vrouw die in de oorlog verzetskrantjes
rond bracht. Terugkijken naar oude
tijden is trouwens populair en verdiept
het saamhorigheidsgevoel in een buurt.

Eenzaamheid

Aan de Dapperstraat is een restaurant
waar de culinaire expert van NRC,
samen met een even smaakvolle dinerpartner, gegeten en gedronken heeft
voor 123 euro. Even verderop in de
weekendeditie van het blad een adresje
in het Science Park waar men terecht
kan voor mooie sushi’s; 75 euro per
persoon.
Waarom schrijft de Dwars hier niet
over? Maar nee, geen woord. Wel
berichten over buurtinitiatieven waar
je voor rond de vijf euro kunt eten. En
in veel Amsterdamse buurtbladen staat
een recept zodat je goedkoop thuis kunt
eten.

Verbinden
Waar je over schrijft heeft natuurlijk te maken met de reden waarom
je een blad begint. De oudste bladen
zijn de Pijpkrant en de Staatskrant die
in hun 47e jaargang zijn aanbeland.
Alletwee begonnen in de zeventiger
jaren als krakerskranten om elkaar
te informeren en de samenhang in de
buurt te bevorderen. OpNieuw van de
Nieuwmarkt bouwde ook verder op
de vlugschriften van krakers. Van iets
latere datum zijn de Dwars en D‘Oude
Binnenstad. D’Oude Binnenstad is het
blad van de bewoners en ondernemers
van de Burgwallen.
Dwars is vooral opgezet vanuit welzijnsorganisaties. Ook de IJopener heeft
een sociale erfenis in de vorm van de
TongTong uit de Indische buurt en de
Kadekrant uit het Oostelijk Havengebied. De oprichters van het commerciële blad de Brug voor heel Oost hadden
het naar hun zin in IJburg en verzetten
zich tegen het negatieve imago. En de
Vijzelkrant is van ondernemers die
het water aan de lippen stond door
de werkzaamheden rond de NoordZuidlijn. Verbinden is het woord dat
buurtbladen het meest gebruiken als ze
hun missie moeten omschrijven.

Leuke content
Aan verbinding wordt op verschillende
manieren gewerkt. Het jonge blad

Bijlmer en Meer wil positief zijn en
heeft daarvoor de steun van maar liefst
dertig sponsoren. Daaronder vastgoedbedrijven, bouwbedrijven en zelfs
IAmsterdam van Amsterdam Marketing. En daarmee komt iets meer om de
hoek kijken dan pure buurtgerichtheid.
Twee studenten marketing stellen het
in hun onderzoeksvoorstel zo: ‘Uit onze
kennissenkring hebben wij verondersteld (sorry voor de krompraat red.)
dat buurtbladen nog steeds worden

De buurtbladen
zitten in de
haarvaten van
Amsterdam; hun
woordgebruik
is direct en
begrijpelijk
gelezen. Aangezien het een vrij goedkope manier van marketing is, werken
wij hier graag mee.’
Zie Oud Zuid concentreert zich vooral
op de geweldige plekken waar men zich
te pletter kan consumeren in navolging van bekende Nederlanders, of, in
eigen woorden ‘...bomvol leuke content
en hét magazine om de inwoners van
Amsterdam Zuid te bereiken.’ Dit blad
wil dus vooral inwoners bereiken om
adverteerders te trekken die de Echo te
min vinden.

Human interest
Wat interesseert lezers eigenlijk? Wat
betreft buurtbladen is hier niet veel
onderzoek naar gedaan. Algemener onderzoek wijst uit dat lezers wel mooie
verhalen willen, maar ook minder lettertjes. Een commerciëel blad vertaalt
dat door te schrijven over bekende
Nederlanders die tussendoor nog wat
adresjes noemen waar je verdraaid gezellig kan drinken en dat zij uitkomen

Veel buurtbladen hebben vaste columns voor woonspreekuren en hulpverlening. In commerciëlere bladen
zijn het advocaten die in advertorials
vertellen over hun praktijk en adviezen
geven.
Hoe interessant dit allemaal is, toch
blijft de doodsaaie agenda het meest
onmisbare en waarschijnlijk best gelezen onderdeel van elk blad.
En terecht; de agenda is de ultieme
uitnodiging om mee te doen, om er bij
te horen. De Wijkkrant van Huis van de
Wijk Lydia in Zuid is een en al uitnodiging. Het begint met actuele initiatieven, gevolgd door een activiteitenoverzicht en dan volgen bij de berichten uit
de wijk nog ettelijke leuke dingen om
naar toe te gaan. En dat is in elk geval
effectiever dan het organiseren van een
nationale week tegen de eenzaamheid
of andere goedbedoelde maar ongelukkig ingestoken experimenten voor ons
en andere minderbedeelden.

Meer dan Het Parool
Echt actueel kunnen buurtbladen niet
zijn. Ze verschijnen tussen de vier en
elf keer per jaar. Dus We Are Here
haalt niet meteen de buurtbladen met
een kraakactie in oost en wel het acht
uur journaal. Maar over de groep zonder verblijfstatus hebben de inwoners
van Oost de afgelopen jaren al herhaaldelijk verslag gekregen in de Dwars.
Dus zo verrassend was de actie niet
voor hen. Wel dat die juist hier plaats
vond, terwijl er in Amsterdam 30.000
woningen leeg staan om uiteenlopende
redenen. De lege kantoren slaan we
maar even over.
De buurtbladen zitten in de haarvaten
van Amsterdam. Zij kunnen met elkaar
veel meer weten dan Het Parool. En
hun woordgebruik is directer en begrijpelijker dan enig communicatieblad
van de gemeente. Maar de visie die zij
hebben wordt wel gevormd door de
visie van de mensen die het maken

Goed voor je cv
Laten we even kijken naar de redactieleden. Die zijn over het algemeen hoog
opgeleid en komen uit de creatieve
middenklasse – programmamakers,
tekstschrijvers, journalisten en wel-

zijnswerkers. Er zit een enkele allochtoon of ex-politieagent bij. Bijna elitair
zou je zeggen. En ja, het is goed voor je
cv als er een paar artikelen van jou op
de site staan.
Die stedelijke creatieve middenklasse,
zeggen sociologen, wil wonen in eenwijk met een bijzonder imago. Rauw,
authentiek en toch cool. Roos Hendriks
van de OpNieuw zegt het zo: ‘Het blad
is voor de samenhang in de buurt. Het
is de bevestiging dat je in de Nieuwmarktbuurt woont.’

Nieuwe aanwas
De prioriteiten van de redacties liggen
vooral bij het maken van het blad en
daarnaast de strijd om het bestaan.
Want veel bladen moeten er hard
tegenaan, de subsidie loopt terug, je
onderdak verdwijnt. (De Binnenkrant
is in september definitief dakloos). De
redacties moeten vaak met minder
mensen meer doen, met minder middelen. Toch moeten buurtbladen ‘voor
en door bewoners’ gemaakt worden
zoals ook trots op de voorpagina van de
jubilerende Dwars staat. Dat houdt in
dat er extra energie gestoken moet worden in nieuwe aanwas, niet alleen van
schrijvers, maar ook van lezers.
In elke buurt staan scholen waar
honderden kinderen mooie verhalen schrijven over hun buurt. Soms
verdienen die een breder publiek. Het
zou minstens een stimulans zijn voor
de hele familie en alle vriendjes om dat
in het buurtblad te lezen. Ik denk dat
er voor buurtredacties veel te halen
valt bij basisscholen, nog meer bij middelbare scholen. En voor studenten in
sociale wetenschappen en journalistiek
kan betrokkenheid bij een buurtblad
een introductie zijn in de praktijk van
civic journalism. Daarbij zien journalisten medeburgers niet steeds als slachtoffers of consumenten. Ze zijn eerlijk,
ze zetten zich in voor een democratische samenleving en staan niet aan de
kant te kijken hoe de boel misloopt.
Broodnodig in deze tijd van tandeloze
stadsdeelcommissies.
En dat is precies de ziel van het buurtblad. #
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De laatste rit van lijn 9
Tekst: Melissa Plomp | Fotografie: Eddy Ellert

Michael Hoekstra uit Betondorp is trambestuurder van lijn 9.
Op 22 juli wordt zijn lijn vervangen door lijn 19. Over de
geschiedenis van de tram die ons verbond met de Dam en over
de bestuurder die verder gaat in een ander deel van de stad.

wilde niet als ‘gehandicapt’
worden gezien. Toen dacht ik
na over wat ik écht graag zou
willen doen. Mijn vader, die
overleed toen ik nog vrij jong
was, was trambestuurder. Als
kind mocht ik bij hem voor in
de tram zitten. Ik wilde toen,
net als hij, trambestuurder
worden. Dus besloot ik om
mijn kinderdroom waar te
maken.
Vanwege mijn handicap, was
dat nog niet zo makkelijk. Uiteindelijk
was ik negen jaar conducteur, Toen de
Combino ging rijden, kon ik eindelijk
zonder aanpassingen de tram besturen
en mocht ik de bestuurdersopleiding
gaan doen.’

De leeuw van Artis

Michael Hoekstra is nog maar even trambestuurder van lijn 9

Na 115 jaar wordt lijn 9 vervangen
door de nieuwe lijn 19. Die slaat bij
het Alexanderplein linksaf naar het
westen richting Station Sloterdijk. Voor
het Centrum kun je overstappen op
de metro. Hiermee verdwijnt voor de
mensen in Diemen en de Watergraafsmeer de directe verbinding met het
Centrum.
Wil je de metro vermijden en liever
met de tram verder reizen, dan moet je
bij het Alexanderplein overstappen op
lijn 14, die voortaan naar het Centraal
Station rijdt. Volgens het GVB is dit om
mensen sneller en efficiënter te laten
reizen, maar ook speelt het verlangen
mee meer mensen de Noord-Zuidlijn in
te krijgen.

Ajax-tram
Lijn 9 en Oost-Watergraafsmeer kennen een lange geschiedenis samen.
Vanaf 1884 reed er tussen de Dam en
de Linnaeusstraat een paardentram. In
het gebouw van de remise met paardenstallen op de hoek van de Derde
Oosterparkstraat zit nu een yogastudio.

In 1903 verving de electrische lijn 9 de
paardentram; een jaar later ging die
nieuwe tram tot aan het Centraal Station rijden. Tussen 1932 en 1940 reed
hij via de Mauritskade naar de Molukkenstraat. Toen stopte de Gooische
Stoomtram en werd de route van lijn
9 weer verlegd naar de Linnaeusstraat
en verlengd naar de Kruislaan; kort
daarna tot aan Betondorp.
Lijn 9 heeft een historie als ‘Ajax-tram’.
Het Ajax-stadion stond ooit op de plek
van het huidige Christiaan Huygens-

Michael vindt het fijn op lijn 9. ‘Voor
mij is het eindpunt vlakbij en ook de
remise is niet zo ver weg. De route
van lijn 9 is heel mooi. Je komt langs
veel bijzondere plekken. Ik heb vaak
mensen in de tram die naar Betondorp
willen om het huis te zien waar Johan
Cruijff opgroeide. Ik woon daar vlakbij
dus ik kan makkelijk de weg wijzen.
Richting Artis reizen er altijd veel
mensen met kinderen mee. Als ik de
halte bij Artis omroep, doe ik graag een
leeuw na via de intercom. Dan hoor
ik de passagiers lachen en heb ik een
tram vol brullende kinderen.’

plein en in 1934 werd stadion De
Meer geopend. Vanaf 1940 konden de Ajax-supporters vanaf het
eindpunt van lijn 9 zo naar het
stadion lopen. Sinds 1990 rijdt de
lijn tot aan Diemen Sniep. Voor
het eerst sinds 1940 had Diemen
weer een tramverbinding met de
stad.
Groot nieuws in de Dwars was
er in 2002 toen misschien wel de
strippenkaart zou gaan verdwijnen. Maar vanaf 22 juli 2018
verandert er echt een hoop.

Trampersoneel
De veranderingen hebben
uiteraard ook grote gevolgen voor de
trambestuurders en conducteurs; zij

‘Ik ga het missen
dat ik door mijn
eigen buurtje kom’
worden opnieuw ingedeeld. Ze hebben
een lijstje mogen maken van de lijnen
die hun voorkeur hebben. Hoe langer
ze bij het GVB werken, hoe meer kans
ze maken om op één van hun voorkeurslijnen terecht te komen.
Michael Hoekstra (39 jaar) is geboren
en getogen in Oost en woont tegenwoordig in Betondorp. Hij begon als
conducteur en
werkt sinds
2010 als trambestuurder,
eerst op lijn
25, toen op lijn
10 en sinds
twee jaar op
lijn 9.
‘Ik was eigenlijk accountant. Vanwege
een handicap
aan mijn linkerarm moest
ik door een nieuwe Arbo-wet plots
worden afgekeurd om in aanmerking
te komen voor een aangepaste computer. Dat was helemaal niet nodig en ik

Bij bewoners van Diemen en de Watergraafsmeer zijn er wel zorgen over de
overstap die ze straks moeten maken
richting Artis, Centraal Station of het
Centrum. Veel oudere bewoners zijn
slecht ter been en er reizen ook veel
mensen met een visuele beperking of
een rolstoel met lijn 9. Op lijn 19 komt
geen conducteur, dus er is minder
hulp bij het in- en uitstappen. Ook is er
de angst dat de plekken voor kinderwagens en rollators in lijn 14 bij de
overstap al vol zijn, waardoor ze niet
met de tram meekunnen.

Forenzen en uitgaan
De trambestuurder ziet een gevarieerd
publiek instappen. ‘’s Ochtends heb je
vooral forenzen. Die mensen moeten nog een
beetje wakker
worden en zijn
niet in voor
een praatje. De
toeristen zijn
ook al vroeg
op de been.
In de loop der
jaren zie je het
stuk waarop
de toeristen
reizen, steeds
uitbreiden. Tot
een paar jaar
geleden zat er tussen Artis en Diemen
haast geen toerist in de tram. Toen
begonnen het Oosterpark en de Dappermarkt steeds meer toeristen te trek-

ken. Er kwamen hotels bij Oostpoort
en plots stond de halte daar vol met
rolkoffertjes en door nieuwe hotels
en Airbnb reizen er nu op de hele lijn
toeristen mee.
Overdag zijn er veel buurtbewoners
die even naar de stad, de Dappermarkt of Oostpoort willen. Omdat ik
altijd al in Oost gewoond heb, kom ik
veel bekenden tegen. Dat is erg gezellig. ’s Avonds heb ik natuurlijk veel
uitgaanspubliek. Dan moet ik wel eens
streng zijn als ze met een biertje of een
wijntje in hun hand willen instappen.
Op lijn 9 heb ik gelukkig weinig last
van agressie.’

Mijn lijn
Veel personeel van lijn 9 woont in
Diemen, de Watergraafsmeer of in
Oost. Het eindpunt van de nieuwe lijn
19 komt echter bij Station Sloterdijk en
de lijn verhuist van remise Lekstraat in
de Rivierenbuurt naar remise Havenstraat. Daarom vinden veel van de lijn
9 medewerkers de reistijd naar lijn
19 te lang worden en hopen ze op een
plekje lijn 3, 4, 12 of 14. Die blijven nog
in de Lekstraat.
‘Natuurlijk gaat er voor mij veel veranderen in mijn woon-werkverkeer. Ik
werk nu 17 jaar bij het GVB en ik ben
op plaats vijf van mijn lijstje geplaatst:
als reserve op de ‘Lekstraatlijnen’. Het
lijkt veel, 17 jaar, maar er werken veel
oudgedienden bij de tram.
Qua collega’s verandert er ook veel.
Lijn 9 is een heel leuk en hecht team.
Mijn vaste conductrice werkt nog niet
zo lang op de tram, zij moet naar lijn
2 in West. Ik heb lijn 19 niet op mijn
lijstje met voorkeurslijnen gezet. Ik ga
het dus ook missen dat ik door mijn
eigen buurtje kom. Ik ga in de weken
die ik hier nog zit in elk geval extra
van mijn lijn genieten.’. #
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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.
Programma op ma 21 mei (2e
pinksterdag), en op de zondagen 3, 10, 17 en 24 juni en 1 juli:
10.30: Olifantje in de stad (2-4 jr)

do 7 juni 21.30:
Papia – Vanat & Poetry Circle
Nowhere
Zie verder www.oostblok.nl

Badhuistheater
vr 25 mei 20.15, za 26 mei 20.15,
zo 27 mei 17.30:
Reprise - Mike’s Badhuistheater
presents ‘Entertaining Mr. Sloane’
by Joe Orton
za 2 juni 20.15:
The AATG presents two one-act
plays
za 16, zo 17 en ma 18 juni 20.15:
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VARISCOOP (videokunst)
Een project van stichting Polderlicht i.s.m. Lima
vr 25 mei 15.00 – 18.00:
In Utero – Natasja Boons
vr 25 mei 20.00 – 23.00:
Alsof het gedrukt staat:
De Kretenzers
zo 27 mei 14.30 – 16.00:
Tell mama we’re late zingt Evening
rise: lullabies from around the
World
wo 30 mei 20.00:
Operatie Steenbreek
wo 6 juni 20.00 – 22.00:
Talkshow: Dwars door Oost in de
Jungle
zo 10 juni 14.30 en 16.30:
AFVAL: From Trash to Treasures
Een circusvoorstelling van Boost
wo 20 juni 09.00 – 11.00:
Het Gezonde Theehuis
Zie verder www.jungle.amsterdam

Tropenmuseum

Spookje
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
23 en 30 mei, en 6, 13, 20 en 27
juni:
14.00: Tovenaar Flierefluiter in het
heksenbos (4-8 jr)
Het middagprogramma duurt van
14.00 tot 16.00 uur!

Dichterbij Carré - John & Marco
Zie verder www.badhuistheater.nl

Jungle Amsterdam
ma 28 mei, 4, 11, 18 en 25 juni
20.30 – 01.00:
Kizomb Evolution Dance & Ecofood
Danslessen en aansluitend dj’s

---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 26 aug 2018:
Afrofuturism
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)

in Kinderrijk, Mauritskade 56:
zo 17 juni 11.00:
Oma en Liesje gaan naar zee (2
t/m 8 jr)
Meer info www.demammies.nl

Evening Rise

Fiep Fiep Vogeltje

Oostblok
Alle voorstellingen tenzij anders
vermeld: Sajetplein 39
wo 23 mei 11.00:
Fiep Fiep Vogeltje - Judith Sleddens en Stichting Twee-Ater (2+)
vr 25 mei 11.00:
Mappamondo – Dadodans – Gaia
Gonnelli (2+)
vr 1 juni 21.30:
Frégoli – Lilou Dekker

elke wo 15.00 – 15.30:
Voorlezen (4-7 jr)
do 24 mei en 28 juni 10.00 –
12.00:
Tablet Café
Elke 4e donderdag van de maand
za 26 mei en 16 juni 11.00 –
13.30 en 14.30 – 17.00:
Workshop schrijven Renée en Eva
Kelder
di 5 juni 10.45 – 11.45:
Voorlezen in het Turks voor
ouderen
Elke 1e dinsdag van de maand
do 7 juni 15.30 – 17.00:
Kinderschrijfcafé met Renée en
Eva Kelder
Elke 1e donderdag van de maand
vr 8 juni 10.30 – 12.00:
English Spoken: The Essex Serpent
van Sarah Perry
za 9 juni 13.30 – 14.45:
Workshop over het prentenboek
Roef (3-7 jr)
wo 13 juni 10.00 – 10.30:
Boekstart Peutercafé (0-2 jr)
Interactief muziekprogramma
voor de allerkleinsten
wo 13 juni 10.30 – 11.00:
Boekstart Peutercafé (2-4 jr)
Interactief muziekprogramma
voor peuters
Meer info: www.oba.nl

Q-Factory

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

elk weekend en elke dag in
de schoolvakantie van 12.00 –
16.00:
Een creatieve reis rond de wereld
zo 20 mei en 17 juni 14.00 –
15.00:
Rondleiding Fashion Cities Africa
Elke derde zondag van de maand
27 mei en 24 juni 14.00 – 15.00:
Rondleiding Body Art
Elke laatste zondag van de maand
zo 10 juni 14.00 – 15.00:
Rondleiding Heden van het slavernijverleden
Elke tweede zondag van de maand
Meer info: www.tropenmuseum.nl

OBA Javaplein

Love scene uit Mr Sloane

OBA Linnaeus

di 22 en 29 mei, 5, 12, 19 en 26
juni 20.00:
Countdown Café
Iedere dinsdag
wo 23 mei 20.30:
Earth, Wind & Fire Experience Ft.
Al Mckay
do 24 mei 20.00:
Off The Record Jamsessie
do 24 mei 20.30:
Big Daddy Kane
vr 25 mei 20.00:
Pubquiz
vr 25 mei 20.30:
A Tribute to Ray Charles

De Mammies

Wekelijks op maandag
di 22 en 29 mei, 5, 12, 19 en 26
juni 19.30 – 21.30:
5Rhythms dansworkshop
Info en aanmelding: jaikwildansen@gmail.com
Wekelijks op dinsdag
do 31 mei, 7, 14, 21 en 28 juni
09.00 – 11.00:
Voor alle moeders in de Dapperbuurt
Gezellige koffie / thee ochtend
met info en kleine workshops
Wekelijks op donderdag (behalve
in vakantie)
wo 23 mei 20.00 – 22.00:

Elke donderdag oneven week
do 7 juni 17.00 – 18.00:
OBA Live met Theodor Holman
za 9 juni 11.00 – 12.15:
Workshop over het prentenboek
Roef (3-7 jr)
za 16 juni 14.30 – 16.00:
Op de Stip (buurtparlement)
Meer info: www.oba.nl
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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)
nb niet in vakantie
elke wo 15.00 – 15.45:
Voorlezen en bewegen of knutselen (3-7 jr)
elke vr 10.00 - 12.00:
Spreekuur Samenspraak
do 7 en 21 juni 10.00 – 12.00:
Leesclub Makkelijk Lezen

Earth, Wind & Fire Experience Ft. Al Mckay
do 31 mei 20.30:
Slim Cessna’s Auto Club
wo 6 juni 20.30:
Het Amsterdams Monopolytoernooi
do 7 juni 20.30:
Cordovas
do 7 juni 20.30:
Q-Cinema: Dazed and Confused
wo 13 juni 20.00:
FAQ Popquiz
vr 22 juni 20.00:
Pubquiz
za 30 juni 20.30:
La Coka Nostra

Zie voor prijzen en meer info:
www.q-factory-amsterdam.nl

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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Gebouwenpuzzel
Puzzelmaker: Hansje Galesloot / Foto’s: Stadsarchief Amsterdam

Op de foto’s staan tien gebouwen uit Oost die verdwenen zijn of van
functie veranderd. Ze staan of stonden allemaal in het verspreidingsgebied van Dwars: Watergraafsmeer, Transvaal, Oosterpark, Oostpoort
of Dapperbuurt.
Vul de oude naam van het gebouw in.
In de zwarte vakjes komen spaties.
De letters uit de genummerde vakjes leveren samen een spreuk op van een bekende
inwoner van Betondorp.
Mail de spreuk voor 15 juni 2018 naar dwarskrant@gmail.com.
De winnaar ontvangt een boekenbon van 25 euro.
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Even terug in de tijd
Tekst: Méland Langeveld | Illustraties: Judith

Dit jubileumnummer staat in het teken van verleden, heden en
toekomst. In deze ‘Onalledaags’ grijp ik terug naar het verleden
met enkele stukjes die ik halverwege de jaren tachtig van de
vorige eeuw schreef. Nog in een schrift vastgelegd in een tijd
dat er nog geen computer was. Ik kwam toen als student
Nederlands in de Transvaalbuurt wonen.

Opnieuw verhuizen?
Sinds gisteren hebben we de sleutel
gekregen van een benedenwoning in de
Transvaalbuurt. Het is een oude woning
die we flink aan het opknappen zijn.
‘Even uitrusten?’ oppert m’n vriendin.
We nemen plaats in de tuin, draaien
ieder een shaggie.
Aan de overkant op één hoog staat een
vrouw voor het raam te kijken. Ze draagt
een vale bloemetjesjurk. Haar zwarte
haren heeft ze vol zitten met gekleurde
krulspelden. Met moeite schuift ze het
raam omhoog en steekt haar hoofd naar
buiten.
‘Gaan jullie óók verhuize?’
‘We hebben net de sleutel van deze woning gekregen mevrouw.’
Ze fronst haar wenkbrauwen. Haar
gezicht is zwaar opgemaakt.
‘O, ik mot d’r uit. Renovasie. Motten die
woninge niet gesloopt worde dan?’

Ik schat haar een jaar of vijftig. ‘Voorlopig wordt hier nog niet gerenoveerd
mevrouw.’
Haar gezicht ziet er doorleefd uit. Zelfs
de make-up kan het niet langer verbloemen.
‘Nou, ik ben blij dat ’k weg ken. Met al die
Turke en Marokkane. Dat eten stink zó.’
Haar gezicht vertrekt daarbij in een
grimas.
‘Wij vinden het hier juist een leuke
buurt, veel verschillende nationaliteiten.’
Terwijl ik de buurt aan het aanprijzen
ben, besef ik dat het weinig zin heeft.
Haar houding verraadt dat ze niet in
mijn verhaal geïnteresseerd is. Ze schuift
het raam met moeite naar beneden en
loopt er hoofdschuddend van weg.
Dit is vast een ouwe, verstokte Transvaalbewoonster?

Vliegeren?
Het is aan het eind van de ochtend al tamelijk heet in de tuin. In de schaduw van
de lindeboom drink ik een bak zwarte
koffie. Op driehoog in de hoek van het
binnenterrein speelt zich een amusant
tafereel af. Vanaf het balkon probeert
een kind van een jaar of negen een papieren vogel op te laten. Zijn speelterrein
is tot pakweg één bij vier meter beperkt.
De vlieger bengelt aan een stuk touw
voor het raam van de benedenburen. Beteuterd kijkt hij naar het grote klos touw
en de bruine arend onder hem. Hoe krijg
ik dat ding daar boven aan de hemel, zie
ik hem denken. Dat heeft hij ongetwijfeld
weleens op de televisie gezien.
Na een halfuurtje van afwikkelen en
opwinden van het klos touw en daarbij
de vlieger van begane grond tot driehoog
heen en weer te hebben laten gaan, gooit
de jongen het probleemgeval naast zich
neer. Hij trekt z’n rollerskates met ‘turbogeluid’ aan en manoeuvreert heen en
weer over het met wasgoed vol gehangen
balkon. Het ‘turbo-geweld’ weerkaatst
tussen de vier opstaande gevels van het
binnenterrein.
Enkele minuten later trapt hij de skates
uit en smijt er één over de balkonrand.
Beneden sneuvelt een ruit. Hij trekt aan
de keukendeur, maar die geeft niet mee.
Hij schreeuwt en krijst. Niemand reageert. Van angst trapt hij tegen de

keukendeur en tegen de metalen vuilnisbak. Het haalt niets uit. De deur blijft gesloten. Dan kruipt hij in een hoek ineen
en huilt hartverscheurend.

‘Ik mot ook
dood’
Vandaag is het een hete dag. Ik loop de
deur uit naar buiten. De hitte slaat me
flink in het gezicht. Mijn trouwe viervoeter slentert achter me aan, de warmte
overvalt ook Elsa want ze sukkelt meer
dan ooit. Haar zwarte vacht is in de felle
zon een ondraaglijke last, en samen eisen
we de schaarse schaduw op.
Op de hoek van de straat houdt een
vrouw ons staande. Ze staat op afgetrapte pantoffels en draagt een tot op
de draad versleten winterjas. Ze stinkt
zodanig dat ik er misselijk van word.
‘Hoe oud is-tie hond?’
‘Ze is elf,’ zeg ik trots.
‘Elf maande.’
‘Nee mevrouw, zo jong ziet ze d’r toch
niet meer uit!’
‘Is ’t een wijffie? Ik hed ook ’n hondje’,
maar nou is-ie dood. Ik mot ook dood,’
klaagt ze en strompelt door.

Een pak Douwe Egberts
Samen lopen we naar de buurtsuper van
Joop. Helaas verbiedt een gebodsbordje
Elsa de toegang tot het pand. Ik laat haar
achter maar weet dat ze de zaak toch
binnendringt. Ze hoeft maar voor de
elektronische verklikker te gaan staan en
de deur opent zich vanzelf.
Het is druk in de zaak; de kassa’s zijn
weer eens onderbezet.
En er is vanmiddag ook weer eens consternatie: een agent slaat een vrouw in
de boeien en voert haar af. Haar prooi:
een pak Douwe Egberts. Joop heeft zijn
ogen niet in zijn zak zitten en menigeen
verliest bij hem het graaispel.
Inmiddels sjokt Elsa naast me mee. Gelukkig kent Joop haar.
‘Ze wordt al oud maar blijft ondeugend,’
zegt hij lachend.
‘Ja, ze houdt van gewoontes,’ voeg ik er
onnodig aan toe.
Daarmee is de kous als gewoonlijk

afgedaan en mag Elsa het laatste gedeelte
wachtend in de rij met me doorbrengen.
Bij het afrekenen, blijk ik niet over de
nodige duiten te beschikken. Ik pak een
paar artikelen die ik toch niet écht nodig
heb en geef ze aan het kassameisje. Dit
overkomt me net iets te vaak!
Elsa sloft achter me aan naar huis. Ik
hoef niet achterom te kijken, het tikken
van haar nagels op het trottoir geeft haar
positie nauwgezet aan. En zelfstandig
oversteken kan ze al jaren!

Aanbieden in gesloten zak
De in sjofel pak gestoken man, van naar
ik schat een jaar of vijftig, klimt met
beide voeten op een fiets die tegen een
container aanstaat. Hij duwt de deksel
open en steekt zijn ongeschoren kop
naar binnen. De inhoud van de groene
container komt volgens het er slordig
opgespoten opschrift: ‘ten goede aan
hulpbehoefenden (met een f) in de Derde
Wereld, ook voor Roemenië.’ Dit aldus de
mij onbekende stichting Kici.
Met twee vuilniszakken kledij in mijn

Meer ‘Onalledaags’
en aanverwante
verhalen lezen:
www.melandlangeveld.nl

hand sta ik naast de container te wachten. Ongestoord blijft de man de inhoud
inspecteren. Voorbijgangers kijken maar
besteden er niet lang aandacht aan.
‘Zullen we ’m d’r maar ingooien?’ zeg ik
net iets te hard tegen mijn vriendin.
De verlopen kop komt naar buiten.
Met een verwilderde blik in zijn ogen
staart hij me aan. Dan waggelt-ie weg,
werpt nog even een stuurse blik naar
achter en verdwijnt om de hoek.

Sultan de sul
De zon schijnt fel. De hitte van de vorige
dag hangt nog in het huis. Ik loop de
tuin in, maar daar is het nog heter. Op
tweehoog aan de overkant blaft een
hond. Elke keer als de hond een kat ziet,
blaft hij de longen uit zijn lijf. Het lijkt
erop alsof zijn leven ervan afhangt. Elke
dag hetzelfde treurige tafereel. Steeds
weer katten die hij moet verdrijven. Wat
een vermoeiende levenstaak heeft hij op
zijn schouders genomen. Helaas trekt de
doorgewinterde huiskat zich niets van
deze grote herdershond aan. Die bevindt
zich toch veilig achter tralies ergens ver
boven hen.
De hond, Sultan noemen ze hem, zit
opgesloten op een balkonnetje van één
bij vier meter vanwaar hij dagelijks
zicht heeft op de tuinen in het omsloten
huizenblok. Met uitzondering van de
twee keer per dag dat hij het balkon mag
verlaten voor een ‘blokje om’, waar hij
zijn drol ergens pontificaal midden op de
stoep kan deponeren. Het enige vertier
voor de hond vormen de stuk of twintig katten die het blok rijk is. Elke keer
trapt Sultan er weer in. Zijn balkonnetje
verdedigt hij met man en macht; er zou
toch eens een kat bij hem op het balkon
komen... Zelfs met deze hitte houdt
Sultan het niet voor gezien. #
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Blijven bewegen tot meedoen
Tekst: Arie van Tol | Fotografie: Dineke Rizzoli

‘Het gaat echt de goeie kant op met de samenwerking tussen de
verschillende organisaties die betrokken zijn bij lokale zorg en
welzijn.’ Gury Douma, directeur van Dynamo, zegt het halverwege het interview met bijzondere nadruk. In het gesprek
komen ook meer kritische opmerkingen langs.
Jarenlang was Dwars door de buurt
organisatorisch ondergebracht bij
Dynamo. Sinds vijf jaar is Dwars
onafhankelijk, maar de banden tussen
Dwars en Dynamo zijn nog nauw. Er
is in elk nummer van Dwars een vaste
Dynamo-pagina. In de Dynamovestiging Post Oost houdt Dwars haar
redactievergaderingen. Het overdekte
fietsenhok achter de Kamerlingh
Onneslaan 34 is ook van Dynamo. Hier
worden de 24.000 Dwarsexemplaren
opgestapeld en van daaruit over de
buurten te verspreiden. Onmisbare
plekken zijn het voor Dwars.
De belangrijkste reden echter om in
dit jubileumnummer Gury Douma aan
het woord te laten is dat het sociale
domein in Dwars een hoofdthema was,
is en ongetwijfeld zal blijven. Met Gury
bespreek ik de ontwikkelingen in het
welzijnswerk van de afgelopen vijftien
jaar.

Energie
In 2007 ontstond Dynamo uit een fusie
van drie welzijnsinstellingen in Oost.
Met de naam die toen is gekozen, Dynamo, is Gury nog altijd erg tevreden.
‘Het bewegen, de energie die in het
woord besloten ligt, vond en vind ik
heel passend. Bewegen tot meedoen,
het credo van Dynamo, is echt ons
streven.’
Op de vraag hoe de aantallen medewerkers zich verhouden tot de begintijd valt moeilijk antwoord te geven.
‘Eerst hadden we nog kinderdagverblijven en naschoolse opvang, die we
moesten overdragen aan een andere
partij. De vergelijking is dus moeilijk
te maken. Maar nu zijn er zo’n 350 betaalde medewerkers, 500 vrijwilligers
en 250 stagiairs. Ongeveer tweederde
daarvan beweegt zich in Oost.’ Dynamo is daarnaast actief in Zuid, West
en Centrum.

Participatie
‘Dynamo is er vooral voor mensen
die het (even) niet redden, die aan de
kant staan of dreigen buitengesloten te
worden. Wij stimuleren bewoners om
actief deel te nemen aan de samenleving. Wat we doen is met veel termen
aan te duiden: preventie, eigen kracht
ontwikkelen of herwinnen, empowerment, talentontwikkeling, versterking
sociaal netwerk en het bieden van een
vangnet.’
We streven naar een inclusieve maatschappij, waar iedereen erbij mag
horen. De nadruk op participatie is
evident. Hoe anders was dit nog in
2007, in de nadagen van de zorgzame
samenleving?
‘We moeten spreken van een verzorgingsstaat, die ruim de mogelijkheid
gaf achterover te leunen. Niemand
vroeg je enig initiatief te nemen.’ Gury
frist het geheugen op: ‘De Wet Maatschappelijke Ondersteuning, WMO,
stamt net als Dynamo uit 2007. Daarin
wordt afscheid genomen van de verzorgingsstaat. Als een bewoner aanklopt bij de overheid, wordt er eerst
gekeken wat iemand zelf kan. Vervolgens wie in zijn of haar omgeving hem
of haar zou kunnen helpen. Dan pas
is aan de orde of de overheid een rol

moet of kan spelen.’
Voor burgers is het een ingrijpende
verandering, maar minstens zo lastig
bleek de nieuwe visie voor medewerkers. ‘Niet langer was het motto
‘zorgen voor’, maar ‘zorgen dat’. Waar
de klant voorheen gewild of ongewild
afhankelijk raakte van de overheid en
instanties, is nu juist elke interventie
gericht op het bevorderen van zijn
veerkracht en zelfregie.’ Gury signaleert dat deze verandering overigens
snel is opgepakt in het welzijnswerk.
‘Onze mensen hebben die beweging
snel weten te maken en werken meer
integraal en vanuit nabijheid. Ik zie
dat ze heel goed bezig zijn om bewoners zelf te laten ontdekken en zelf het
voortouw te nemen.’

Zo’n 25% minder
budget beschikbaar
voor welzijn dan
tien jaar geleden
Bezuinigingen
Dat de werkelijkheid weerbarstig is,
ziet Gury natuurlijk ook wel. Er zijn
grenzen aan de eigen kracht en de zelfredzaamheid die van mensen gevraagd
kan worden. Waar we eerst in het
opbouwen van de verzorgingsstaat waren doorgeschoten, gebeurt dat nu op
onderdelen bij de participatiesamenleving ook. ‘Er wordt bijvoorbeeld echt
te veel verwacht van mantelzorgers.
Van hen dreigen sommigen er zelf aan
onderdoor te gaan. Wij organiseren
veel ondersteuning voor mantelzorgers. Het verlicht hun problemen
enigszins, maar de problematiek is er
niet mee opgelost.’
De verandering in het denken over
welzijnswerk ging gepaard met bezuinigingen: ‘De aard van het werk is voor
veel van onze medewerkers veranderd. Tegelijkertijd is er veel bezuinigd: in Amsterdam is er op jaarbasis
nu zo’n 15 à 20 miljoen euro, zo’n 25%
minder budget beschikbaar voor welzijn dan tien jaar geleden.
Bij sommige functies is daardoor de
werkdruk verhoogd, andere zijn helemaal verdwenen. Speeltuinwerkers,
buurtconciërges en de klussendienst
voor ouderen zijn inmiddels al weer
jaren verleden tijd.’
De gevolgen van het verdwijnen van
speeltuinwerkers zijn verschillend.
Op het Mariotteplein gebeurt waar de
overheid op zinspeelt: omwonenden
nemen het initiatief en zorgen voor onbetaald en verantwoord beheer. Maar
als zo’n initiatief er niet komt, is het
gevaar groot dat de speeltuin verwaarloosd en onveiliger raakt.

Overheid
Twee zaken waarin Gury de overheid
tekort vindt schieten, wil ze graag benadrukken. Eerst legt ze uit hoe merkwaardig en contraproductief het is
om basisvoorzieningen voor ouderen
in sterke mate af te bouwen, terwijl
verwacht wordt dat ouderen langer

Gury Douma vindt dat er te veel wordt gevraagd van mantelzorgers

op zichzelf te blijven wonen. ‘Daarbij
hebben ze wel ondersteuning nodig die
zij anders deels in een verzorgingshuis
zouden hebben gekregen.’
En de controledrift van de overheid
lijkt moeilijk in te dammen. ‘De belofte
regelgeving te vereenvoudigen wordt
steevast gevolgd door een nieuw, nog
ingewikkelder protocol, met nieuwe,
nog ingewikkelder regels. Natuurlijk
moet de overheid controleren of wij
wel de goede dingen doen met onze
subsidie, maar dat zou efficiënter
kunnen. In een jaar tijd hebben we
57 beschikkingen en 25 opdrachten te
verwerken. Uiterst tijdrovend.’ Om een
verschijnsel als aanbesteding maakt
Gury zich minder druk. ‘Amsterdam
heeft zich nu eenmaal te houden aan
Europese regelgeving, maar zoekt in
het sociale domein even goed vaak
naar niet al te geldverspillende procedures.’
Zijn organisaties niet vooral elkaars
concurrenten, met name ook bij aanbestedingen? Gury antwoordt zonder
aarzeling: ‘De bedoelingen van de
overheid en de WMO om tot een meer
wijkgerichte aanpak in zorg en welzijn
te komen, zijn geslaagd te noemen. Er
is de laatste jaren veel betere samenwerking tot stand gekomen tussen grotere en kleinere betrokken instanties.
De wijkzorgnetwerken beginnen goed
te functioneren. Er is coalitievorming
binnen de wijk. De eventuele concurrentie bij aanbestedingen is daarbij
van ondergeschikt belang.’

Wel is er te weinig sprake is van het
samenbrengen van de doelgroep van
Dynamo, de mensen die ondersteuning
nodig hebben, en de actieve, sociaal
betrokken, kansrijke bewoners. ‘De
overheid stimuleert de eerste groep
tot een gang naar een buurtpunt, de
tweede groep wordt aangezet tot het
oprichten van een community. Elkaar
tegenkomen is een beleidsdoel dat te
veel alleen met de mond wordt beleden.’

Voorschool
Gury wijdt nog enkele zinnen aan
buurtcentra, buurtpunten, Post Oost
en statushouders. ‘De ondersteuning
van statushouders is belangrijk, het
zijn nieuwe Amsterdammers die er ook
bij horen. We hebben er de afgelopen
jaren veel energie op ingezet en zullen
dat blijven doen.’
Op 1 januari 2018 is de wet op de
kinderopvang geharmoniseerd: wat
wil zeggen dat de voorschoolse opvang
onder die wet is komen te vallen. Met
veel veranderingen tot gevolg, zoals
een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. ‘Mijn wens is dat het SER advies
wordt opgevolgd en alle kinderen
vanaf 2½ jaar recht krijgen op kinderopvang, recht op ontwikkeling. Verder
hoop ik dat we met elkaar oplossingen
en nieuwe vormen van solidariteit
weten te bedenken voor de sterk toenemende eenzaamheid, wat mij betreft
het sociale probleem van deze tijd!’ #
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Vanaf een balkon
Door: Anne Schepers

Om zeven uur ’s avonds was haar
balkon het enige in de straat waar de
zon op stond. Onze voeten, die we tussen de spijlen door gewurmd hadden,
hingen over de rand. Zo zagen de mensen die langs fietsten eerst twee paar
benen bungelen, dan onze lijven op het
balkon, dan onze ogen, die we dichtknepen tegen het felle licht. De rest van
de straat was donker.
Ze woonde in het smalste straatje
tussen de Weesperzijde en de Wibautstraat, waar hoge bomen bijna
alle zonnestralen weerden. Groene
aanslag kroop over de huizen omhoog.
De balkons waren zo dicht op elkaar
gebouwd dat je via de takken van de
bomen naar de overkant zou kunnen
klimmen, zoals de kinderen uit mijn
vroegere lievelingsboek tussen elkaars
slaapkamers deden. In onze gedachten
waren de balkons aan de overkant een
set, waarin toneelspelers steeds op een
ander balkon tevoorschijn kwamen om
hun scènes te spelen: liefdesgeschiedenissen, oude vrouwen met katten,
een moord. In onze gedachten was ik
rijk en kocht ik het leegstaande huis
aan de overkant, zodat we tussen onze
balkons een touwtje konden spannen
om via blikjes met elkaar te communiceren en in een sigarenkistje chocolaa
tjes, sigaretten en tampons naar elkaar
te sturen. We hadden alles al bedacht,
vanaf dat balkon. We kenden alle mogelijkheden.

De onderbuurman stapte zijn balkon
op en pakte me voor de grap bij mijn
voet, die voor zijn uitzicht bungelde.
We bogen voorover om naar hem te
zwaaien, hij liet mijn voet weer los
en stak een sigaret op. Ik deed mijn
haar – het was nog nat – in een knot en
leunde met mijn rug tegen de muur.
Zij nam een sigaret uit mijn pakje, de
rook vermengde zich met die van de
onderbuurman. Ze vroeg hoe het water
had aangevoeld.
Fris, zei ik – ondanks de zomerhitte
was het water van de Amstel nog koud.
Iedere dag nam ik na mijn werk een
duik voor ik naar haar toe kwam.
Iedere dag wilde ze weten of het water
al lauw was, hoeveel boten er voorbij
waren gevaren, hoeveel mensvormige
afdrukken er in de handdoeken in het
gras hadden gestaan. Of de zon precies
zo had geschenen dat hij via de gouden
klok op de Amsteldijk in mijn ogen had
weerkaatst toen ik in het water lag. Ik
vertelde het haar, geduldig. Vandaag
had ik met een collega een glas wijn
gedronken aan de waterkant. Vandaag
was er in het water iets langs mijn
been geschampt, ik wist niet of het een
vis was, of een plant, of de trapper van
een fiets die al jaren onder water lag.
Ze ging naar binnen om een glas water
te pakken. Haar onderbuurman tikte
tegen mijn voet en vroeg hoe het nu
met haar ging. Ik haalde mijn schouders op. Het verbaasde hem zo, zei
de onderbuurman, dat ik nog steeds

iedere avond bij haar op het balkon
kwam zitten.
De jongen waar ik die zomer bij sliep,
begreep het ook niet. Hij woonde in de
Eerste Oosterparkstraat, in een huis
dat binnenkort gesloopt zou worden.
We sliepen in een lege, lichte kamer, op
een matras op de grond. Wanneer ik
er ’s ochtends wakker werd, was alles
beige. Zijn balkon was overwoekerd
door planten en bomen, een stadsjungle. Ik wist niet wat hij overdag deed of
waar hij ’s avonds was als hij me belde.
Als teken van mijn wantrouwen hing
ik de pleister van het bloedprikken
aan een van de spijlen van zijn balkon. Gedurende de zomer verpieterde
de pleister door de regen, het stipje
bloed werd steeds donkerder bruin.
Uit de tests bleek dat we allebei gezond
waren – het gekke was dat iedereen die
zomer lichamelijk gezond werd verklaard, terwijl het in onze gedachten
niet zo voelde.
Ze kwam weer naar buiten. Onder ons,
op straat, gooide iemand in een mechanisch ritme flessen in de glasbak. Op
het kleine stukje Wibautstraat dat we
konden zien, raasden fietsers en auto’s
voorbij. Rechts van ons glinsterde een
klein streepje Amstel. Ik zag haar er
naar kijken, mijn verhalen begonnen
langzaam aan te werken. Nog even en
ze zou vergeten dat ze soms flauwviel
als ze buiten liep. Nog even en ze zou
vergeten dat angst een vriend is die je

omhelst, zodat je voor altijd naast hem
op het balkon blijft zitten. Nog even en
alles zou weer zijn zoals vroeger, toen
ik nog nooit de dapperste van ons twee
was geweest en zij bij de allereerste
zonnestralen de straat op rende en de
Weesperzijde overstak om een duik in
de rivier te nemen.
Zo zaten we naast elkaar, zij met haar
glas water en ik met mijn glas wijn,
kijkend naar de mensen die onder ons
voorbij liepen met hun picknickmanden en hun bierkratten en hun vuilniszakken, naar de auto’s die de scooters
afsneden en de scooters die de fietsers
afsneden. Ik vroeg haar voor de zoveelste keer wanneer ze weer mee zou
gaan zwemmen, zij zei voor de zoveelste keer dat ze wenste dat de Amstel
werd omgelegd, zodat hij door haar
straat liep en ze er vanuit de voordeur
en vanaf het balkon in zou kunnen
springen. Toen de straatlantaarns aan
floepten, rinkelde de fietsbel van mijn
beige jongen ongeduldig onder het balkon. Het gezoem van duizenden stemmen en muggen en boten en lampen
vermengde zich en steeg op, gelijk met
de warme lucht. Nog steeds kan ik niet
zeggen wat ons daar hield, die zomer,
maar het had iets te maken met weten
dat je op één moment tegelijkertijd niet
ongelukkiger en gelukkiger kunt zijn
dan dat. Alles telde twee keer. Het was
hetzelfde, altijd, en toch was het altijd
anders. #

Schrijfwedstrijd
Eervolle vermeldingen:
- Guus Bartholome – Bloembak
- Lila Payens – Herinneringen aan de
Dapperstraat

Ook in derde ronde van schrijfwedstrijd Schrijf Je Straat waren er weer
veel inzendingen. En veel daarvan
waren zeer de moeite van het lezen
waard. De jury bestaande uit Teuntje
Klinkenberg, Maaike Bergstra, Jessica
Swinkels en Arie van Tol vond het
verhaal van Anne Schepers, Vanaf een
balkon, het beste. Nog vier andere verhalen krijgen een vermelding.
Winnaars:
1. Anne Schepers – Vanaf een balkon
2. Sascha Voogd – Nieuwbouw
3. Reineke Schermer - Vluchten kan
niet meer

Van alle inzendingen bij de drie rondes
Schrijf Je Straat werden de tien verhalen geselecteerd voor de bundel Door
Oost. Dit zijn ook de bijdragen die meedingen naar de eerste Oosterparkprijs.
Reinjan Mulder, de man achter Door
Oost en de Oosterparkprijs, heeft een
deskundige jury – Joyce Roodnat, Arie
Storm en Persis Bekkering, - bijeengezocht die zal zorgen dat de prijs van
€ 500,- in de beste handen gaat komen.
De winnaar wordt bekend gemaakt op
het grote feest van het Festival Boeken door Oost, op 26 mei ’s avonds in
Studio K. Meer over dat feest en alle
activiteiten tijdens het festival op de
pagina’s 16 en 17.
In Door Oost zijn verder veertien
verhalen van meer of minder bekende
schrijvers uit oost te lezen. Zij treden
op tijdens het Festival Boeken door
Oost. Een korte schets dan wel recensie van die verhalen is te lezen op de
pagina’s 15 en 18 van deze Dwars.
De genomineerden en hun verhalen:
Derk Fangman – De Burgemeester
Arjen de Wit – Letters
Joost van Tilburg – Petfles
Anne Schepers – Vanaf een balkon
Reineke Schermer – Vluchten
Sacha Voogd – Nieuwbouw
Miriam Verrijdt – Amstelstation
Jouke Turpijn – Voor op de fiets
Lila Payens – Dappermarkt
Marije van Doodewaard - Reitzstraat

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
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Anserini X door Alma Mathijsen
Anserini X gaat over vogelaar Paul. Hij kent alle
vogelsoorten bij naam en betrekt een woning op
een plek bij de uitlopers van het IJ met een grote
verscheidenheid aan watervogels. In de werkkamer is volop ruimte voor de uitbreiding van zijn
nu al rijke collectie vogelaarsboeken.
Ansirini X, ook wel bekend als soepgans, tamme
gans of parkgans, is zijn fascinatie. Deze gans
komt het meest voor in Nederland en vertoont
soms afwijkend gedrag, omdat hij een bastaard
is. Vogelaars zijn daar over het algemeen niet blij
mee, het verkleint het aantal zuivere rasvogels.
Paul is anders, hij houdt van de bastaarden. Maar
wat er vervolgens voor zijn huis op de kade en
in zijn huis gebeurt met de verschillende soorten ganzen en met Paul heeft hij in zijn stoutste
dromen niet kunnen bevroeden. Van het gegak van de ganzen kan hij niet slapen, de
ganzen komen steeds dichterbij. Hoe loopt dit af?
Alma Mathijsen is op vrijdag 25 mei van 20.00 uur - 22.00 uur te gast in Boekhandel
van Pampus. Haar eigen website: www.almamathijsen.nl
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Ik vertrek uit Oost en neem mee
door Auke Kok
Ik vertrek uit Oost en neem mee is een ode aan de
vele bruggen en het thuisgevoel van de schrijver
in Oost. We kennen de Nesciobrug, de Utrechtse
brug, de Schellingwouderbrug, de Berlagebrug, de
houten bruggen in Park Frankendael en de rode
brug op Borneo-eiland, waar de dochters van de
schrijver hele dagen vanaf sprongen in de zomer
van 2008. Maar kennen we ook de ophaalbrug
achter de Omval, een soort dwars geplaatste Magere Brug over een vaag zijwatertje? Al deze bruggen gaan mee in een kistje met de verhuizing van
de schrijver uit Oost. Want wat bruggen doen is
je laten denken en mijmeren. Ze bieden hoop en
gevoelens van weemoed naar het stadsdeel waar
Auke Kok meteen op viel en verliefd op werd.
Sterkte met het afscheid nemen, Auke!
Auke Kok is op zondag 27 mei van 14.00 uur - 16.00 uur te gast in het Lloyd Hotel.
Eigen website: www.aukekok.nl

Verhalen uit Oost
In totaal veertien schrijvers uit Oost zijn benaderd om een verhaal te schrijven voor Door Oost (de derde bundel in de serie
Schrijvers uit Oost). Zij zijn ook te zien en te horen bij één van
de activiteiten die er georganiseerd worden tijdens het Festival
Boeken door Oost.
Van hun verhalen zijn op deze pagina en pagina 17 korte
samenvattende recensies gemaakt door Lennie Haarsma en
Arie van Tol. Daarbij heeft Aldert Bergstra portrettekeningen
gemaakt van de schrijvers.

De Winkel door Eva Posthuma de Boer
In De Winkel neemt de schrijfster ons mee in de
ervaring van winkelierster Maria die is overvallen voor haar winkel in Oost.
Plaats van handeling is een ziekenhuis waar Maria uit haar coma bijkomt, zich langzaam herinnert wat er is gebeurd. Haar vriend Daniel praat
op een meelijdend toontje met haar en alras staat
een rechercheur van politie bij haar bed.
Ze moet foto’s bekijken om de dader van de overval te identificeren. Ze realiseert zich dat ze een
‘onderzoekgeval’ is, die binnenste buiten wordt
gekeerd. Wie is de dader? Wat heeft ze doorstaan
toen ze bij het afsluiten van haar winkel - gevuld
met de erfenis van haar ouders, bestaand uit
servies, lp’s, boeken en een espressoapparaat
- werd overvallen? Hoe gaat ze om met haar
omgeving die haar de identiteit van de overvaller wil opdringen?
Eva Posthuma de Boer is vrijdag 25 mei van 20.00 uur - 22.00 uur te gast in Boekhandel van Pampus. Eigen website: www.evaposthumadeboer.com

De Stad in het Oosten van Daniël Rovers

Paradijs door Henna Goudzand Nahar
In Paradijs staan de pubers Renate en Simon op
het punt het weekend naar hun vader te gaan.
Pubers die eisen stellen en het gewoon vinden dat
hun moeder voor hen rent. Moeder Joyce serveert
het smakelijke Surinaamse gerecht Moksi alesi,
een eenpansgerecht van rijst, vis of vlees, bonen
en groente. Ze mijmert over haar positie van gescheiden vrouw met het weekend alleen voor de
boeg. Ze kijkt door het raam naar buiten en ziet
het uitvaartcentrum tegenover haar flat. Denkt
over haar werk, waarbij ze bij elke cliënt langer
blijft dan de uren die ze ervoor betaald krijgt. Wat
gaat ze doen vanavond? Wat moet ze doen om
niet over zich heen te laten lopen? Haar besluit
om die avond naar dansclub Paradijs te gaan
geeft een verrassende wending aan het verhaal.
Henna Goudzand Nahar is vrijdag 25 mei van 20.00 uur - 22.00 uur te gast in Boekhandel van Pampus. Eigen website: www.hennagoudzandnahar.nl

Ik ben weg van Marijke Schermer

Daniël Rovers laat de ik-figuur in zijn verhaal een
herinnering aan Amsterdam Oost ontfutselen
aan een 90-jarige filosofe, de hoofdpersoon van
de Stad in het Oosten. Van het Muiderpoortstation
wist ze nog de mysterieuze nummering van de
perrons en het opvallende Seinhuisje.
Bij een kop zwarte koffie vertelt de vrouw over
haar leven. Hoe ze haar stad ontvluchtte, om eerst
in Australië, later in de Verenigde Staten te gaan
wonen. Daar werd ze een bekend filosofe. Toen
de Muur viel keerde ze terug naar haar oorspronkelijke omgeving.
Nu is ze ten prooi aan de kwalijke ontwikkelingen in haar land en in haar stad. De uitleg en de
interpretaties van het politieke en maatschappelijke leven zijn voor de ik-figuur onmisbaar bij het
bezoek aan de stad. De lezer krijgt daarom aanwijzingen hoe deze filosofe in de Stad
in het Oosten te vinden.

‘Ik ben van een dromerig kind en een idealistische puber en een optimistische jongeman in een
laffe kale man veranderd en er is geen weg terug.
Die andere versies van mij hebben me verlaten
op een niet te herstellen manier.’
Marijke Schermer geeft met haar verhaal Ik ben
weg vorm aan uitzichtloosheid. Bovendien maakt
ze die uitzichtloosheid voelbaar, door de ik-figuur
zijn zelfinzicht te laten verwoorden, niet in dialogen, maar in zijn gedachten. De eerlijkheid ten
opzichte van zichzelf lijkt niet bepaald constructief te werken.
De ik-figuur is sinds een jaar directeur van een
school, in die rol voelt hij zich verre van gemakkelijk. Zijn vrouw maakt een dagelijkse strip voor
een landelijk dagblad. De strip verraadt een allesbehalve vlekkeloos huwelijksleven. Maar is het de werkelijkheid? En hoe herkenbaar
is het voor de lezer?

Daniël Rovers is zaterdag 26 mei van 16.30 uur - 18.00 uur te gast in Kriterion.
Eigen website: www.danielrovers.nl

Marijke Schermer is vrijdag 25 mei van 20.00 uur - 21.30 uur te gast in de Jungle en
zondag 27 mei van 14-16 uur in het Lloyd Hotel.
Eigen website: www.marijkeschermer.nl
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Het arrangement van Joyce Roodnat

Ik zie de ouder wordende man in het verhaal van
Henk Spaan zitten, daar op het betonnen bankie
op het Javaplein bij café Pleinzicht. Zijn hand
bloedt. Het kleine leed van een eenzame man
die sinds kort niet meer achter het stuur van zijn
eigen autootje mag. En die bij één van zijn eerste
ongemakkelijke wandelingetjes achter de rollator
onderuit gaat.
Hij is net overeind geholpen door een getatoeëerde kerel en mijmert over zijn verleden, over
zijn tijd vroeger in Oost. Met zijn meissie ging ie
wonen in Slotermeer, hij had een kraam op Plein
’40-’45 waar hij horloges verkocht en repareerde.
Al vijftien jaar is zijn vrouw dood, zijn dochter is
ook alweer over de vijftig.
De dochter die is gebeld door een bekende van
hem in Pleinzicht en hem wekt als hij net even is ingedut. ‘Pap, wat is er in godsnaam
met je gebeurd?’

Tineke is teruggekeerd in haar ouderlijk huis
aan de Finsenstraat, waar alles lijkt als vroeger.
Sinds een maand werkt ze op de damesmodeafdeling van de Bijenkorf. Klanten herkennen haar,
spreken haar aan: ze is toch de ex-vriendin van de
beroemde voetballer Ray?
Haar ouders begrijpen niet hoe Tineke het in
haar hoofd heeft kunnen halen om Ray te laten
vallen. Tussen de dure dameskleren speelt zich
een ontluisterende scène af. Is Tineke bestand
tegen de immense druk van haar ouders die haar
willen overhalen die avond ten overstaan van het
televisiepubliek Ray haar jawoord te geven?
De connectie met de filmwereld verraadt zich in
de taal van Joyce Roodnat. De lezer kijkt als het
ware naar een fragment uit het leven van Tineke
dat duidelijk maakt wat de keerzijden zijn van het leven met een beroemde voetballer
en de glamourwereld die daar bij schijnt te horen.

Henk Spaan is zondag 25 mei van 14.00 uur - 16.00 uur te gast in het Lloyd Hotel
O.a. te vinden op website: www.hardgras.nl

Joyce Roodnat is zondag 27 mei van 14.00 uur - 16.00 uur te gast in het Lloyd Hotel.
O.a. te vinden op website: www.nrc.nl

Gedragsexperiment door Erik Rozing

Verstoppertje door Nina Polak

Een psychiater op een forensische poli in Oost
heeft als patiënt Malik, die zichzelf een Top 600crimineel noemt en psychotisch is. Als hij zich
niet laat behandelen is het gevolg een half jaar
celstraf. Het gedragsexperiment in dit korte verhaal met de gelijknamige titel sluit naadloos aan
bij wat de patiënt - Malik dus - zelf bedenkt. Hij
heeft last van paranoïde wanen en concreet van
een djinn die vertelt wat hij moet doen. Zwager
Ahmed maakt zich ongerust, maar Malik wil geen
medicijnen. De psychiater in het verhaal coacht
Malik in het ontrafelen van de wanen, levert
strijd met zijn beroepsgeheim om tot slot – na
een spannende afloop - het gedragsexperiment te
evalueren en de vraag te beantwoorden hoe waan
en werkelijkheid zich tot elkaar verhouden.

Wie droomt er niet van om burgemeester te worden van een dorpje in Frankrijk? Hoe is het als er
geen ontsnappen meer mogelijk is aan je kaalheid
en je jezelf vooral lelijk vindt? In Verstoppertje
blikt een schrijver met een writersblock in het
meest exotische deel van de stad - met onder
andere de bekende junglegeluiden uit Artis - terug
op zijn leven. Op de reizen die hij had kunnen
maken en de gewone echtgenoot of grootvader
die hij had willen zijn. Hij speelt verstoppertje tussen de vissen in zijn aquarium. Net als de kinderen in de dinosaurusglijbaan naast zijn huis. Om
te besluiten dat na het wonen in de stadsdelen
Zuid, West en Noord hij nooit meer zal vertrekken
uit Amsterdam Oost.

Erik Rozing is op zondag 27 mei van 14.00 uur - 16.00 uur te gast in het Lloyd Hotel.
O.a. te vinden op website: www.letterenfonds.nl

The Ruk en Pluk Experience
door Melle Maré
Het volkscafé Ruk en Pluk is met stip de foutste en
leukste kroeg van Amsterdam. Het staat bekend
om zijn geweldige personeel, bizarre aankleding,
doorrookte tapijtjes op tafel en drank tegen oude
prijzen. In The Ruk en Pluk Experience neemt
Melle Maré je een dag lang mee met de nieuwe
Koningin Amalia. De dag begint op de Dam om
06.12 uur als Amalia in het paleis mijmert over de
kroning van haar oma.
Om 09.18 uur ontmoeten we barvrouw Sjaan die
met geld van het Stadsdeel van haar Ruk en Pluk
een authentic safehouse in al global city gemaakt
heeft. Het is de vraag of dat gelukt is. Om 13.10
uur gaat de telefoon in Ruk en Pluk en wordt hoog
bezoek aangekondigd. De dag eindigt als Amalia
met een troosteloze blik in de spiegel kijkt.
Melle Maré is op zondag 27 mei van 14.00 uur - 16.00 uur te gast in het Lloyd Hotel.
O.a. te vinden op website: www.hardgras.nl

Nina Polak is vrijdag 25 mei van 20.00 uur - 22.00 uur te gast in Boekhandel van
Pampus. O.a. te vinden op website: www.uitgeverijprometheus.nl.

Het gouden uur van Marijn Sikken
Een verjaarsfeestje brengt Hester terug bij het terras van het Nieuwe Diep. Daar was het begonnen,
tussen Micha en haar. Ze waren gestopt omdat
dat beter was.
Hester is hoogzwanger. Op het terras in het Flevopark mengt ze zich onder haar vriendengroep en
let vooral op Micha. Herinneringen komen naar
boven. Aan haar periode dat ze kanker had: haar
minnaar Micha die haar als mens tegemoet trad,
haar man Finn die haar voorzichtig benaderde,
als patiënt.
Op het feestje gaat het mis met Micha. Hester
ontfermt zich over hem, weet van Het gouden uur:
dat de eerste drie uur beslissend zijn bij een herseninfarct. Ze gaat met hem mee in de ambulance
naar het OLVG. Ze waarschuwt zijn vriendin
Dewi. In het hoofd van Hester gaat het tekeer, maar ook in haar buik: een schoppende
baby. Wil ze wel moeder worden?
Marijn Sikken is zaterdag 26 mei van 15.00 uur - 16.00 uur te gast in de Linnaeus
Boekhandel. Eigen website: www.marijnsikken.nl

De Gans van Roman Helinski

Een zwart pak van Tjeerd Posthuma

In De Gans is het Oosterpark het decor van een
kortstondige vriendschap van twee migranten:
Ahmed en de ik-figuur. Zij doden de tijd met
elkaar in afwachting van een werkvergunning.
Aanvankelijk hangen ze rond, leunen tegen het
hek: het vergt meer energie dan werken.
Als Ahmed een schaakbord met schaakstukken op
de kop heeft getikt spelen de twee weken achtereen potjes schaak. Altijd kiezen ze hetzelfde
bankje bij de eendenvijver, waar vlakbij ook een
gemankeerde gans zijn thuis heeft.
De nederlagen worden de ik-figuur te veel, ze
stoppen met schaken. De koop van twee tennisrackets leidt tot een nieuwe sportieve periode.
Beginnelingen zijn ze die zelf moeten lachen om
hun onhandigheid op de tennisbaan.
Op een dramatische dag sterft de gemankeerde gans. Alles verandert daarna, ze stoppen met tennissen, krijgen een werkvergunning, gaan aan het werk en gaan elkaar
steeds minder zien. De vriendschap wordt een herinnering.

Portier in een chique hoge flat op Zeeburgereiland word je niet zo maar. Daarvoor moet je een
pak kopen. Met zijn vriend Shaun gaat Marinio
kledingwinkels af. Braaf past hij alle zwarte
pakken die Shaun voor hem uit de rekken haalt.
Uiteindelijk bekent hij dat zwart niet kan, ‘zwart
draag je niet’, dat heeft Megan, zijn vrouw, gezegd
tijdens één van hun eerste nachten. Het wordt
een donkerblauw pak.
Zijn eerste werkdag valt tegen: hij ontmoet nauwelijks bewoners en kan niet genieten van het
uitzicht. De tweede dag is hij zijn lunch van thuis
vergeten mee te nemen. Een bewoonster biedt
hem sushi aan, het restant van de dag ervoor. Een
ongemakkelijk situatie ontstaat als zijn vrouw en
twee kinderen Marinio zijn vijf boterhammen
met kipfilet en mad sauce komen brengen.
Een zwart pak wil hij niet. Maar wil hij wel een pak? Wil hij wel portier zijn? Wil hij
dit leven?

Roman Helinski is op zaterdag 26 mei van 14.00 uur - 15.00 uur te gast in de
Linnaeus Boekhandel. Eigen website: www.romanhelinski.nl

Tjeerd Posthuma is zaterdag 26 mei van 13.30 uur - 15.00 uur in de OBA Linnaeus.
Eigen website: www.tjeerdposthuma.nl
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Programma Festival Boeken door Oost
Vrijdag 25 mei
20.00 uur - 21:30 uur
Alsof het gedrukt staat - De Kretenzers
In Alsof het gedrukt staat krijgen vier kandidaten (de Kretenzers) opdrachten uitgereikt die zij ter plekke moeten oplossen of beantwoorden. De deelnemers oefenen
voor uw ogen hun verbale lenigheid en improvisatievermogen. Ze zullen elkaar willen
aftroeven in vindingrijkheid en esprit.
Marijke Schermer, Krijn Peter Hesselink, Froukje van der Ploeg en Frans Strijards
verschijnen achter de tafel om hun sterke en wellicht onbestaanbare verhalen te vertellen en bij nader inzien blijken ze dan toch waar. Maaike Bergstra gaat dat presenteren. Jan Groenteman verzorgt de muziek.
Jungle Amsterdam - Tweede van Swindenstraat 26
20.00 uur - 21.30 uur
Letters in de Loft
Op de bovenste verdieping van de oude kosterswoning dragen Maartje Wortel, AnneMarieke Samson en Daniël Rovers voor uit werk dat een band heeft met Hotel Arena,
Oosterpark of Oost.
Hotel Arena (restaurant Park) – ’s Gravesandestraat 55
20.00 uur - 22.00 uur
Volledig persoonlijk - Henna Goudzand Nahar, Nina Polak, Eva Posthuma de
Boer, Alma Mathijsen, o.l.v. Roos van Rijswijk
Onder deskundige leiding wordt een discussie gehouden met vier vrouwelijke auteurs,
waar verhalen van zijn opgenomen in de nieuw te presenteren bundel Door Oost.
Het debat heeft als thema ‘je eigen persoonlijkheid in je werk’, oftewel: in hoeverre
verwerk je je ervaring als vrouw of als deel van een minderheid in je werk? Het is een
altijd actueel thema voor een breed (lezers)publiek.
Boekhandel Van Pampus - KNSM-laan 303

Zaterdag 26 mei
10.00 uur - 11.00 uur
Knutsel een verhaal in een doosje - Twirre van Kraaijenoord
Kun je een verhaal knutselen? Ja!
Anja van Linnaeus Boekhandel leest een mooi verhaal voor waarna je zelf aan de slag
mag! Knutsel jouw versie van het voorgelezen verhaal onder leiding van Twirre van
Kraaijenoord, bekend van het atelier Handmade Heaven.
Voor kinderen vanaf vier jaar. Aanmelden is verplicht, deelnemen is gratis.
Linnaeus Boekhandel - Middenweg 29
11.00 uur - 12.00 uur
Naar buiten - Remco Daalder
Wist je dat er dertig soorten zoogdieren voorkomen in Amsterdam? En wel honderdvijftig soorten vogels?
Stadsecoloog, bioloog en schrijver Remco Daalder neemt je mee op expeditie in eigen
buurt en laat je zien dat de natuur dichterbij is dan je denkt! De expeditie begint en
eindigt bij Linnaeus Boekhandel. Geschikt voor jong en oud!
Linnaeus Boekhandel - Middenweg 29
11.00 uur - 13.15 uur
Schrijfcafé 1 o.l.v. Eva en Renee Kelder
Schrijfworkshop met Renee Kelder en Eva Kelder. Onder de bezielende leiding van de
twee zussen kan iedereen met schrijfambities op deze middag aan de slag. Speciaal in
het kader van het festival geven ze een opdracht voor een ultrakort verhaal over Oost.
OBA Linnaeus – Linnaeustraat 44
13.00 uur - 14.30 uur		
Samen Schrijvers uit Oost lezen – Culturele Apotheek
Koffie en thee staan klaar bij de samenleesgroep onder begeleiding van Akke Visser en
Alberdien Engelkes.
Eetlokaal LT – Javastraat 118
13.30 uur - 15.00 uur
Onder vier ogen – Tjeeerd Posthuma, Eva Kelder, Renee Kelder
Tjeerd Posthuma, Eva Kelder en Renée Kelder gaan in gesprek met elkaar over lezen.
Tjeerd leest iets voor uit zijn bijdrage aan de bundel Door Oost, en Eva en Renee vertellen iets over hun ervaringen met ontluikende schrijftalenten. Het intieme gesprek
zal gericht zijn op een divers lezerspubliek.
OBA Linnaeus - Linnaeusstraat 44
14.00 uur - 16.00 uur
Standplaats Linnaeus – Roman Helinski, Marijn Sikken
Standplaats Linnaeus is een meet & greet met een auteur uit de buurt. De vorm van
Standplaats ligt niet vast: plaatjes draaien, verhalen schrijven op verzoek, voorlezen…
er kan van alles gebeuren! Laat je verrassen door auteurs Roman Helinski en Marijn
Sikken die beiden een verhaal schreven voor de verhalenbundel Door Oost.
Linnaeus Boekhandel - Middenweg 29
14.00 uur - 16.00 uur
Amsterdams Beestenboel – Liedewij Loorbach
In het Oosterpark zal een leuk kinderprogramma over wilde dieren uit de stad, georganiseerd worden onder leiding van de schrijfster van het boek de Amsterdamse
Beestenboel, Liedewij Loorbach.
Bij dit initiatief van Athenaeum Boekhandel richt Liedewij Loorbach zich op de stadskinderen uit Oost. Evengoed is het geschikt voor alle leeftijden. Verzamelen om 14.00
uur bij de muziekkoepel in het Oosterpark.
Muziekkoepel Oosterpark

14.00 uur - 15.30 uur
Lezing in beweging – Johan Wakkie, Leonie Everts
Bent u 55+ en zou u graag willen sporten en buurtgenoten ontmoeten? Wilt u meer
weten over het positieve effect van beweging op de hersenen? Dan is deze lezing de
gouden tip! Maak kennis met Goldensports en luister naar het inspirerende verhaal
van Johan Wakkie.
Onder het motto ‘Niet alleen woorden maar ook daden’ wordt er een kort lesje gegeven om een indruk te krijgen van Goldensports (geen sportkleding nodig, wel makkelijke schoenen). Er zijn ook boeken om verder te lezen over dit onderwerp en Linnaeus Boekhandel trakteert na afloop in de prachtige kantine van Hockeyclub Athena
op een kopje koffie of thee.
Hockeyclub Athena - Voorlandpad 13
15.00 uur - 16.00 uur
Een Amsterdams Wiegeleven – Stephan Steinmetz
Java Bookshop en OBA Javaplein presenteren Een Amsterdams Wiegeleven.
Een reeks van baby’s deelt al meer dan vijftig jaar beurtelings dezelfde wieg.
De namen sieren samen met hun geboortedata de bodem.
Stephan Steinmetz onderzoekt de geschiedenis van de wieg en zijn gebruikers – maakten de baby’s de maatschappelijke dromen van hun ouders waar?
OBA Javaplein 2 – Javaplein 2
15.30 uur - 17.45 uur
Schrijfcafé 2 o.l.v. Eva en Renée Kelder
Schrijfworkshop met de Renée Kelder en Eva Kelder. Onder de bezielende leiding
van de twee zussen kan iedereen met schrijfambities op deze middag aan de slag.
Speciaal in het kader van het festival geven ze een opdracht voor een ultrakort
verhaal over Oost.
OBA Linnaeus - Linnaeusstraat 44
16.00 uur - 17.30 uur
Elders - Anneke Brassinga, Tomas Lieske, Asha Karami, Fabienne Rachmadiev,
Anik See
Naar aanleiding van het verschijnen van het veertiende nummer van Terras, een tijdschrift voor internationale literatuur dat gemaakt worden in Amsterdam Oost, met de
titel Elders, is er een programma onder dezelfde titel, gepresenteerd door Anna Eble.
Dichter en vertaler Anneke Brassinga, romancier en dichter Tomas Lieske, dichter
Asha Karami, essayist Fabienne Rachmadiev en de Canadese auteur en radiomaker
Anik See lezen voor.
Marci Panis - Marcusstraat 52-54
16.30 uur - 18.00 uur
Poetry Swing Slam - Gina van den Berg, Ivo de Wijs en Bob Fosko
Boekhandel Van Pampus presenteert de Poetry Spring Slam, waarin steeds drie
dichters het tegen elkaar opnemen onder deskundige leiding van moderator Gina van
den Berg. Deelnemende dichters zijn Ivo de Wijs en Bob Fosko en een aantal aanstormende talenten.
Kompaszaal - KNSM-Laan 311
20.00 uur - 02.00 uur
Dansen door Oost
Van 20.00 uur - 21.45 uur is er een gevarieerd programma, waaronder een quiz van
en met Lidewijde Paris, interviews met schrijvers uit Oost, presentatie van de nieuwe
bundel Door Oost, uitreiking van de Oosterparkprijs aan de winnaar van de Schrijfwedstrijd Schrijf Je Straat en muzikale intermezzo’s van Clemm.
Van 22.00 uur - 02.00 uur is er muziek: eerst een optreden van de groep Mankes,
vervolgens zorgt DJ Mr. Speak voor spetterende muziek.
- Kaarten a 10 euro via website van Studio K – www.studio-k.nu - of aan de kassa
(alleen pinnen)
- Doorlopende entree tot 00.30 uur
Studio/K - Timorplein 62

Zondag 27 mei
14.00 uur - 16.30 uur
Literaire Low Tea - Auke Kok, Melle Maré, Joyce Roodnat, Marijke Schermer,
Henk Spaan en Erik Rozing
In het kader van het Festival Boeken door Oost opent het roemruchte Lloyd Hotel voor
de derde keer haar deuren voor (ontmoetingen met) Schrijvers uit Oost.
Gesprekken over schrijven over je stad, over hoe je geloofwaardige types beschrijft en
over voetbal. Over muziek en inspiratie, over de actualiteit, over buurtautochtonen en
yuppen en over nog veel meer.
Bovengenoemde schrijvers lezen voor en worden geïnterviewd door Schrijvers uit
Oost-redactieleden Maaike Bergstra, Jessica Swinkels en Teuntje Klinkenberg.
Toegang: € 8,00
Lloyd Hotel - Oostelijke Handelskade 34
19.30 uur - 23.00 uur
De schrijver screent – Daniël Rovers
Welke film zou jij programmeren als jij zou mogen kiezen? Dat is de vraag die Kriterion in samenwerking met Athenaeum Boekhandel Roeterseiland aan verschillende
schrijvers heeft gesteld. Het resultaat is de reeks De schrijver screent, waar de relatie
tussen film en literatuur belicht wordt.
Bij de kick-off heeft Daniël Rovers het over Under the Skin, het boek van Michel Faber
dat door Jonathan Glazer naar het witte doek is vertaald.
Toegang: € 8,00
Filmtheater Kriterion - Roetersstraat 170
Voor meer info: www.boekendooroost.nl
De toegang is gratis, tenzij anders vermeld.
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Is er nog Jodendom in Oost?
Levensbeschouwingen in Oost, deel 11
Tekst: Mirjam Ringer | Fotografie: Gerard Valentijn

Veel joodse mensen kwamen vanaf het begin van de 20e eeuw
vanuit de bouwvallige woningen in de oude joodse wijk in het
centrum naar nieuwe woningen in de Watergraafsmeer en de
Indische buurt. In de Transvaalbuurt was er zelfs een joodse
woningbouwvereniging. Wat is er nu nog over van deze grote
gemeenschap?
Ik spreek met rabbijn Clary Rooda en
chazzan, of voorzanger, Helma Blankman, beiden woonachtig in Oost. Rooda:

‘Als rabbijn is er niet zoveel te doen in
Oost, er is geen synagoge meer. Omdat
het grootste gedeelte van het joodse

leven zich thuis afspeelt, is daar geen
rabbijn bij nodig. Van de joden die in
Oost wonen is maar een klein gedeelte
aangesloten bij een joods kerkgenootschap.’

Diversiteit

Maar joods leven is veel breder dan
religie. Het sociale en culturele aspect
is minstens zo belangrijk. ‘Joods zijn
kun je niet in je eentje. De sjabbat en
de feestdagen vier je niet alleen in de
synagoge maar vooral ook met familie en vrienden, maar die vind je niet
meer bij elkaar in een buurt. Als ik in
Oost rondloop, voel ik me altijd lid van
een minderheidsgroep. Dat had ik heel
sterk toen ik nog rabbijn was van Beit
Ha’Chiddush aan de Uilenburgerstraat.
Als ik dan terug kwam van een dienst
op Jom Kippoer (vastendag) en iedereen
hier op terrasjes zag zitten eten en drinken, voelde ik dat sterk.’
Toch zeggen beiden dat ze de diversiteit
in Oost zo waarderen. Diversiteit in afkomst van mensen en in sociale klasse.
Ze kopen beiden graag in Turkse en
Marokkaanse winkels, daar vinden ze
vaak de ingrediënten van gerechten die
ze ook uit Israël kennen. En ze genieten
ook van al het groen in de buurt.

Onderduikers

Rabbijn Clary Rooda en de huidige bewoner van Linnaeusparkweg 18

‘Maar Oost heeft een heel pijnlijk
verleden. Voor de tweede wereldoorlog
woonde er een grote joodse gemeenschap in Oost. Maar die is vrijwel
weggevaagd door de nazi’s. Veel hui-

Wij zijn nog steeds hier
Tekst en fotografie: Rose Bartholomé

Zij kunnen niet blijven en mogen ook niet naar hun eigen land
terug. De vluchtelingen van Wij zijn hier kraakten leegstaande
woningen van woningbouwvereniging IJmere in de Rudolf
Dieselstraat. Omdat de woningen al enige tijd leegstaan, mogen
zij daar tot 1 juni blijven. Een gat in de asielwetgeving staat een
structurele oplossing in de weg.

Haat

AT5 berichtte dat de extreemrechtse
groep de sleutels heeft gekregen van
degene die de woning antikraak huurde.
De gemoederen liepen hoog op. De
politie was aanwezig, maar greep niet
in, tot woede van sommige omstanders.
De krakers hadden al eerder alarm
geslagen over de vooraf aangekondigde
plannen van de extreemrechtse groep.
Door de berichtgeving in De Telegraaf
en aanverwante media kwamen Pegida
en andere fascistische organisaties
enkele keren het buurtje in om met hun
aanwezigheid kenbaar te maken dat
de vluchtelingen niet gewenst zijn. Een
paar dagen later heeft deze groep de
buurt weer verlaten. Het was ze vooral
te doen om de vluchtelingen van Wij
zijn hier in de media neer te zetten als
crimineel. Hun tactiek is om snel ergens
hun haatboodschap te zaaien en dan
weer te vertrekken.

Mag niet terug

Verzet tegen het onmenselijke asielbeleid groeit; de solidariteitsdemonstratie van het
Krugerplein naar de Dokwerker.

Er is een opstootje bij een pand in de
Dieselstraat. Voor het huis scandeert
een groep actievoerders: ‘Nooit meer
fascisme.’ Tussen de ingegooide ruiten
op één hoog wappert de vlag van een
extreemrechtse groep. In de nabijgelegen Dieselstraat hebben vluchtelingen,
die al meer dan vijf jaar rondzwerven,

leegstaande woningen gekraakt. De
extreemrechtse groep zou als actie tegen
de vluchtelingen ook een pand hebben
gekraakt. Op hun website staat dat zij
‘via een sympathisant bij de gemeente’
een lijst hebben gekregen waarop alle
leegstaande woningen in de buurt staan.

Voor de deur van Dieselstraat 6 zitten
leden van het vluchtelingencollectief
te praten met Jasper van Dijk, Tweede
Kamerlid voor de SP, over het gat in
de asielprocedure. Anders dan de pers
vermeldt, bestaat de groep niet uit
uitgeprocedeerde asielzoekers. Want
de afgelopen jaren hebben ongeveer
honderd mensen alsnog een verblijfsvergunning gekregen. Een deel van de
asielaanvragers mag niet in Nederland
blijven, maar kan ook niet terug naar
het eigen land. Het eigen land is in
oorlog, of iemand loopt gevaar vanwege
religie, geaardheid of politieke mening.
Het eigen land wil de asielaanvragers
niet terugnemen. Soms is alleen het

Oost
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dige bewoners hebben daar geen idee
van. Het is heel goed dat in de Transvaalbuurt het museum zonder muren
gezorgd heeft voor informatieborden en
dat daar stadswandelingen zijn.’
‘Toch is er ook veel onbenoemd. Op
de plaats van de grote synagoge op de
hoek van de Polderweg en de Linnaeusstraat is er niets meer dat herinnert
aan die bloeitijd van het Amsterdamse
Jodendom.’ Rooda is een voorstander
van Stolpersteine als herinnering aan
de huizen waar de mensen woonden
die zijn weggevoerd. Ze is blij met het
bordje bij de schoorsteen in Frankendael waar wordt verteld dat daar onderduikers hebben gezeten.

Hier en nu

Blankman waardeert het Jodendom
vooral omdat het zo praktisch is. ‘Het
houdt je in het hier en nu,’ zegt ze. ‘Het
is niet zo bezig met wat er na dit leven
komt. Hoe kan ik hier de wereld verbeteren, dat is ook vervlochten met het
werk dat je kiest.’
Helma Blankman is als vrijwilliger
werkzaam bij de Liberaal Joodse
Gemeente. Ze zingt diensten in verschillende gemeentes in het land. ‘Rituelen
verbinden mensen en dat doet muziek
ook,’ zegt ze. Ze houdt ook van de beperkingen die het Jodendom je soms oplegt,
bijvoorbeeld op het gebied van voedsel.
‘In het zoeken naar beperkingen merk
je dat mensen met veel minder toe kunnen.’
Is er misschien opnieuw ruimte voor
een georganiseerd Jodendom in Oost?
Beide vrouwen zouden dat wel fijn vinden: een kleine gemeenschap in je eigen
buurt. Maar zij vinden het niet meer realistisch. Zelfs een kleine huissynagoge
zoals er geweest is op Linnaeusparkweg
18 (zie foto), is niet meer bereikbaar. #

feit dat je asiel hebt aangevraagd al
een reden om niet terug te mogen. Het
meest Kafkaiaans is dat de vluchteling
een verklaring van de eigen ambassade
moet overleggen waarin staat dat hij of
zij niet terug mag. De ambassade geeft
deze verklaring echter niet, omdat het
land alleen ontwikkelingshulp krijgt
als het meewerkt aan de terugkeer van
vluchtelingen.

Zijn enige misdaad
was dat hij niet
beschikte over de
juiste papieren.
Voortdurende angst

Adam uit Sudan vertelt: ‘Ik vluchtte
voor een warme oorlog, maar nu ben ik
in een koude oorlog terechtgekomen.’
De Immigratie- en Naturalisatiedienst
wees zijn asielaanvraag af. Hij kwam
vier keer in de gevangenis terecht. Zijn
enige misdaad was dat hij niet beschikte
over de juiste papieren. Hoewel Nederland niet als voorwaarde mag stellen
dat iemand in ruil voor opvang meewerkt aan zijn of haar terugkeer, ging
Adam akkoord. Adam: ‘Ik werd nog
liever doodgeschoten in Sudan, dan de
voortdurende angst die ik voel hier in
Nederland.’
De Dienst Terugkeer en Vertrek kreeg
geen akkoord van de ambassade in
Sudan. Adam mag niet worden uitgezet.
Hij valt net als veel anderen tussen wal
en schip. Zij zijn niet uitgeprocedeerd,
maar slachtoffers van een gat in de
wetgeving. #
Voor meer informatie www.wijzijnhier.
org en de link naar Facebook.
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‘Het begon met een dubbeltje’
Tekst en fotografie: Méland Langeveld

In de reeks Sculpturen van Oost het kunstwerk ‘Het begon met een dubbeltje’. Het huizenhoge
kunstwerk is aan de zijmuur van de zogenoemde ‘Dubbeltjespanden’ gemetseld, en vertelt de
geschiedenis van de panden en haar bewoners.
De Dubbeltjespanden aan de Mauritskade zijn de eerste sociale woningen
van Amsterdam. De 28 panden, met
daarin 56 woningen, vormen samen een
zijstraatje van de Mauritskade, en zijn
gebouwd naar een ontwerp van architect Jan Willem Zoutseling.
In 2012 knapte Woonstichting De Key
de woningen grondig op. Ter gelegenheid van deze renovatie, en het 145-jarig
bestaan van de panden, maakte De Key
in nauw overleg met de bewoners dit
kunstwerk mogelijk.

Van mattenklopper tot olifant

De Dubbeltjespanden liggen haaks op
de drukke Mauritskade, verstopt achter
een blinde gevel. Om voorbijgangers iets
van de intimiteit van het korte en smalle
straatje mee te geven, en nieuwsgierig te
maken naar de bijzondere geschiedenis
van ‘De Dubbeltjes’ ontwierp kunstenares Marjet Wessels Boer een huizenhoge, gemetselde letterbak.
Vroeger zaten er in een letterbak bij een
drukkerij zetletters. Op die manier verwijst het kunstwerk naar de krant die
de Bouwmaatschappij tot Verkrijging
van Eigen Woningen (BVEW) uitbracht
om leden te werven voor de bouw van
de Dubbeltjespanden. Later krijgt de
letterbak de functie van toonkast en
worden er souvenirs en pronkstukjes in
uitgestald.

Ook Wessels Boer gebruikt de letterbak
als toonkast. Ze verzamelt persoonlijke en historische verhalen over de
Dubbeltjespanden en vertaalt die in
aluminium silhouetten. De voorwerpen
met een huisnummer zijn aangedragen
door huidige bewoners. Het resultaat
is een bonte verzameling objecten, van
mattenklopper tot olifant. Tezamen
schetsen de silhouetten de geschiedenis

Feit en fictie 

van een unieke plek in Amsterdam. Een
geschiedenis die nog lang niet ten einde
is. Niet voor niets laat de kunstenares
vakken in de letterbak open in afwachting op verhalen uit de toekomst.

Huurprijs van 1 gulden 75

De Bouwmaatschappij tot Verkrijging
van Eigen Woningen (BVEW) is in 1868
opgericht. Doel van de Bouwmaat-

Oost-thriller

Tekst: Melissa Plomp | Illustratie: Ruud Meijer

Ze fietste snel richting huis, moe van de
redactievergadering van de buurtkrant.
Het fietspad tussen de sportvelden was
afgezet met lint. Een agent hield haar
tegen: ‘U kunt omfietsen via de Middenweg.’ Uiteindelijk parkeerde ze
haar fiets tegen de gevel van haar huis
in Betondorp. ‘Er is iets gebeurd bij de
voetbalvelden,’ begroette ze haar man,
‘kijk eens of AT5 er iets over zegt.’ Hij
knikte: ‘Hier: vrouw aangerand, lichaam
dader gevonden in Sportpark Middenmeer.’ Ze plofte geschrokken op de
bank. ‘Bizar, precies zoals in mijn laatste
verhaal voor de krant.’
Ze deed open. Achter haar ruzieden de
kinderen. De man voor de deur toonde
een legitimatie. ‘Van Dam, recherche. Niet schrikken, mijn collega en
ik zouden graag even met u praten.’
De collega glimlachte geruststellend:
‘Fatima Alhoudi.’ Aarzelend wenkte ze
de rechercheurs naar binnen. ‘Sorry, het
is een beetje lawaaiig en rommelig. Mijn
kinderen -.’ ‘Dat geeft niet,’ zei Van Dam.
Fatima knielde bij de kinderen neer.
De rechercheur kwam gelijk ter zake.
‘Gisteren is er een misdrijf gepleegd hier
bij de sportvelden. We werden er op
gewezen dat dit misdrijf sterke overeenkomsten vertoont met een verhaal
dat u heeft geschreven.’ Ze slikte, ‘Dat
was mij ook al opgevallen.’ Van Dam
keek haar onderzoekend aan. ‘Is het u
misschien ook opgevallen dat dit niet
het eerste geval is, dat aan uw verhalen
doet denken?’
Van Dam haalde een lijstje tevoorschijn.
‘Vier maanden geleden hebben wij een
zwaar onderkoelde vrouw uit een gedol-

ven graf op de Nieuwe Ooster gehaald.
Zij beweerde geduwd te zijn. Een paar
weken later is er ternauwernood een
slechtziende verdronken bij de Mauritskade. Bij het viaduct daar iets verderop
is een auto verongelukt nadat er met
de remmen geknoeid is. Een kleine
maand geleden is het lichaam van een
vrouw gevonden in het water van park
Frankendael, zij was vermoord.’ ‘Wacht
even. Wat?! Dat heb ik gemist. En die
andere dingen. Hoe kan ik dat niet gehoord hebben?’ ‘Niet alles is uitgebreid

in het nieuws geweest.’ Ze knikte, niet
meer in staat om iets te zeggen.
Ze zette de tv aan voor haar kinderen.
Van Dam gaf haar een krantenartikel.
‘Dit was voor ons het doorslaggevende
bewijs dat er een verband is met uw
verhalen voor de buurtkrant.’ Zwijgend
nam ze het geprinte artikel aan. ‘BEKENDE VAN POLITIE ONDER METRO
AMSTELSTATION. Een bekende van de
politie die zou getuigen in een liquidatieproces is gistermiddag door nog onbe-
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schappij is goede, betaalbare woningen
voor arbeiders te bouwen die vaak
in duurbetaalde, verkrotte woningen
leven. Het eerste bouwproject zijn de
Dubbeltjespanden, vernoemd naar het
wekelijkse dubbeltje dat de leden van de
BVEW aan contributie betalen. Door het
betalen van de huur en de inleg van dit
dubbeltje zouden bewoners na twintig
jaar eigenaar van hun woning worden.
Dit is uiteindelijk niet gelukt.
De eerste vier Dubbeltjespanden dateren uit maart 1872. Door financiële
problemen bij de bouwmaatschappij
loopt de verdere bouw vertraging op.
Het grootste deel van het straatje is in
1878 gereed. In 1885 zijn de laatste twee
panden klaar. De huurprijs bedraagt 1
gulden en 75 cent per week. De panden
hebben een beneden- en bovenwoning
die elk een eigen toegang hebben. De oppervlakte van de woningen is ongeveer
30 vierkante meter.
Het straatje wordt tegenwoordig hoog
gewaardeerd om zijn cultuurhistorische
betekenis.
De BVEW ging in de jaren zestig op in
‘Onze Woning’ die in 1996 fuseerde met
Woonstichting De Key. De missie van de
BVEW is na 145 jaar onveranderd, want
ook De Key heeft als doel: het zorgen
voor goede en betaalbare huisvesting.
Marjet Wessels Boer (1978) studeerde in
2001 af aan de Gerrit Rietveld Academie,
en opende haar ontwerpstudio. Studio
Wessels Boer verrijkt de openbare ruimte met verrassende objecten of ingrepen
die het publiek thuis doen voelen, gezelschap houden en verwonderen. Vaak is
het werk van Wessels Boer geïntegreerd
in architectuur of infrastructuur. #
Meer sculpturen en/of gedichten lezen:
www.melandlangeveld.com

kende daders van het perron geduwd op
het Amstelstation. Een metro kon hem
niet meer -.’ Trillend liet ze het artikel
zakken, dit was precies haar allereerste
verhaal. ‘Mijn verhalen zijn fictie, ik heb
echt geen idee -,’ fluisterde ze. Fatima
kwam naast haar zitten en legde troostend een hand op haar arm. ‘Dat denken
wij ook niet. Deze dingen gebeurden
na publicatie van uw verhalen, maar
we zijn bang dat iemand die gebruikt
als inspiratie. In ieder geval hopen we
dat u wilt meewerken aan ons onderzoek. Wees voorzichtig en bel gelijk het
alarmnummer als u iets niet vertrouwt.
Uw man - .’ Ze schudde haar hoofd.
‘Mijn man is aan het werk tot vannacht.’
‘Maakt u zich niet al te veel zorgen. We
hebben geen aanwijzingen dat u direct
in gevaar bent. Houdt uw ramen en
deuren gesloten en doet u verder zo
normaal mogelijk. We nemen snel contact met u op.’ De rechercheurs stonden
op. Fatima kroelde in het voorbijgaan
de kinderen door hun haren. Met lood
in haar schoenen liep ze met de rechercheurs naar de deur, die ze stevig achter
hen op slot draaide.
In de woonkamer rilde ze, terwijl ze de
lampen aandeed. ‘Kijken jullie maar
lekker tv, ik ga het eten maken,’ zei ze.
Ze sneed de groenten en zette een pan
met water op voor de pasta. Ze aarzelde
even toen ze de tuindeur op een kier
zette, maar de tuinpoort zat stevig op
slot.
Plots verstijfde ze. Ze holde naar de
woonkamer en opende haar laptop.
Haar nieuwe verhaal was bijna af. Ze
was gestopt met schrijven bij de passage
waarin de insluiper over het tuinhek
klom en via de keukendeur naar binnen
sloop. Haar adem stokte en ze keek naar
de keuken. Haar hart sloeg een paar
slagen over. Was dat de tuindeur die
kraakte? #
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Fortius viert haar 25-jarig jubileum
Tekst: Jo Haen-van Langen – Fotografie: eigen foto Fortius

Op 1 juni 1993 kwam er na 75 jaar een einde aan a.s.v. D.J.K.
en na 65 jaar een einde aan a.v.v. Madjoe toen de twee clubs,
buren van elkaar op Sportpark Middenmeer aan de Radioweg,
fuseerden. Samen gingen ze verder onder de naam
a.s.v. Fortius. Fortius betekent ‘Sterker’ in het Latijn.
Op 1 juni 2018 bestaat a.s.v. Fortius dus
25 jaar. Uiteraard reden voor een feestje
maar ook reden om eens extra aandacht
aan onze club te besteden. In deze 25
jaar is er op het sportpark van alles gebeurd. Talloze verenigingen die er in de
afgelopen jaren hebben gevoetbald zijn
óf verdwenen óf met elkaar gefuseerd,
zoals a.s.v. Fortius. Al zijn er nog best
veel voetbalclubs actief op dit sportpark.

Hoe staat a.s.v. Fortius er anno
2018 voor?

Als club zijn we er trots op dat er
diverse spelers, die bij Fortius hebben gespeeld, zijn doorgebroken zoals
bijvoorbeeld Ryan Babel, nu spelend bij
J.K. Besiktas, en onlangs nog schitterend
in het Nederlands elftal.
Mbark Boussoufa, nu spelend bij
Al-Jazira Club en bij het komende W.K.
uitkomend voor het Marokkaanse elftal
en Oussama Assaidi die bij F.C. Twente
voetbalt. Maar ook Raydell Poepon,
Sergio Zijler en Leroy George hebben bij
Fortius gevoetbald.

Alarcon Vidal. Ook zijn contract is onlangs weer verlengd.
Er is ook een G-afdeling, die geweldig
presteert. Ze zijn al een paar keer gepromoveerd, hebben het vorige seizoen
zelfs de ‘dubbel’ gewonnen. En dan zijn
er 2 enthousiaste damesteams 35+ die
altijd nieuwe leden kunnen gebruiken.
Maar ook de jeugdafdeling draait heel
goed. Ons paradepaardje is het team
13-1 dat in de 3e divisie speelt, daar
uitstekend functioneert en zelfs hoog
op de ranglijst staat. Ook de andere

De Zondag 1 van Fortius, spelend in de
4e klasse, wordt momenteel getraind
door Sergio Hellings. Hij is afkomstig
van Ajax waar hij 3 seizoenen als
assistent-jeugdtrainer heeft gewerkt.
Zijn contract is onlangs verlengd. De
Zondag 1 is momenteel goed bezig, er
zijn nieuwe spelers bijgekomen, afkomstig van de A-junioren.
De Zaterdag 1, ook spelend in de
4e klasse, wordt al -met wat tussenpozen- 12 jaar getraind door Juan Carlos

jeugdteams kunnen een aardig balletje
trappen, de meeste teams spelen in de
hoofdklasse en zijn selectieteams. Dat
alles uiteraard dankzij enthousiaste
en goeie trainers. Fortius heeft weer
een gezicht gekregen en dwingt weer
respect af. De jongens zijn trots dat ze
hier spelen.
Bij Fortius is echter niet alleen het
voetballen belangrijk. Volgens de
jeugdcoördinator is het mentale aspect
minstens zo belangrijk. Dat je jezelf
leert bewijzen, dat je daardoor ook in
de maatschappij je ‘mannetje’ staat. En
uiteraard respect hebben voor elkaar.
Zonder respect geen voetbal! Voetbal is
een sociaal gebeuren, een ‘way of life’.
En je kunt altijd doorbreken. En volgens
hem ‘kan een (slechte) rechtsbuiten
altijd nog een goeie bestuurder worden’.
De club helpt hierbij door ook naast het
voetballen leuke activiteiten te organiseren zoals bijvoorbeeld een kerstdiner

voor de jeugd, waardoor het clubgevoel
wordt versterkt.

Heb je zin om ook bij a.s.v. Fortius
te komen voetballen?

Meld je dan aan bij info@asv-fortius.nl
en je krijgt een uitnodiging om eens
langs te komen. Bij Fortius is iedereen
welkom, we zijn een multiculturele club,
er voetballen momenteel spelers van
wel 23 nationaliteiten. We kunnen o.a.
nog spelers voor het 1e elftal op zowel
zaterdag als zondag gebruiken. Ook is er
ruimte voor vriendenteams op zaterdag
en op zondag.
Wat de jeugd betreft geldt de regel dat
je na aanmelding eerst 2x mag meetrainen. En dan wordt er wederzijds
gekeken of je kan/wilt blijven. Dat gaat
uiteraard in overleg met de ouders, het
kind en de leiding van de club.
We willen ook nog even kwijt dat de
sfeer in de kantine altijd goed is, dat we
een topkeuken hebben en dat de kantine
op trainingsavonden altijd open is.
En zijn er bedrijven die onze club willen
sponsoren, heel graag natuurlijk! #

Op zaterdag 9 juni gaan we het jubileum
vieren met een jeugdtoernooi overdag
en ’s avonds een gezellig feest voor
leden en oud-leden.

Ryan Babel - D1 seizoen 1997 – 1998

Adres:
Sportpark Voorland/Middenmeer
Radioweg 77
(ingang t.o. de Jaap Edenbaan)
Emailadres: info@asv-fortius.nl
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Pianoproject Tamara Transvaal
Tekst: Veronica van Roon | Fotografie: John Turnell

Tien jaar gaf Tamara Kocharian pianoles in Armenië en zong
de sterren van de hemel met een stem die bijna iedereen aan
het huilen bracht! In Nederland leert zij zo snel mogelijk
Nederlands terwijl ze per bakfiets haar drie jonge kinderen
de buurt doorkruist. Maar het bleef jeuken. Ze zou zo graag
haar talent weer doorgeven, hier aan kinderen in de buurt...
Want de muziekschool was voor veel
ouders in Transvaal nog een te hoge
drempel, niet in de
buurt en relatief duur. Ook was daar
geen mogelijkheid de lessen eerst een
tijdje uit te proberen. Dan zijn er de
scholen. Zij bieden kortstondige muziekprojecten die meestal na een paar
weken weer stoppen.
Tamara bleek een gat in de markt! Wij
gingen samen in gesprek met Tugela
85. Zij boden een prachtige ruimte, de
blauwe zaal waar Tamara elke zaterdag
haar lessen zou kunnen starten. Kinderen stonden te popelen om met pianoles
te beginnen, maar de aanwezige piano
stond vaak op de gang en was lastig te
verslepen.
Gelukkig bood de gemeente een startbedrag waarvoor Tamara een elektrische
piano
kon kopen. De eerste drie maanden zouden de kinderen het symbolische bedrag
van 1 euro per keer betalen!

Het ‘pianoproject Tamara Transvaal’
werd een overweldigend succes. Elke
zaterdag had Tamara tien kinderen die
in groepjes van drie of vier een uur les
kregen. Spoedig stroomden de aanmeldingen binnen. Tamara moest zelfs
kinderen op de wachtlijst zetten.
Na vijf maanden planden we de eerste
muziekuitvoering al. Om de ouders van
de kinderen en de buurt te laten zien
wat de kinderen geleerd hadden en ...
om de kinderen hun eerste
podiumervaring te laten beleven!
Het was een warm welkom op de dag
van de uitvoering in de blauwe zaal van
Tugela 85. Diverse ouders hadden voor
cakes en hartige hapjes gezorgd en de
stoelen stonden in een halve cirkel rond
de piano. Al gauw stroomde de ruimte
vol en moesten meer en meer stoelen
worden aangerukt. Alle kinderen waren
aanwezig.
De jongste deelneemster van vijf jaar
beet de spits af en legde haar sierlijke

De Rode Loper op School presenteert

Tamara reikt haar jonge pianisten een diploma en een roos uit

vingertjes zorgvuldig op de toetsen!
Toen durfde de rest ook wel, en een
voor een speelden de kinderen hun
stuk, soms samen met Tamara terwijl
zij hen ondersteunde en bij een foutje
geruststelde.
De uitvoering werd afgesloten met
onder meer een Armeens wiegelied met
fluit, piano en zang van Tamara. Daarna
werden alle deelnemers naar voren
geroepen. Elk kind kreeg een diploma
voor de eerste termijn en een roos! Ook
was er ijs voor alle kinderen, en toen

Bouwen aan een SuperStad

barstte het feestje los. De kinderen renden rond, de tuindeuren stonden open
en er was een warme , vrolijke sfeer.
Ook na het evenement bleven ouders
en kinderen nog gezellig hangen in het
zonnetje voor de
Tugela 85.
En Tamara gaat door met haar project.
Dit was voor haar een echt ‘thuiskomen’
in Nederland: ze kan nu doen wat ze het
liefste wil: muziektalent ontplooien van
kind. #

Stichting Kunsteducatie De Rode Loper op School biedt het
primair onderwijs in Amsterdam Oost een breed programma
cultuureducatie aan. Onder het motto ‘Kunst dichtbij’ worden
programma’s (multi-disciplinair) gemaakt en uitgevoerd met
kunstdocenten en culturele instellingen uit de buurt. De Rode
Loper werkt samen met 28 scholen, en ruim 15.000 leerlingen.

Tekst: Wendeline Thole | Fotografie: Gerald Maurice

Amsterdam is een super stad. Wonen in Oost is super. Maar,
hoe groot is Amsterdam Oost eigenlijk, hoe is Amsterdam Oost
ontstaan? In de lessen SuperStad leren kinderen over de architectuur in hun stadsdeel en ontwerpen ze samen een toekomstige droomstad.
Kunstdocent Gerald Maurice laat kinderen beter kijken naar de bebouwde omgeving. Ze gaan beseffen dat elke stad,
dus ook Amsterdam, tot stand is gekomen door beslissingen van architecten.
Een stad is voortdurend in beweging en
daar heb je zelf invloed op.
Ze leren hoe gebouwen door hun
uiterlijke verschijning een bepaalde
indruk op ons proberen te maken,
zoals bijvoorbeeld de Rembrandttoren.
Ze zien hoe verschillende architecten
aan Steigereiland ‘bouwen’. Foto’s van
bekende en minder bekende gebouwen
uit Amsterdam Oost dienen als inspiratie. Van Amsterdamse School juweeltjes
in de Transvaalbuurt tot en met de
zelfbouwkavels en waterwoningen op
IJburg. Van het ontwikkelingsgebied
de Cruquiuskade tot de revolutionaire
stedenbouw van het Oostelijk Havengebied.
Waar hebben de architecten naar
gekeken? Vorm, kleur, lijnenspel en
ruimtelijke constructies komen aan
de orde. Daarna praten kinderen over
hun droomstad. Hoe ziet die stad eruit?
Waar is die stad? Zwevend in de lucht,
gebouwd op Mars of op ‘de plastic soep’?
Hoe verplaatsen de bewoners zich? Hoe
komt de stad aan energie?
De leerlingen maken een stedenbouwkundig plan en ontwerpen huizen,
kantoren, dansscholen, bruggen en tun-

nels. Ze werken met metaal, kunststof
en karton. De lessen gaan over: creativiteit, (duurzame) oplossingen zoeken,
samenwerken en doorzetten. Tegelijkertijd leren de kinderen met allerlei
gereedschappen omgaan: stanleymessen worden gewoon gebruikt.

Verhalen uit het kinderschrijfcafé in OBA Linnaeus (8+)

Toen jij er nog niet was
(Aan de baby van Renee) - Door: Teun, Amsterdam
Lieve baby ik hoop dat je een mooi leven
gaat hebben. Ik heb dat tot nu toe wel.
Ik ga je tips geven van wat je moet doen
in je leven.
1. Ben lekker eigenwijs als je moeder zegt:
‘Naar je kamer!’ Blijf dan gerust zitten
totdat ze ontploft.
2. Schep heel veel op.

3. Speel met alles wat je ziet
(zelfs een gum, gooi die lekker door
het klaslokaal).
4. Regels zijn om te breken, dus doe wat
niet mag.
Nu ga ik vertellen hoe de wereld er bij
mij uitziet. Iedereen zegt dat de wereld
leuk is, maar eigenlijk is dat niet zo dus
maak er wat moois van!

Toen jij er nog niet was
(Aan de baby van Renee) - Door: Linde, Amsterdam
Lieve baby, ik heb een paar leuke tips
voor je

Kunstdocent Gerald werk al geruime
tijd in het basisonderwijs en ziet dat de
interesse voor wetenschap en techniek
al vaak op jonge leeftijd wordt bepaald.
Het project SuperStad bevindt zich op
het raakvlak van kunst en techniek. Kinderen krijgen de vrijheid om te experimenteren. En daar gebeuren spannende
dingen. Na afloop van de lessen worden
de Super Steden op school geëxposeerd.
Ouders en kinderen dromen verder weg
in deze fantasiebouwwerken. Wie wil
hier nu later niet wonen!! #

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!

Op elke eerste donderdagmiddag van de maand is er in bibliotheek Linnaeus het
Schrijfcafé voor kinderen. De eerstvolgende data zijn 7 juni en 5 juli.
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
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De volgende adverteerders feliciteren Dwars met het jubileumnummer 200
De Meer Tennis: de club voor alle tennissers!
8 nieuwe gravelbanen, geen lange wachttijden
Gerund door enthousiaste vrijwilligers

Kom een keer langs op ons
mooi gelegen tennispark!
www.demeertennis.nl

Met veel zorg en aandacht wordt bij
Arti Plus uw lijst gekozen en gemaakt:

Koekoek! ‘Waar ben je?’
‘Heb jij eens in de week tijd om ouders een luisterend oor
en praktische hulp te bieden? Samen met moeder naar buiten
gaan met haar drie kinderen!’
Help jij het verschil te maken voor Amsterdamse gezinnen? Bel 06 - 351 266 45
of kijk op www.home-start.nl

U komt met uw eigen meesterwerk
en samen kiezen we een lijst,
eventueel mét passepartout en
het type glas dat bij ú past en
uw werk komt de rest van uw leven
te stralen in uw huis.
Ook voor eenvoudiger werk kiezen we
gezamenlijk voor de beste
combinatie om uw werk optimaal
tot z’n recht te laten komen.
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Zes vragen over geluk
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 tweede artikel van deze filosofische reeks zes vragen
over geluk.
Wat is geluk?
Een eerste gedachte: geluk is een
glinstermoment, een toestand waarin
ik me heel kort heel goed voel. Ik word
bijvoorbeeld gelukkig door een bevestiging, een ontmoeting, mijn kind dat
iets geks zegt, of de schoonheid van de
natuur.
We streven naar geluk omdat we ernaar
verlangen. Maar iets nastreven is vaak
aangenamer dan de vervulling ervan.
En ik betwijfel of ik geluk kan ervaren
als ik niets moeilijks of angstigs moet
overwinnen. Ik denk aan mijn bevalling. Veel vrouwen willen pijnloos
bevallen en kiezen voor een ruggenprik
of keizersnede. Volgens mij hebben de
zwaarte van mijn weeën bijgedragen
aan de intensiteit van het geluk van de
geboorte. Ik denk dat momenten van
geluk en ongeluk hand in hand gaan.
Wanneer een object licht vangt zie ik
schaduw. Zonder schaduw heb ik geen
aangrijpingspunten meer. Japanners
brengen imperfectie aan in hun creaties. Door de spanning van het object
verscherpt de aandacht van de kijker.
In een ceremonieel theekommetje zit

een blutsje, een geschilderde bloemtak
is asymmetrisch.
Wanneer een situatie mij niet bevalt
let ik vooral op wat me stoort, zoals bijvoorbeeld het geluid van heipalen. Fijn
als dat stopt.
Geluid, imperfectie, schaduw, mijn associaties verwijzen naar de gedachte dat
geluk goed gedijt dankzij het contrast.
Kan ik me gelukkig voelen zonder dat
ik het weet?
Op minder prettige momenten besef ik
dat ik ‘toen’ wel gelukkig was, maar me
dat niet heb gerealiseerd. Geluk typeert
zich soms in piekmomenten die voorbij
zijn voor ik het weet. Niets wijst me er
dan op dat ik op dat moment gelukkig
ben.
Geluk komt soms spontaan en onverwacht binnen waaien.
Ik besef dat niet uitsluitend bewuste
gelukservaringen de waarde van mijn
bestaan bepalen.
En ze leefden lang en gelukkig?
Stel, je hebt een jaar lang geen verdriet
of ellende. Je voelt je goed. Deze sta-

tionaire toestand van zijn is vanzelfsprekend geworden en noem ik geen
geluk. Op die golven van welbevinden
zit mogelijk een uitschieter van geluk,
een glinstermoment. Een prettig of
rustig gevoel, een continue tevredenheid verschilt van geluk, het is als het
verschil tussen houden van en de roes
van verliefd zijn.
Is geluk maakbaar?
Voor de meeste mensen is het niet meer
vanzelfsprekend om te wachten tot na
de dood om gelukkig te zijn in een of
ander paradijs. Ze willen het eerder
voor elkaar krijgen. Maar geluk, wel
denkbaar en nastrevenswaardig, is niet
maakbaar. De antieke filosofen wisten
dat al. Geluk was iets wat de goden je
gaven of onthielden. In andere woorden: de omstandigheden moesten mee
zitten.
Een gelukkig of geslaagd leven hangt
niet louter af van ons eigen streven
of van onze eigen keuzes. Het meeste
overkomt ons, behalve in ons denken.
Ons verstand is het aspect waarin we
het meest op een god lijken.
Kan ik het geluk een handje helpen
door de manier waarop ik denk?
Ik heb geleerd om dingen waar ik de
hele dag over zou kunnen over piekeren, te zien zoals ze zijn. De tegenslag
verliest aan stuurkracht door mijn
denkkracht. Toen mijn zoon heel klein
was voelde ik me een periode zwaar
en gestrest. Iemand merkte op na mijn
verhaal ‘dat is rot’. Punt. Ik was verbaasd en vond dat ik uitleg moest geven,
desnoods een oplossing verzinnen om
uit de situatie te geraken. Intussen
negeerde ik wel mijn rotgevoel door een
stap over te slaan om me weer fijn te
voelen. Dit inzicht betekende een geestelijke omwenteling. Het probleem is dat
wie per se de emotionele dieptepunten
wil vermijden ook de hoogtepunten gaat
afvlakken.
Een gebrek aan geluk is een probleem
waar ik iets aan wil doen. Mijn onbehagen en gepieker dat me ‘s nachts uit
de slaap houdt komt door mijn onvrede over de werkelijkheid. Sommige
mensen vinden dat een auto of een huis
bezitten de rechte weg is naar geluk.
Maar instant plezier verzwakt met de
tijd. Een project waar ik me aan wil
wijden omdat ik het interessant vind,
kent een tegenovergesteld tijdspatroon.
Het is een investering, ondanks mijn
kronkelweg en het begaan van stommiteiten, die op termijn hoe dan ook wordt
beloond.

Het zijn niet
uitsluitend bewuste
gelukservaringen
die de waarde van
mijn bestaan
bepalen

Anne de Smet tekende haar gesprekspartner

Geluk is niet louter een gevoel, veeleer
een activiteit. Het geluk van de verzamelaar hangt immers samen met de
moeite die hij doet om zijn verzameling samen te stellen, de meevallers, de
verrassingen, de fouten die hij maakt en
hoe hij die recht zet.
Ik denk dat ik meer kans heb om
gelukkig te zijn wanneer ik me niet

zozeer focus op materiële zaken maar
op fijne dingen. Fijne dingen die me
nooit vervelen zitten in de relationele
hoek zoals vriendschap en liefde. Want
naast de geluksmomenten die ik in mijn
eentje ervaar, vind ik gedeeld geluk van
toegevoegde waarde. Ik denk dat het
geluksgevoel voornamelijk uit mezelf
komt, maar niet zonder het contact met
de wereld buiten mezelf. Wanneer ik
iets regel of een fijn gesprek voer kan
ik daar blij tot gelukkig van worden.
Objectieve factoren die bijdragen aan
mijn geluk zijn hoe ik in het leven sta,
de erkenning van de ander en enkele
mensen die me waarderen.
Welke geluksmomenten herinner
ik me?
Als ik mijn leven naga dan schiet er
mij eerst niets te binnen. Nu wel: een
bloesemtuin in Japan. Die totaal nieuwe
wereld heeft op mij een behoorlijke
indruk gemaakt.

Geluk is niet louter
een gevoel, veeleer
een activiteit
Door het geluk van een ander kan ik ook
gelukkig worden. Ik herinner mij mijn
vader die hersenletsel en afasie had. Ik
zie zijn geluk van die dag toen ik hem
vroeg wat hij het liefste wou. ‘Een pils’
zei hij stralend. Van zijn geluk werd ik
gelukkig en nog steeds word ik blij en
ontroerd als ik eraan denk. Geluk kaatst
terug. Ik herinner me het moment waarop het meisje met de moeilijke heup
megatrots de catwalk liep. Ik herkende
haar geluk.
Ben ik op zoek naar het geluk?
Geluk is een sprankelmoment. Het kan
zomaar rechtstreeks bij me binnenkomen en voelt als iets groots in mijn
borst. Maar geluk laat zich niet zomaar
vangen. Wat ik wel doe is, zo goed als ik
kan, mijn gevoel te respecteren. Misschien is het laten binnenkomen van
moeilijke gevoelens waarvan je liever
weg zou lopen wel de sleutel die ook het
deurtje naar het gevoel voor geluk open
zet.
De mens is gelukkig als hij zelf oordeelt
dat hij dat is.
Maar zijn geluk is breekbaar. Hij kan
waarachtig leven met geluksmomenten
als bijverschijnsel. Het valt hem toe,
of niet. Het al of niet slagen van leven
hangt af van een reeks van toevalligheden die buiten ieders controle vallen.
Iedereen wordt geconfronteerd met
sterfelijkheid, kwetsbaarheid, vrienden
die wegvallen of verlies van mogelijkheden. Met de gedachte aan fragiel geluk
waarbij houvast ons ontbreekt, kunnen
we enige moed best gebruiken. #

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. Het zijn voornamelijk
uw antwoorden die gepubliceerd
worden. In een eerste gesprek luister
ik naar u, in een tweede stel ik u gerichte vragen, voor het gezamenlijke
artikel.
Stuur uw mail naar
dwarskrant@gmail.com onder
vermelding van – Vragen aan Anne
De Smet.
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De Groene Vingers van Amsteldorp
Tekst en fotografie: Dick Feenstra

Groene Vingers, een vrijwilligersoranistatie in Amsteldorp,
zorgt voor de tuinen van buurtbewoners die dat zelf niet
kunnen. Ze zoeken vrijwilligers om honderd tuinen nog
beter te kunnen onderhouden, ervaring uit te wisselen en ook
om samen van de oogst te genieten.
Tien jaar geleden had Trudy Kreuger
(1943) een dip. Ze stond voor de keuze:
kluizenaar worden, of zich openstellen voor anderen. Een advertentie van
Amsteldorp Actief gaf de doorslag en
ze werd vrijwilliger bij Groene Vingers.
Maggie van Wouwe (1949) was tien jaar
geleden psycholoog en wilde daarnaast,
iets met haar handen gaan doen, zoals
in de aarde wroeten: ook zij gaf zich op
bij Groene Vingers.

te lopen. Ik zit klaar met pen en papier,
maar als Trudy en Maggie enthousiast
aan hun verhaal over Groene Vingers
willen beginnen, komt buurtgenoot
Chris langs en raken we met hem aan
de praat.

Tuiniers onder elkaar

Ervaring met
tuinieren is niet
noodzakelijk;
interesse voor
groen wel

Met een schep en krat in hun handen
komen ze me tegemoet op het tegelpad
naast nummer 49 aan de Dulongstraat.
‘Jij komt voor het artikel in Dwars...?
Een hand kunnen ze me niet geven
vanwege hun groene vingers. ‘Die zijn
niet groen maar modderig’, zeg ik en
geef hun een hand zoals tuiniers onder
elkaar doen. Zij laten hun kweektuin
zien naast het pad en nemen me mee
naar het schuurtje voor de opslag van
gereedschap. Dan naar een tweede tuin,
die aan de overzijde ligt. Tussen beide
tuinen ligt een plaatsje met stoeltjes en
een tafeltje met parasol, die op deze zomerse voorjaarsdag beschutting biedt.
We drinken thee met koekjes, waar de
chocola door de warmte vanaf dreigt

zijn toen met SOEN begonnen. Dat staat
voor Schoon Opgeruimd En Netjes. Die
wilden de buurt leefbaarder maken.
Daar ligt de omslag. Sinds de huurhuizen in de verkoop zijn, komt er ander
publiek wonen. De zwervers, de dealers
en verslaafden zijn verdwenen en de
buurt is groener aan het worden. Dankzij mensen als Trudy en Maggie.’ ‘Zo is
het wel genoeg, Chris’, vinden de dames
en hij wordt op vriendelijke wijze weggebonjourd, zodat zij aan hun verhaal
kunnen beginnen.
‘Groene Vingers wil een mooiere buurt
maken en helpt mensen die niet zelf

Band met de tuin
‘Rond 1920 kwamen hier de eerste huizen en vanaf 1947 werd het Tuindorp
Amsteldorp gebouwd. Dertig jaar gele-

den was het op deze plek alsof je in een
park woonde, zoveel groen. De jaren
negentig waren een slechte tijd voor de
wijk. Er woonden te veel mensen met
problemen. Het groen verdween en
de zwervers verschenen. Die sliepen
hiernaast, in wat nu de kweektuin is,
onder de coniferen. De buurt verloederde en vervuilde. Een paar mensen

Maggie van Wouwe en Trudy Kreuger

voor hun tuin kunnen zorgen. We
doen het onderhoud, de inrichting, het
snoeien en beplanten van zo’n honderd
tuinen in Amsteldorp. Als vrijwilliger
verzorg je met zijn tweeën drie keer
per jaar dezelfde tuin. Op die manier
krijg je een band met de tuin en contact
met de bewoner. Ervaring met tuinieren is welkom, maar niet noodzakelijk;
interesse voor groen wel. We hebben de
kennis in huis en als het nodig is gaan
we op cursus.’

Winkelwagen
Elke woensdag gaan ze aan de slag. Regelmatig wordt er gekookt met wat de
tuin opbrengt en eenmaal in de maand
wordt er een drankje of een vergadering georganiseerd door Amsteldorp
Actief, waarbij vergoedingen aan de
vrijwilligers worden uitgedeeld.
Groene Vingers is een onderdeel van
Amsteldorp Actief, een buurtcollectief
en wordt gesteund door IJmere en
Rochdale en het stadsdeel. Er zijn koffieochtenden en broodlunches in het
Hoekhuis op maandag en vrijdag van
10.00 tot 13.00 uur. Ook doen ze buurtgesprekken, houden alleenstaanden
gezelschap en hun nieuwste project is
de Winkelwagen. Dat is een minibusje
dat op dinsdag en donderdagochtend
mensen thuis ophaalt om die naar verschillende winkels te brengen.
Met een tas vol pootgoed, neem ik afscheid van Trudy en Maggie, dames met
groene vingers. #
Amsteldorp Actief: 06 27301404 of
amsteldorpactief@gmail.com en www.
amsteldorpactief.nl

Ratten ondermijnen de straat
Tekst: Kirsten de Wit | Fotografie: GGD Amsterdam

Losse stoeptegels, met diepe gaten eronder. Vaak afgedekt met
rubberen matten om te voorkomen dat er iemand struikelt.
Steeds vaker zie je ze. Vooral in de Transvaalbuurt, Oosterparkbuurt en Indische buurt. Hier is de rattenplaag in de afgelopen
jaren behoorlijk toegenomen. Een probleem dat moeilijk is om
op te lossen, maar zeker niet onmogelijk.

Gangenstelsels
Het probleem doet zich met name voor
in buurten met vooroorlogse huizen.
De meeste verzakkingen zie je tegen
de gevel aan. Een teken dat er mogelijk
een probleem is met de woning zoals
schade aan de riolering of ventilatieroosters. Bij veel van deze woningen zijn de kruipruimtes met elkaar
verbonden. Via de kapotte rioleringen
en de toegang tot de kruipruimtes kunnen de ratten zich snel verspreiden en
maken zij hele gangenstelsels onder de
stoep. Voeg hieraan toe dat er regelmatig etensresten op straat worden
gegooid en je begrijpt waarom de rattenpopulatie zo explosief kan groeien
in de stad.

Eten op straat

De rat zelf is niet het probleem, maar problemen aan woningen en het gedrag van mensen

In de Transvaalbuurt West past men
daarom nu een integrale aanpak aan.
Dat merken de bewoners nu er zelfs
lokdozen met gif worden ingezet om de
dieren te vangen.
De rat zelf is niet het probleem, maar
geeft aan dat er ergens anders een
probleem is, aldus de GGD. Dat er door

heel Oost een ecologische verbindingszone langs het spoortalud loopt waar
ook veel rattengezinnen huizen, wordt
dan ook niet gezien als oorzaak. Problemen aan de woningen en problemen in
het gedrag van mensen maken dat er al
lange tijd sprake is van een overlastgevende situatie.

In de Transvaalbuurt West, dat is alles
ten westen van de as Maritzstraat,
Krugerplein en Schalk Burgerstraat,
werken het stadsdeel, de GGD, de woningbouwcorporaties en VVE’s samen
om de rattenpopulatie terug te dringen
en daarmee de schade aan verharding te verminderen. Er is afgetrapt
met een bewonersbijeenkomst op 29
januari. Belangrijkste boodschap van
de bewoners was: doe iets aan het eten
dat op straat wordt gegooid. Met de
stedelijke campagne ‘Rat in je buurt’
zijn bewoners vervolgens opgeroepen
om schade en rattenoverlast te melden
en geen eten meer op straat te gooien.
Woningen worden door de GGD gecontroleerd op gebreken zoals kapotte
ventilatieroosters en rioleringen. Ook
inspecteren zij tuinen en de straat op

rommel en vuil dat ratten aan kan trekken. Mankementen aan de woningen
worden zo snel mogelijk hersteld door
de woningbouwverenigingen en VVE’s.
En onlangs zijn er door de GGD vangdozen geplaatst in de kruipruimtes van de
woningen. De gemeente zorgt ervoor
dat de ondergrondse containers heel
zijn en goed afsluiten, zodat ratten er
geen toegang toe hebben.

Terugdringen
U kunt zelf invloed uitoefenen op de
resultaten van deze aanpak. Wat kunt
doen? Meld u het wanneer u ratten in
uw tuin of op straat ziet en wanneer u
ernstige verzakkingen tegen komt op
straat. Dit kan via de website van de
gemeente met een melding openbare
ruimte, via het telefoonnummer 14 020
of via de app Verbeter De Buurt. Ook
als u afvaldumpingen ziet, geeft u dit
dat dan door aan de gemeente. Ga er
wanneer er vuilnis naast de container
staat niet meteen van uit dat deze vol
is. Soms zit er alleen een zak klem en
kunt u deze alsnog doorduwen. Mocht
dit niet lukken, gooit u dan uw vuilniszak in een andere ondergrondse
container. In vuilnis vinden ratten namelijk voeding. Woont u op de begane
grond en zijn er mankementen aan
uw kruipruimte, zoals kapotte ventilatieroosters of riolering, laat dit dan
repareren. Het zou mooi zijn als door
deze samenwerking de rattenoverlast
kan worden teruggedrongen. Resultaten hiervan worden bekend gemaakt in
een volgende bewonersavond die later
dit jaar zal plaatsvinden. #
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Zorg goed voor onze stad en
voor elkaar
Tekst en fotografie: Dick Feenstra

De woorden zijn van Eberhard van der Laan in zijn afscheidsbrief van 18 september 2017: ‘Zorg goed voor onze stad en voor
elkaar’. Maar hoe zorg je goed voor de stad als je al zo lang
hoort over vervuiling, opwarming en uitputting. Goed voor
elkaar zorgen lijkt makkelijker.

Schiphol blijft uitbreiden. Of over een
continent pastic, giftig en schadelijk, dat
in de oceanen drijft: ‘Op het water drijft
een albatros. Hij stierf aan een tandenborstel in zijn buik.’
Is het wel waar?
Zestien containerschepen blijken evenveel koolzuurgas (CO2) te produceren
als alle auto’s op de wereld. Er varen
zo’n 50.000 van die schepen over de
zeeën. Of je hoort dat er 2000 zwembaden water nodig zijn om het gif van één
laptop te verwerken.
We worden overstelpt met zoveel
nieuws, waardoor je je machteloos en
hopeloos kan voelen. Je wil je afsluiten
voor de problemen of ze ontkennen: - is
het wel waar? -, schuift het schuldgevoel
weg en praat je milieubelastend gedrag
goed. Want we willen blijven kopen en
we blijven vlees eten, omdat het lekker
is en we zijn zo toe aan die vliegvakantie.

Comfort

Helaas is dit beeld geen uitzondering

Als iedereen zijn afval opruimt en niet
op straat, in de gracht of in de natuur
dumpt, zullen veel mensen zich minder
ergeren aan steeds meer blikjes, drankflesjes, plastic verpakkingen en peuken.

Bijna dagelijks lees je in de krant over
poolijs dat sneller smelt dan verwacht,
insecten die verdwijnen waardoor
de voedselvoorziening in gevaar kan
komen, de slechte luchtkwaliteit, terwijl

Operatie Steenbreek in
Jungle Amsterdam
Tekst en fotografie: Jungle Amsterdam

Amsterdam Oost is enorm versteend. Pleinen en tuinen die
vroeger groen waren, zijn inmiddels met stenen en tegels bedekt. Hoewel dit makkelijk is in het onderhoud en voor de
gemeente kostenbesparend werkt, levert het ook heel veel problemen op.
Het klimaat verandert op de wereld,
maar ook hier in Amsterdam. We
merken dit doordat er steeds vaker en
steeds heviger regenbuien vallen, met
als gevolg dat er wateroverlast ontstaat. Kelders en kruipruimtes lopen
vol, parken vertonen enorme plassen,
waardoor bomen wegrotten of omvallen en straten en pleinen blank komen
te staan. Al die stenen zorgen ervoor
dat het water niet meer in de grond kan
zakken.

Tegelijk merken we in de zomer dat de
stad steeds warmer wordt. Het temperatuurverschil tussen sommige delen van
de stad en het platteland loopt regelmatig op tot boven de 10 graden. Met name
ouderen en zieken ondervinden hiervan
veel hinder, soms met ernstige gevolgen. Stenen absorberen veel warmte,
die lang nadat het afkoelt nog blijven
uitstralen. Gevolg is dat ook ‘s nachts als
het zou moeten afkoelen, de temperatuur in de stad relatief hoog blijft.

Voor een retourtje Bali komt er zo’n
400.000 liter kerosine op tien kilometer
hoogte in de atmosfeer en zouden er
1000 bomen moeten worden geplant om
de schadelijke effecten teniet te doen.
Om één kilo vlees te produceren heb je
10.000 liter water nodig en daarbij ontstaan zeer sterke broeikasgassen. Vlees
is een inefficiënte voedselbron. Om één
vleeseter te voeden kun je zeven vegetariërs van voedsel voorzien.
We rebelleren en verzetten ons, willen
ons geen dingen ontzeggen. We willen
ook niet dat ons comfort minder wordt.
Het lijkt wel of we door willen gaan met
vervuilen en interen op onze planeet.
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We verplaatsen zelfs ons probleem naar
de derde wereld, waar ontbossing en
vervuiling toeslaan, opdat wij kunnen
blijven consumeren. Wat zijn we aan het
kapot maken?
Van onze regering hebben we niet veel te
verwachten. De economie is belangrijker
dan het milieu. Al in 2002 werd gezegd
dat er statiegeld zou worden ingevoerd
als de hoeveelheid zwerfvuil niet enorm
zou worden terug gedrongen. In 2021
wordt statiegeld ingevoerd op plastic
flesjes als er niet zeventig tot negentig
procent minder op straat, in het water of
in de natuur terecht komt. Voor blikjes
geldt dit niet, terwijl zwerfvuil voor een
groot deel uit blik bestaat. De supermarkten, frisdrankfabrikanten en de verpakkingsindustrie krijgen dus nog eens drie
jaar uitstel!
Gelukkig zijn er ook positieve berichten.
Zo wil Groen Links dat er over acht jaar
alleen nog elektrisch verkeer in de binnenstad rijdt en verbiedt de EU het gif
dat hommels en bijen doodt.

Duurzamer leven
Wat kan je als eenling doen om toch
gelukkig te zijn en je lekker te blijven
voelen? Welke keuzes kun je maken en
duurzamer leven?
Dit zijn een aantal mogelijkheden.
Gebruik producten opnieuw, geef ze
een tweede kans. Koop minder of koop
tweedehands. Doe aan energiebesparing.
Neem de fiets in plaats van de auto. Eet
minder vlees. Ga niet met het vliegtuig.
Het heeft geen zin om somber te worden
van de problemen waar de mensheid
voor staat. We zullen ons gedrag moeten
veranderen en dat kunnen we. We gaan
de wereld redden omdat het een goed
gevoel geeft, om een leefbare planeet
voor onze kinderen achter te laten en we
voor elkaar willen zorgen. #

Tijdens Operatie
Steenbreek willen we
versteende tuinen en
pleinen weer groen
maken. Onder het
motto ‘stenen eruit en
plantjes erin’, willen we
bewoners, bedrijven en
beleidsmakers overtuigen van de voordelen
van een groene stad.
Op 30 mei in Jungle
Amsterdam vindt de
aftrap van dit project
plaats. Tim van der
Steen van de Gemeente
Het Boerhaaveplein is volledig van steen
Haarlem komt vertelwillen trekken om de versteende delen
len over de ervaringen in Haarlem en
van Amsterdam weer aantrekkelijk en
Frank Groen, buurtbewoner en initiagroen te maken. Kom ook vooral langs
tiefnemer van het Groentegel project in
als je zelf een versteende tuin hebt, de
Oost ligt zijn project toe. Aan de hand
eerste deelnemers krijgen mooie plantvan beelden van geslaagde projecten uit
jes in ruil voor de stenen uit hun tuin. #
Amsterdam en andere gemeenten geven
we inzicht in de resultaten van SteenKom op woensdag 30 mei om 20.00 uur
breek. Wil je zelf actief worden in deze
naar Jungle Amsterdam, Tweede van
Operatie, sluit je dan aan bij het SteenSwindenstraat 26. De toegang is gratis
breek Team, waarmee we samen met
en de koffie staat klaar.
bewoners, gemeente en bedrijven op

Vier natuurwandelingen op Nieuwe Levenskracht
Op ons volkstuinpark in de Watergraafsmeer organiseert de vereniging
Nieuwe Levenskracht in 2018 een aantal natuurwandelingen. De wandelingen
staan onder leiding van een IVN gids en/
of een deskundige tuinder.
De eerste is op 6 mei en al geweest als
u dit leest. Thema’s waren natuurlijk
tuinieren, bloeiende sierplanten en
fruitbomen.

Op zondag 17 juni, aanvang 10:30 uur,
zal het gaan over bomen en heesters
(coniferen, bijzondere bomen).
Op 9 september, aanvang 11:00 uur,
zijn de thema’s bijen, vlinders, andere
insecten, kikkers, etc. De wandeling is
ook geschikt en leuk voor kinderen.
Op 14 oktober, aanvang 11:00 uur,
tenslotte zijn bomen en hun jaarcyclus
het onderwerp.

Startpunt
We verzamelen steeds bij de ingang
voor voetgangers en fietser aan het
Voorlandpad (achter de sportvelden van
hockeyclub Athena). Mensen die met
de auto komen kunnen parkeren op
parkeerplaats Voorland, van daaruit is
het 250 m lopen langs het fietspad. Na
afloop is er gelegenheid om een kopje
koffie of thee te drinken in het clubhuis.

Wist u overigens dat van de 29 tuinparken die Amsterdam rijk is, de Nieuwe
Levenskracht de tweede prijs gewonnen
heeft als ‘mooiste tuinpark van Amsterdam’? #
Meer info: www.tuinparknieuwelevenskracht.nl.
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1 Waar is dit prachtige gebouw

1

6

te bewonderen?
◉ Brink
◉ Veemarkt

2 Bij welk zorgcentrum staat
dit beeld ‘Dikke Vriendjes’ van
Taeke de Jong?
◉ Kastanjehof
◉ de Open Hof
3 Deze gevelsteen heeft de
naam ‘Transvaalse Boer’ en is
van Hildo Krop; van welke
school is de gevel?
◉ Linnaeusschool
◉ de Kaap

4 Waar staat het voormalige
Schaft- en Badgebouw van de
Ooster Gasfabriek?
◉ Nirwana
◉ Oranje-Vrijstaatkade

7

2

Jungle Kwis

nummer 16
woensdag 2 mei

5 Dit stalen beeldhouwwerk is
van Lon Pennock en heet ‘Sluis’;
waar staat het?
◉ op de hoek van de Kruislaan Roozenburglaan
◉ op de hoek van de Middenweg
- Zaaiersweg

8

6 Deze vervallen huizen van de
N.V. Oliefabrieken Insulinde
worden gesloopt en deels
teruggebouwd in nieuwe
plannen; aan welke straat
stonden de gebouwen?
◉ Zeeburgerpad
◉ Cruquiusweg

Antwoorden op pagina 31

3

10
9

7 Dit is de nieuwe Marie
Sklodowska Curie brug; welke
straat loopt van deze brug naar
de Insulindeweg?
◉ Molukkenstraat
◉ Kramatweg
8 Dit tegeltableau is van Peter
Alma, in welk gebouw hangt
een muurschildering van deze
kunstenaar?
◉ stationsgebouw Amstelstation
◉ gebouw Sportfondsenbad

4
12

9 Aan welke straat staat deze
klokkentoren?
◉ Archimedesweg
◉ Veeteeltstraat

11

10 In welke straat is deze gevelversiering terug te vinden?
◉ Copernicusstraat
◉ 2e Oosterparkstraat
11 Space to take place is een

5

kunstwerk van Claudia Linders, het is een 100 meter lange
bank, te vinden op IJburg, langs
welke straat?
◉ Zuider IJdijk
◉ Bert Haanstrakade

12 Aan welke straat staat deze
kerktoren?
◉ Pasteurstraat
◉ van ’t Hofflaan
13 Dit is de nieuwe Uyllanderbrug; in welke maand is de
brug opengesteld voor verkeer?

13

Fotografie: Corrie Groen
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Een nieuw college, nieuwe hoop voor de stad
Tekst: Ouderen Adviesraad Oost | Fotografie: commons.wikimedia.org

Kan het nieuwe gemeentebestuur het tij keren en een andere invulling
geven aan de vraag: ‘Van en voor wie is Amsterdam?’ In het uitstekende
artikel van Arie van Tol in Dwars 199 over de Javastraat, stond de terecht
dikgedrukte, opmerking dat: ‘de overheid zich gedraagt als ondernemer,
niet als belangenbehartiger van bewoners van een buurt’.

zoals Dynamo de buurtlocaties
beheren, moet anders. Meer
invloed van onafhankelijke
buurtorganisaties. Alle door
vrijwilligers georganiseerde
initiatieven zouden in de
buurthuizen welkom moeten
zijn. Dat neemt niet weg dat
de instanties van ‘zorg en welzijn’ in Amsterdam zeer belangrijk zijn, maar nu er een
overheid komt, die onafhankelijke buurtinitiatieven weer
waardevol vindt, kan ‘welzijn
en zorg’ een stapje terug zetten. Heb vertrouwen in de
buurt, dan heeft de buurt ook
vertrouwen in de overheid en
de instanties.

Minder toerisme

Te veel toeristen in de stad tasten datgene aan waarvoor de toeristen komen

Ook wij constateren dat men
in de Stopera de laatste vier
jaar de belangen van ondernemers voorrang gaf en dat
de gewone Amsterdammer en
degenen met minder kansen
op de arbeidsmarkt daarvan
de dupe zijn. Wij denken dat
Amsterdam nog steeds een
‘lieve stad’ is, maar dat de belangenafweging niet in balans
was. De meeste stadsdelen
hebben een ander beleid dan
de Stopera, waarbij men het
afwegen van belangen wel
serieus neemt. Maar soms zijn
de instructies vanuit de Stopera te dwingend om dat beleid
uit te voeren. De Stopera zette
kritische groepen op een dood
spoor en achtte direct contact
met hen niet wenselijk. Zij
bestreed het ontstane tekort
aan informatie door aan
zorgaanbieders en welzijnsorganisaties te vragen om mee
te helpen bij ‘het ophalen van
wat er aan plannen en aan
kritiek bij de buurtbewoners
leeft’.

Tik op de vingers
Bij dit beleid paste ook het
ontmantelen van de stadsdeelraden en het stopzetten van de
subsidies aan de Amsterdamse
organisaties van ouderen en
migranten. In ons stadsdeel is
ondanks dit door de Stopera
gevoerde beleid veel in stand
gebleven. Zo werd de Wibautstraat geen ‘hotelavenue’
en zijn relatief veel buurthuizen nog steeds in functie.
Gelukkig kwam er in 2017 zoveel kritiek dat de Stopera besloot het beleid bij te stellen.

Erkend werd, dat de drukte
in de binnenstad, die mede
werd veroorzaakt is door het
promoten van Amsterdam
als ‘Venetië van het Noorden’,
moest worden aangepakt.
De wethouders van D66 (en
VVD) waren niet op de hoogte
van het grote ongenoegen in
de stad. Hun ‘ophalers van
wat er leeft onder de burger’ en hun eigen achterban
functioneerden kennelijk niet
goed. Mede daardoor kreeg
D66 een flinke tik op de vingers van de kiezers. Nu is een
nieuw College in de maak met
een beleid dat wellicht meer
aansluit bij de burgers.
Wij benadrukken drie ombuigingen: meer solidariteit,
meer invloed van ‘onderaf’ en
minder toerisme met daarbij
meer spreiding van werkgelegenheid.

Meer solidariteit
Het nieuwe College richt zich
op het snel en zorgvuldig
uitvoeren van de afspraken
van de Parijse klimaatconferentie. De opwarming van de
aarde tegengaan en zodoende
solidair zijn met mensen, die
bij het stijgen van de zeespiegel of door het uitbreiden
van woestijnen gedwongen
worden om weg te trekken.
In Amsterdam betekent dit
afscheid nemen van fossiele
brandstof en hoge gezamenlijk
te dragen kosten. Het isoleren
van woningen en het plaatsen
van zonnepanelen kost veel
geld. Maar het daadwerkelijk
solidair zijn met ‘Groningen’
en met andere bedreigde ge-

bieden in de wereld geeft
voldoening. Minder egoïsme,
en daardoor meer tolerantie
voor de verschillende leefstijlen en opvattingen.
Amsterdam wordt zo ook
de stad met minder scherpe
tegenstellingen.

Invloed van ‘onderaf’
In de Stopera groeit het inzicht, dat bij buurtbewoners
goede voorstellen voor een
betere toekomst ontstaan en
dat de stad ‘van en voor ons
allemaal’ is. Ouderenadviesraden houden een functie,
maar het merendeel van
de buurtactiviteiten zijn en
blijven ‘gemengd’. Jong en
oud overleggen gezamenlijk,
nodigen deskundigen uit
voor informatie over veel
onderwerpen. Bijvoorbeeld de
bijeenkomsten in Pakhuis de
Zwijger. Iedereen is welkom,
geen verplichte bijdrage, maar
wel een gironummer voor wie
wat kan missen. Pakhuis de
Zwijger vestigt zich nu ook in
Nieuw-West. Voorts gaan de
net gekozen politici periodiek
een soort openbare hoorzittingen organiseren, verspreid
over de stad en voor iedereen
toegankelijk.
Natuurlijk zal de overheid
buurtinitiatieven structureel
moeten ondersteunen, democratie mag wel wat kosten.
Overdag kan de buurt dergelijke locaties trouwens gebruiken voor koffieochtenden en
dergelijke. Daarbij maken wij
een aantekening: de huidige
praktijk, waarbij organisaties

Het opvangen van toeristen
kent grenzen. Te veel toeristen
tasten datgene aan waarvoor
de toeristen komen. Amsterdam is overvol en niet meer
gezellig. Dat geeft aanleiding
tot het vertrek van gezinnen
met jonge kinderen naar de
regio. Woningen zijn handelswaar en worden ‘verkamerd’
verhuurd. Studenten en expats maken de stad van ‘gezellig’ druk tot onaantrekkelijk
druk. Voorts: er komen iedere
werkdag wel erg veel forenzen naar de stad. In overvolle
treinen, met ander openbaar
vervoer en ook wel per auto.
Fietsers en voetgangers zijn
de dupe. De luchtvervuiling
is nog steeds niet bestreden.
De gezondheid en de gemid-

delde levensverwachting blijft
zodoende betrekkelijk laag en
dat leidt, naast veel verdriet,
ook tot hogere kosten en te
weinig ziekenhuisbedden.
Wij pleiten voor spreiding van
werkgelegenheid. Nog meer
instituten waar studenten
vanuit de hele wereld welkom
zijn is prima, maar niet in
onze stad! Dat geldt voor meer
zaken. Nog meer geclusterde
huisvesting (ver)bouwen voor
ouderen met een modaal of
hoger inkomen, prima, maar
niet in onze stad! Kortom de
huidige eigenaren van Sint
Jacob en van het nieuwe
gebouw bij het eindpunt van
de Noord/Zuidlijn moeten
teruggefloten worden. (Zie
voor meer info hierover in
onze bijdrage in Dwars nr.
199). Geef verder de ondernemersbelangen niet altijd voorrang. Dus niet meer ingaan
op aanvragen om uitbreiding
van hotelbedden. Dat geldt
ook voor de uitbreiding van
Schiphol.

Winst belust
De OAR heeft met instemming
geluisterd naar de nieuwe
plannen van hen, die de
coalitie in elkaar zetten. Wij
denken dat in de komende
jaren in Amsterdam de op veel
winst beluste ondernemers
minder invloed krijgen en dat
de stad en ons stadsdeel wat
meer ‘van en voor ons’ wordt.
Die kans moeten wij waarmaken. Denk na over wat voor de
toekomst van de gehele mensheid van belang is en doe ook
mee aan de planvorming in de
eigen straat, buurt en stad. Uw
gedachten en opvattingen zijn
waardevol in deze lieve stad. #
Geachte Redactie: wij feliciteren
jullie met jullie succes. Nog vele
jaren! Arie c.s., bedankt voor
jullie inzet. Dwars moet blijven!
Dwars is trouwens (vinden wij)
‘van en voor iedereen...’!

Ekodis Natuurvoeding
Beukenplein 73, 1092 BB Amsterdam
020 6946327

Specialisten in mensen milieuvriendelijke
producten
Zondag geopend van 11.00 - 18.00 uur
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Vrijwilligers bedankt!
Maar liefst 500 vrijwilligers doen mee bij Dynamo en maken het mogelijk
om andere buurtbewoners te laten meedoen. Als vrijwilliger doe je iets voor
een ander en maak je het verschil. Deze hulp bij het ondersteunen van
Amsterdammers is van onschatbare waarde.

Agenda
Buurtpunten in Oost:

Voor vragen waar u alleen niet
uitkomt. Voor informatie over
vrijwilligerswerk, activiteiten in
de buurt, mantelzorgondersteuning, administratie sorteren en
financiën.

Dynamo heeft online een
nieuwsbrief uitgebracht: een
special over vrijwilligers bij
Dynamo. In deze vrijwilligersspecial leest u meer over:
• Vrijwilligerswerk is voor alle
leeftijden. De oudste vrijwilliger van Dynamo is 97 jaar en
speelt piano bij zangactiviteiten.
• Dynamo vrijwilliger Fatima
ontving het ereteken van stadsdeel Oost voor haar inzet voor
de buurt.

• Nagla leerde fietsen bij een
van de fietslessen van Dynamo. Nu is ze zelf vrijwilliger en
geeft fietsles aan vrouwen in

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

Werken bij Dynamo-voorschool
Elke dag komen de peuters op de voorschool om
samen spelend te leren. De pedagogisch medewerker bereidt hen daarbij voor op een goede start
voor de basisschool met het programma startblokken, kaleidoscoop, uk en puk of piramide.

Watergraafsmeer

Buurtpunt Het Brinkhuis
Landbouwstraat 63,
maandag 14.00-16.00 uur
Buurtpunt Watergraafsmeer
Kamerlingh Onneslaan 34 hs,
donderdag 9.30-11.30 uur

IJburg

Buurtpunt IJburg
IJburglaan 727,
maandag 9.30-11.30 uur
Budgetpunt IJburg
Ed Pelsterpark 8,
woensdag 9.30-11.30 uur

Zeeburgereiland

Buurtpunt Zeeburgereiland
John Blankensteinstraat 1,
vrijdag 9.30-11.30 uur

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

Kijk op:

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

De Dynamo-vrijwilligersspecial
is te bekijken op dynamo-amsterdam.nl.

Je bent jong en je zorgt
Zorg jij voor iemand? Voor jouw moeder,
vader, broer of zus? Ben je tussen de 10 en 26 jaar
en woon je in Amsterdam Oost? Kom dan naar
Dynamo.

Buurtpunt Oosterpark
’s Gravesandeplein 19,
dinsdag en donderdag
9.00-12.00 uur

Buurtpunt ’t Hoeckhuys
Fizeaustraat 3,
dinsdag 12.00-14.00 uur

buurthuis Transvaal in Oost.
• Fotogroep Buitenveldert
heeft, onder leiding van vrijwilliger en fotograaf Anton,
een mooi fotoboek samengesteld ter gelegenheid van
het 45 jarig bestaan van het
Amstelpark.
• Het jaarlijkse Dynamovrijwilligersfeest is een goede
traditie om dankbaarheid
te tonen aan hardwerkende

vrijwilligers die zich wekelijks
inzetten voor een ander.
• Dynamo heeft een actieve
Vrijwilligersraad (VR). Het
bestaan van een Vrijwilligersraad is uniek in het welzijn. De
VR behartigt de belangen van
vrijwilligers bij Dynamo.
• De Vrijwilligersraad heeft de
directie van Dynamo voorgesteld om de Zelfevaluatie
vrijwillige inzet van Vereniging Nederlandse Organisaties
Vrijwilligerswerk uit te voeren.
Hiermee wordt de kwaliteit
van de ondersteuning van
vrijwilligers getoetst.
• Vrijwilligers kunnen gratis
deelnemen aan de trainingen
in de verschillende stadsdelen
via het digitale platform Kennismarkt.
• Dynamo organiseert trainingen om vrijwilligers te
ondersteunen in hun werkzaamheden en persoonlijke
ontwikkeling.
• Dynamo krijgt een 7,5 van
haar vrijwilligers. #

Er worden leuke groepsactiviteiten gedaan zoals knutselen,
liedjes zingen en bewegingsspelletjes. Daarnaast spelen
en ontdekken de kinderen ook
zelf.
De pedagogisch medewerker
schept een gezellig, veilig,
stimulerend en positief
groepsklimaat, waar de kinderen zich optimaal kunnen
ontwikkelen. Een pedagogisch
medewerker: ‘Het is zo mooi
om de groei van de kinderen
te zien, hoe ze hier binnenkomen en hoe ze met veel meer
vertrouwen naar de basisschool gaan.’
Ben jij die enthousiaste,
belangstellende en gekwalificeerde collega, met initiatief
en een heldere visie op hoe
peuters zich ontwikkelen en
leren? Kom onze invalpool

versterken. Solliciteren kan
via dynamo-amsterdam.nl.

Dynamo-voorschool voor
peuters
Amsterdamse peuters van
2 tot 4 jaar spelen en beleven bij een voorschool van
Dynamo. Er is veel aandacht
en tijd voor taalspelletjes,
voorlezen, tekenen, luisteren,
zingen, bewegen, fantaseren
en gezond eten. Dynamo
werkt nauw samen met de
bijgelegen basisscholen. De
voorschool is vijf dagen per
week open voor 5 uur per dag.
Ouders met peuters zijn altijd
welkom om te komen kijken
bij een Dynamo-voorschool in
Amsterdam Oost, Zuid, West
en Centrum. #
Dynamo 020 4609300, peuters@dynamo-amsterdam.nl,
www.dynamopeuters.nl

Sommige jongeren zorgen voor
een ziek gezinslid, omdat ze
dat normaal vinden. Omdat
het er nou eenmaal bij hoort.
Of jij zorgt voor iemand omdat
niemand anders het kan of
doet. Weer anderen hoeven
niemand te verzorgen, maar
maken zich wel (veel) zorgen
om een gezinslid. Het zorgen
voor iemand kan fijn zijn
maar, net als het zorgen maken om iemand, ook moeilijk
en zwaar.
Speciaal voor jou is er de week
van de jonge mantelzorger
van 4 t/m 10 juni. In deze
week komen wij van Dynamo
langs bij jou in de buurt. Met
een mobielterras zijn wij op
maandag 4 en dinsdag 5 juni in
Oud Oost en Watergraafsmeer.
Bezoek ons terras en stel jouw
vragen over mantelzorg. Er
ligt een leuke verrassing voor
je klaar. Een handige rugzak
met spullen waar je energie en
power van krijgt.
Wil je weten wanneer en waar
we staan? Kijk op dynamoamsterdam.nl.

Dynamo Jongerenwerk heeft
een heel handig informatieboekje gemaakt voor jou. Via
de website kan je een gratis
exemplaar opvragen. Die sturen we dan naar je toe.
Weet je dat er bij Dynamo veel
gratis activiteiten zijn voor
jongeren? Deze staan op dynamojongeren.nl.
Houd de website in de gaten en
kom naar ons toe! #

Sorteergroep voor hulp bij administratie
Inzicht krijgen in uw geldzaken begint bij uw administratie. Als uw
administratie op orde is, kunt u alles makkelijk terugvinden. Een opgeruimde
administratie levert bovendien een stuk minder stress op.
Heeft u thuis dichte enveloppen die u liever niet open
maakt? Twijfel dan niet
langer. Kom naar de Dynamosorteergroep.
In de Dynamo-sorteergroep
leert u in een gezellige informele sfeer uw administratie te

sorteren en in een map op te
ruimen. U krijgt daarnaast informatie over geldregelingen
en er is aandacht voor budgettering. Tijdens de sorteergroep
leert u: uw papieren ordenen,
uw administratie overzichtelijk opbergen in een map, uw
administratie bijhouden,

welke papieren u moet bewaren en hoe lang.
U hoeft zich niet aan te melden en u kunt gewoon binnenlopen. Dynamo medewerkers
staan klaar voor vragen en
advies. Het is gratis.
Er zijn zes plekken in Amsterdam Oost waar u uw administratie kunt sorteren. #
Kijk op dynamo-amsterdam.nl
en ga naar een sorteergroep
bij u in de buurt
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Dwars door het recht met HJS
Het Juridisch Spreekuur (HJS) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) behandelt
in deze rubriek actualiteiten die met het recht te maken hebben.

Sociale media: weet wat u met wie deelt
Tekst: Saba Akhtar en Jurio Simson
De sociale media (Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram etc.)
kennen vele voordelen. Ze stellen ons in staat om contact te
houden met een lang verloren neef, andere vrienden, familieleden en kennissen. Ook zijn uitstapjes naar het postkantoor niet
meer nodig, want het is tegenwoordig allemaal met een klik op
de knop mogelijk geworden met de komst van de sociale media.
Toch is het niet allemaal rozengeur en maneschijn!

Gevaren
Het is u vast niet ontgaan
dat er ook de nodige gevaren
op de loer kunnen liggen.
Zo is Facebook sinds kort
zwaar onder vuur komen te
liggen wegens datalekken,
verdachte samenwerking en
het ongemerkt verzamelen
van persoonlijke activiteiten op internet. Eind maart
werd duidelijk dat 87 miljoen
Facebookgebruikers de dupe
waren van een datalek, waaronder maar liefst 9,6 miljoen
Nederlanders.

Op de werkvloer
Ook in het arbeidsrecht
spelen de sociale media een
rol. Werknemers zijn vaak op
sociale media bevriend met
werkgevers, collega’s etc. en

communiceren ook buiten
werktijd via de sociale media.
Hierdoor lopen de persoonlijke leef- en werksfeer makkelijk in elkaar over. Dat kan
soms tot onaangename consequenties leiden, zoals een verstoorde arbeidsverhouding,
met in ernstige gevallen, zelfs
een ontslag op staande voet.
Zo oordeelde de rechter
onlangs dat een werknemer
die op zijn Facebookpagina
zijn werkgever voor van alles
en nog wat uitmaakte, daarmee de grenzen ernstig had
overschreden. De werkgever
mocht hem om die reden dan
ook op staande voet ontslaan. Zelfs als u denkt dat de
werkgever niet tot de (Facebook)vrienden behoort, moet
u er rekening mee houden

dat dergelijke mededelingen
uiteindelijk verder worden
verspreid en ook bij de werkgever terecht kunnen komen.
Houd u er dus rekening mee
welke berichten u op de
sociale media plaatst. In een
emotionele bui negatieve
berichten plaatsen is dan ook
zeker af te raden! Aan de andere kant mag een werkgever
ook weer niet alles zomaar
van de sociale media plukken om vervolgens tegen u te
gebruiken. Zo stapten onlangs
enkele werknemers van een
vliegmaatschappij naar de
rechter nadat zij op staande
voet waren ontslagen, omdat
de werkgever er via de sociale
media achter kwam dat zij het
beleid van de werkgever overtraden. De rechter was van
mening dat de werkgever de
privébelangen van de werknemer ernstig had geschonden
door zijn onderzoek op de
sociale media.
Hieruit blijkt maar weer eens
dat elke rechtszaak een zaak
op zichzelf is: alle omstandigheden van het geval maken
uit wat de uitkomst zal zijn.

De ene keer wint de vrijheid
van meningsuiting en de
andere keer moet deze wijken
voor het (bedrijfs-)belang van
de werkgever.

Wetgeving
Deze maand treedt de AVG
(Algemene Verordening
Gegevensbescherming) in
werking - zie vorige column
in Dwars 199 -. Dit heeft grote
consequenties voor uw privacyrechten! Een onderdeel van
de AVG is het vergeetrecht,
hiermee heeft u het recht om
te eisen dat persoonsgegevens
worden verwijderd en dat
verdere verspreiding wordt
tegengegaan.

HJS en sociale media
Het Juridisch Spreekuur post
regelmatig evenementen en
artikelen op sociale media om
haar volgers te informeren.
Het spreekt voor zich dat HJS
daarbij de privacy respecteert
door bijvoorbeeld geen namen
van cliënten te vermelden in
dergelijke uitingen. HJS adviseert u in ieder geval gewoon
gebruik te blijven maken van
uw vrijheid van meningsuiting op de sociale media, maar
u daarbij altijd wel bewust te
zijn van de mogelijke rechten
van anderen. Zorg ervoor
dat deze rechten ook worden
gerespecteerd!
Heeft u vragen over uw rechten binnen (of buiten) de sociale media, neem dan contact
op met HJS of kom langs bij de
BOOT-locatie in Oost. #

Contactgegevens
BOOT-Oost/HJS: Sumatrastraat 314,
1095 HV Amsterdam
telefoon nr.: 020-233 97 59
inloopspreekuur op dinsdag van 13:00 t/m 17:00 uur
website: www.hva.nl/hjs
e-mail: hjs@hva.nl
twitter: @hva-hjs
algemeen telefoonnummer HJS: 06-211 588 82
(bereikbaar van ma. t/m do. van 09:00-17:00 uur)

Team OOST

CV-onderhoud voor kosten verhuurder
Sinds 2013 is het verhuurders niet meer toegestaan de
kosten voor cv-onderhoud
door te berekenen in de huur.
De enige kosten voor de CV
die nog wel doorberekend
mogen worden aan huurders
zijn de kosten voor de 24-uurstoringsdienst, die gebeld kan
worden als de installatie niet
werkt. De hoogte van dit bedrag zal in de meeste gevallen

niet meer dan e 2,- per maand
bedragen.
In de praktijk zien wij echter
toch nog geregeld dat ook de
kosten voor cv-onderhoud
onder de servicekosten opgenomen staan. Mocht dit bij u ook
het geval zijn, dan kunt u uw
verhuurder verzoeken dit eruit
te halen en het teveel betaalde
geld met terugwerkende kracht

tot in elk geval 2015 terug te
storten. Indien de verhuurder
hier geen gehoor aan geeft dan
kunt u een procedure afrekening servicekosten starten bij
de Huurcommissie.
Een op ons advies gestarte zaak
bij de Huurcommissie heeft
geleid tot een uitspraak, waarin
deze kosten op 0 zijn gesteld.
Huurders hebben
e 369,- teruggekregen over de

Inkomensafhankelijke huurverhogingen
Sinds 2013 is het verhuurders toegestaan naast de ‘gewone’
jaarlijkse huurverhogingen ook inkomensafhankelijke huurverhogingen te vragen, mits het huishoudinkomen boven een
bepaalde grens komt. Voor het jaar 2018/2019 is die grens
e 41.056.
De verhuurder (zowel corporatie als particulier) mag deze
inkomensgegevens opvragen
bij de Belastingdienst. De
verklaring van de Belastingdienst dient bij de brief met
de aangekondigde huurverhoging gevoegd te worden.
Deze aankondiging moet vóór
1 mei bij u door de brievenbus
vallen, althans als de voorgestelde ingangsdatum 1 juli is.

U heeft dan twee maanden de
tijd om eventueel bezwaar te
maken.
De wet zit ingewikkeld in
elkaar en er zitten veel haken
en ogen aan. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken naar het
inkomen van 2016, maar dan
wel van de personen die nu op
het adres ingeschreven staan.
Als u dus onlangs bent gaan

samenwonen op uw adres
wordt het inkomen van uw
partner (in 2016) ook meegenomen in de berekening van
de huurverhoging. Mocht het
zo zijn dat u net tussen 1 mei
en 1 juli 2018 uit elkaar gaat
en de partner staat dus op 1
juli niet meer op het adres
ingeschreven, dan kan er
bezwaar gemaakt worden en
moet de verhuurder opnieuw
naar de Belastingdienst voor
een nieuwe verklaring.
Andere redenen om bezwaar
te maken tegen het inkomensafhankelijke deel van de huurverhoging kunnen zijn dat het

afgelopen jaren. Dit aankaarten
kan dus de moeite waard zijn.
Twijfelt u of dit ook voor u geldt
of heeft u hulp nodig bij het
benaderen van uw verhuurder
of het starten van een huurcommissieprocedure, neem dan
contact met ons op: 020-5230150
of oost@wooninfo.nl.
Het is overigens wel belangrijk
dat uw installatie goed wordt
onderhouden. Ook bij CV-installaties kan koolmonoxide vrijkomen en dat is een dodelijk gas.

percentage van de verhoging
hoger is dan is toegestaan
(5,4 %), dat één of meer leden
van het huishouden op de
ingangsdatum van de nieuwe
huur de AOW-gerechtigde
leeftijd hebben bereikt of dat
het huishouden uit 4 of meer
personen bestaat, dan wel uit
chronisch zieken of gehandicapten. Daarnaast bestaan nog
verschillende mogelijke redenen om bezwaar te maken
tegen de reguliere huurverhoging (dit jaar max. 3,9 %), en
hebben de corporaties vaak
afwijkende (lagere) huurverhogingen, ook inkomensafhankelijke.
Is uw inkomen in 2017 of 2018
lager dan in 2016 dan kan het

Of uw ketel wordt onderhouden
kunt u zien aan de stickers op
uw ketel. Bij elke onderhoudsbeurt wordt namelijk een controlesticker met datum op de
ketel geplakt of wordt de datum
ingevuld op een invulformulier
dat aan uw CV-ketel hangt. Voor
nieuwe ketels geldt dat ze zeker
elke twee jaar onderhouden
moeten worden, voor oudere
ketels is dat elk jaar. Mocht uw
ketel niet onderhouden worden
vraagt u dan in eerste instantie
eerst uw verhuurder hiernaar. #

ook mogelijk zijn om huurverlaging te vragen.
Door de jaarlijkse huurverhogingen kan de huur behoorlijk
stijgen, maar kan nooit uitkomen boven wat de woning
volgens het woningwaarderingsstelsel waard is.
Wilt u informatie, advies of
hulp bij het maken van bezwaar? Kom dan naar !WOON.
Wij hebben inloopspreekuur
aan de 2e Boerhaavestraat
46-H, op maandag van 18.30
tot 20 uur en op woensdag van
9 tot 12 uur. U kunt uw vragen
ook telefonisch stellen op
020-5230150 of via de mail op
oost@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.

Manuscript
Wie vindt het leuk om mijn manuscript te redigeren?
Het werk is al in redelijk goed Nederlands geschreven.
Het gaat over de koloniale tijden van de Hindoestanen. Reageren graag via k.bodha@hotmail.com.
Koor
Popkoor Wannabees zoekt zangers (m/v)! We oefenen
op woensdagavond in Amsterdam-Oost. Bekijk ons
op: https://www.facebook.com/koor1abs/. Enthousiast? Meld je op koor.1abs@gmail.com voor een
auditie.

Zeeburg Zingt

Aangeboden
Te koop: elektrische typemachine, Sierra 3300, met
4 verwisselbare koppen: Light Italic, Courier, 72 en
Letter Gothic. De machine is heel prettig om op te
werken. Vraagprijs e 125, -. Bel voor meer info: 0618117076.

Op zondag 10 juni neemt het koor van
Zeeburg Zingt u mee op een nostalgische
reis, met liedjes uit de jaren ’60 en ’70.

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.

Het concert begint om 14:00 uur en is in het
Verenigingsgebouw Kindervreugd, Kramatweg 31a. De toegangsprijs is e 6,00, met stadspas e 5,00, of 2 makkies. Koffie of thee
is gratis. Vanaf september zijn nieuwe
zangers en zangeressen welkom. We zingen
op woensdagochtend van 10 tot 12 uur. #

Betondorp Live
In het Brinkhuis aan de Landbouwstraat 63 in Betondorp is er op zaterdag 2 juni van 19.30 – 00.00 het
Midzomernacht Spektakel. Swingende optredens, een
danshappening, gratis. Buurtinitiatief Betondorp Live!
organiseert ieder eerste zaterdag van de maand een
live muziek ontmoetingsplek!

Meer informatie: 06 - 153 005 04 of
www.zeeburgzingt.nl

Radioweg Buurtfeest
Op zaterdag 2 juni is er een groots buurtfeest op de Radioweg. Met name voor
alle bewoners van Middenmeer zijn er vele gratis workshops en activiteiten.
Met een Energieontbijt wordt de feestelijke dag geopend. In samenwerking
met onder andere MeerEnergie organiseert 02025.nl het Energieontbijt
van 10.00 - 12.00 uur. Onder het genot
van heerlijke koffie en een croissant
verkennen we de mogelijkheden voor
de buurt op het gebied van duurzame
energie. U kunt zich aanmelden bij
thijs@02025.nl.

Programma
Vanaf 11 uur is er onder andere het
volgende te doen:
• ‘Roofvogelshow’: ga op de foto met
één van de vogels
• Workshop ‘Beschilderen terracotta
potten’ (met plantje ), voor kinderen

• Schminken of plaatsen glitter tattoo,
voor kinderen
• Karoly Almos, de ‘Hongaars Hoffotograaf’: maakt foto’s van u
• Workshop ‘Bijenwas tekenen’, voor
jong en oud
• Optredens van POPschool Amsterdam
(muzikanten en bands)
• Alide Verheij, muziekdocent, geeft een
blokfluit demonstratie
• CARLEY-E: ‘Poëtische groove,
gedreven door een cello’
• Muziek optredens Brain Scott Jampot sessie Balistraat
• Demonstraties door Gymnastiekvereniging Salto
• Workshop freerun parcours, verzorgd
door VROG

Kraam
De volgende organisaties staan op het
Buurtfeest met een kraam: Kinderboerderij de Werf, Intratuin, Scouting Oost,
voetbalclub Zeeburgia, MeerEnergie,
energieplatform 02025.nl, Vrienden
van de Watergraafsmeer, Ouderen Adviesraad Oost en Nextdoor Info flyers.
U kunt nog veel meer verwachten. Kijk
daarom de komende weken op onze
website. Ook als u ideeën heeft. Of een
kraam wilt. Als u die dag zelf iets wil
doen of promoten (en u in Middenmeer
2 woont), mail ons. Of gewoon mee wilt
helpen deze dag... #
Meer informatie: Paul Williger en Tom
de Bruin, tel.nr. 06-14110556, e-mail:
radiowegbuurtfeest@hotmail.com,
site: www.sites.google.com/site/radiowegbuurt/home

Barok koorwerk in Oost
Binnenkort brengt het koor van de Amsterdamse Bachvereniging o.l.v.
Cor Brandenburg weer hemelse muziek ten gehore.
Professionele solisten en een barok-ensemble maken een bezoek aan dit concert
helemaal de moeite waard.
Op het programma staan Dixit Dominus, een ongelooflijk mooi barok koorwerk van
Händel, dezelfde psalm Dixit Dominus van Scarlatti en een prachtige cantate van de
oude Bach.
Het concert is op zaterdagavond 2 juni 20.00 uur in de Hofkerk. De toegangsprijs is
e 20,-, in de voorverkoop e 17,50 (zie website). De prijs is inclusief een consumptie en
een programmaboekje. #
Meer informatie: www.bachamsterdam.nl

Design in CBK
CBK Amsterdam gaat bruisend en
geheel in nieuwe stijl de zomer
tegemoet. In de maand juni pakt CBK
Amsterdam groots uit met de lancering van een nieuwe designshop:
CBKAMER.
Laat je inspireren door uniek design
en verfijnde ambacht van de beste
ontwerpers. Én een speciale expositie
met werk van kunstenaar Jan van der
Ploeg, die het CBK gebouw onlangs
voorzag van een kleurrijke nieuwe
entree.
Kom vrijdag 15 juni om 17:00 uur naar
de CBKAMER LAUNCHPARTY, want dan
wordt de CBKAMER collectie en het
speciaal hiervoor ontworpen nieuwe
winkelinterieur feestelijk onthuld.
Met cocktails en muziek van DJ Marcel
Barlag, vanaf zijn legendarische
muziekfiets. #

Meer digitaal nieuws uit Oost op www.oost-online.nl
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Omdat Dwars
+- 10 keer per
jaar uitkomt zijn
we er dus al zo’n
twintig jaar.
Is dat lang? Dat hangt er vanaf wie
je het vraagt. Twintig jaar is de tijd
dat een mens volwassen wordt en
zelf een kind zou kunnen krijgen.
Een generatie noemen we dat. Een
fruitvliegje legt al eieren elf dagen
nadat ze zelf is geboren en de
volgende generatie is er opnieuw
in elf dagen en zo maar door.

In de twintig jaar dat
we #DWARS hebben
zijn er al 663 generaties fruitvliegjes geweest.

3000 jaar geleden werd door een
voorouder een net geboren baby
geschilderd op een rots ergens in het
noorden van Rusland. Dat is niet in de
buurt maar Stinks vond het leuk.

Hieppieperdepiep...
18 maart 1891 Het burgerziekenhuis aan de Linnaeusstraat geopend. Het is het eerste ziekenhuis
in de stad met grote balkons
zodat de zieken op mooie
dagen met bed en al in de zon
gerold worden.

Ook uit 1891 dateert het Oosterpark, het eerste
grote park aan
de zuidkant van
de Dapperbuurt.

1929 stichting Sportfondsenbad Amsterdam Oost, het
oudste Sportfondsen zwembad van Nederland. Je kon
toen voor 50 cent zwemmen,
badgoed inbegrepen!

1900 Vader Klaren bouwt
de Oosterspeeltuin met
hulp van arbeiders uit de
Czaar Peterstraat... het was
één van de eerste speeltuinen in Amsterdam.

1920 oprichting van
portclub JOS, in 1955 gaan
ze samen met sportclub
Watergraafsmeer. JOS
Watergraafsmeer ook wel
gezien als de onofficiële
opleidingsclub voor Ajax.

Als we dat bij mensen bekijken,
663 generaties van elk twintig jaar,
moeten we - uhm - 663 maal 20 is uhm -13272 jaar terug.

Dertienduizend tweehonderd tweeenzeventig jaar
is lang, erg lang.
De wereld was toen nog een
woeste plaats. De laatste ijstijd was
net aan het overgaan. Er waren
nog mammoeten in Europa, en
holenberen, en leeuwen. En in
Amerika had je nog reuzenluiaarden, beesten van vier meter hoog
die zo zwaar waren als een olifant.
En reuzengordeldieren die zo groot
en rond waren als een Volkswagen
beetle. Maar daarover gaan we het
een andere keer hebben.

Deze keer hebben we het over
de geschiedenis.
Wat is geschiedenis?

Vissen in de geschiedenis met Stinks

nr

Dat alles is zoals het is, dat komt door
de geschiedenis!

1953 het centenbadje in het
Flevopark word gesloten
wegens watervervuiling.
Sindsdien zwemmen de
kinderen van Oost in het
Flevoparkbad.
25 april 1947 de beste
voetballer aller tijden, Johan
Cruijff, wordt geboren in het
Burgerziekenhuis aan de
Linnaeusstraat. Hij groeit op
in de wijk Betondorp.

1979 De kater Janjaap woont in
de Balistraat in hetzelfde huis
als de Directeur van de poezenkrant. Janjaap staat iedere
morgen 5 uur op en doet een
inspectietocht door de tuinen.

1957 Linnaeusparkweg, de
ouders van Yvonne hebben
als een van de eersten een tv,
de hele buurt komt kijken, bij
een voetbalwedstrijd zit de
kamer helemaal vol!

Hoera....
1998 Op een zolderkamertje in
Oost klinkt een juichkreet. En daarna een ingehouden snik. Iemand
heeft het idee gekregen voor een
leuke buurtkrant voor Oost, en was
er een beetje ontroerd van.
2007 niet in Oost maar een
vermelding waard vindt Stinks:
Oudste kat in Nederland is niet
meer, hij is 27 jaar geworden,
voor haar baasjes komt haar
dood toch als verrassing. ‘We
hadden net twee dozen voer
gehaald’ vertelden zij in AD
Rotterdams Dagblad.

1987 popgroep ’The Nits’ krijgt
landelijke bekendheid met het
nummer ‘JOS-days’ zanger
Henk Hofstede zingt over zijn
kinderjaren in de Watergraafsmeerse Wetbuurt.
2006 Kitty woont in de
Weesperbuurt. Ze vindt
het fijn om dichtbij het
Oosterpark en Artis te
wonen. Ze zou wel meer
natuur willen. En dat het
park wat schoner is.

12 juli 2015 het hondje Tatí
wordt gevonden in een droge
sloot in Frankrijk. Enkele
dagen later wandelt zij rond in
het Oosterpark. Sindsdien is
zij inspiratiebron en proefdier
voor de wetenschappelijke
artikelen op de kinderpagina.

2900 jaar later werd een paar 1000
kilometer van Siberië vandaan in het
laatste kwart van de 19de eeuw begonnen met de bouw van Amsterdam
1906 opening van het
Oost. Wij wonen hier!
1899 De woningen in Oost worden
zo snel en slecht gebouwd dat in de
Dapperbuurt een hele blok woningen in elkaar stort.

Hoera....

‘centenbadje’, entree
2 cent, het voormalige
Zuiderzee - natuurzwembad in het huidige
Flevopark.

1910 wie doet er geen boodschappen op de Dappermarkt? Sinds 1910 dus.

1914 aanleg van het Zuiderzeepark,
wat nu het Flevopark heet. Voor
de kinderen van de Indische Buurt
werden grote speelweiden en een
haventje voor roeiboten aangelegd.

1925 Opening Dierenasiel aan de Polderweg.
Er was ook een begraafplaats voor dieren
bij. Daar lagen vooral
poezen en honden
begraven maar ook een
gorilla die dertig jaar
met een bioloog heeft
samengewoond.

1932 Henk graaft kastelen
van zand en stookt fikkie
op de bouwplaats waar
het Linnaeushof wordt
gebouwd.
1945 J C Bloem schrijft
het gedicht De Dapperstraat, met als laatste
regel: Domweg gelukkig
22 mei 1949 Joop Harmans wint
in de Dapperstraat
de eerst wielerronde van de Indische buurt. Het parcours is een
1953 op initiatief van
kilometer lang en iedereen moet
pastoor Van der Lugt wordt
90 rondjes fietsten. Harmans
doet het in 2 uur 16 minuten en 5 Speeltuin Don Bosco opgericht. Toendertijd werd in
seconden.
deftige woorden gezegd
’om de gezonde drang, die
in kinderen leeft, in goede
banen te leiden.’
1961 de Jaap Eden baan
opent de poorten, de
1965 Retiefstraaat, Ineke noemt al
ijsbaan is de derde 400-me- haar naaste buren ome en tante.
terbaan in de wereld!
Haar echte oom en tante waren
ook buren.

1974 Uitgave van de eerste poezenkrant opgericht door de Rode van
Plezier. De Directeur van de poezenkrant woonde in de Balistraat.

Hieppiep...
1981 Wagenaarstraat, brand
in de bedstee van Maaike.
Haar kussentje ligt tegen haar
bedlampje en vat vlam!

1996 Aan de rand van Amsterdam in een vijver aan de Teslastraat tussen voetbalkreten
en schaatsjolijt, raken eenden
de kluts kwijt! Er steken ineens
drie vissenstaarten roerloos
op uit het water
2004 Facebook komt
online en sindsdien
zetten ouders hun babyfoto’s op Facebook

2004 het stadsdeel besluit
Frankendael op te knappen, er wordt ook een
speeltuin gebouwd! Wie
heeft er nog niet van de
glijbaan gegleden bij het
Ooievaarsnest?
2010 het eerste stripje van Stinks
verschijnt op de kinderpagina in
#DWARS nr 135. Hoeveel keer heeft
Stinks in #DWARS gestaan tot nu
toe?

2018 ook niet in Oost maar toch
leuk: Een meisje van 8 is voor de
grap aan de gesloten slagboom
van een brug op de Spaarndammerdijk gaan hangen. Het
rood-witte gevaarte vloog even
later omhoog. Het meisje kon niet
loslaten omdat ze plakhanden
had. Ze heeft een minuut in de
lucht gehangen. (Parool)

Grootste bron: het geheugen van Oost

voor de jeugd
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2006 De kater Stinks bezoekt
voor het eerst een dierenarts in Oost en was bang. Er
zaten twee grote bouviers in
de wachtkamer die erg vals
naar hem keken. En eentje
gromde zelfs.

16 mei 2014 Prehistorische kat
van 13 miljoen jaar oud ontdekt in
Bolivia: klein maar gevaarlijk. Op
het menu stonden waarschijnlijk
cavia’s en rattensoorten.
2018 wordt een jaar met veel
feestjes: 50 jaar poezenboot, 50
jaar Amnesty, 10 jaar Theater
Carré, 100 jaar Volkssterrenwacht
Amsterdam, 50 jaar Bijlmer, 100
jaar Mediacollege Amsterdam, 40
jaar Doe Maar.
Van Harte Gefeliciteerd Allemaal!

Coördinatie, tekst en Stinks: Connie Dekker i.s.m. Ron de Zeeuw
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De dichters, Jean-Pierre Rawie en Driek van Wissen, zeiden het zo:

