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Hoe vrijwilligers het Flevoparkbad 
meer laten bruisen 

#DWARS2    Oost

#DWARS
Redactioneel

Door: Arie van Tol

Met zo’n zomerse lente en na 
de festiviteiten rond Dwars 200, 
Festival Boeken door Oosten en 
andere feestelijkheden is het 
lastig de denkbeeldige pen ter 
hand te nemen. Maar een eerste 
commentaar op Een nieuwe 
lente en een nieuw geluid kon in 
deze Dwars 201 natuurlijk niet 
uitblijven.
Lente is het vooral ook op de 
pagina’s 14 en 16: wildplukken 
en dansvoorstelling Buurman 
in de natuur. Aankondigingen 
voor de komende zomer zijn er 
ook, bijvoorbeeld op de pagina’s 
10, 11 en 17: uit in Oost, cultuur 
in Tot Zover, het Oosterpark en 
OBA Javaplein.
En ja, verder is er gewoon weer 
van alles terug te vinden in het 
laatste nummer van dit seizoen. 
De verhalen, de maatschappe-
lijke kwesties, een rubriek, de 
informatie van Dynamo, !Woon, 
Het Juridisch Spreekuur, Onbe-
perkt Oost en niet te vergeten 
de Ouderen Advies Raad. En 
natuurlijk is de achterpagina  
voor de kinderen.
Wil je in het nieuwe seizoen 
vrijwilliger worden bij Dwars? 
Wil je schrijven, fotograferen, 
interviewen? Dat kan. 
Bel 06-42807805. Of mail dwars-
krant@gmail.com. #

Gastredactie

Column Door: Carolien van Welij

Zo rond half drie op zaterdagmiddag de kruising van het Damrak 

en de Prins Hendrikkade oversteken: sommige weken kon ik dat. 

Ik ging op in de stroom fietsers en we bewogen als een school 

vissen door het verkeer. Maar hoe verder de lente vorderde, hoe 

drukker het werd. De onuitgesproken codes werkten niet meer: 

wanneer je als fietser moet uitwijken, wanneer je mag remmen, 

wanneer je net iets harder moet trappen. 

Dus koos ik op een zaterdag voor de fietsroute buitenom. Over 

de Veemkade: het klotsende water, de witte bolders die olifanten-

hoofdjes zijn geworden, de geur van water en al die ruimte naast 

je en boven je. Zo zou ik willen blijven fietsen. Totdat ik achter 

het Centraal Station was aangekomen. Daar raakte ik verstrikt in 

een kluwen mensen. Mensen op weg naar de overkant, mensen 

rennend naar een trein, mensen die niet wisten waar ze heen 

moesten. Ik wilde mijn fiets aan de kant zetten, een vissersstoel-

tje ergens vandaan toveren en vanaf de rand van de pontsteiger 

alleen nog maar kijken. 

‘Ik wilde kijken naar de reis, ik wilde niet reizen,’ schrijft A.L. 

Snijders in een van zijn Zeer Korte Verhalen. Op het moment dat 

de ik-verteller weer eens zijn oude Landrover op een pont zette 

(het was 1957, een reis door Afrika), kwam het besef: niet willen 

Ukiyo-e 
reizen maar net als de mensen die langs de oevers stonden liever 

willen kijken ‘naar wat kwam en ging’. Het verhaal eindigt met de 

woorden: ‘In de buurt van Dar-es-Salaam sprak ik een Japanner 

die het me uitlegde. Hij zei: “Het is ukiyo-e.”’

Ukiyo-e. Door het verhaal van A.L. Snijders heeft dat woord jaren-

lang op het krijtbord in de keuken gestaan. Laatst zag ik het met 

grote letters op een muur in het Van Goghmuseum. 

Daar hingen de Japanse ‘ukiyo-e’ prenten, waaronder de beroem-

de golf van Hokusai. Letterlijk betekent het begrip: ‘beelden van 

de vliedende werkelijkheid’. De prenten die iets laten zien van het 

vluchtige karakter van de werkelijkheid, de vergankelijkheid, de 

vergeefsheid. The floating world. Alles gaat voorbij. 

Soms ben je onderdeel van een stroom, soms wil je er alleen 

maar naar kijken. Het is niet zo vreemd dat de terrasjes in Muiden 

langs de sluis altijd zo vol zijn. We willen kijken naar de mensen 

op hun boten, niet zelf daar druk in de weer zijn met stootwillen 

en lijnen. En ik wil af en toe zitten op een uitklapbaar vissersstoel-

tje, met zicht op de ponten die aankomen vanuit noord, kijken 

naar alles wat komt en gaat. En dan denk ik: het is ukiyo-e. #

Reageren? Dat kan via post@carolienvanwelij.nl 

De Vereniging Flevoparkbad 
is in 2014 opgericht door een 
groep liefhebbers van het 
prachtig gelegen openlucht-
zwembad aan de rand van 
het Flevopark. De gemeente 
had vraagtekens gezet bij het 
voortbestaan van het bad door 
dalende bezoekersaantallen. 
De liefhebbers besloten zelf 
de handen uit de mouwen te 
steken, richtten de Vereniging 
Flevoparkbad op, leidden 
buurtbewoners op tot bevoegd 
toezichthouder en EHBO’er en 
gingen van start. Zij wisten dat 
veel mensen graag baantjes 
trekken voor of na hun werk 
- ook bij regen en kou -, maar 
tot 2014 was het bad dan nog 
niet open of al weer gesloten.
Inmiddels is de Vereniging 
Flevoparkbad uitgegroeid tot 
een succesvol burgerinitiatief 
dat met zo’n 60 vrijwilligers 
Vroeg- en Laatzwemmen 
organiseert. Doordeweeks 
vanaf half 7 ’s ochtends en 
’s avonds na de reguliere slui-
ting baantjes trekken in het 

Wat voor moois heeft Oost waar de rest van Amsterdam niet aan kan 
tippen? Jawel, het Flevobad, het beste buitenbad van Amsterdam! En wat 
ook zo mooi is, vrijwilligers van de vereniging Flevoparkbad zorgen ervoor 
dat het bad 21 uur per week meer open is. Zodat buurtbewoners ’s ochtends 
in alle vroegte en ’s avonds baantjes kunnen trekken. Dit jaar al weer voor 
het vijfde seizoen op rij.

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

Dwars 202 verschijnt vrijdag 14 septem-
ber 2018, de deadline voor uw bijdrage 
is donderdag 23 augustus 2018.

Adresgegevens:
Wijttenbachstraat 36 hs
1093 JC  Amsterdam
tel. nr.: 06 - 428 078 05
e-mail: dwarskrant@gmail.com
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Opmaak:
Frits van den Akker, Robert Nieman 
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Annemarije Pronk, Ans van de Scheur, 
Carolien van Welij, Connie Dekker, Daan 
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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,  
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50-meterbad. Overdag tijdens 
de gewone openingstijden is 
het de gemeente die het bad 
runt. 

Waterballen voor 
kinderen
Ook kunnen leden meedoen 
aan Swim4Fit, en op de zonne-
weide aan yoga en Tai Chi. 
Verder organiseert de ver-

Tekst en fotografie: Vereniging Flevoparkbad

eniging het populaire ontbijt-
zwemmen en als primeur 
dit seizoen twee keer naakt-
zwemmen! 
Voor kinderen zijn vorig jaar 
met financiële steun van 
Fonds voor Oost grote water-
ballen aangeschaft waarin 
kinderen vanaf een jaar of 
zes kunnen kruipen om zo 
over het water te rollen en te 

wandelen. De waterballen zul-
len vooral in de zomervakan-
tie tijdens de reguliere uren 
overdag worden ingezet. Een 
team vrijwilligers van onze 
vereniging is verantwoordelijk 
voor het waterballenproject. 
We zoeken nog versterking 
voor het team om de water-
ballen vaker te kunnen laten 
rollen in het ondiepe bad. 
Opgeven kan via vereniging-
flevoparkbad@gmail.com. 

Het beste
Wat in 2014 als burgerinitia-
tief begon met als missie het 
Flevoparkbad meer te laten 
bruisen, is in enkele jaren uit-
gegroeid tot een groot succes. 
Het Flevoparkbad bruist weer 
volop, overigens mede dankzij 
het badpersoneel overdag en 
verschillende zwemverenigin-
gen. Zo organiseert zwemver-
eniging Het Y de eerste week 
van juli de Zwem4daagse 
(www.zwem4daagse.nl). 
Geen wonder dat Het Parool 
het bad jaren achter elkaar 
uitriep tot beste buitenbad 
van Amsterdam. En de presti-
gieuze Franse krant Le Monde 
riep het Flevoparkbad zelfs uit 
tot één van de mooiste buiten-
baden van de wereld! #

Meer informatie over lidmaat-
schap: www.verenigingflevo-
parkbad.nl. 

De zon schijnt hier, maar ook bij regen en kou trekken leden hun 
baantjes ’s ochtends vroeg
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Amsterdamse politiek verschiet van kleur 

‘Met gestrekt been gaat de nieuwe 
coalitie er in. De neoliberale koers 
van de afgelopen jaren wordt, in ieder 
geval op papier, radicaal afgezworen.’ 
Dat zegt geograaf Floor Milikowski, die 
regelmatig schrijft voor de Groene 
Amsterdammer, als ze met mij praat 
in de talkshow Dwars door Oost in de 
Jungle van 6 juni. 
In Van wie is de stad? – De strijd om de 
stad doet ze overtuigend en beeldend 
uit de doeken hoe Amsterdam steeds 
meer in de greep is geraakt van de com-
mercie, hoe de gemeentelijke overheid 
steeds meer (publieke) taken overlaat 
aan de markt.
De economische cijfers mogen dan ge-
weldig zijn, maar veel Amsterdammers 
moeten constateren dat zij daar niet 
bepaald mee opschieten. Het vinden 
van een betaalbare woning is tot een 
lot uit de loterij geworden. En om niet 
te struikelen over de toeristen mijden 
steeds meer inwoners het centrum.
Andere veranderingen zijn minder 
ondubbelzinnig negatief. De zogeheten 
gentrification rond de Javastraat – zie 
Dwars 199 – en de groei van het aantal 
goed lopende horecagelegenheden 
brengen ook in Oost nieuw stedelijk 
elan. Maar de verdrijving van de mid-
denklasse en van de kleine midden-
stand is evengoed problematisch. 

Helft nieuwbouw voor 
Amsterdammers
Sinds enkele weken heeft Amsterdam 
een nieuw bestuur. Onder aanvoering 
van Groen Links is er een akkoord 
gerealiseerd met de titel ‘Een nieuwe 
lente en een nieuw geluid’. Voor die 
nieuwe lente zijn wel twee van de drie 
partijen van de vorige ‘oude’ coalitie 
aangeschoven, te weten D66 en SP. En 
de PvdA is al zeker geen nieuwkomer 
in de Amsterdamse politiek, was min of 
meer bij het oud vuil gezet bij de vorige 
verkiezingen.

Het moet gezegd, niet alleen de titel van 
het akkoord is ambitieus, de inhoud 
is bij eerste grove lezing minstens zo 
verstrekkend. Waar het maar even kan, 
wordt afstand genomen van de neolibe-
rale toon die het Amsterdamse be-
stuur de afgelopen jaren domineerde. 
Soms gebeurt dat in concrete termen 
– airbnb verhuur naar maximaal 30 da-
gen per jaar, 24-uurs opvang voor onge-
documenteerden -, vaker is de nieuwe 
koers vervat in intenties – Amsterdam 
in 2040 aardgasvrij, nieuwbouw voor 
de helft reserveren voor Amsterdam-
mers die een betaalbare woning achter-
laten -. 

De markt is niet neutraal
Floor Milikowski zet een vraagteken 
bij de samenstelling van het college en 
bij de inhoud van het akkoord. ‘D66 
was in het vorige college misschien wel 
liberaler en zeker onbetrouwbaarder 

dan de VVD. Het zou denk ik verstandi-
ger zijn geweest om te kiezen voor de 
VVD in plaats van D66. Daarmee had 
je een breder draagvlak gehouden en  
mogelijk verzet uit ondernemersland 
zou dan ook bij voorbaat wat inge-
damd zijn.’ Het rechtse weerwoord in 
de media was bij de presentatie van 
het akkoord overigens opvallend luid. 
Een AT5-journalist: ‘Maar er is toch 
geen projectontwikkelaar te vinden bij 
dergelijke percentages sociale huur en 
woningen voor de middeninkomens bij 
nieuwbouw?’
De opluchting bij links was wellicht 
niet minder voorspelbaar: ‘Er is ken-
nelijk toch nog linkse politiek mogelijk.’ 
Floor Milikowski ziet het genuanceer-
der: ‘De scherpe toon in het akkoord 
mag dan op links wat nieuw optimisme 
brengen, maar het heeft wel hoge ver-
wachtingen gewekt. Het college zal snel 
zichtbare resultaten moeten behalen 
om teleurstelling en cynisme te voor-
komen.’ Het terugpakken van de regie 
door de gemeentelijke overheid zal niet 
vanzelf gaan, niet eenvoudig zijn. Zo 
neutraal is de markt niet.

De nieuwe Amsterdamse coalitie belooft veel. Onderzoeksjournalist Floor Milikowski – 
zij schreef recentelijk Van wie is de stad? – vraagt zich af of de harde, besliste toon in het door 
Groen Links, D66, PvdA en SP afgesloten akkoord wel zo verstandig is. En wat betekenen 
die beloftes voor een stadsdeel als Oost?

Tekst en fotografie: Arie van Tol

Warboel van regels
Op een aantal terreinen laat de nieuwe 
coalitie haar politieke linkse kleur zien. 
Mensen in de bijstand hoeven ook de 
komende vier jaar niet te vrezen voor 
een verplichte tegenprestatie. Een 
experiment met regelluwe bijstand 
wordt uitgebreid. Verdringing op de 
arbeidsmarkt door onbetaalde arbeid 
moet worden voorkomen. En om de 
schandalige praktijken bij de schuld-
hulpverlening een halt toe te roepen, 
wordt onderzocht of de gemeente zelf 
bewindvoering en budgetbeheer kan 
gaan aanbieden.
De tekst rond het lerarentekort in het 
onderwijs is helaas veel minder con-
creet: ‘Het lerarentekort is een ernstige 
bedreiging voor de kwaliteit van het 
onderwijs. We gaan hier actief mee 
aan de slag.’ Rond de jeugdhulp zijn 
voornemens al net zo vaag: ‘Er wordt 
geïnvesteerd in de kwaliteit van de 
uitvoerders. We dringen wachtlijsten in 
de jeugdzorg terug.’ Geen woord over 
de bureaucratie en de door de gemeen-
te opgelegde warboel aan regels die 
moet worden teruggedrongen.

Duurzaam
De paragraaf Wonen in het akkoord 
bevat veel concrete voornemens. Dit 
zijn slechts enkele ervan: 1) er worden 
7.500 woningen per jaar gebouwd, 
waarvan een derde in het segment so-
ciale corporatiewoning, 2) nieuwbouw-
woningen in het betaalbare vrije sector 
huursegment blijven eeuwigdurend 
middenhuur, 3) woningen van beleg-
gers mogen alleen maar betaalbaar 
worden verhuurd, wat is af te dwingen 
door middenhuur op te nemen in het 
bestemmingsplan, 4) bij nieuwbouw 
wordt een woonplicht ingevoerd, 5) 
er komt een harde scheiding tussen 
kortdurend woonverblijf voor interna-
tionals en toeristische verhuur.
Ook op het terrein van duurzaamheid 
zijn de ambities hoog: ‘In deze college-
periode gaan drie wijken geheel van 
het aardgas af. Voor andere wijken 
worden voorbereidingen getroffen. In 
tenminste één wijk wordt ingezet op 
energievoorziening in lokaal beheer. 
Nieuwbouwwijken worden vanaf 
nu geheel aardgasvrij gebouwd, met 
warmte van lokale en duurzame bron-
nen.’ En, natuurlijk, de binnenstad 
moet autovrijer worden. 

Verdichting
De groei van Amsterdam wordt ook 
door het nieuwe college als een gege-
ven beschouwd, als voldongen feit. Veel 
nieuwbouw en verdichting blijven dan 
ook de belangrijkste stedelijke thema’s. 
Naast die geografische groei lijkt ook 
(het streven naar verdere) economi-
sche groei een vanzelfsprekendheid. 
In hoeverre die continuïteit is te paren 
aan de ambitieuze beleidsdoelen in het 
akkoord is de grote vraag.
Grote stedelijke projecten zijn niet 
nadrukkelijk genoemd in ‘Een nieuwe 
lente’. Er mag verondersteld worden 
dat bijvoorbeeld in Oost de ontwikke-
ling van Amstelkwartier, van Bajes-
kwartier, van IJburg, maar ook van de 
Sluisbuurt gewoon doorgaat zoals dat 
in de plannen tot nog toe is vastgelegd.

Verdienmodel
Het tij kan wat betreft de Sluisbuurt 
nog wel keren. Floor Milikowski: ‘In het 
akkoord is er weliswaar geen streep 
gegaan door de plannen, maar in de 
wandelgangen van de coalitiepartijen 
en onder ambtenaren zijn er wel 
degelijk bedenkingen. Raadsleden en 
beleidsmakers zijn zich ervan bewust 
hoe moeilijk het is om een prettige leef-
omgeving en goede openbare ruimte te 
creëren in een buurt met zoveel hoge 
torens en zo’n hoge dichtheid. Ook de 
verkeersverbindingen met de Sluis-
buurt zijn veel te beperkt en dat is niet 
makkelijk op te lossen.’
En, misschien nog doorslaggevender: 
‘De tegenstanders van dit megalomane 
project krijgen wellicht steun uit on-
verwachte hoek: ontwikkelaars zouden 
niet willen bouwen onder de voorwaar-
den die het nieuwe college ze wil gaan 
opleggen: te veel sociale huur, te veel 
woningen voor de middeninkomens. Ze 
gaan er te weinig aan verdienen.’ Dat 
de strijd om Amsterdam de komende 
jaren gaat worden voortgezet mag dui-
delijk zijn. Van wie is de stad? En van 
wie wordt de stad? #

Gaan er nog hotels bij komen, al dan niet duurzaam?

Het moet gezegd, 
niet alleen de titel 
van het akkoord is 
ambitieus

In deze college-
periode gaan drie 
wijken geheel van 
het aardgas af
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Ik spreek met bewoonster Guro Falck 
Olsen over de plannen voor de toe-
komst. ‘Het Rijk heeft het gebied ver-
kocht aan projectontwikkelaar AM, zus-
termaatschappij van BAM. We hebben 
gesprekken met hen gehad, die hopelijk 
leiden tot een wederzijdse intentieover-
eenkomst. Ons plan voor een woon- 
werkcoöperatie, inclusief ons culturele 
programma, is nu onderdeel van het to-
taalplan geworden. Duurzaam, sociaal, 
creatief en autonoom, dat is waar onze 
broedplaats voor staat. En de ideeën 
die wij over duurzaamheid hebben wil 
AM op grote schaal uitvoeren.’

Sneeuwbal-effect
Zo gaan ze dus een stukje grond ko-
pen van AM. De grond en gebouwen 
worden eigendom van de coöperatie 
en de bewoners en gebruikers huren 
dan ruimte. Guro: ‘We gaan daarbij het 
concept van VrijCoop gebruiken: dat 
betekent dat ons woon-werkgebouw 
blijvend beschikbaar zal zijn voor men-
sen met een kleine portemonnee en 
een visie voor duurzaamheid en creati-
viteit.  Bovendien sparen we zo om op 
termijn een volgend pand volgens dit 
principe te kunnen kopen. Zo ontstaat 
een sneeuwbal-effect waarmee we een 
positieve impact op de huizenmarkt 
willen hebben.’
‘We hebben niet voor elkaar gekregen 

wat we eigenlijk wilden, namelijk het 
legaliseren van de bestaande situ-
atie, een creatieve gemeenschap van 
huurders en krakers. Daarvoor had-
den wij, de bewoners van de oude 
cipierswoningen, in 2011 de Vereniging 
Bajesdorp opgericht. Dat plan lukte 
niet, maar we steken alle energie in dit 
nieuwe plan. Bajesdorp 2020 noemen 
we het.’
De bouw begint als alles meezit in 2020. 
De lange kant van de huizen gaat vol-
gens AM vanaf september dit jaar plat 
en vanaf maart 2019 wordt de korte 
kant onbewoonbaar.
‘Onze toekomstige plek komt waar 
oorspronkelijk de directiewoning stond 

plus het groen eromheen,’ vertelt Guro, 
‘Het oppervlak wordt kleiner maar 
misschien gaan we wel zeven hoog 
bouwen. We willen individueel klein 
wonen met gemeenschappelijke en pu-
blieke ruimte erbij. We zijn in gesprek 
met een architectengroep, er worden 
binnenkort schetsontwerpen gemaakt.’

Voor de hele stad
Ze hopen zo veel mogelijk samen-
werking aan te gaan met de rest van 
het kwartier, zoals met de school die 
ernaast komt. ‘We hopen ook dat onze 
publieke ruimte mensen uit de wijk 
aantrekt. We willen zo een functie heb-
ben voor de buurt maar ook voor de 
hele stad. We willen onze alternatieve 
identiteit behouden maar een breed 
publiek bereiken, zoals we nu doen bij 
festivals. Dat is beter dan alleen voor 
je eigen groepering werken. Zo kunnen 
we ideeën over solidariteit en duur-
zaamheid uitdragen.
In de tijd dat hiernaast een a.z.c. was 
gevestigd is het ons ook gelukt om de 
asielzoekers te bereiken. We hebben 
nog steeds een taalcafé, waar jonge 
vluchtelingen komen om Nederlands te 
oefenen. We zijn graag een plek waar 
mensen elkaar ontmoeten en inspire-
ren, jong en oud, rijk en arm.’

‘Kort geleden hebben we subsidie 
gekregen van de Provincie om een 
projectplan op te laten stellen en een 
haalbaarheidsonderzoek te doen. 
We werken daarin ook samen met 
Urban Resort. Binnenkort wordt een 
informatie-bijeenkomst georganiseerd. 
Ook ideële investeerders en financiële 
supporters zijn welkom!’

‘We willen de lezers van Dwars vra-
gen of die mee willen komen werken 
in het taalcafé, op maandag,’ sluit 
Guro af, ‘Ook hebben we elke dinsdag 
volkskeuken, om 19.00 uur. En in de 
mooie moestuin hier kun je meehelpen, 
maar ook gewoon even komen kijken 
en zitten. Die Bajestuin blijft gelukkig 
bestaan!’ #

Meer info op: www.bajesdorp.nl/toe-
komst-2, www.bajeskwartier.com en  
https://vrijcoop.org. 

Wat wordt de toekomst van Bajesdorp?
Tekst en fotografie: Ton Hendrix

Nadat wij vorig najaar de horeca in 
de Linnaeusstraat en Oostpoort ge-
schouwd hebben op toegankelijkheid 
voor mensen met een beperking, is nu 
het Beukenplein aan de beurt. Wanneer 
ik thuis kom van mijn werk print ik nog 
even de punten uit waar wij op gaan 
letten tijdens het schouwen. Ik ben iets 

later dan de rest op het Beukenplein en 
ik ontdek dat ze niet bij Maxwell zitten 
waar wij hadden afgesproken. Het is 
een mooie zonnige avond waardoor er 
op het terras van Maxwell geen plek 
meer is. Mijn collega’s hebben daarom 
een plekje gevonden bij Mama Dough.

Leve de zomer
Het team dat vanavond gaat schou-
wen bestaat uit leden van werkgroep 
Communicatie & PR. Daarnaast is Dror 
Cohen Rapoport weer mee om ons op de 
hoogte te stellen van strubbelingen die 
mensen met visuele beperking op het 
Beukenplein ervaren. We besluiten eerst 
te gaan eten bij Mama Dough. Het is 
goed dat het mooi weer is, want het ter-
ras is zeker toegankelijk. Als wij nu bin-
nen hadden moeten zitten was dat niet 
mogelijk geweest. Mama Dough heeft 
namelijk een veel te hoge drempel voor 
rolstoelen. Maar het personeel is wel erg 
sociaal toegankelijk. Toen ik vroeg of ze 
mijn pizza al voor wilde snijden was dat 
geen probleem.

Struikelen over baklava
Na het eten maakten wij een rondje om 
het Beukenplein. Wat al snel opvalt is 
dat de meeste tenten op het Beukenplein 
niet echt fysiek toegankelijk zijn. Bijna 

allemaal hebben ze een hartstikke hoge 
drempel en binnen blijken de tafeltjes 
en de stoelen dicht op elkaar te staan. 
Als je al met een rolstoel binnen zou 
kunnen komen is er weinig ruimte om 
je te verplaatsen. Net voordat we naar 
de andere kant van het Beukenplein 
willen oversteken, valt het Dror op dat 
een zaak in baklava zijn producten ruim 
heeft uitgestald en over de blindengelei-
delijn. Dit betekent dat mensen met een 
visuele beperking zullen struikelen over 
de producten.

Galatrap
Als je de Linnaeusstraat vergelijkt met 
het Beukenplein valt op dat op het plein 
bijna geen platen liggen terwijl veel 
zaken op de Linnaeusstraat die wel had-
den. De horeca op het Beukenplein is 
zeker nog niet op de hoogte dat je deze 
gratis kan verkrijgen bij het stadsdeel-
kantoor. Smokin’ Barrels blijkt van 
alle zaken op het Beukenplein wel het 
minst toegankelijk. Wanneer één van 
ons binnen kijkt, maakt hij een foto van 
een giga galatrap. Het is een trap die 
helemaal niet toegankelijk is. We lopen 
langs Eriks Delicatessen. Erik heeft zijn 
zaak net verbouwd, maar we kunnen 
niet naar binnen, omdat de zaak dicht 
is. Daarnaast heeft de zaak een ruime 
ingang met een moderne glazen deur 
die makkelijk te openen is. Eriks Deli-
catessen en het ernaast gelegen Missis-
sippi Bar Kitchen  zijn de enige zaken 
zonder drempel. 

Positieve afsluiting 
We sluiten onze avond af met een 

toetje bij Mississippi. De serveerster is 
allervriendelijkst. Ze had ons al rond 
het plein zien gaan en vroeg zich al af 
waar we mee bezig waren. Toen wij het 
uitlegden vond ze het super interessant. 
Mississippi is inderdaad erg ruim opge-
zet. Er is meer dan genoeg ruimte om je 
te verplaatsen met een rolstoel tussen 
de ene en de andere tafel. Wel jammer 
dat ook hier geen invalidentoilet is, 
maar dat hebben maar weinig tenten. 
Het enige wat nog restte was genieten 
van een super lekker toetje. *

Onbeperkt Oost test het Beukenplein 
Op kroegentocht gaan is leuk. En moet dat ook zijn als je in een 
rolstoel zit of een visuele beperking hebt.  
Daarom keurt Onbeperkt Oost deze zomer het Beukenplein.

Tekst: Marnix Brockmeier | Fotografie: Onbeperkt Oost 

De drempel was net te hoog

Op het terrein van de Bijlmerbajes worden dit jaar de eerste 
gebouwen gesloopt om plaats te maken voor het toekomstige 
Bajeskwartier. Een deel van de bebouwing betreft de voorma-
lige cipierswoningen die al jaren onder de naam Bajesdorp een 
creatieve gemeenschap herbergen. 

Guro en dochter Ronja brengen gft-afval naar de compostbak van de Bajestuin

Mooie galatrap, maar onhaalbaar voor de 
rolstoel

We willen een 
breed publiek 
bereiken
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Lijn 26 snerpt over de brug. Het geluid 
snijdt door haar botten, net als de wind 
die hier altijd waait. Ze trekt haar kraag 
hoger op. De kilte blijft. Nog een paar 
passen, dan is ze bij de supermarkt.
De gangpaden zijn verstopt. Een vak-
kenvuller heeft zijn stellage met verse 
groenten naast de rij conservenblikken 
geposteerd, jonge kinderen spelen tik-
kertje en een vrouw met uitgemergelde 
handen schuifelt tergend langzaam 
met een lege kar voor haar. Uiteindelijk 
vindt ze wat ze nodig heeft, een blikje 
maïs, en een pak bloem. Tomaten haalt 
ze op de markt. Tomaten met smaak, 
voor de empanão de frango. Daar is hij 
dol op.
Buiten worstelt ze zich tegen de wind 
in naar de marktkramen op het Joris 
Ivensplein. Een vader op een bakfiets 
scheert rakelings langs haar heen. De 
kinderen zijn onzichtbaar, ze hebben 
een plastic zeil over zich heen getrok-
ken. Ze herkent de man, hij hoort bij 
het gezin van een van haar werkhui-
zen. Hij fietst voorbij zonder te groeten.
Ze stapt om de gestalde fietsen heen 
en loopt tussen de stalletjes door. Haar 
dijen schuren tegen elkaar. De kaas-
boer slaat ze over vandaag. Te zout. Hij 
zei dat hij van haar rondingen hield, 
en van haar zachtheid. Maar ze had de 
blik in zijn ogen gezien. De blik waar-
mee hij de jonge meisjes volgde die 
giechelend over het trottoir dansten.
‘Drie bossen, vijf euro.’ De bloemen-
man wrijft in zijn handen en schreeuwt 
zijn klanten toe. Ze houdt in – de kleu-
rige tulpen lonken, al is hun geur opge-
lost op in de zilte lucht van de visboer. 
In een opwelling zoekt ze het muntgeld 
bij elkaar.
Met haar armen vol bloemen en de 
volle tas aan haar hand komt ze haar 
appartement binnen. Het is stil. Zelfs 
na al die jaren is ze er niet aan gewend, 
aan de stilte. Aan de leegte in deze 
kamers. Een woonkamer met een open 
keuken en een aparte slaapkamer heeft 
ze hier, voor zichzelf alleen. Tot haar 
twintigste deelde ze zelfs haar bed met 
twee jongere zusjes. Soms dwaalt ze 
tussen de kamers heen en weer, kan ze 
niet besluiten waar ze het liefste is.

In het begin was het anders. Toen 
woonde ze hier met de vriendin die 
haar overhaalde naar dit land te ko-
men. De vriendin trouwde een Neder-
lander en vertrok naar een eengezins-
woning in een provinciestadje. Ze is 

er twee keer op bezoek geweest maar 
spaart het geld van de treinreis liever 
uit. Met een paar extra werkhuizen 
kan ze de huur net opbrengen. Haar 
moeder rekent op het geld dat ze naar 
huis stuurt.
Ze zet muziek op. Een zanger uit haar 
thuisland bezingt de liefde met fluwe-
len woorden. Ze neuriet mee, schikt de 
bloemen en mengt rood, roze en geel. 
Het uitbundige roze lijkt in de verte op 
de uitbundige bougainville die thuis 
bloeit. Ze zet de vaas op het lage tafeltje 
bij het raam.
Tot de vorige zomer zaten ze hier vaak. 
Toen konden ze het water nog zien, een 
uitloper van het IJmeer. Zagen ze in de 
verte de brug die dit opgespoten eiland 
verbond met de levendigheid van de 
stad. Soms gleden er zeilboten voorbij – 
wat mensen bezielde om in de kou hun 
vertier op het water te zoeken heeft ze 
nooit begrepen. Zij kent vooral de zee, 
de vissersboten die ’s morgens in de 
schemering vertrokken en terugkwa-
men als de zon boven de horizon ver-
scheen. De stranden vol muziek, spel 
en gelach. Stranden waar de zon haar 
donkere huid nog dieper deed kleuren.
Ze kijkt op de klok. Vandaag is de zon 
verder weg dan ooit. Ze vult een pan 
met water voor de kip, en zoekt een 
vrolijker nummer. Haar heupen wie-
gen mee als haar handen door bloem 
en boter dansen en de massa tot een 
soepel deeg kneden. Zo kneedden zijn 
handen de spanning uit haar schouders 
en nek als ze na een lange dag thuis-
kwam. Ze voelt zijn aanraking weer op 
haar huid als ze het deeg uitrolt.
Ze zet komijn en paprikapoeder op het 
aanrecht en loopt opnieuw naar het 
raam. Nu is er geen uitzicht meer op 
het water, het appartementencomplex 
aan de overkant van de straat is bijna 
klaar. Betonnen muren, stoffige raam-
partijen en kleine balkons waar de zon 
met wat geluk aan het einde van de 
middag te vangen is.
Nog geen jaar geleden begon de bouw 
met machtige heistellingen die palen 
de grond injoegen. Hij klaagde over het 
gebonk, die enkele keer dat hij onder 
het mom van een zakenreis bij haar 
kon blijven slapen. Zij hoorde het niet, 
als de bouwvakkers arriveerden was 
ze al op weg naar haar eerste adres. Bij 
thuiskomst bezag ze de voortgang in de 
spookachtige lichten die het bouwter-
rein bewaakten.
Ze keert terug naar de keuken, haalt de 

gare kip uit de pan. De muziek speelt 
door, herhaalt dezelfde nummers. Ze 
snippert ui en knoflook, snijdt tomaten 
en olijven in plakjes en hakt peterselie. 
Hoe laat zou hij er zijn, vanavond?
De bouw vorderde met nietsontziende 
vastberadenheid. Een staketsel van me-
talen kranen groeide uit tot een mas-
sieve constructie. Met de bouw trok ook 
hij een muur op. Hij bleef vaker weg, 
zei dat hij het uitzicht miste, was liever 
aan de overkant van het water.
Ze fruit de groenten aan, trekt de kip 
met haar vingers uit elkaar. Het bot 
kraakt ze tussen haar tanden, ze zuigt 
het merg uit zoals ze dat als kind deed 
als haar moeder gekookt had.
Niet veel later staat de pastei met 
vulling in de oven. Ze staart naar het 
gebouw aan de overkant. Nog even, 
dan wonen er mensen. Kan ze bij haar 
overburen naar binnen kijken, zien hoe 
de kinderen hun legotorens bouwen, 
bij mooi weer horen hoe ze jengelen 
om een ijsje.
Haar handen strijken over de welving 
van haar buik. Vanavond vertelt ze het 
hem. Hij houdt van kinderen. Als hij 
het weet, komt hij vast vaker. Ze loopt 
naar de tafel in de hoek, zet borden 
neer, rangschikt het bestek eromheen. 
Een bierglas voor hem.
Buiten schemert het al, hij is laat. Ze 
kijkt op haar telefoon. Geen berichten. 
Aarzelend glijden haar vingers over de 
toetsen. Zal ze hem bellen? Een bericht-
je sturen? Ze legt de telefoon op tafel, 
zet de tv aan en laat zich op de bank 
zakken. Haar ogen vallen dicht.
Als ze wakker schrikt, is het laat op de 
avond. De schaduw van de nieuwbouw 
steekt donker af tegen de lichte duister-
nis. Ze trekt het gordijn dicht en zet een 
schemerlamp aan. Op de tv praten ge-

wichtige mannen over wereldpolitiek, 
zaken die haar niet interesseren.
Ze hijst zich overeind en haalt de bak-
vorm uit de oven. De pastei is lauw ge-
worden. Haar blik glijdt naar de tafel, 
met een zucht ruimt ze zijn bord weg, 
snijdt een stuk pastei af voor zichzelf 
en kruipt opnieuw op de bank.
Morgen belt ze hem. Hij moet het 
weten. Ze trekt de plaid die in de hoek 
ligt over zich heen en eet langzaam, 
met kleine hapjes. Het vlindert in haar 
buik en ineens weet ze dat ze hem niet 
zal bellen. Dat ze hem nooit meer zal 
zien. Twee, drie maanden – als ze geen 
geld naar huis stuurt, houdt ze genoeg 
over voor een ticket. Dan kan ze weg 
van dit eiland, waar ze nooit meer dan 
buitenstaander tussen de kolonisten is 
geweest.
Buiten ratelt de tram naar de stad. De 
laatste van die avond, vermoedt ze. #

Nieuwbouw
Tekst: Sacha Voogd | Fotografie: Bob Bronshoff

Na de lovende woorden uit het juryrapport van Persis Bekkering (r) heeft Reinjan Mulder (m) 
net de Eerste Oosterparkprijs overhandigd aan Sacha Voogd (l)

Sacha Voogd is de winnaar van de 
schrijfwedstrijd Schrijf je Straat, met 
het verhaal Nieuwbouw. Bij het  
Festival Boeken door Oost op 26 mei 
j.l. in Studio K ontving zij de Eerste 
Oosterparkprijs, met een geldbedrag 
van 
 € 500,-.
Het verhaal van Sacha Voogd is in 
de bundel Door Oost één van de tien 
verhalen over Oost van de hand van 
inzenders bij de schrijfwedstrijd. De 
overige 14 verhalen zijn geschreven 
door meer of minder bekende schrij-
vers uit Oost die ook optraden tijdens 
het zeer geslaagde Festival Boeken  
door Oost.

Sacha Voogd

Talent en kunstenaars 
gezocht! 

Kan je zingen, dansen, dichten, rappen? 

Maak je kunst of heb je een hobby die 
je kunt tonen? Heb je een bijzondere 
fascinatie? Wil je een verhaal vertellen of 
optreden? Stuur een bericht naar info@
openoost.org want op zaterdag 22 en 
zondag 23 september is de nieuwe Kunst-
route Open Oost. Het weekend staat in 

het teken van talent uit de buurt, met op 
zaterdag 22 september een talentenshow 
in Museum ’t Kromhout. Professionele 
kunstenaars kunnen het hele weekend 
exposeren o.a. in de Oosterkerk. Laat 
van je horen. We komen graag met je in 
contact! 

Meer info: www.openoost.org 
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Tekst en fotografie: Arie van Tol  

Een nieuwe vorm van wonen 
voor ouderen zoals boven 
geschetst ontlokt over het 
algemeen erg positieve reac-
ties. Ook bij politici en amb-
tenaren. De trage voortgang 
van het proces rond Robert 
Kochplantsoen 19 is daarom 
zo onbegrijpelijk. De over-
heid laadt ermee de verden-
king op zich dat er een dub-
bele agenda is. Dat geld toch 
belangrijker is dan (betaal-
bare) ouderenhuisvesting en 
gemaakte beloftes. 

Traag en niet transparant  

Bewonersparticipatie – nadat bedoeld 
pand een tijd lang bewoond werd door 
vluchtelingen zonder status wilde de 
buurt zelf betrokken worden bij de 
toekomst van het gebouw – leidde in 
2016 tot het initiatief voor speciale ou-
derenhuisvesting. Omdat het goed paste 
binnen de Nota Ouderenhuisvesting 
gemeente Amsterdam 2015-2018 en het 
Gebiedsplan Watergraafsmeer stadsdeel 
Oost kwam het stadsdeel in maart 2016 
tot het volgende advies:
‘Robert Kochplantsoen krijgt 1) als 
hoofdfunctie wonen, waarvan tenmin-
ste de helft van het gebruiksoppervlak 
bestemd is voor woningen voor ouderen 
in de sociale sector (onder de aftop-
pingsgrens), aangevuld met (groeps-)
woningen voor een brede doelgroep 
door verschil in woninggrootte, prijs en 
segment.
Naast wonen wordt ingezet op 2) 
kleinschalige bedrijvigheid, waaronder 
broedplaatsen en/of ruimte voor voor-
zieningen, op tenminste de helft van 

de begane grond, die een toegevoegde 
waarde voor de bewoners van het pand 
en buurt hebben en die geen overlast
dient te veroorzaken (‘rustig wonen’).’
Een vijftal selectiecriteria geeft verder 
richting in het gewenste gebruik.

Geen overleg
Op de site van de gemeente is er na het 
document met dit advies niets meer 
vastgelegd. Een brief van 23 februari 
2017 aan omwonenden en ondernemers 
waarin B&W zich akkoord verklaart met 
het advies is niet terug te vinden. De ju-
ridische status van een bewonersbrief is 
discutabel. Op 5 december 2017 vragen 
betrokkenen om enige duidelijkheid 
bij verantwoordelijk bestuurder Thijs 
Reuten. 
De geruststellend bedoelde woorden 
van hem in die commissievergadering 
zijn gedrenkt in politieke vloeibaarheid.
Overleg met de initiatiefnemers van 
Villa des Roses, met Ineke Vervoort, is 
er sinds maart 2016 niet meer geweest. 
Terwijl de gemeente Amsterdam dan op-
tekent: ‘De gemeente Amsterdam zorgt 
ervoor dat er een transparant traject 
wordt opgesteld voor een selectie-  
procedure, waarbij direct omwonenden 
voldoende geïnformeerd worden en 
betrokken blijven bij het vervolg van 
het traject.’

Nadere criteria
En dan is er plotseling een nieuwe 
bewonersbrief, gedateerd op 19 maart 
2018, van Thijs Reuten, die dan nog 
maar korte tijd te gaan heeft als por-
tefeuillehouder Wonen in Oost. De 
randvoorwaarden die genoemd worden 
kunnen nog gelezen worden als over-
eenstemmend met die in het advies 
van 2016. Maar waar zijn de nadere 
criteria, de concretere beloften die de 
buurt zijn gedaan? En waarom wordt 
Stichting Urban Resort gevraagd het 
pand te betrekken met broedplaatsen? 
En wat te denken van de volgende zin in 

het schrijven: ‘Zodra de geïnteresseerde 
partijen voldoen aan de randvoorwaar-
den wordt er geselecteerd op hoogste 
bieding’?
Dat het volledig ontbreken van enige 
transparantie, van overleg tussen 
betrokken bewoners en bestuurders 
c.q. ambtenaren, in combinatie met een 
dergelijk schrijven waarin meerdere 
interpretaties mogelijk zijn, tot onrust 
en wantrouwen onder bewoners leiden 
is logisch. De reacties daarop van de 
overheid zijn bekend en voorspelbaar: 
sussen en het ook niet precies weten. 
Niemand is verantwoordelijk.

Invloed van stadsdeel
Of de vier gekozen lokale vertegenwoor-
digers van Watergraafsmeer, de totale 
adviserende stadsdeelcommissie waar-
van die vier deel uitmaken en/of de drie 
benoemde bestuurders in Oost nog iets 
in de melk te brokkelen hebben rond 
een probleem als het onderhavige kan 

de komende tijd duidelijk worden.
Eén van de vier in Watergraafsmeer, 
Bas van Vliet van Meerbelangen, heb 
ik gevraagd naar zijn commentaar. 
Hij kent de kwestie. In zijn mailreactie 
schrijft hij: ‘Van ambtelijke zijde wordt 
aangegeven dat het verkoopproces 
via grondbedrijf nogal langzaam gaat, 
maar daar zit verder niets achter en 
er is zeker niet sprake van speculatie, 
maar meer van het zorgvuldig inzetten 
van het proces.’ Het proces verloopt 
langzaam, en Bas van Vliet vraagt zich 
af waarom bij zo’n niet al te moeilijk 
proces, maar niet ondoorzichtig.
Ineke Vervoort is er niet gerust op. In 
haar brief aan de gemeenteraad van 18 
april 2018 geeft zij een helder over-
zicht van het proces tot nog toe, van de 
aanleiding tot onrust en vraagt zij de 
overheid zich te houden aan gedane 
beloften. Wat is bewonersparticipatie 
waard? Wat is een advies van een stads-
deel waard? #

Het gebouw aan het Robert Kochplantsoen

Een aantal van de initiatiefnemers

Tekst: Anneke Hesp | Fotografie: Frank Schoevaart 

Ouder worden doen we allemaal. En dan doet het er veel toe 
hoe je woont. Alleen of samen, zelfstandig of met hulp. De 
leden van vereniging in oprichting Villa des Roses willen een 
woonvorm die gezamenlijkheid en privacy combineert binnen 
de vrije sector en sociale huur. 

Ouder, maar niet alleen 

Ineke Vervoort was lange tijd mantel-
zorger voor haar moeder. Nadat die 
opgenomen was in een verzorgingshuis 
drong zich onherroepelijk de vraag 
bij haar op hoe haar eigen oude dag 
er uit zou moeten gaan zien. Zij heeft 
geen kinderen die haar zouden kun-
nen helpen bij die laatste fase. Wel een 
vriendenkring, maar de meesten wonen 
niet dichtbij. Bij verminderde mobili-
teit verwateren contacten of, zoals zij 
merkte bij haar moeder, kennissen en 
familie vallen weg, en er komen geen 
nieuwe vrienden bij. 
In 2013 nam ze het initiatief om een 
groep geïnteresseerden in een woonpro-
ject bij elkaar te roepen. Het leidde tot 
de oprichting van Villa des Roses, naar 
de roman van Willem Elsschot over een 
Parijs’ pension waarin bewoners van 
‘zeer divers pluimage’ elkaar het leven 
behoorlijk zuur maken. In de Amster-
damse Villa des Roses komen mensen te 

wonen die samen, en toch zelfstandig, 
de herfst van het leven op een betere 
manier vorm willen geven.
Er was veel belangstelling van leeftijds-
genoten. Er sloten zich mensen aan 
vanuit de wandelclub waar Vervoort 
vele zondagen mee op stap gaat en ook 
vanuit het koor waar ze deel van uit-
maakt. Daar waren zowel singles bij, als 
paren. Centraal staat: een eigen leven 
kunnen blijven inrichten met privacy, 
en toch de gezelligheid van buren die 
je goed gezind zijn en die zorg voor je 
hebben.  
De bal begon pas echt te rollen toen 
begin 2016 Robert Kochtplantsoen 19, 
de voormalige zorginstelling, leeg kwam 
door ingrijpen van Burgemeester van 
der Laan en de buurt werd uitgenodigd 
om mee te denken over de bestemming 
van het pand. Op de inspraakavond 
die de raad van stadsdeel Oost organi-
seerde, presenteerde Villa des Roses 

haar gezamenlijke wooninitiatief voor 
ouderen.
Het advies, naar aanleiding van de 
inspraakavond geformuleerd door 
het Stadsdeel, past wonderwel bij de 
plannen van Villa des Roses. Er wordt 
ingezet op: wonen voor ouderen (toch al 
speerpunt voor de buurt) sociale  huur, 
aangevuld met vrije sector (groeps-) 
woningen, gezamenlijke voorzieningen 
in het kader van wonen en zorg voor 
elkaar, en ‘reuring’ in de plint. Een wo-
ningcorporatie wilde meewerken aan de 
realisatie van het project en architecten 
ontwierpen een stijlvolle transformatie 
en een vriendelijke en frisse gevel. Veel 
belang wordt gehecht aan de toeganke-
lijkheid voor de buurt in de vorm van 
een foyer voor diverse activiteiten voor 
en door de buurt en van buurtinstel-
lingen.
Nu de Villa steeds vastere vormen krijgt, 
is er ruimte voor meer mensen om aan 
te haken. Mensen in de Watergraaf-
smeer die kleiner willen gaan wonen, 
die zich afvragen hoe het moet als ze 
(nog) ouder zijn, die gezamenlijkheid 
zoeken, die hun huis willen verkopen, 
die zich kunnen vinden in de voorwaar-
den, worden van harte uitgenodigd om 
contact op te nemen.

Het pand is eigendom van de gemeente 
en het wachten is op de verkoop van het 
pand. #

Neem contact op voor meer info of om 
lid te worden met ivervoor@xs4all.nl
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Tekst: Lennie Haarsma | Fotografie: Frank Schoevaart 

En het wonder ben jij is de vijfde roman van Eva Posthuma de 
Boer en is geïnspireerd op het leven van de kunstschilder Aad 
Donker, die in de jaren negentig bekend werd als lid van het 
schilderscollectief ‘After Nature’. 

Fictie over werkelijke liefde en zelfmoord    

Het is woensdagmiddag 20 juni. Ik 
heb een afspraak met schrijfster Eva 
Posthuma de Boer over haar onlangs 
verschenen, aangrijpende roman En 
het wonder ben jij. We kennen elkaar 
omdat ik een printversie van de roman 
heb mogen lezen en Eva al eerder heb 
mogen interviewen in de talkshow op 6 
juni in Jungle Amsterdam. Voor het in-
terview in Dwars door de buurt stelt Eva 
voor af te spreken in het van der Togt 
museum in Amstelveen: een bijzonder 
museum voor moderne kunst.

Spiegelwand
Eva was 17 en had een bijbaantje in Arti 
et Amicitiae. ‘Daar heb ik Aad één keer 
gezien. Hij heeft zoveel indruk op me 
gemaakt en mij nooit meer losgelaten. 
Hij was niet zomaar een knappe jongen. 
Vooral zijn blije uitstraling trof me. Een 
paar jaar geleden dacht ik weer aan 
hem en kwam ik erachter dat hij op zijn 
31e zelfmoord pleegde. Dat was voor mij 
de reden om op zoek te gaan naar zijn 
levensgeschiedenis, met in mijn achter-
hoofd het idee een roman te schrijven 
over gemiste liefde. Via de broer van 
Aad, schilder Gijs Donker, kreeg ik toe-
gang tot alle dagboeken en brieven die 
Aad bleek te hebben nagelaten – natuur-
lijk een schatkist voor een schrijver. Aad 
werd mijn model, en mijn roman kreeg 
langzaamaan vorm.’
‘Het laatste jaar van zijn leven maakte 
Aad alleen nog zelfportretten. Hij hing 
een spiegel aan zijn ezel, keek zichzelf in 
de ogen en legde al zijn gemoedstoestan-
den vast. Terwijl ik mijn roman aan het 
schrijven was, kreeg ik het idee de zelf-
portretten te exposeren. Aan een grote 
wand al die gezichten, en ertegenover 
een spiegel. Dat kon hier, in het Jan van 
der Togtmuseum. Samen met Gijs Don-
ker heb ik de expositie samengesteld.’

Romanfiguur nodig
Ik ben onder de indruk van de wand 
met de kleurrijke zelfportretten waar 

heel verschillende emoties in te zien 
zijn. Aad’s broer Gijs is er ook, hij vertelt 
over de opening van de tentoonstelling 
en zijn vader die er sprak. Het boek 
gaat in deze omgeving nog meer leven 
voor mij. In de zijruimte is het verhaal 
van Aad’s leven te zien aan de hand van 
onder andere fragmenten uit zijn dag-
boek. Daar hangt een schilderij van de 
gebroeders Donker, alle drie de broers 
waren kunstschilder. Ook hangt er een 
schilderij van de leden van de groep 
‘After nature’. 
Terug naar de roman van Eva en mijn 
vraag waarom ze koos voor de roman 
en geen non-fictie. Eva is hier heel stellig 
over: ‘Ik ben romanschrijfster. Boven-
dien wist ik dat het boek zou eindigen 
met de dood. Ik wilde onderzoeken hoe 
het kan dat een blijmoedig mens op 
het punt kan komen dat hij kiest voor 
datgene wat we allemaal het meeste 
vrezen. Waarom pleegt een normaal 
iemand zelfmoord, wat zijn er de rede-
nen voor? Moet je daarvoor knettergek 
zijn? Of kan een gebroken hart genoeg 
zijn? Ik had het beeld van Aad als 
levensgenieter voor ogen. Dat was mijn 
inspiratie. Maar ik kon niet in het hoofd 
van Aad zelf kruipen. Daar had ik een 
romanfiguur voor nodig. Dat werd het 
personage van Lok in het boek, die een 
eigen stem kreeg. Ik kon mijn fantasie 
gebruiken en mijn personage dingen 
laten meemaken.’
‘Tegelijkertijd is het boek ook een zoek-
tocht naar de liefde, over ‘waardoor 
je geraakt wordt’. De liefde die vaak 
zo ongrijpbaar en onverklaarbaar is. 
Waarom word je verliefd op iemand? 
Waarom blijf je aan iemand denken? 
De romankunst geeft de mogelijkheid 
om deze vragen te beantwoorden. Door 
middel van fictie kunnen we zoeken 
naar wie we zijn. Ook al wist ik vroeger 
niet wat ik wilde worden, ik wist wel dat 
ik geïnteresseerd was in kleinmenselijk 
leed en dingen wil maken die mensen 
raken.’

Titel
Ik vraag Eva hoe ze aan de 
titel van het boek komt: En 
het wonder ben jij. ‘Op zoek 
naar een passende titel voor 
het boek en naar de titels van 
de zes verschillende delen 
heb ik gezocht in de vele dag-
boeken en brieven die ik tot 
mijn beschikking had. En het 
wonder ben jij is vrij vertaald 
naar een tekst van Aad zelf. 
De titel is driedubbel: Voor 
Lok is Nora het wonder, voor 
Tosca is Lok het wonder, en 
voor mij is Aad het wonder. 
De deeltitels zijn ook vrij naar 
teksten van Aad, zoals deze: 
Een beetje de held uit han-
gen. Dat dan weer wel Weet 
je wel. Het is de toon, de stem 
van Lok. En die klinken voor 
mij zoals ik me die van Aad 
voorstel.’

Kwetsbaar
‘Je noemt boek en tentoon-
stelling een kwetsbaar pro-
ject. Hoezo?’ ‘Ik ben er drie 
jaar mee bezig geweest. Ik 
werk alleen en ben er stapje 
voor stapje ingegaan. In mijn 
schrijfproces noteer ik al mijn 
gedachten over het onder-
werp in een dagboek. De re-
search heeft veel tijd gekost. 
Gijs is een fantastische vent 
die mij deelgenoot maakte van de grote 
nalatenschap van zijn broer: dagboeken, 
gekke zinnen, tekeningen en pagina-
lange gedachtespinsels. Ik heb veel 
met Gijs gepraat, de talloze schilderijen 
bekeken en familie en vrienden van Aad 
ontmoet. De familie wil de herinnering 
aan Aad graag levend houden, dus ze 
waren allemaal enthousiast over mijn 
boek en de tentoonstelling. Gijs en ik 
zijn twee weken bezig geweest met het 
maken van de expositie. Het kwetsbare 
van het project is dat mijn roman gaat 
over iemand die echt heeft geleefd, dat 
ik fictie ben gaan maken op basis van 
zijn verhaal, en dat ik daarbij natuurlijk 
niemand wilde kwetsen, en er iets eer-
vols van wilde maken. Maar ik had wel 
de vrijheid nodig om die fictie te maken. 

Dat was moeilijk, en daarin schuilt ook 
de kwetsbaarheid.’
‘Natuurlijk heeft het schrijven aan de 
roman me ook herinnerd aan mijn 
eigen bijzonderheden en kwetsbaarhe-
den. Erg herkenbaar is bijvoorbeeld de 
eenzaamheid van het dolen door Am-
sterdam in de jaren negentig. Gouden 
tijden, maar godsamme, wat voelde ik 
me alleen.’ #

De tentoonstelling in het van der Togt 
museum is nog tot 12 augustus te zien. 
Adres: Dorpsstraat 50, 1182 JE Amstel-
veen. Openingstijden: dinsdag t/m 
zondag van 10- 17 uur.
En het wonder ben jij is te koop in de 
boekhandel.

Klassiek rondom de klas
Het koor en orkest van Klassiek rondom de Klas openen op 30 juni het Indische 
Buurt Festival. Zij spelen delen uit De Vuurpijl, een kinderopera geschreven door 
huiscomponist Kees Olthuis.
Met ondersteuning van studenten van het J. Pzn. Sweelinckorkest spelen de 
leerlingen daarna Can Can van Offenbach en het Largo uit de 9e symfonie van 
Dvorak.

Klassiek rondom de Klas is een 
buurtinitiatief waarbij vrijwilligers, 
buurtbewoners, scholen en profes-
sionele musici samenwerken om 
kinderen uit Amsterdam-Oost kennis 
te laten maken met klassieke muziek. 
Dit door individueel, of samen in 
een orkest of koor, muziek te ma-
ken. Er wordt nauw samengewerkt 
met het Leerorkest, het Nederlands 
Philharmonisch Orkest / Nederlands 
Kamerorkest, het Koninklijk Concert-
gebouworkest en het J.Pzn. Sweelinc-
korkest.

Het Indische Buurt Festival vindt dit jaar plaats op zaterdag 30 juni van 12.00 – 18.00 
uur in de Javastraat en op het Javaplein. Ook op deze tiende editie zijn er een informa-
tiemarkt, allerlei workshops, heerlijk eten, optredens en plezier voor jong en oud. #

Meer info: klassiekrondomdeklas.nl en indischebuurtbalie.nl

Te zien in Huize Frankendael
T/m 29 juli 2018 is in Huize Frankendael wild care, tame neglect te zien. De ten-
toonstelling vormt de laatste fase van een bijzonder tweejarig samenwerkings-
project tussen de Frankendael Foundation en kunstenaar Edward Clydesdale 
Thomson. 
Huize Frankendael is iedere zondag tussen 12.00 en 17.00 uur geopend voor 
publiek. Een gratis rondleiding van een gids start om 12.00 uur: de gids vertelt 
over de geschiedenis van het huis en over de lopende tentoonstelling. Restaurant 
Merkelbach is geopend voor een aansluitende lunch of borrel.

Op woensdag 4 en donderdag 5 juli om 20.30 uur is 
in Huize Frankendael de voorstelling How to Kill a 
Tree te zien. Edward Clydesdale Thomson volgt in 
de voorstelling – waarin Engels de voertaal is - de 
levens van vijf bomen gedurende vijfhonderd jaar, 
vanaf 1550.
How to Kill a Tree hoort bij het tweejarige ten-
toonstellingsproject wild care, tame neglect. Dit 
programma maakt bovendien onderdeel uit van de 
zomermanifestatie Public Art Amsterdam over de 
rol van kunst in de stad.
Kaarten kunnen gereserveerd worden via: su-
zanne@huizefrankendael.nl of 06-15497128. (De 
voorstellingen van 27 en 28 juni zijn bij verschijning 
van dit Dwarsnummer al geweest.) #

Meer info: www.huizefrankendael.nl en www.wildcaretameneglect.nl
Huize Frankendael is aan de Middenweg 72.
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Een markant gebouwtje uit 1913 met 
rationalistische invloeden en nog een 
origineel tegeltableau. Kantoor van de 
NV Oliefabrieken Insulinde in Bajoe-
wangi op Java. Gespecialiseerd in de 
productie van kokosolie, die vanuit Ne-
derlands-Indië naar de Entrepothaven 
op het Cruquiuseiland werd vervoerd.  

Met bijbehorende fabrieksbebouwing 
een staaltje van koloniale architectuur.

Verpaupering
In 2011 zagen we dichtgetimmerde ra-
men en grote gaten in het pannendak 
maar het tegeltableau met opschrift 
‘Oliefabrieken Insulinde’ nog zicht-

baar.
Heemschut klom onmiddellijk in de 
pen. De aangevraagde sloopvergun-
ning moest resoluut geweigerd wor-
den. Behoud en herbestemming van 
het tot woon/werkgebied te herontwik-
kelen schiereiland kan het juist meer 
sfeer en warmte geven en heeft meer 
dan genoeg erfgoedwaarde.
Gelukkig waren in de planvorming de 
behoudenswaardige objecten wel al in 
kaart gebracht. Hun positie was echter 
zwak. Als ze de gewenste ontwikkeling 
in de weg staan zouden ze eventueel 
gesloopt kunnen worden, stond in het 
ambitiedocument. Maar men erkent 
wel de waarde voor de diversiteit en 
identiteit van het gebied. Heemschut 

pleitte nogmaals krachtig voor behoud.
Aanvankelijk dreigde het nog mis te 
gaan. De toenmalige eigenaar liet de 
bebouwing verpauperen, mogelijk 
om nieuwbouw te plegen. Heemschut 
schreef opnieuw brandbrieven naar 
het stadsdeel met een dringende 
oproep tot noodherstel. Er wordt met 

passie ingesproken in de deelraad.  
En dan zien we uiteindelijk toch een 
groot zeil verschijnen ter bescher-
ming tegen regen en storm. Eind 2011 
schrijft het stadsdeel geen sloopver-
gunning te zullen geven voordat er 
duidelijkheid is over de ontwikkelings-
plannen. Het ziet een mooie inpassing 
daarin wel zitten.

Bruut Bier
Ontwikkelaar en belegger Amvest, 
eigenaar van de voormalig gebouwen 
van de oliefabriek, begint vervolgens 
enthousiast te raken.
Cruquius 1.5 wordt nu in haar visie het 
levendige, nieuwe hart van het Cruqui-
usgebied met horeca, plek voor kleine 
ondernemers en speelgelegenheid en 
dat alles in een groene setting.
De oorspronkelijke bebouwing wordt 
gerenoveerd en herbouwd met speci-
ale aandacht voor behoud van karak-
teristieke details zoals het tegeltableau 
als verwijzing naar het exotische ver-
leden. Huisje Insulinde is in verband 
met zichtlijnen ietsje verplaatst maar 
is herbouwd. Er komt een kleinschalige 
bierbrouwerij met proeflokaal in van 
Bruut Bier en gaat rond de zomerva-
kantie open. Het linkerdeel van het 
Pompengebouw wordt gerenoveerd en 
de aanpalende loods is gesloopt. Deze 
is vervangen door een serre-achtige 
nieuwbouw ten behoeve van een res-
taurant. Ook komt er een groot terras. 
Het Ketelhuis wordt gerenoveerd en 
hiervoor wordt gedacht aan kleinscha-
lige detailhandel. Het Ketelhuis was er 
erg slecht aan toe en de renovatie is 
daardoor wat vertraagd. Al de nieuwe 
functies worden mooi ingebed in een 
groene setting met speelgelegenheid 
voor de kinderen van Cruquius. Leuk 
succes voor Heemschut, dat beloond 
wordt voor zijn vasthoudendheid en 
een mooi project voor Amvest. #

Oliefabriek Insulinde nieuwe 
levendige hart van Cruquius
Huisje Insulinde aan de Amsterdamse Cruquiusweg 91. Zelden 
heeft Heemschut Amsterdam zo lang en zo vasthoudend dit 
pandje verdedigd tegen dreigende sloop.

Tekst: Jaap Kamerling | Fotografie: Amvest

Horeca, plek 
voor kleine 
ondernemers en 
speelgelegenheid 
en dat alles in een 
groene setting

Artist’s impression: voor het Insulindehuisje, linksachter het Pompengebouw en het Ketelhuis

Wat kun je bij dit mooie weer beter 
doen dan lekker op de fiets je eigen 
buurt te gaan verkennen?
Vanuit mijn straat kom ik direct op 
een fietspad. Amsterdam heeft de 
afgelopen jaren veel geïnvesteerd 
in fietspaden en die kom je dan ook 
overal tegen. Maar als je net als ik 35 
jaar in Oost gewoond hebt, weet je dat 
fietspaden altijd overvol zijn en bij 
de stoplichten altijd files van fietsen 
staan. Dan ben je gewend aan smalle 
fietspaden en drukke wegen waarover 
zich diverse soorten verkeer door 
elkaar bewegen. Als je in Oost al die 
drukte wilt vermijden dan moet je op 
zoek gaan naar achteraf weggetjes en 
veel omrijden.

Voetgangers op fietspad
Wat een verrassing hier in West. 
Overal fietspaden en niet zomaar een 
fietspad langs een drukke weg. Nee, 
compleet vrij liggende fietspaden en 
helemaal gericht op fietsers in twee 
richtingen. Lekker veel ruimte en geen 
op het fietspad geparkeerde auto’s om 
snel even een boodschap te doen. In 
West hoef je niet te slalommen langs 
alle voetgangers op het fietspad, die 
daar lopen omdat een winkel een zo 
grote uitstalling heeft dat de voetgan-
gers gedwongen zijn daar te lopen.

Nee, zelfs een drukke winkelstraat als 
de Burgemeester de Vlughtlaan heeft 
voldoende ruimte voor een brede stoep 
en een vrij liggend fietspad. De auto’s 
hebben ook nog een parkeerstrook en 
in het midden ligt een tram/busbaan. 
Elk soort verkeer zijn eigen strook. Als 
ik op de Middenweg of de Linnaeus-
straat fietste, moest ik altijd goed oplet-
ten op openzwaaiende portieren van 
auto’s of voor voetgangers, die noodge-
dwongen op het fietspad lopen.

Auto te gast
Die rust in West komt niet omdat hier 
zo weinig mensen wonen, maar door 
de hoeveelheid fietspaden. Als je bij-
voorbeeld van de A10 naar de A5 wilt 
fietsen, dan heb je keus uit zo’n vijf 
verschillende vrij liggende fietspaden 
en allemaal breed genoeg om met zijn 
tweeën naast elkaar te fietsen zonder 
anderen te hinderen.
Er zijn ook prachtige fietsroutes om er 
eens lekker uit te zijn. Het lijkt wel of 
West gebouwd is voor de fietser en dat 
de auto hier te gast is. Auto’s moeten 
altijd een andere weg nemen dan de 
fiets en soms kruisen ze elkaar. Helaas 
hebbend de autogoden (ambtenaren?) 
besloten dat je bij kruising tussen fiet-
ser en auto, als fietser altijd voorrang 
moet verlenen aan die auto.

Jammer, want het zou het fietsen hier 
nog aangenamer maken als je gewoon 
lekker door kunt fietsen.

Hekjes
Wat het fietsen hier in West ook zo 
aangenaam maakt is, dat je bijna 
overal bomen hebt. In Oost was ik ook 
blij over de hoeveelheid bomen, maar 
hier in West zijn dat er nog veel meer. 
Net als een grote hoeveelheid parken 
en door die parken lopen ook nog eens 
veel fietspaden. Het lijkt er een beetje 
op of je hier in west op elke straathoek 
een park hebt, zodat je door heel veel 

parken kunt fietsen.
Als ik aan het fietsen ben is het bijna 
alsof je het ene park uit rijdt en het 
andere zo weer in.
In Oost mag je ook door het park 
fietsen. Neem nou het Oosterpark, als 
je daar met je fiets in wil dan moet je 
slalommen door van die hekjes. En als 
je dan door die hekjes heen bent, moet 
je goed oppassen voor de hoeveelheid 
voetgangers. Kortom, in West fiets 
je voor je plezier een eind weg. Dit 
ontdekt hebbende heb ik besloten weer 
vaker de fiets te pakken. En niet alleen 
om op een mooie dag te genieten van 
alles wat West te bieden heeft, maar 
ook voor de kortere stukjes van en 
naar... #

Kom fietsen in West
Tekst en fotografie: Gerard Valentijn

Gerard Valentijn verhuisde naar West en ontdekte dat fietsen 
een groter plezier kan zijn dan hier in Oost.

Compleet vrij liggende fietspaden en helemaal gericht op fietsers in twee richtingen
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Begin jaren 90 waren  de bewoners 
van de Vrolikstraat  vaak het slachtof-
fer van kleine criminaliteit, drugsover-
last en soms gewelddadige psychiatri-
sche patiënten. De gentrificatie had 
nog niet toegeslagen, weinig mensen 
wilden in die straat wonen.  Het leek 
alsof de zorg voor elkaar evenredig 
aan de overlast was.  
Ik zit net met een buurvriendin in de 
tuin koffie te drinken als de bel gaat. 
Voor de deur staat buurman A. in 
zijn djellaba. Hij draagt een naaima-
chine. Ik begrijp niet meteen wat hij 
wil. Hij stapt het halletje in en zet de 
naaimachine op de grond. Hij gebaart 
mij om mee te gaan naar de voor-
deur van mijn buurvrouw. De deur is 
geforceerd. Het is duidelijk dat er is 

ingebroken. De naaimachine is van de 
buurvrouw. 
Ik bel de politie. Als die komt, wordt 
langzamerhand dui-
delijk wat er is 
gebeurd. 
Ik woon in 
een samen-
gevoegde 
benedenwo-
ning in de 
Vrolikstraat. 
Terwijl ik in 
het linker 
gedeelte 
van het 
huis kof-
fie maak, 
hoort 

onze bovenbuurman van het rechter-
gedeelte, een vreemd geluid. Hij loopt 

naar het achterbalkon en 
ziet een geblondeerde 

junkie die de deur van 
mijn woning probeert 
open te maken. De 
buurman roept iets. 
De junkie kijkt op en 
gebaart met zijn vinger 
voor de mond dat de hij 
stil moet zijn. De buur-

man rent de trap af 
naar buiten om 
de dief in de 
kraag te vatten. 

Die is het 
inmiddels te 
heet onder 

de voeten geworden. Hij loopt door het 
huis van de buurvrouw dezelfde weg 
terug die hij is gekomen, maar grist 
nog even haar naaimachine mee. On-
dertussen is ook de buurman op straat 
gekomen. Hij rent in zijn lange jurk de 
junkie achterna.
De dief rent met de naaimachine in de 
hand het talud op naar het spoor. Het 
apparaat wordt hem te zwaar. Hij gooit 
het mijn buurman voor de voeten. 
Die kiest ook eieren voor zijn geld en 
staakt de achtervolging. Hij pakt de 
naaimachine op en loopt naar huis. Hij 
weet niet wat hij verder kan doen en 
belt bij mij aan. 
Op basis van de getuigenverklaring 
van buurman A. is de dief, een Duitse 
junkie, opgepakt.

Tekst: Rose Bartholomé | Illustratie: Judith Lammers 

Lian gooide haar autodeur dicht en 
bleef er met gesloten ogen tegenaan 
staan. Ze haalde diep adem. Met haar 
vingers fatsoeneerde ze enigszins haar 
haren. Ze streek haar kleding glad en 
wierp haar tas over haar schouder. 
Snel stak ze de Polderweg over naar de 
flat. Ze drukte op het liftknopje. Op het 
moment dat de liftdeuren zich open-
den, was ze al halverwege de eerste 
trap.
Ze opende de deur van de ouderenflat 
en liep de woonkamer binnen. ‘Yeye?’ 
Grootvader lag te slapen in zijn stoel, 
zijn kin op zijn borst gezakt. Zacht-
jes schudde ze zijn arm. ‘Yeye? Zal ik 
theewater opzetten? We moeten 
praten.’ Ze liep naar de keuken 
en vulde de waterkoker. ‘Lian?’ 
Grootvader schuifelde de keu-
ken binnen. Hij keek verward 
naar de kalender. ‘Is het van-
daag zaterdag?’ Hij sprak Man-
darijn. ‘Nee Yeye, het is dinsdag.’ 
Ze ging over op het Nederlands. 
‘Opa, ik moet u iets vertellen.’ 
Hij keek haar aan en even dacht 
ze dat hij haar niet verstaan 
had, toen knikte hij. ‘Goed,’ zei 
hij, ‘Niet hier, is beter in thee-
huis.’ Hij wees op het theeser-
vies dat ze uit de kast haalde. 
‘Porcelein breekbaar. Vandaag 
aardewerk.’

Ze zette het dienblad neer op 
de tafel in het Chinese theepa-
viljoen. Haar handen beefden. 
Grootvader ging tegenover haar 
zitten en vulde de theepot met 
heet water uit de thermoskan. 
Rustig deed hij de deksel er op 
en liet de pot warm worden. 
Hij schonk het hete water in de 
theekopjes en sloeg aandachtig 
gade hoe de damp van het hete 
water steeg. Lian schuifelde met 
haar voeten. Normaal werd ze rustig 
van de theeceremonie, maar vandaag 
ging het tergend traag. Ze voelde dat 
ze de moed begon te verliezen. Groot-
vader opende de theebus en schepte 
de groene theeblaadjes in een kom-
metje. Hij draaide het kommetje rond 
in zijn handen en bestudeerde de kleur 
en textuur. Vervolgens bracht hij het 

kommetje bij zijn gezicht en snoof de 
geur op. Lian zuchtte. ‘Yeye, deze thee 
drinkt u altijd. Is het echt nodig -’ ‘B..
ochí ...njìng!’ ‘Maar -’ Hij zette het kom-
metje met een klap op tafel. ‘Stil!’
Grootvader vulde de theepot met thee-
blaadjes. Daarna goot hij het water uit 
de theekopjes weg boven het dienblad. 
Hij pakte de thermoskan en goot van 
een afstandje het water in de theepot. 
Toen het water en de blaadjes over de 
rand gutsten, pakte hij de deksel van 
de pot en schepte zorgvuldig de bel-
letjes weg, die zich aan de oppervlakte 
hadden gevormd.
Lian schoof haar stoel achteruit en liep 

naar het raam. De ondergaande zon 
streek over de wolken en baadde de 
daken van Oostpoort en het theepavil-
joen op de flat in een oranje licht. Het 
licht leek de huid van haar handen in 
vlammen te zetten. Ze draaide zich om. 
‘Yeye, ik heb de baan bij het advoca-
tenkantoor afgewezen.’ De deksel van 
de theepot kletterde op het dienblad. 

Ze liep naar de tafel en zette de deksel 
op de pot. Snel pakte ze de pot op en 
schonk de thee door een zeefje in een 
kannetje. Ze pakte de thermoskan en 
goot nog een keer water in de theepot. 
Grootvader pakte haar hand en bracht 
de thermoskan dichter bij de pot. ‘Te 
ver,’ zei hij, terwijl ze samen voorzich-
tig de pot tot de rand vulden. Ze deed 
de deksel weer op de pot en hij schonk 
het eerste brouwsel uit de kan over 
de theepot heen. Lian legde het zeefje 
weer op het kannetje en schonk de 
thee uit de pot.
‘Opa, ik snap wat een moeite papa en 
mama zich hebben getroost om die 

baan -’ Grootvader schonk om en om 
de thee in de kopjes. De rest van de 
thee gooide hij weg. Lian tuurde naar 
haar kopje. ‘Je weet dat je ouders veel 
van jou verwachten. Deze baan is een 
grote eer voor jou en de familie. Ook 
de familie in het thuisland,’ begon 
grootvader, ‘Meneer Sòng heeft belang-
rijke banden met de Partij. Jouw neven 

en nichten in China zullen kans maken 
op goede posities.’ Hij nam slurpend 
een slokje van zijn thee en knikte haar 
toe. ‘Drink!’ 
In één grote slok leegde ze haar kopje. 
‘Niet zo!’ schreeuwde hij verontwaar-
digd en griste haar kopje weg. ‘Yeye, 
snap het dan!’ schreeuwde ze terug. 
‘Ik wil niets met die Partij te maken 
hebben! Ik ga met Libo voor een 
mensenrechtenorganisatie werken. Ik 
heb geen rechten gestudeerd om voor 
de Partij te gaan werken. Ik wil juist 
de mensen gaan helpen die slachtof-
fer zijn van die Partij!’ ‘Die Libo is een 
dissident! Hij is een schande voor het 

thuisland! Je bent Chinees, je 
moet doen wat goed is voor je 
land, niet wat jij denkt dat goed 
is voor jou.’
Lian sprong op en begon heen 
en weer te lopen in het thee-
paviljoen. ‘Dat is hij niet! Hij 
durft de waarheid te zeggen. Hij 
durft te dromen van een andere 
toekomst voor China! En ik ben 
geen Chinees. Ik ben hier gebo-
ren. Ik ben Nederlands. Ik - Ik 
weet niet wat ik ben.’

Huilend knielde ze naast 
grootvader en greep zijn arm. 
‘Papa en mama zeggen -’ ze 
haalde diep adem, ‘ze zeggen 
dat ik hen, de hele familie, 
mianzi, gezichtsverlies, bezorg. 
Ze zeggen dat als ik niet voor 
Meneer Sòng ga werken, dat ik 
niet -, niet langer hun dochter 
ben. Dat ik alle banden met de 
familie moet verbreken. Ook 
met u, Yeye!’ Grootvader keek 
haar aan. ‘Is dit jouw definitieve 
keus, Lian?’ Ze zaten daar even 
zwijgend, dicht tegen elkaar 
aan. De zon was ondergegaan 
en de schemer was ingevallen 

in Oostpoort. Lian knikte. Ze stond op 
en pakte haar tas. ‘Hòu huì y...u qi,’ zei 
grootvader. Vaarwel, niet ‘zài jiàn’, tot 
ziens. Bij de deur draaide ze zich nog 
even om. Grootvader schraapte met 
een theelepel zorgvuldig de theeblaad-
jes uit de pot. #

Tekst: Melissa Plomp | Illustratie: Ruud Meijer

De Naaimachine 

Mianzi Oost-thriller
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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 verjaar-
dagsfeestjes. Entree: € 8,- p.p., 
met stadspas € 6,- p.p.
Programma op zondag 1 juli, 
laatste voorstellingen vóór de 
zomervakantie: 
10.30:  Olifantje in de stad (2-4 jr)
12.00:  Het lieve spookje dat gru-
welijk eng wilde zijn! (2-4 jr)
14.00:  Alle hens aan dek! - Pira-
tenverhaal (4-8 jr)
Het middagprogramma duurt van 
14.00 tot 16.00 uur!
Programma op woensdag 27 
juni, laatste voorstelling vóór 
de zomervakantie: 
14.00:  Tovenaar Flierefluiter in 
het heksenbos (4-8 jr)
Het middagprogramma duurt van 
14.00 tot 16.00 uur!
NB van 4 juli t/m 5 sept geen 
voorstellingen, eerste nieuwe 
voorstellingen in het volgende sei-
zoen op zo 9 sept en wo 12 sept, 
op de gebruikelijke tijden

Oostblok
Geen programma (bekend) tussen 
29 juni en 14 september
Zie verder www.oostblok.nl

Badhuistheater
za 30 juni 20.00: 
Dansen In Oost: ‘Alive and Kicking’
Met de band uit Oost Howitiz en 
DJ Mikulas
wo 11 juli 18.00: 
Free concert: A piece of Welsh 
Magic part 2
Stanwell school orkest, jazz band 
en koor
do 12, vr 13, za 14, wo 18, do 19 
en vr 20 juli 20.15: 
Englisch Theatre: Blackadder part 
2: ‘The Other Bits’
NB Tot 5 juli is het mogelijk, 
speciaal voor Dwars lezers, een 
reductie van 5 euro te bemachti-
gen door een mail te sturen naar 
badhuistheater@gmail.com
ma 23 juli 13.00 – 14.30: 
Badhuis Atelier
Creatieve workshops voor kinde-
ren van 4 – 9 jaar
wo 8 aug 18.00 – 23.00: 
Ricciotti – Cuba Salsa
Een festivalavond rond het Ric-
ciotti Ensemble, met na afloop live 
bands, theater en DJ’s
za 25 aug 20.00: 
Dansen In Oost: ‘Alive and Kicking’
Met de band uit Oost Howitiz en 
DJ Mikulas
ma 29 aug 13.00 – 14.30: 
Badhuis Atelier
Creatieve workshops voor kinde-
ren van 4 – 9 jaar
zo 9 sept 11.00 – 16.00: 
Street Art festival for Kids
za 15 sept 20.00: 
Dansen In Oost: ‘Alive and Kicking’

Met de band uit Oost Howitiz en 
DJ Mikulas
Zie verder www.badhuistheater.nl

Jungle Amsterdam
ma 2, 9, 16, 23 en 30 juli 20.30 – 
01.00: 
Kizomb Evolution Dance & Eco-
food
Danslessen en aansluitend dj’s 
Wekelijks op maandag
di 3, 10, 17, 24 en 31 juli 19.30 – 
21.30: 
5Rhythms dansworkshop
Info en aanmelding: jaikwildan-
sen@gmail.com 
Wekelijks op dinsdag
do 5, 12 en 19 juli 09.00 – 11.00: 
Voor alle moeders in de Dapper-

buurt
Gezellige koffie / thee ochtend 
met info en kleine workshops
Wekelijks op donderdag (behalve 
in de vakantie)
za 30 juni 14.30 – 17.00: 
Zangpresentaties van leerlingen 
en koren van Karen de Vries
zo 1 juli 14.00 – 17.00: 
Het Klein-Zomer-Festival
Einduitvoering van de jazzwork-
shops Bergen JazzCats, Moondog 
en Sax in the City met afsluitend 
een optreden van de Crabfeathers
do 5 juli 19.00 – 23.00: 
Zanggroepen festival
Vier zanggroepen van de Muziek-
school Amsterdam treden op met 
Mark van der Feen als begeleider 
op piano
za 7 juli 14.30 – 17.00: 
Zangpresentaties van de leerlin-
gen van Gerlinde Esser
zo 8 juli 15.00 – 17.00: 
Singing Circle Zomerconcert
zo 15 juli 15.00 – 17.00: 
Songs en Chansons
Zangeres Liekje Welten en pianiste 
Nanda van Praag geven liedjes 
van Brel tot Stromae en van Ram-
ses Shaffy tot Joni Mitschell een 
eigen twist
Zie verder www.jungle.amsterdam

Tropenmuseum
---TENTOONSTELLINGEN---
vanaf 13 juli 2018: 
Things that matter
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 Marok-
ko – Reis mee met Esmaa, Fatima, 
Nasdrin en Yousef (vanaf 6 jr)
elk weekend en elke dag in 
de schoolvakantie van 12.00 – 
16.00: Een creatieve reis rond de 
wereld
zo 15 juli, 19 aug en 16 sept 

14.00 – 15.00: 
Rondleiding Fashion Cities Africa
Elke derde zondag van de maand
zo 8 juli, 12 aug, 9 sept 14.00 – 
15.00: 
Rondleiding Heden van het slaver-
nijverleden
Elke tweede zondag van de maand
Meer info: www.tropenmuseum.nl

OBA Javaplein
elke di 14.00 – 17.00: 
Spreekuur Taalconsulent
elke vr 10.00 - 12.00: 
Spreekuur Samenspraak
wo 4 en 25 juli 15.00 – 15.45:  
Voorlezen en knutselen (3-7 jr)
za 14 juli 14.30 – 16.00: 
Op de Stip (buurtparlement)
Meer info: www.oba.nl

OBA Linnaeus
elke wo in juli 15.00 – 15.30: 
Voorlezen (4-7 jr) 
di 3 juli, 7 aug en 4 sept 10.45 – 
11.45: 
Voorlezen in het Turks voor 
ouderen
Elke 1e dinsdag van de maand
do 26 juli, 23 aug en 27 sept 
10.00 – 12.00: 
Tablet Café
Elke 4e donderdag van de maand
Meer info: www.oba.nl 

Q-Factory
za 30 juni 20.30: 
La Coka Nostra
di 3 juli 20.00:
Countdown Café: Massada / The 

Pilgrims
wo 4 juli 14.30: 
Q-Cinema Family: De Wilde Stad
do 5 juli 20.30: 
Q-Cinema: Cinema Paradiso
di 10 juli 20.00:
Countdown Café: Kasper / The 
Dutch
wo 11 juli 14.30: 

Q-Cinema Family: Sing Song
do 12 juli 20.30: 
Dulfer Plays Blues
za 14 juli 20.30: 
Micah Nelsont
di 17 juli 20.00:
Countdown Café: Drukwerk / La 
Bomba
wo 18 juli 14.30: 
Q-Cinema Family: De Hazenschool
wo 18 juli 20.00: 
FAQ Popquiz
za 21 juli 21.00: 
King Yellowman & The Sagittarius 
Band
wo 25 juli 14.30: 
Q-Cinema Family: Ballerina
zo 29 juli 20.30: 
Q-Cinema: Keep The Lights On
wo 1 aug 14.30: 

Q-Cinema Family: Dikkertje Dap
do 2 aug 21.00: 
Heaven 17
zo 5 aug 20.30: 
White Cowbell Oklahoma
wo 8 aug 14.30: 
Q-Cinema Family: Coco
wo 15 aug 14.30: 
Q-Cinema Family: De Kleine Prins
wo 22 aug 14.30: 
Q-Cinema Family: Rita & Krokodil
do 28 aug 20.30: 
The Asteroid no.4 (kraut- en 
psychrock)
wo 29 aug 14.30: 
Q-Cinema Family: Toen Mijn Vader 
Een Struik Werd
do 6 sept 20.30: 
Q-Cinema: Pink Flyd – The Wall
za 29 sept 21.00: 
Leo Sayer
Zie voor prijzen en meer info: 
www.q-factory-amsterdam.nl

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

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

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

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

OBA Linnaeus
Linnaeusstraat 44
020-6940773
linnaeus@oba.nl

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

Tropenmuseum
Linnaeusstraat 2 
020 5688200 
www.tropenmuseum.nl  

Q-Factory
Atlantisplein 1
www.q-factory-amsterdam.nl

Tugela 85
Tugelaweg 85
www.tugela85.nl

Huize Frankendael, 
Middenweg 72,  
tel. 020-4233930,  
www.frankendaelfoundationl.nl

Jungle Amsterdam, 
Tweede van Swindenstraat 
26, 020-7373326, www.jungle.
amsterdam

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

Adressen 

Heaven 17 donderdag 2 augustus in Q-Factory

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

Alive and Kicking

Blackadder Part 2 ‘The Other Bits’
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Welke visie hebben nieuwe generaties 
op de dood? Dat is te zien in Museum 
Tot Zover. Met de serie Best of Class 
biedt het museum studenten of pas 
afgestudeerden op het gebied van 
kunst, design, architectuur en fotogra-
fie, de mogelijkheid om hun werk in 
een museale setting te laten zien. Na 
Dood & Architectuur in 2016 volgt nu 
een expositie van fotografen die net 

afgestudeerd zijn aan de Fotoacademie 
te Amsterdam.

Vlinders op papier 
In de sfeervolle tuinzaal van het mu-
seum, hangen werken van vier fotogra-
fen die ‘iets’ met de dood hebben. Alle 
vier kozen ze voor een persoonlijke 
benadering van dit thema. Links na 
binnenkomst hangen papieren kleuren-

foto’s, bevestigd aan de muur met twee 
grote spelden; ze bewegen zachtjes 
in de wind. Het zijn de Vlinders op 
papier van Rachel de Liefde. Zij is een 
van de vele nabestaanden van mensen 
die zelf een eind aan hun leven heb-
ben gemaakt. Zij wil het taboe rond 
zelfdoding bespreekbaar maken. ‘Door 
mijn vlinders te vangen, wil ik het 
onaanraakbare aanraakbaar maken, 
het onbespreekbare bespreekbaar, 
voor mijzelf en voor al die mensen die 
direct en indirect te maken hebben met 
zelfdoding.’ 

Ongrijpbaarheid van het bestaan 
Aan de lange wand hangen grote foto’s 
die door hun abstractie en door de ma-
nier waarop kleuren zijn toegepast een 
verwantschap hebben met schilder-
kunst. Nienke Steinitz gebruikt de na-
tuur, landschappen en locaties om haar 
thema’s in beeld te brengen. In haar 
foto’s creëert ze gelaagdheid, zowel op 
emotioneel vlak, als door middel van 
kleur, licht en reflectie. Op deze manier 
wil zij de ongrijpbaarheid van het 
bestaan verbeelden. ‘Eigenlijk maakt 
iedereen het in zijn leven wel een keer 
mee dat hij of zij afscheid moet nemen 
van iets of iemand. Ik breng de com-
plexe emoties rond verlies in beeld.’

Tragiek en schoonheid
Vera van Almen heeft een melancho-
lische blik op de wereld en gebruikt 
het thema verlies en verlangen in haar 
werk. Met haar esthetische fotografie 
laat ze zien dat tragiek en schoonheid 
met elkaar verweven zijn: ‘Door de 

schoonheid van tragedie te verbeelden 
zie ik dat ook verdriet iets moois heeft. 
Zo kan ik daar makkelijker rust in vin-
den.’ Op haar grote serene foto’s lijken 
de onderwerpen als het ware verslui-
erd: je ziet ze, maar kunt ze niet aanra-
ken. Onvoorspelbaarheid is van belang 
in Vera’s werk; de analoge fototechniek 
is hier bij uitstek geschikt voor.

Briefgeheim
Op een tentoonstellingsschot is een 
grote foto van gesloten ogen te zien. Bij 
nadere beschouwing, blijkt dit een foto-
compositie van veel envelopjes te zijn. 
Eén ontbreekt; het zijn 60 verstuurde 
brieven waarvan er 59 terugkwamen. 
Wat er in zit blijft geheim. Aan de 
andere kant van het paneel hangen 
kleine portretjes van een man; kleuren-
fotografie uit de jaren 80 die zo uit een 
fotoalbum lijkt te komen. Ook zijn er 
‘verkruimelde’ foto’s in vitrinekastjes 
te zien. Het werk van Jasmijn Duter-
loo kenmerkt zich door een zoektocht 
die vaak start met een gemis in haar 
verleden. Zelf schrijft ze hierover: 
‘Mijn verleden bestaat niet meer. Wat 
rest zijn herinneringen, opvoeding en 
familieverhalen. Maar deze zijn als feit 
onbetrouwbaar. Toch baseer ik ieder 
besluit voor mijn toekomst op mijn 
verleden.’ #

Best of Class 2: verlies | herinnering 
| fotografie, 27 mei t/m 23 september 
2018, Museum Tot Zover, Kruislaan 124, 
1097 GA Amsterdam‚ www.totzover.nl

Natuurlijk is de muziekkoepel nu ook 
in gebruik voor kinderfeestjes en tai 
chi. Maar er kan wel wat meer klas-
sieke muziek in de openbare ruimte 
komen naast het overaanbod van pop-
festivals in parken en op pleinen, vindt 
organisator Florien Hamer. De celliste 
en muziekpedagoog vertaalt de muzi-
kale middagen naar deze tijd in twee 
gratis picknickconcerten op zaterdag 14 
juli en zondag 2 september. 

Tussen 3 en 8 jaar
De activiteiten beginnen om 11.30 met 
een workshop voor kinderen tussen 
3 en 8 jaar. Hamer geeft de workshop 
naar richtlijnen van de Hongaarse 
muziekpedagogen Zoltán Kodály en 
Klára Kokas. Kodály’s praktische in-
steek doet een beroep op de zintuigen, 
Kokas ontwikkelde de methode verder 
en geeft daarbij ruimte aan emoties en 
expressie. 

Hoofdconcert
Op zaterdag 14 juli biedt het hoofd-
concert bijzondere hoogtepunten uit 
de cello-piano werken van Beethoven, 
Kodály en Piazolla.  Florien Hamer 
speelt dan samen met Hans van Beelen.  
Op zondag 2 september speelt Duo van 

Heemsbergen & van Jaarsveld (klari-
net-piano) werk van Finzi, Piazolla, 
Bernstein en Gershwin.

Talentenconcert
Om 14.00 uur is er een Talentenconcert, 
waarin optredens van getalenteerde 
klassieke musici, solo of in kamermu-
ziekformatie.  Ben jij tussen 8 en 25 
jaar, speel jij een instrument en wil 
je een keer midden in het park op het 
podium staan? Alle klassieke instru-
mentalisten zijn welkom! 

Probeer een instrument
Om 15.00 uur volgt ‘Probeer een instru-
ment’. Ben je nieuwsgierig om te weten 
hoe het is om een muziekinstrument 
te spelen? Muziekdocenten uit Oost 
bieden een selectie en staan klaar om je 
te begeleiden. 

Stoelen
Overal rond de koepel valt te genieten; 
op de bankjes, op de randen van de 
borders of zelfs vanaf het gras bij het 
pierenbadje. Neem vooral wat te pick-
nicken mee. En, voor wie een plekje op 
het asfalt zoekt, een klapstoeltje. Voor 
mensen die heel dichtbij willen zitten, 
staan 30 stoelen in de koepel zelf klaar. 

Wil je optreden in het talentenconcert 
of een stoel reserveren, meld je dan 

aan via oosterparkconcert@gmail.com 
of bel 06 10102869. 

Vier net afgestudeerde fotografen zijn de exposanten van Best 
of Class 2 bij Museum Tot Zover. Op hun foto’s is het thema 
dood niet letterlijk aanwezig maar wordt verbeeld in  
herinnering, verlangen, eenzaamheid, verlies, verdriet, 
melancholie en onmacht.

Foto’s van verlies en herinnering 
Tekst: Anna ten Bruggencate | Fotografie: Vera van Almen 

Verlies en verlangen; installatie van Vera van Almen

Muziek in de koepel

In de zomer is het Oosterpark in het weekend vol mensen 
die genieten van de zon, het groen en de sfeer. Op 14 juli en 2 
september komt daar wat bij; een gratis picknickconcert in de 
muziekkoepel. De initiatiefnemers zijn musici en muziek- 
pedagogen in Oost die een luister- en doeprogramma bieden 
rond klassieke muziek. 

Tekst: Anneke Hesp
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Geslaagd feest

Op vrijdag 18 mei was er een feestelijke avond in het CBK. Met een speciale talkshow en een feest werd stil gestaan bij het 
jubileumnummer van Dwars, nr. 200, en bij 15 jaar oost-online. Bovendien was het de opening van de expositie waarin 
12 verschillende kunstenaars hun werk toonden onder de titel ‘Plato’s Grot’ en John Prop een serie van zijn voorpaginatekeningen 
voor Dwars liet zien onder de titel ‘Dwars 200’.

Eddy Ellert maakte een fotoreportage.
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Winterlinde op het Afrikanerplein

Tekst: Kirsten de Wit | Fotografie: Hans van den Bosch

Het plukken en eten van planten uit de natuur, dat is wildpluk-
ken. Wildplukken is een ontdekkingsreis door de natuur in 
je buurt. Je krijgt meer oog voor wat er in welke jaargetijden 
groeit en bloeit en je ervaart hoe de planten en vruchten sma-
ken. In de wildplukspecials lichten we steeds één of meerdere 
eetbare planten, bloemen of vruchten toe. Te beginnen met de 
linde, zevenblad en duizendblad. 

Wildplukspecial 

De lindeboom (Tilia) wordt zeker 25 me-
ter hoog en is in zijn natuurlijke vorm 
koepelvormig, met hartvormige bla-
deren. De bloesems zijn trosjes kleine, 
lichtgele bloemetjes met langwerpige 
schutbladen. Er zijn ongeveer 25 soor-
ten lindebomen. In Nederland zie je 
vaak de Zomerlinde (grootbladig), Win-
terlinde (kleinbladig), Hollandse linde 
(een kruising) en Zilverlinde (onderzijde 
blad is zilvergrijs).
De meeste lindes zijn aangeplant als 
laan, maar ook wel als losstaande boom, 
vaak geplant bij bijzondere gelegenhe-
den. Dan staan ze meestal op pleintjes 
met een bankje eronder. Dit laatste 
is best raar, want onder lindebomen 
druipt het vaak doordat bladluizen plak-
kerig vocht afscheiden. In Amsterdam 
Oost vindt je ze onder andere in park 
Frankendael, langs de Nobelweg en op 
het Afrikanerplein. De Lindelaan in 
park Frankendael is geplant in 1870. De 
oudste linde in Nederland wordt geschat 
op 350 tot 500 jaar oud. De linde bloeit 
in juni en juli.

Van lindebloesem kun je lekkere, iets 
zoete thee zetten. Aan lindebloesem 
worden allerlei gezondheidseffecten 
toegeschreven. De belangrijkste zijn dat 
het vochtafdrijvend is, de afweer ver-
sterkt, rustgevend is en helpt bij maag-
darmklachten en krampen.

Lekker is om door de thee wat lindeho-
ning te doen. Honingbijen vliegen mas-
saal op de lindebloesems. Lindehoning 
herken je aan de lichte muntgeur- en 
smaak. Als je zomerhoning koopt bij een 
imker of natuurwinkel bestaat dat vaak 
voor een groot deel uit lindehoning. In 
deze tijd van het jaar is linde namelijk 
één van de belangrijkste drachtplanten 
(planten waar bijen graag op vliegen).

Lindebloesemthee

Hartvormig blad en bloesem van Hollandse 
linde

Verzamel de trosjes bloesems en 
schutbladen als ze in volle bloei staan. 
Verspreid ze op een grote schaal in een 
goed geventileerde kamer. Laat ze twee 

tot drie weken liggen. Als je geen geduld 
hebt kun je ook van verse lindebloesems 
thee zetten.
Ingrediënten:
4 eetlepels verse of 1 eetlepel gedroogde 
lindebloesems
250 ml water 

Overgiet de bloesems met kokend water. 
Laat 10 minuten trekken. Zoet zo nodig 
met honing. 

Zevenblad
Zevenblad: de schrik van elke tuin. 
‘Als je het éénmaal hebt, raak je het 
niet meer kwijt,’ zegt men. Krijg je het 
in een tuin met veel geduld nog wel 
weg, in parken is het wijd verbreid. 
Bijvoorbeeld in Park Frankendael of het 
Oosterpark. Je hoeft niet je best te doen 
om het te vinden. Houdt er wel rekening 
mee dat er in parken door honden op 
de planten geplast kan zijn. Zoek dus 
een plekje waarvan je zeker weet dat er 
geen hondjes zijn geweest. Wel zo fris!
De plant groeit meestal op beschaduwde 
plaatsen. Vandaar dat de bosachtige 
zones van parken favoriet zijn. De plant 
wordt 60 tot 90 cm hoog en dankt zijn 
naam aan de bladeren die bestaan uit 
zeven blaadjes. De bloemen van zeven-
blad vormen een wit schermpje. De 
plant bloeit van mei tot en met augus-
tus. Alles wat je met spinazie doet kun 
je ook met zevenblad doen. Je kunt het 
eten als gekookte bladgroente, of men-
gen door soep of stoofschotel, als vulling 
in een bladerdeegtasje of drogen als 
peterselie. Rauw door de sla kun je het 
alleen vroeg in het seizoen (maart-april) 
eten als de blaadjes nog jong zijn.

Zevenblad is erg gezond. Het bevat vi-
tamine C, kalium, calcium, magnesium, 
kiezelzuur en caroteen. Er wordt gezegd 
dat het kan helpen bij jicht en reuma. 
De Latijnse naam, Aegipodium podagra-
ria, verwijst hiernaar. Podagra betekent 
namelijk jicht.

Zevenbladpesto

Groepje zevenblad

Ingrediënten:
2 handen zevenbladblaadjes
2 tot 3 tenen knoflook
50 gram pijnboompitten
150 ml olijfolie
100 gram geraspte Parmezaanse kaas
snufje zout

Scheur de zevenbladblaadjes fijn. Maak 
alle ingrediënten met een blender of 
staafmixer fijn. Vind je het te droog of te 
grof, voeg dan wat extra olijfolie toe.
In een schone pot is de zevenbladpesto in 
de koelkast ongeveer een week houdbaar. 
Lekker voor bij de pasta!

Duizendblad
Duizendblad (Achillea millefolium) is 
een erg algemene plant, die je vooral 
kunt vinden in bloemrijke grasvelden 
en bermen. Als de grasvelden gemaaid 

zijn vind je alleen de bladeren. Het blad 
is heel fijn vertakt en bestaat uit alle-
maal kleine blaadjes. De plant bloeit in 
crèmewitte tot lichtroze platte bloem-
hoofdjes die samen een bloemscherm 
vormen. In Oost ben ik het tegenge-
komen in het wilde grasveld in park 
Frankendael, maar ook groeit het in een 
buurtmoestuintje in de Transvaalbuurt.

Duizendblad smaakt sterk kruidig en 
heeft een scherpe geur. Als je de blade-
ren stuk wrijft komt er een kamferach-
tige geur vrij. Daarom werd er vroeger 
snuiftabak van gemaakt. Doordat de 
blaadjes bitterstoffen bevatten werd het 
in sommige landen gebruikt om hop te 
vervangen bij het brouwen van bier. 
Het blad kun je verwerken in soepen, 
sauzen, salades en omeletten. Je kunt 
het ook op een boterham met kaas doen. 
Van de bladeren kun je ook thee zetten. 
Lekker met wat citroen en honing erbij. 
Het doet enigszins denken aan groene 
thee. De blaadjes zijn jong het lekkerst. 
Later worden ze wat bitterder en har-
der, maar zijn ze kleingehakt nog goed 
te gebruiken. Met de bloemen, die een 
wat bittere, peperige en zoutige smaak 
hebben, kun je gerechten op smaak 
brengen.

De thee van duizendblad kan helpen bij 
spijsverteringsproblemen. De oliën uit 
de plant hebben een desinfecterende en 
ontstekingsremmende werking, waar-
door het wondgenezing bevordert en 
bloedingen stelpt. Je moet de bladeren 
dan kneuzen of erop kauwen en op de 
wond leggen. Bij een bloedneus kun 
je wat gekneusde bladeren in je neus 
doen. Raar maar waar. De plant bevat 
ook stoffen die lijken op het vrouwelijk 
hormoon oestrogeen. Het kan daardoor 
helpen bij hormonale vrouwenklachten.

Roerei met duizendblad 

Duizendblad

(4 personen) Ingrediënten:
handvol jonge blaadjes en bloemen van 
duizendblad
4 eieren
2 eetlepels melk
peper
zout
15 gram boter
olie
paar sneden brood 

Vind je alleen ouder, wat taaier blad, 
gebruik dan alleen de bloemen voor dit 
recept. Was de blaadjes en trek ze van de 
nerven. Maak de bloemknopjes los. Klop 
de eieren met de melk, peper en zout. 
Smoor de blaadjes met de bloemetjes in 
de boter of de olie. Doe het eimengsel er-
bij. Roer het eimengsel regelmatig los tot 
het wat gestold is, maar niet helemaal. 
Serveer met geroosterd brood.  #
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‘Flowers’ van Karel Appel op het Muiderpoortplein

Tekst: Anneke Hesp | Fotografie: Méland Langeveld 

Door: Jungle Amsterdam 

Dat er iets moet gebeuren rond het Muiderpoortplein is dui-
delijk. Maar de avond voor de buurt op 12 juni bracht weinig 
inzicht. Ook niet voor de ambtenaren.  

Oude tegels zijn nieuwe planten waard. Onder de naam ‘Tegel-
tje eruit, plantje erin’ is Jungle Amsterdam in samenwerking 
met een aantal buurtmoestuinen in Oost een groenproject 
gestart, waarbij bewoners hun tuintegels en –stenen kunnen 
inleveren tegen mooie groene plantjes. 

Chaotische avond rond Muiderpoortplein          

Tegeltje eruit, plantje erin           

Het eerste bevreemdende bericht was  
enige tijd geleden toen Prorail aankon-
digde dat alle stations rond Amsterdam 
langere perrons zouden krijgen. Nu kun 
je veel aanmerkingen hebben op het 

Muiderpoortstation, maar 
niet dat de perrons niet 
lang genoeg zouden zijn 
voor de treinen. Te laag, 
misschien, te krom mis-
schien, maar niet te kort. 
Was dit weer een opzetje 
van bouwend Nederland 
dat nieuwe opdrachten 
wilde versieren? 
En toen kwam de uitnodi-
ging om naar een avond 
over het plein van het Mui-
derpoortstation te komen. 
Sommige mensen in de 
buurt dachten dat iemand 
anders daar maar heen 
zou moeten gaan, want het 
zou toch niets uitmaken. 
‘Dat hotel komt er toch wel 
en wij zijn de pineut.’ 

Binnenstadmijders
Annemarie R. herademt 
elke keer als ze vanuit haar 
eigen buurt in het centrum 
Oost binnenkomt. Even 
weg van de massa’s, geen 
Engels, Frans, Duits Itali-
aans of Spaans. ‘Ik kom 

Nederland weer binnen, ik hoor weer 
Nederlands om me heen.’  Steeds meer 
Amsterdammers die niet in het centrum 
wonen, zijn de binnenstad gaan mijden 
met haar toeristenstromen. 

Maar ja, de toeristen mijden  de omlig-
gende wijken niet.  Frederike van L. 
woont in Oost en legt uit: ‘Er zijn hier 
het afgelopen jaar twee hotels gekomen. 
De hele straat is opgepimpt, maar de 
rolkoffers klinken dag en nacht.’ 

Plukken aan mouwen
De angst voor wat kan gaan komen, zit 
er diep in. Dat blijkt ook in het Mirror 
Centre op maandagavond 12 juni op een 
avond belegd rond de toekomst van het 
plein bij het Muiderpoortstation. De op-
komst is goed, de zaal is vol ondanks het 
ongetwijfeld ook grote aantal sceptische 
wegblijvers. De introductie begint met 
een algemeen verhaal over het veran-
derende Amsterdam. Daarna volgen 
mogelijke consequenties voor het gebied 
rond het Muiderpoort. Het plein zou 
bijvoorbeeld meer een verkeersknoop-
punt moeten worden. Nog meer ideeën 
worden genoemd, en telkens is er de 
nadrukkelijk geruststellende toon dat er 
nog niets is beslist.

De status van het gesprek is niet duide-
lijk voor veel mensen. Ze willen vooral 
hun mening geven, maar in de drukte 
en zonder microfoon in de zaal is het 

onmogelijk verstaanbaar met de spreker 
en de overkant te communiceren. De 
ambtenaren hebben van te voren be-
dacht in groepen te gaan opsplitsen. Om 
van bewoners te horen welke ideeën 
zij hebben voor het gebied rond het 
Muiderpoortstation. Een discussie met 
de hele zaal is onmogelijk en kennelijk 
ongewenst.
Maar ook de groepsgesprekken verlo-
pen chaotisch, er wordt geplukt aan 
de mouwen van de notulanten en één 
vraag hangt boven het hele gezelschap: 
wat is het doel van dit alles, hebben ze 
echt wat te zeggen of gebeurt er niets 
met de uitkomst? Enkele prominente 
bewoners van het plein schitteren door 
afwezigheid. Weten zij al waar het heen 
gaat of hebben ze geen behoefte aan 
verhitte discussies die wellicht overbo-
dig zijn of groepsgesprekken die voorbij 
gaan aan mogelijk conflictpunten en 
daarmee al even overbodig zijn? 

‘Hogere’ machten
Ontgoocheld verlaten veel mensen het 
gebouw, vaak al ver voor de sessie is 
afgelopen. Moet dit overgedaan worden 
op een manier die wel werkt? Wordt dit 
een herhaling van zetten rond de hotel-
plannen? Of zijn deze avonden alleen 
voor de bühne en liggen de blauwdruk-
ken al klaar? De bedoeling van deze 
avond lijkt bijna om te bewijzen dat de-
mocratie en inspraak toch niet werken 
en dat er beter een vrijbrief kan worden 
gegeven aan ‘hogere’ machten. En die 
willen nieuwe hoogbouw waar nu de 
verouderde laagbouw van Tuinwijk 
staat. En natuurlijk dat hotel. #

Antwoorden bij Jungle Kwis nr. 16 
(pagina 27 van Dwars 200):

  1. Veemarkt
  2. de Open Hof
  3. de Kaap
  4. Nirwana
  5. op de hoek van de Kruislaan - 
 Roozenburglaan
  6. Cruquiusweg
  7. Kramatweg
  8. stationsgebouw Amstelstation
  9. Veeteeltstraat
10. Copernicusstraat
11. Bert Haanstrakade
12. van ’t Hofflaan
13. juli 2014

Antwoorden bij Gebouwenpuzzel 
(pagina 11 van Dwars 200):

  1. Dierenasiel
  2. Bonifatiuskerk
  3. Blooker
  4. Openluchtschool
  5. Synagoge
  6. Willem Dreeshuis
  7. Muiderkerk
  8. Vroedvrouwenschool
  9. Christus Koningkerk
10. Sint Elisabeth Gesticht

De spreuk:
Vaak moet er iets gebeuren voordat 
er iets gebeurt (Johan Cruijff)

Er waren 33 goeie inzendingen, de 
boekenbon van 25 euro is gewonnen 
door Robert van Andel.

Hoewel Amsterdam vaak een groene 
stad wordt genoemd is er ook enorm 
veel steen. Pleinen en tuinen liggen 
vol met tegels, asfalt en beton. Al die 
steen zorgt voor grote problemen, zoals 
wateroverlast, temperatuurstijging in de 
zomer en verdroging van de bodem.
Samen willen we Amsterdam Oost groe-
ner maken, en tegelijk beter bestendig 

tegen hevige regenbuien. De hoosbuien 
die wij de afgelopen weken in het zui-
den en midden van het land hebben 
gezien, kunnen ook zomaar in Amster-
dam vallen. Tot nu toe hebben we hier 
geluk gehad, maar als er een dergelijke 
bui in Amsterdam gaat vallen, dan is 
de ellende niet te overzien. Kelders en 
kruipruimtes zullen vollopen, maar ook 
de infrastructuur van de stad zal plat 
komen te liggen, met alle gevolgen van 
dien. Een ander probleem is dat op warme 

dagen, zoals we die de afgelopen tijd 
hebben gehad, de temperatuur in de 
stad soms 10 graden hoger ligt dan 
daarbuiten. Dit is vooral een probleem 
voor ouderen, kleine kinderen en zieke 
mensen. Het aantal mensen dat tijdens 
warme periodes in het ziekenhuis 
belandt of zelfs overlijdt door hittestress 
neemt jaarlijks toe.
Toch kunnen we zelf een belangrijke 
bijdrage leveren aan de oplossing van 
dit probleem, door stenen te vervangen 
door aarde met planten. Natuurlijk 
heeft de gemeente hierin ook een rol en 
moeten we kijken waar we versteende 
openbare ruimte weer groen kunnen 
maken. Echter bestaat 70% van de op-
pervlakte van Amsterdam uit huizen 
en tuinen. Hierover heeft de gemeente 
niets te zeggen, maar zijn het de bewo-

ners en eigenaren die verantwoordelijk 
zijn.  

Help dus zelf mee om Amsterdam leef-
baar en veilig te maken, haal die tegels 
uit je tuin en ruil ze om voor mooie 
planten. Dit kan op woensdag tussen 
14.00 en 16.00 uur, op zaterdag tussen 
15.00 en 17.00 uur en op zondag tussen 
14.00 en 18.00 uur bij de buurtmoestuin 
Oost Indisch Groen (hoek Insulindeweg / 
Kramatweg). Zij hergebruiken de stenen 
weer om er nieuwe plantenbakken en 
borders van te maken en jij krijgt plan-
ten voor je tuin. Er zijn diverse planten 
voor zand, klei of veengrond, voor zon 
of schaduwrijke plekken en voor droge 
of vochtige grond. 
Meer informatie vind je op de site van 
de Jungle www.jungle.amsterdam en op 
de buurtbalies. #

Een discussie 
met de hele zaal 
is onmogelijk en 
ongewenst
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Strips uit het kinderschrijfcafé in OBA Linnaeus (8+)

De dansvoorstelling Buurman in de 
Natuur van Andreas Denk (Plan d-) gaat 
over de schoonheid (en kwetsbaarheid) 
van de natuur, de echte wildernis. Tot 
ons grote plezier was Jeugdland direct 
bereid om de voorstelling op hun locatie 
te laten plaatsvinden.

Bliksem en spektakel
Er wordt een tribune opgebouwd, 
kinderen zitten op boomstammen, het 
veldje achter de hoge glijbaan wordt 
omgetoverd tot ‘toneelvloer’.
Ganzen lopen door het toneel, de pauw 
laat zijn verenpracht zien, vogelgelui-
den… volop afleiding voor de kinderen. 
Maar de zon schijnt en de dansers heb-
ben al snel alle aandacht van de kinde-

Het verhaal wordt dansend verteld, de 
kinderen zien klassieke dans, moderne 
dans, acrobatiek en een vechtdans.

Energie Spaarkaart
De buurmannen zijn helemaal zelfvoor-
zienend. Ze slachten een kip, kweken 
niet alleen hun eigen eten, ze recyclen 
ook alles wat los en vastzit. Natuurlijk 
gaat er van alles mis, de natuur laat zich 
immers niet beteugelen. Samen staan 
de buurmannen sterk en vinden ze een 
oplossing.

Buurman in de Natuur is niet alleen een 
dansvoorstelling, maar ook een prachti-
ge ode aan vriendschap, aan fantasie en 
creativiteit. De kinderen, hulp-ouders, 

en leerkrachten zullen terugkijken op 
een bijzondere ervaring in Jeugdland. 
De kinderen praten later in de klas ver-
der over de thematiek en werken aan 
hun Energie Spaarkaart. Wat doen zij 
er zelf aan om bijvoorbeeld duurzaam 
met water om te gaan? Elk kind zal een 
andere herinnering aan de voorstelling 
overhouden, de een zal onder de indruk 
zijn geweest van de bliksemmachine, 
de ander van de woeste dansscène. De 
grote glijbaan na afloop van de voorstel-
ling zal iedereen zich herinneren.

Hoera voor meer dans, meer natuur, 
meer les in de buitenlucht! #

Dit keer geen verhalen, maar twee strips. Ze zijn van Teun (l) en Christiaan (r) die alle-
bei 10 jaar zijn. In de zomer is er geen kinderschrijfcafé, na de zomer ontvangt Renee 
Kelder je graag weer op elke eerste donderdagmiddag van de maand in bibliotheek 
Linnaeus.
Alle kinderen vanaf 8 jaar die dol zijn op lezen en schrijven zijn welkom. Het schrijf-
café begint om 15.30 uur en is om 17.00 uur afgelopen. #

Meer info: www.schrijfcursusvolgen.nl

De Rode Loper op School in Jeugdland 
Buurman in de Natuur   
Een dansvoorstelling organiseren, buiten, midden in de natuur in de maand mei, dat 
is een uitdaging. We ontvingen kinderen van Kunstmagneetschool de Kraal, Laterna 
Magica, Lidwinaschool en de Flevoparkschool op een prachtige zomerse dag in Jeugd-
land. We kijken terug op een bijzondere belevenis.  

Tekst en fotografie: Wendeline Thole  

ren. Ze worden direct door de buurman-
nen aan het werk gezet en zorgen met 
een wind- en watermachine voor regen, 
windvlagen, bliksem en spektakel. De 
kinderen zijn maar al graag bereid om 
de dansers te helpen bij de natuurele-
menten.

Buurman in de Natuur is een vrolijke en 
ontroerende dansvoorstelling over de 
kracht en de schoonheid van de natuur. 
Maar ook over de kwetsbaarheid van 
het milieu; plastic soep in de zee, CO2 
uitstoot en smeltende ijskappen. De 
buurmannen duiken de natuur in. Geen 
mini moestuin, maar een echte wilder-
nis! Ze zaaien, ze oogsten, ze maken 
een soepkom van aarde uit de grond. 

Tekst en fotografie: van Moving Arts Project

Van 4 t/m 15 juli strijkt TransTaalKinderen neer in de OBA 
Javaplein, met een installatie in de bieb, een lezing, gesprekken 
en optredens. De expositie van deurportretten is buiten op het 
Javaplein. Van 20 juni t/m 1 juli zijn/waren de deurportretten 
te bewonderen in de Tolhuistuin. Daar was op 22 juni ook de 
opening van het project.

TransTaalKinderen

Vertalen voor je ouders
Legio kids doen het dagelijks, gewoon 
tussen het voetballen, vlogs kijken en 
huiswerk maken door, vertalen voor 
hun ouders. Denk aan kids van ouders 
met een fysieke of verstandelijke beper-
king of die de omgevingstaal niet mach-

tig zijn. Zij openen deuren, verbinden 
werelden en spelen een essentiële rol in 
het gezin. Maar in die rol als verbinder 
blijven ze vaak onzichtbaar. 
Hoe is het om te vertalen voor je ou-
ders? Wie zijn die kinderen, wat maken 
zij mee? Benieuwd naar hun verhaal? In 

het kunstproject TransTaalKinderen van 
Moving Arts Project maak je kennis met 
deze kinderen en hun ervaringen.

Bruggenbouwers
Hoe is het om te bewegen tussen talen 
binnen en buiten het gezin, tussen 
generaties? Wat gebeurt er in dat 
grensgebied? Over die fascinatie gaat 
TransTaalKinderen. De titel verwijst 
naar de Transvaalbuurt waarin kunste-
naarscollectief Moving Arts Project haar 
basis heeft en waar een aantal van de 
deelnemende kinderen vandaan komt. 
Met workshops van professionele 
kunstenaars geven 
‘kindvertalers’, ervarings-
deskundigen van alle 
leeftijden, vorm aan hun 
eigen (beeld-)verhaal. Die 
verhalen vinden hun weg 
in een reizende tentoon-
stelling, die deze zomer 
door Amsterdam trekt 
langs openbare bibliothe-
ken, parken en pleinen. 

In het TransTaalForum 
wisselen de vertaalkids 
ervaringen uit met profes-
sionele vertalers en tolken, 
taal-experts en andere 
geïnteresseerden. 
TransTaalKinderen toont 
de maatschappelijke rol 
van deze kinderen. Het 
vertalende kind treedt op 
als bemiddelaar tussen 
verschillende werelden, belangen, 
normen en verwachtingen. Soms gaat 
dat vlekkeloos, soms botst het. Zonder 
kwesties als taalachterstand en loya-
liteitsdilemma’s te bagatelliseren wil 
Moving Arts Project met TransTaalKin-
deren de kwaliteiten zichtbaar maken 
die kinderen hebben opgedaan door te 
vertalen, zoals verantwoordelijkheidsge-
voel, empathisch vermogen, creativiteit, 
improvisatie en aanpassingsvermogen. 

KAREL
Een ander project van Moving Arts 
Project is KAREL. Het AFK (Amster-
dams Fonds voor de Kunst) heeft dat 
project de innovatiesubsidie toegekend. 
Daarmee kan KAREL verder ontwikkeld 
worden en zo bijdragen aan duurzame, 

sociale en culturele, CO2-neutrale evene-
menten in de stad.
KAREL staat voor KAR voor Elektriciteit 
op Locatie. KAREL is een stalen busje en 
voormalige SRV-wagen van het oerde-
gelijke Hollandse merk Spijkstaal, dat al 
lang voordat het noodzaak werd elektri-
sche wagens bouwde. KAREL vervoert 
decors, bouwmateriaal, gereedschap en 
andere productieonderdelen én voorziet 
in energie op locatie voor buitenevene-
menten in Amsterdam. KAREL is een 
waar rolmodel. Hij is namelijk CO2-neu-
traal en verspreidt de boodschap van 
groen en duurzaam dwars door de stad.

Theaterles
De jeugdtheaterlessen zijn begonnen. De 
groep van 8 tot 11-jarigen is lekker bezig 
en zit vol.
Maar ben je tussen 12 en 16 jaar oud, 
dan kun je nog meedoen. Dus beste tie-
ners, woon je in Amsterdam Oost en zou 
je wel een willen leren hoe het is om op 
het toneel te staan in een voorstelling? 
T/m 12 juli kun je op donderdag van 
16.00 – 18.00 uur theaterles volgen in 
onze studio in Tugela85, o.l.v. Mariken 
Bijnen, Christian Guerematchi, Diane 
Elshout en Bo Bogaert. En na de zomer 
werk je mee aan een theatervoorstel-
ling! #

Geef je snel op via 
info@movingartsproject.nl
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Parkhuis. Aanvankelijk was er een 
beheerder van Dynamo en werden 
activiteiten georganiseerd op de eerste 
verdieping. Na een dreigende sluiting 
is het Parkhuis nu zonder vaste beheer-
der, maar met activiteiten op de begane 
grond en kantoren op de eerste etage. 
‘Veel logischer,’ vindt ook Renee.
Volgens Renee zijn er voldoende enthou-
siaste vrijwilligers maar kan de aanloop 
van de bewoners uit de wijk nog wel 
wat verbeteren. ‘En eerlijk gezegd vind 
ik de naam van het buurthuis niet meer 
van deze tijd. Mensen hebben dan toch 
het beeld dat het een plek is waar zielige 
mensen bij elkaar komen.’
Renee vindt het belangrijk dat je je 
buren leert kennen. Dat is gezellig maar 
bovendien kunnen er zich situaties 
voordoen dat je op je buren bent aan-
gewezen. Renee organiseert nu binnen-
kort een besloten avond filmavond voor 
dames, wat hopelijk weer het begin is 
van een nieuwe florerende buurtactivi-
teit.

Met liefde
Waar vroeger op deze plek mensen sa-
men kwamen om de voetbalwedstrijden 
van Ajax te bekijken, daar komen nu 
buurtbewoners samen in het Parkhuis. 
Niet omdat het een plek is waar alleen 
maar mensen komen die geholpen moe-
ten worden maar vooral omdat het er 
gezellig is. ‘Je kan er elkaar ontmoeten, 
en je kan er lekker eten natuurlijk.’ 
Als ik Renee vertel dat mijn moeder 
altijd een grote pan erwtensoep maakte 
als mijn broer jarig was en hij de avond 
van te voren al een kopje kreeg, zegt 
ze: ‘De soep van je moeder is altijd het 
lekkerst. En dat is ook mijn streven. Om 
net zo lekkere soep te maken. Met net zo 
veel liefde in ieder geval.’ #

Tekst: Jan Molenaar | Fotografie: Frank Schoevaart 

Renee Ritsma maakt heel veel soep. Heel veel emmertjes soep staan er in Parkhuis Park de Meer 
op het aanrecht bij het raam als ik haar spreek. De emmertjes zijn voor afnemers van soep dit 
weekend, dat zijn onder andere de sportverenigingen WV-HEDW, VVGA, Geuzen/Middenmeer, 
AV23, RIC en zorginstelling Philadelphia.     

Soep langs de lijn   

Ze kwam op het idee om soep te gaan 
maken door de ervaringen van haar 
kinderen. Die konden bij hun sport-
verenigingen alleen ongezond voedsel 
krijgen.  Renee maakt niet alleen soep, 
ze kan ook voor lunches en hapjes 
zorgen. Dat doet ze alleen of in samen-
werking met vrijwilligers en/of mensen 
met een verstandelijke beperking. Voor 
de samenwerking met deze laatste 
groep werkt ze nauw samen met Ewald 
Swinkels van Philadelphia.
Ook regelt ze de lunches voor mantel-
zorgers en verzorgt ze maaltijden bij 
VVGA. Daar bij VVGA wordt in het kader 
van integratie regelmatig gezamenlijk 
gegeten door verstandelijk beperkte 
mensen en tennisleden en andere men-
sen uit de buurt. En als er hapjes rond 
gaan op de bingo: ook dan zit Renee 
daar achter.

Gezond en lekker
Renee begon als vrijwilliger met haar 
kookactiviteiten en heeft in 2016 haar 
eigen bedrijfje opgericht en krijgt dus 
nu deels betaald voor haar werk. Deels, 
want ze vervult ook nog met enthousias-
me haar rol als vrijwilliger. Haar bedrijf 
heet ‘Soep langs de lijn’. De titel heeft 
een tweeledige achtergrond. Enerzijds 

is het natuurlijk veelal voor sportvereni-
gingen. Anderzijds werkt ze met men-
sen samen die een beetje langs de lijn in 

de samenleving staan.
Renee vindt gezond eten 
belangrijk maar ze vindt het 
evengoed belangrijk dat het 
eten gewoon lekker is.  Het 
is ook niet per se biologisch. 
Soms voegt ze aan de maal-
tijden die ze levert iets onge-
zonds toe, gewoon omdat het 
lekker is. Dus ook broodjes 
knakworst kunnen opgeno-
men worden in het repertoire 
van Renee.
Ze heeft allerlei soepen in 
haar repertoire. Het is een 
beetje jammer dat sport-
verenigingen vaak voor de 
traditionele soepen gaan. ‘Eén 
van de mooiste herinneringen 
die ik heb is dat ik meer dan 
50 liter erwtensoep maakte 
voor de nieuwjaarsborrel van 
WVHEDW. Klassieke erwten-
soep met worst en roggebrood. 
Het was prachtig om de soep 
uit te serveren en mensen te 
zien genieten.’

Aanloop
Op de plek van het oude Ajax stadion 
verrees de wijk Park de Meer, met het 

Tekst: Kirsten de Wit | Fotografie: Hans van den Bosch 

Ontstaan vanuit een behoefte aan goede, eerlijke voeding, be-
staat natuurwinkel Ekodis inmiddels 35 jaar. Na zoveel jaren 
zit dit familiebedrijf van vader Jan en zoon Maarten van Riel 
in het DNA van de buurt. Op het Beukenplein is het inmiddels 
voor velen een onmisbare winkel geworden. Tijd om er eens 
een kijkje te nemen    

Ekodis natuurwinkel - hart voor de zaak   

In 1983 waren er nog geen natuurwin-
kels. Er was op het Krugerplein wel een 
biologisch eettentje dat ook een hand-
vol producten verkocht. Na een brand 
besloot Jan van Riel hier een natuur-
winkel te vestigen. Als vader van twee 
jonge kinderen vond hij het belangrijk 
dat er gezonde, biologische voeding te 
koop was. Niet alleen voor zijn eigen 
gezin, maar voor iedereen. Zo heeft 
hij het ook van huis uit meegekregen. 
Opgegroeid in Noord-Brabant waar ze 
aten uit de eigen moestuin. Eigenhandig 
knapte Jan het uitgebrande pand aan 
het Krugerplein op. Ondertussen is de 
winkel al drie keer uit zijn jasje gegroeid 
en verhuisd. Op het Beukenplein, waar 
de winkel sinds 2008 huist, is eindelijk 
voldoende ruimte voor het grote assorti-
ment wat Jan en inmiddels ook opvolger 
zoon Maarten altijd voor ogen hadden. 

Zelfs wc papier
Een natuurwinkel is eigenlijk gewoon 
een biologische supermarkt. Hier zijn 
alle producten  onbespoten en duur-
zaam geproduceerd. Werd dit in de 
jaren ‘80 misschien nog gezien als alter-
natief of geitenwollensokkig, de bewuste 
stadsbewoner weet dat het gezonder en 
eerlijker is om biologisch en fair trade te 

Renee Ritsma met haar keukenmateriaal

kopen. En daar hoef je niet veel moeite 
voor te doen want bij Ekodis kun je 
voor alle producten terecht die je ook in 
een ‘gewone’ supermarkt kunt kopen: 
groente en fruit, vlees, brood, melkpro-
ducten, koffie en thee, zelfs wc papier 
en afwasmachineblokjes! En wat dacht 
je van de uitgebreide collectie chocola-
derepen? Of de hoek met biologische 
wijnen en bieren?! Voor supplementen 

kun je ook bij Ekodis terecht. Je hoeft 
er niet steeds op de etiketten te kijken, 
want smaakversterkers en kunstmatige 
kleur- en smaakstoffen vind je niet in de 
producten bij Ekodis.

Maatwerk
De winkel heeft een heel diverse cliè-
ntele, maar bestaat vooral uit bewuste 
mensen, die biologische en duurzaam 
geproduceerde producten belangrijk 
vinden. Voor mensen met een dieet, uit 
overtuiging of om gezondheidsredenen, 
is de winkel ook een uitkomst. Er is een 
ruim assortiment glutenvrije producten 
en een hele batterij aan melkvervangers 
staat klaar. In het non-food assortiment 
is er voor mensen met allergieën altijd 
wel een oplossing te vinden, zoals zepen 
en shampoos zonder parfum. Zelfs voor 

mijzelf, iemand met een hele waslijst 
aan voedselintoleranties, is er nog een 
ruime keuze. Laatst had ik een product 
nodig wat niet in het assortiment zat. 
Geen probleem, aldus Maarten. Het 
product werd voor mij besteld zonder 
meerkosten. Doen ze niet moeilijk over. 
Sterker nog, dit is één van de belang-
rijke pijlers van de winkel. Ekodis 
onderscheidt zich van veel andere 
natuurwinkels doordat de winkel totaal 
onafhankelijk is en dus vrij is om bij 
verschillende groothandels te bestellen. 
Vrijwel alles kan besteld worden voor 
de klant. 

Kopje thee
Waar de winkel zich vooral sterk voor 
maakt is het persoonlijke contact met de 
klant. Hier wordt je nog begroet, want 
het personeel herkent de klanten. Soms 
wordt je een kopje thee aangeboden. 
Je hoeft in de winkel ook niet te zoeken 
naar een medewerker die je kan helpen. 
Bij iedereen kun je advies vragen over 
de producten. Ze helpen je graag verder. 
Dat is ook de reden waarom Jan en 
Maarten blij zijn dat ze één grote winkel 
hebben en geen leiding geven aan een 
keten. Ze staan graag als bedrijfsleider 
tussen de klanten, want alleen dan kun 
je als winkel zo goed inspelen op de 
wensen van de klant. Kortom, wat mij 
betreft een prettige winkel waar je je 
welkom voelt. Wilt u zelf eens een kijkje 
nemen? Ekodis is gevestigd op Beuken-
plein 73 en is zeven dagen per week 
geopend. #

Meer info: www.ekodis.nl
Ekodis natuurwinkel met rechts Maarten van Riel.
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Wat doet muziek met mij?
Elk jaar word ik diep geraakt door de 
uitvoering van de Matthäus-Passion. Ik 
weet van tevoren: ‘zakdoek mee’, want 
bij de koralen houd ik het niet droog, 
en dan komen de vragen. Werkt dat al-
leen bij mij zo of hebben meer mensen 
dezelfde emotie bij deze muziek?
Is het de kwaliteit van de componist? 
Is het de uitvoering, de akoestiek? 
Komt het door het lijdensverhaal? 
Speelt mijn ‘kerkelijke’ verleden een 
rol of heeft het te maken met mijn ge-
moedstoestand? Ik ervaar telkens een 
complexe emotie die uit een heleboel 
gevoelslagen bestaat. De muziek ont-
sluit al die lagen. Na zo’n uitvoering 
vraag ik me altijd weer af: wat is dat 
toch met muziek?

Waarom beleef ik muziek intenser 
dan alle andere kunstuitingen?
Als ik een vergelijking maak tussen ex-
pressievormen die me echt raken, dan 
komt muziek op één, film op twee en 
schilderkunst op drie. Beeldhouwen 
en podiumkunsten laat ik buiten be-
schouwing, want die zeggen me te wei-
nig. Sommige muziekstukken en films 
kunnen me tot tranen toe beroeren. Bij 
schilderkunst kan ik me wel verbazen 
over de schoonheid, ambachtelijkheid 
en betekenis, maar ik kan me niet 
voorstellen dat ik zou huilen bij een 
schilderij. De werking van muziek is 
zoveel doordringender dan die van 
andere kunsten want deze spreken 
slechts van schaduwen, zij echter van 
het wezen, aldus Schopenhauer.

Zijn muziek en emotie cultuurgebon-
den?
Omdat ik me (zelfs met voorkennis) 
niet kan voorstellen dat Chinese opera 
me zo kan raken als de Matthäus-Pas-
sion, vraag ik me af of dat andersom 
ook zo werkt. Bijvoorbeeld: kunnen 
Eskimo’s de Matthäus-Passion op de-
zelfde manier waarderen en kan hun 
muziek mij ontroeren? Muziek uit an-
dere culturen boeit me op een andere 
manier. Ik verwonder me over ritmes, 
de vreemde instrumenten en manier 
van stemgebruik. En muziek prikkelt 
de fantasie. Ik fantaseer beelden bij 
muziek. Bijvoorbeeld veldopnames 
van een krakend volkswijsje. Ik zie 
in gedachten drie stokoude Kroaten 
zonder gebit, met een fles slivovitsj in 
een berghut  een liedje zingen.
Het werkt ook andersom. Er is beeld 
en geluid: In het Noh theater zitten 
Japanse muzikanten heel formeel 
op een rij in traditionele kleding. De 
acteur is wit geschminkt en beweegt 
in slow motion. De prachtige onaardse 
klankkleur, de beweging, de composi-
tie, de ritmes: ik kan er geen touw aan 
vast knopen. Wat is dit, zijn ze vrolijk, 
somber? Het valt totaal buiten mijn 
referentiekader maar ik vind het op 
mijn eigen manier fascinerend, los van 
elke context. Voor hen is het traditie, 
voor mij is het muziek gemaakt door 
buitenaardse wezens! Niets kan mij als 
luisteraar dwingen of beletten toe-
vlucht te nemen tot mijn eigen voor-
stellingen, fantasieën, of herinnerin-
gen of tot nieuwe inzichten te komen.

Is tekst noodzakelijk?
Bij opera, religieuze koorzang is tekst 
een onmisbaar deel van de muzikale 
emotie. Verhaal en muziek kunnen el-
kaar versterken maar zonder verhaal 
kan ik die emotie ook ervaren. Als ik 
naar een symfonie van Mahler luister 
dan is er geen tekst maar ik kan toch 
meevoelen met zijn persoonlijke tra-
giek. Bij opera is het verhaal leidend 
en voegt de muziek een emotionele 
meerwaarde toe. In het geval van pop, 
folk, rap enz. voel ik door de dictie 
van tekst ritmes ontstaan. Tekst wordt 
muziek!

Is techniek een voorwaarde?
Emotie in muziek is voor mij belang-
rijker dan een perfecte technische 
uitvoering. Verschillende uitvoerende 
artiesten die dezelfde partituur spelen, 
maken of breken een compositie door 
inbreng van hun persoonlijke talent. 
Gould neuriet, zijn pianokruk kraakt; 
Callas klinkt bij vlagen als een F-16; 
het publiek in het Scala van Milaan 
zingt mee; gejuich bij een popconcert. 
Dit zijn momenten die me raken. Dan 
loopt het kippenvel over mijn rug. Die 
diepe emoties kan ik niet eens om-
schrijven.

Is moeilijke muziek beter dan een-
voudige?
Complexe composities zijn zeker geen 
garantie voor ontroering. Een simpel 
volksliedje van vier tonen doet me 
meer dan de theoretische benadering 
van de twaalftonige Schönberg of het 
toeval in de composities van Cage.

Is geluid ook muziek?
Natuurgeluiden, zoals vogels, de wind 
en de branding zijn mooie klanken 
maar is het ook muziek? Geluid alleen 
is niet voldoende. Pas als er gear-
rangeerd is of nagedacht over timing 
en een melodie dan wordt het voor 
mij Muziek. Muziek is georganiseerd 
geluid.

Muzak of muziek?
De filosoof Roger Scruton is kritisch 
over de huidige tijd waarin de meeste 
muziek oppervlakkig, vluchtig en 
alomtegenwoordig is in de vorm van 
‘muzak’, achtergrondmuziek. Muziek 
kan ons emotioneel en intellectueel be-
vredigen en is van sociale betekenis. 
Ik heb het idee dat popmuziek een in-
tens, maar vluchtig tijdsbeeld is. Voor 
de Matthäus-Passion gaat dat niet op, 
waarschijnlijk wordt die emotie alleen 
maar intenser door de herhaling van 
het verhaal.
Punk, wave, disco, alles gaat voorbij. 
Beatles, Jimi Hendrix, David Bowie 
worden ingehaald door de tijd en ver-
vangen door nieuwe helden.
Door de platte programmering van 
radio- en tv-zenders blijf je verstoken 
van de laatste ontwikkelingen, maar 
dankzij internet kun je een rijke we-
reld aan actuele muziek ontdekken. Er 
is een oneindig aanbod van prachtige 

muziek: live opnames, obscure band-
jes, historisch materiaal.

Hoe hangen emotie en muziek sa-
men?
Muziek roept veel verschillende emo-
ties op: de ene keer word ik energiek, 
dan weer uitbundig of melancholiek. 
Braziliaanse samba of ritmes uit Ma-
rokko, nerveuze breakbeats, lekkere 
agressieve rap, koorzang, verstilde 
luit, majestueuze ouvertures; ik vind 
het elke keer weer wonderbaarlijk wat 
muziek met me kan doen. Met die acht 
tonen is muziek een onuitputtelijke 
bron van emotie. 
Het is een feit dat mensen gevoelens 
verbinden met muziek en menen dat 
ze die gevoelens hebben, zolang de 
muziek duurt. Denk aan het volkslied 
of aan de muziek bij een begrafenis. 
Muziek helpt om een emotie te repro-
duceren. Als ik naar Mahler luister, 
reproduceer ik zijn persoonlijke ver-
driet. Ik herken de emoties, maar heb 
zelf geen feitelijke reden om bedroefd 
te zijn. Zijn het daarom krokodillen-
tranen? Ik luister naar die muziek om 
een melancholieke bui te versterken. 
Of ik ben vrolijk, maar bij het horen 
van muziek word ik melancholiek. 
Dan ben ik de regie kwijt en gaat de 
muziek met mij aan de haal. Muziek 
beïnvloedt mijn stemming door een 
beroep te doen op de herinnering aan 
bestaande emoties. Ik verbaas me over 
de kracht waarmee muziek die emo-
ties op kan roepen.

Wat is de betekenis van muziek?
Onze emotionele reactie op muziek is 
complex en heeft te maken met wat we 
tijdens het luisteren zelf inbrengen: 
herinneringen, verwachtingen en con-
dities. Muziek heeft een oneindig rijk 
arsenaal aan klanken tot haar beschik-
king, die zelf geen betekenis ‘hebben’ 
en juist daardoor allerlei betekenissen 
kunnen ‘krijgen’.
Het toekennen van betekenis in de 
muziek is wellicht een spel beneden de 
drempel van het bewustzijn en buiten 
het gebied taal en beeld. Muziek is lou-
ter vorm, niet bij wijze van verfraaiing 
maar essentieel. Ze geeft ons kennis 
‘hoe’ gevoelens zijn en niet ‘wat’ te 
zijn.
Het is onmogelijk om, wat me in 
muziek werkelijk emotioneert, met 
woorden te benoemen. De impact van 
muziek is voor mij een mysterie en zal 
dat ook altijd wel blijven. Hoe meer 
vragen, hoe groter de verwondering, 
hoe mooier de muziek.
De componist Wagner heeft over mu-
ziek het volgende gezegd: ‘De tonen-
taal is begin en einde der woordentaal, 
evenals het gevoel begin en einde van 
het verstand is.’ Mooier kan het niet. #

Tien vragen over muziek
Tekst en illustratie: Anne De Smet 

Filosofisch consulent Anne De Smet wil met lezers de dialoog aangaan over hun levensvraag of 
kwestie. Meedenken met mensen die hun dagelijkse situatie willen bevragen vindt ze pure  
filosofie. In het derde artikel van deze filosofische reeks stelt iemand de vraag: Wat maakt  
muziek bij me los? 

Anne De Smet tekende haar gesprekspartner

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 voor-
namelijk uw antwoorden die ge-
publiceerd 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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Muziek is 
georganiseerd 
geluid
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Voorjaar 2012. Ik heb een nummer van 
Bob Dylan onderhanden, een vertaal-
opdracht voor een vrouwenkoor uit 
Zaanstad.  Als ik een nieuwe eigen 
tekst schrijf, kan ik zelf onderwerp, 
toon en perspectief kiezen. Soms heb 
ik de structuur van het lied en een 
passend muziekgenre al in mijn hoofd, 
gaandeweg stem ik vorm en inhoud op 
elkaar af: de verdeling in coupletten 
en refreinen, de afwisseling in regel-
lengte, welke regels ik laat rijmen en 
welke juist niet. 

Bij het vertalen van een bestaand lied 
zijn die keuzes al voor me gemaakt. De 
uitdaging is anders. Een goede verta-
ling past precies op het origineel, is 
trouw aan de strekking van het lied en 
zo veel mogelijk aan de oorspronke-
lijke tekst. Hij moet direct te verstaan 
zijn voor het publiek en goed zingbaar 
voor de koorleden: duidelijke woord-
grenzen maar geen tongbrekers. To 
make you feel my love is vaak gecoverd 
en heel populair in de uitvoering van 
Adele. Ik ben al ruim vijftig jaar Dylan-
fan maar vind dit niet zijn sterkste 
tekst: bombastisch en vol clichés. Het 
zal nog een hele kunst worden om 
die weer te geven in woorden die ik 
zelf geloofwaardig uit mijn mond kan 
krijgen. 

De start
Ik begin met de titel, de refreinregel 
die de coupletten afsluit. Hij komt vier 
keer langs en moet staan als een huis. 
Vaak krijg ik de oplossing tijdens het 
hardlopen. Onder het rennen bedenk 
ik zinnetjes die in het ritme vallen. Ik 
kom terug met Ik wacht op jou mijn 
lief. Daarin weerklinkt my love van het 
origineel. Ik wacht op jou klinkt wel 
wat passiever. Dat compenseer ik door 
andere regels directer en concreter 
te maken. No doubt in my mind where 
you belong wordt Ik zag al meteen je 
hoort bij mij. Een dubbele ontkenning 
Nothing that I wouldn’t do verander 
ik in Alles wil ik doen voor jou. Waar 
mogelijk laat ik de hulpwerkwoor-
den weg. Die suggereren soms een 
voorbehoud. Bovendien heb ik die 
ruimte hard nodig omdat Nederlandse 
woorden nu eenmaal gemiddeld meer 
lettergrepen tellen. 

Het rijm
Op zoek naar goede rijmwoorden 
probeer ik hier en daar wat uit. Het 
schema is behoorlijk dwingend. Regel 
1, 2 en 3 van ieder couplet rijmen 
steeds op elkaar, de bruggen hebben 
gekruist rijm (ABAB). Er is nog een 
technisch probleem. In de meeste 
regels valt het hoofdaccent (de eerste 
tel van de maat) niet aan het eind 
maar op de voorlaatste beklemtoonde 
lettergreep. Dat kan zelfs lelijk klinken 
als een onbelangrijk woordje te veel 
nadruk krijgt: When the rain is blowing 
in your face. De betekenisvolle woor-
den waar je de regel mee zou willen 
eindigen moeten dus allemaal wat 
naar voren. Ik open met Gaan de regen 
en de storm tekeer.

De keuzes
Ik houd me strikt aan de opbouw en 

strekking van de Engelse tekst. Soms 
zoek ik binnen een couplet of brug 
(tussenstuk) een vervangend beeld 
of schuif ik met regels, soms doe ik 
allebei. Voor I’d go crawling down the 
avenue (C3) heb ik geen aansprekende 
vertaling. Mijn alternatief Ik beklim de 
hoogste berg voor jou gaat ook over de 
bereidheid tot een bovenmenselijke 
inspanning en wordt de openingszin. 
Ook B2 zin voor zin vertalen kan ik 
niet. The winds of change are blowing 
wild and free: Iets met Er waait een 
nieuwe wind krijg ik er niet in. En voor 
On the highway of regret heb ik niet 
zomaar een verwante Nederlandse 
uitdrukking. De kernwoorden - zee, 
storm, twijfels, verdriet, spijt, nieuw 
inzicht, verandering - verwerk ik in 
een andere volgorde en samenhang, 
toegespitst op de aangesprokene. Daar-
mee doe ik Dylan recht, vind ik.

Het sluitstuk
Nu heb ik de tekst af, op één zinnetje 
na: Go to the ends of the earth for you 
in het laatste couplet. Dit puzzelstukje 
houdt me dagen bezig. Alweer komt de 
oplossing bij het hardlopen: Heel mijn 
bestaan geef ik op voor jou past er pre-

cies in. Klinkt misschien iets minder 
dramatisch maar het voornemen is net 
zo drastisch. Klaar. Ik mail mijn werk 

naar de arrangeur/begeleider van het 
koor. Twee maanden later zit ik tevre-
den bij de uitvoering! #

Rennen geeft ritme 

Een rondje rennen langs de Ringdijk en door het Diemerpark 
helpt Frank Schoevaart vaak het juiste ritme te vinden. Hij 
maakt foto’s voor ons blad. Daarnaast schrijft en vertaalt hij 
liedteksten. Hier vertelt hij over zijn aanpak bij het vertalen 
van ‘To make you feel my love’

Tekst en foto Frank Schoevaart | Fotografie:Marianne Degenkamp

To make you feel my love

Bob Dylan 1997

C1
When the rain is blowing in your face
And the whole world is on your case
I could offer you a warm embrace
To make you feel my love

C2
When the evening shadows and the stars appear
And there is no one there to dry your tears
I could hold you for a million years
To make you feel my love

B1
I know you haven’t made your mind up yet
But I would never do you wrong
I’ve known it from the moment that we met
No doubt in my mind where you belong

C3
I’d go hungry, I’d go black and blue
I’d go crawling down the avenue
There’s nothing that I wouldn’t do
To make you feel my love

B2
The storms are raging on the rolling sea
And on the highway of regret
The winds of change are blowing wild and free
You ain’t seen nothing like me yet

C4
I could make you happy make your dreams come true
Nothing that I wouldn’t do
Go to the ends of the earth for you
To make you feel my love

Ik wacht op jou mijn lief

Frank Schoevaart 2012

C1
Gaan de regen en de storm tekeer
Wil je schuilen heb je niemand meer
Kom dan gauw bij mij en kleum niet meer
Ik wacht op jou mijn lief

C2
Voor jou sta ik bij nacht en ontij klaar
Ik droog je tranen en ik streel je haar
Ik verlaat je in geen honderd jaar
Ik wacht op jou mijn lief

B1
Tot jij eruit bent hoe je verder moet
Zul je hier veilig zijn en vrij
Geloof me vroeg of laat komt alles goed
Ik zag al meteen je hoort bij mij

C3
Ik beklim de hoogste berg voor jou
Als het moet knok ik me bont en blauw
Laat ik alles in de steek voor jou
Ik wacht op jou mijn lief

B2
Je bent de koers kwijt op een woeste zee
In ’n storm van twijfels en verdriet
Daarachter klaart de lucht op voor ons twee
Alleen zie jij dat nu nog niet

C4
Ik maak al je dromen waar ik blijf je trouw
Alles wil ik doen voor jou
Heel mijn bestaan geef ik op voor jou
Ik wacht op jou mijn lief
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Als Ouderen Advies Raad 
(OAR) Oost krijgen we regel-
matig situaties als hierboven 
voorgelegd. De OAR infor-
meert en betrekt ouderen 
vanaf 55+ bij ontwikkelingen 
en mogelijkheden in de buurt.
Vanaf 2015 zijn de gemeen-
ten en de zorgverzekeraars 
verantwoordelijk voor de 
zorg aan kwetsbare ouderen. 
Het beleid is erop gericht om 
ouderen zo lang mogelijk, 
zelfredzaam, thuis te laten 
wonen.
Deze verandering in de zorg, 
de transitie, ging met forse 
bezuinigingen gepaard en 
de gevolgen ervan dringen 
ook tot de media door. Er 
gaat geen dag voorbij zonder 
berichten over grote aantallen 
senioren, die na een bezoek 
aan de eerste hulp of opname 
in het ziekenhuis nergens 
terecht kunnen, omdat er 
onvoldoende plek is om te 
herstellen en waarbij de zorg 
thuis ontoereikend is.

Plek om te herstellen
Het Parool van 14 april kopt 
‘te ziek voor thuis, maar 
nergens hulp’. De ziekenhui-
zen worden overspoeld door 
kwetsbaren ouderen en zijn 
daardoor genoodzaakt in-
tensief samen te werken met 
zorginstellingen. Het VUmc 
heeft al jarenlang een goede 
samenwerking met Amstel-
ring en een eigen vleugel in-

‘Ik word aan mijn voet geopereerd. Hoe kan ik na het ontslag uit het zieken-
huis de juiste zorg en hulp ontvangen?’ Een vaak gehoord probleem bij 
ouderen, net als bijvoorbeeld: ’Mijn netwerk bestaat alleen nog uit leeftijd-
genoten die de mantelzorg niet meer op zich kunnen nemen.’ In dit artikel 
staat de keten van zorg centraal, vanaf het moment van opname tot hulp 
na het ontslag uit het ziekenhuis. 

gericht. Het OLVG heeft op de 
achtste verdieping het Tran-
sitorium, een afdeling waar 
patiënten kunnen herstellen 
van een ziekenhuisopname of 
revalideren. Ook huisartsen 
en de Spoedeisende Eerste 
Hulp kunnen direct een 
patiënt naar het Transitorium 
verwijzen wanneer deze door 
een acute situatie tijdelijk niet 
langer thuis kan zijn. Het AMC 
heeft op 1 juni de wijkkliniek 
geopend voor patiënten die 
niet in het ziekenhuis kunnen 
verblijven. Dit gebeurt in sa-
menwerking met het Zilveren 
Kruis en Cordaan. Op de wijk-
kliniek komen we later terug.

Transferverpleegkundige
Mariet Dirkzwager, account-

manager in het OLVG, heeft 
ons van de nodige informa-
tie voorzien over de opvang 
van kwetsbare ouderen. Zij 
werkt nauw samen met alle 
instellingen van de Sigra, 
de Samenwerking Integrale 
Gezondheidszorg in de Regio 
Amsterdam. De ambitie van 
SIGRA is om voor iedere 
kwetsbare oudere de juiste 
(tijdelijke) zorg op de juiste 
plek tegen de juiste financie-
ring te organiseren. In het rap-
port ‘Krakende ketens in de 
zorg voor kwetsbare ouderen’ 
zijn de knelpunten en oplos-
singen in een stedelijk advies 
aan Amsterdam beschreven.

De transferverpleegkundige 
in het OLVG heeft een belang-
rijke rol in de verwijzing van 
kwetsbare ouderen zodra de 
medische redenen voor zie-
kenhuisopname zijn vervallen. 
Een transferverpleegkundige 
komt bij de patiënt langs en 
bespreekt de mogelijkheid om 
weer naar huis te gaan met 
hulp van de thuiszorg. Wan-
neer dat niet mogelijk is, dan 
is de vervolgstap het regelen 
van een tijdelijk verblijf in een 
verpleeghuis. Het Flevohuis is 
een verpleeghuis met tijdelijk 
plekken. Een transferverpleeg-
kundige regelt alles wat nodig 
is voor na het ontslag uit het 
ziekenhuis in nauw overleg 
met verpleegkundigen en art-
sen in OLVG. In het weekend 
werkt de transferverpleegkun-
dige nog niet.

Hoe werkt het 
Transitorium?
Hiervoor laten we Gerard, een 
van de leden van OAR, aan 
het woord. Hij is aangereden, 
van zijn fiets gevallen en met 
veel pijn toch nog naar huis 
gefietst. ‘Na het ongeval ben ik 
de volgende dag met het open-

Tekst: Ouderen Adviesraad Oost

krukken hebben we uit eigen 
middelen aangeschaft. Onze 
huisarts had goede ervarin-
gen met thuiszorgorganisatie 
Buurtzorg Nederland en heeft 
mij bij hen aangemeld. Van 
hen krijg ik nu twee keer per 
week prima zorg. Voor het 
ontslag heb ik met de transfer-
verpleegkundige de situatie 
thuis besproken als ook de 
door mij reeds gedane bestel-
ling en geregelde zorg. Ik heb 
nog wel aan haar gevraagd 
of zij contact wilde opnemen 
met de firma voor het op tijd 
brengen van het bed, daar 
het anders het ontslag zou 
doorkruisen. Al met al ben ik 
uiterst tevreden met de zorg 
en hulp die een ieder mij geeft 
en gegeven heeft.’

Wijkkliniek
Op 1 juni is de wijkkliniek in 
Zuid-Oost van start gegaan: 
een spoedkliniek voor oude-
ren. Volgens Bianca Buurman, 
initiatiefneemster van dit 
experiment, is het geen echt 
ziekenhuis maar gericht op de 
zorg en opvang van ouderen 
met een complexe zorgvraag. 
(AMC magazine juni 2018). 
Het behoud van de zelfred-
zaamheid is het uitgangspunt, 
wat heeft iemand nodig om 
thuis weer te functioneren. 
(Volkskrant van 4 juni 2018). 
Door zich ter verdiepen in de 
situatie thuis en het regelen 

van goede begeleiding na ont-
slag wordt het risico op herop-
name na ontslag voorkomen. 
Het doel is om op wijkniveau 
de kennis en ervaring van de 
specialisten Ouderenzorg uit 
het ziekenhuis en die van de 
huisarts en thuiszorgorgani-
saties te bundelen. De wijk-
kliniek heeft een capaciteit 
van 24 bedden in het ver-
bouwde verpleeghuis Eben 
Haëzer. 

Wat kan ik zelf regelen?
Maak gebruik van de deskun-
digheid in het ziekenhuis. 
Bespreek de situatie thuis en 
vraag naar de mogelijkheden 
van thuiszorg. Heb ik de wijk-
verpleging nodig om mijn voet 
te verzorgen, mij te helpen bij 
het aan-en uitkleden of het 
bieden van hulp bij andere 
medische handelingen? Of 
heb ik hulp in de huishouding 
nodig om het huis schoon 
te houden? Wie doet mijn 
boodschappen en verzorgt de 
maaltijden ? Heb ik hulpmid-
delen nodig zoals een rollator. 
Het ziekenhuis heeft veel 
mogelijkheden maar de hulp 
is niet altijd even zichtbaar. 

Vraag expliciet naar de trans-
ferverpleegkundige om de 
zorg thuis goed te regelen en 
zo heropname te voorkomen. #

De Ouderen Advies Raad en 
de keten van zorg

Specialisten in mens- 
en milieuvriendelijke 

producten

 Zondag geopend van 11.00 - 18.00 uur

Ekodis Natuurvoeding
Beukenplein 73, 1092 BB Amsterdam

020 6946327

Het OLVG heeft op de achtste verdieping het Transitorium

Heb je een 
rollator nodig? 

Vraag het de 
transfer-
verpleeg-

kundige

baar vervoer naar de huisart-
senpost bij het OLVG gereisd. 
Zij stuurden mij door naar de 
Spoed Eisende Hulp. 
Mijn knie en middenhands-
beentje waren gebroken, 
twee ribben zwaar gekneusd. 
Na behandeling werd ik opge-
nomen op het Transitorium 
ofwel de C8-afdeling. 
Na een week is het gips 
verwijderd en kwam daar 
polyester voor in de plaats. 
De verzorging en de bejege-
ning door het personeel op C8 
was prima. Het eten was ook 
goed. Na twee weken mocht 
ik weer weg. Ik kon kiezen 
om een aantal weken naar 
het Flevohuis te gaan voor 
revalidatie of met aanpassin-
gen naar huis. Dit heb ik met 
mijn echtgenote besproken. 
Zoals u zult begrijpen hebben 
wij voor het laatste gekozen. 
Ik heb mijn zorgverzekering 
gebeld voor informatie over 
de hulpmiddelen en de zorg 
die onder mijn verzekering 
valt. Na overleg met mijn 
echtgenote, heb ik Medipoint 
gebeld en een elektrisch 
verstelbaar ziekenhuisbed te 
leen aangevraagd. Mijn lieve 
buren hadden in de tussentijd 
gezorgd dat er een bank uit 
de huiskamer was verwijderd 
om plaats te maken voor het 
bed. Een rollator en een set 
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Agenda

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

Dapperbuurt 
Buurtpunt De Gooyer 
De Gooyer, Von Zesenstraat 298, 
woensdag 10.00-11.30 uur

Transvaalbuurt
Buurtpunt Transvaal
Hofmeyrstraat 67, 
vrijdag 10.00-12.00 uur

Oosterparkbuurt
Buurtpunt Kastanjehof 
Kastanjeplein 60, 
donderdag 13.00-15.00 uur

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

Watergraafsmeer
Buurtpunt Het Brinkhuis
Landbouwstraat 63, 
maandag 14.00-16.00 uur

Buurtpunt Watergraafsmeer
Kamerlingh Onneslaan 34 hs, 
donderdag 9.30-11.30 uur 

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

IJburg
Buurtpunt IJburg
IJburglaan 727,
maandag 9.30-11.30 uur

Budgetpunt IJburg
Ed Pelsterpark 8,
woensdag 9.30-11.30 uur

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

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

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

Voor jongeren: 
www.dynamojongeren.nl

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

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

Voor kinderen van 4 t/m 10 jaar is er van 
alles te doen aan het begin van de zomer-
vakantie vanaf 23 juli. 
De Talententent van Dynamo organiseert 
leuke, sportieve en spannende activiteiten 
voor kinderen uit Amsterdam Oost. Dit 
noemen we SunFun. 

De eerste week van de zomervakantie zijn er buiten 
in het park veel leuke workshops. Kinderen kunnen 
meedoen met spannende, gekke, gezellige workshops. 
Bijvoorbeeld: hutten bouwen, schilderen, muziek, 
dansen, sport en spel! Bij héél slecht weer zijn de 
activiteiten in de Kastanjetuin. In de tweede week 
kunnen kinderen dieren bezoeken in Artis en hutten 
bouwen in Jeugdland. 

Het programma staat in de SunFun folder en is 
verspreid in de buurt en op de scholen. Of kijk op 
www.dynamo-amsterdam.nl/Talententent. Kinderen 
kunnen zich inschrijven vanaf 9 juli bij de Kastanjetuin 
(Tweede Oosterparkstraat 227). Telefonisch inschrijven 
is niet mogelijk. Houd er rekening mee dat er beperkt 
plaats is. #

SunFun! Zomervakantie-activiteiten 

Huurders opgelet! 

Wilt u hulp bij het doorgeven 
van de huurverhoging of het 
controleren van uw toeslag 
beschikkingen? Kom dan naar 
de Themamiddag Toeslagen 
van Dynamo op maandag om 
13.30 uur in dienstencentrum 
Oosterpark (’s-Gravesandeplein 
19). Kom wel op tijd. Neem 
de juiste papieren mee, zoals 
inkomstengegevens, huurgege-
vens en uw DigiD. 
Hebt u nog geen DigiD? Kom 
dan op donderdag naar de 
Workshop ‘Wegwijs in de Digi-
tale Overheid’ om 13.30 uur in 
dienstencentrum Oosterpark. 

‘Zodra vluchtelingen een 
verblijfsstatus hebben, zijn 
het voor ons gewoon bewo-
ners van Amsterdam,’ vertelt 
Mariska van der Linden, 
coördinator statushouders 
voor Dynamo. ‘Vluchtelingen 
hebben vaak net iets meer dan 
andere Amsterdammers een 
extra steuntje in de rug nodig 
om mee te doen. Vanwege 
taalproblemen, gebrek aan 
financiën of een traumatische 
periode in hun leven. Dynamo 
beweegt ook deze Nieuwe 
Amsterdammers tot meedoen: 
door activiteiten te organi-
seren waar ze elkaar en hun 
nieuwe buren kunnen ont-
moeten, waar ze de taal kun-
nen leren, maar ook waar ze, 
indien nodig in hun eigen taal, 
met hun vragen en problemen 
terecht kunnen.’ 

Ook zijn er al nieuwe Amster-
dammers die als vrijwilliger 
aan de slag zijn gegaan. Zo is 
er een Syrische voetbaltrainer 

die twee groepen jongeren 
training geeft in Oud-Oost en 
is een statushoudster als vrij-
willigster aan de slag gegaan 
op drie buurtpunten van 
Dynamo, waar ze nu samen 
met de vaste medewerkers 
financiële en administratieve 
vragen afhandelt. Volgend 
jaar gaat ze een Hbo-opleiding 
op dit vlak doen. Ook is een 
buurtbewoner die zowel 
Arabisch als Tigrinya spreekt 
en nu een waardevolle rol 
speelt bij de ondersteuning en 
werving van statushouders in 
Oost. # 

Meer info: www.dynamo-am-
sterdam.nl

Amsteldorp Ontdekt 
Op zaterdag 7 juli vindt de tweede editie van Amsteldorp 
Ontdekt plaats. De festiviteiten beginnen vanaf 13.00 uur. Het 
evenement staat in het teken van ontmoetingen en informatie-
uitwisseling. 
In de Fizeaustraat en de Dulongstraat zijn er marktkramen 
(rommelmarkt/braderie), buurtinitiatieven, buurtorganisaties en 
buurtondernemers. Een gids biedt door middel van Tuktuks en 
een mindervalidenbus rondleidingen door de buurt. Mooie 
verhalen en anekdotes maken deze ontdekkingstocht zeer speci-
aal. Op de dag zelf is het mogelijk om een boomspiegel te adop-
teren. Verder vindt er een buurtfeest plaats met hapjes, drankjes 
en muziek. Ook zijn er nog andere activiteiten voor jong en oud. 
Kortom, een dag vol activiteiten en gezelligheid. Amsteldorp 
Ontdekt is gratis en iedereen is van harte welkom! #
 

Statushouders doen mee 
Dynamo draagt met plezier een steentje bij aan 
een warm welkom voor statushouders, vluchtelin-
gen met een verblijfsvergunning. Op verschillende 
manieren helpen we nieuwe Amsterdammers om 
wegwijs te worden in onze stad en de Nederlandse 
samenleving. 

Geef de nieuwe huurprijs zelf door aan de 
belastingdienst.nl/toeslagen! Weet u of uw huis-
baas de huurverhoging doorgeeft aan de belasting-
dienst? In de praktijk ziet Dynamo regelmatig 
personen waar de huurverhogingen soms vanaf 
2012 niet door de verhuurder zijn doorgegeven 
aan de belastingdienst. Deze personen zouden 
hierdoor honderden euro’s zijn misgelopen.

Neem uw legitimatie mee.
Heeft u hulp nodig bij het 
controleren van uw huur en 
huurverhoging? Dan kunt u 
ook terecht bij !Woon op ma. 
18.30-20.00 uur en wo. 9.00-
12.00 uur (www.wooninfo.nl, 
e-mail oost@wooninfo.nl ).
Als bovengenoemde adressen 
te ver voor u zijn kunt u ook 
terecht bij de buurtpunten bij 
u in de buurt. Kijk voor een 
buurtpunt bij u in de buurt op 
www.dynamo-amsterdam.nl. 
Aan dit artikel kunt u géén 
rechten ontlenen, dat kunt u 
alleen aan de regeling zelf. #

Meer info: www.dynamo-amsterdam.nl en www.zgao.nl
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Tekst: Bas Bezemer en Esther van Slooten 

Koop op afbetaling
De rechter was namelijk van 
mening dat sprake was van 
koop op afbetaling en dat 
moet altijd duidelijk te lezen 
zijn in een contract. Wan-
neer dit niet duidelijk terug 
te lezen is in het contract of 
in de betaalspecificatie, is het 
contract volgens de rechter 
niet rechtsgeldig.  

Gevolgen voor de praktijk 
Er zijn inmiddels al enkele 
proefprocedures gevoerd 

door belangenclubs, zoals 
Consumentenclaim en Contel. 
Zo veroordeelde de rechtbank 
Den Haag T-Mobile onlangs tot 
een terugbetaling van bijna 
e 1.100,-. Dit was de tweede 
keer in een korte periode dat 
T-Mobile een zaak heeft ver-
loren over abonnementen die 
als misleidend worden gezien. 
Bij Consumentenclaim en Con-
tel hebben zich al duizenden 
gedupeerden gemeld. Deze be-
langenclubs proberen een col-
lectieve schadevergoeding af 

te spreken met de providers. 
Dat voorkomt dat iedereen 
afzonderlijk een rechtszaak 
moet aanspannen. Of het ook 
in uw situatie mogelijk is, kunt 
u zelf makkelijk checken op de 
websites www.consumenten-
claim.nl of www.contel.nl.
Kort gezegd kan iedereen 
meedoen die de afgelopen ja-
ren een telefoonabonnement 
heeft afgesloten. De enige 
voorwaarde is dat het moet 
gaan om een abonnement met 
een zogenaamde all-in-prijs 
waarbij de kosten in verband 
met het toestel niet apart 
zijn genoemd. Dit geldt voor 
vrijwel alle contracten die 
vóór 2017 zijn afgesloten. Het 
maakt daarbij niet uit of het 
abonnement nog loopt of al is 
beëindigd. 

Wat kan HJS voor u 
betekenen wanneer u 
een dergelijk contract 
heeft afgesloten? 
U kunt natuurlijk ook gewoon 
bij HJS langskomen, want 
onze medewerkers kunnen 

u hierover ook adviseren Wij 
kunnen uw contract met de 
telecomprovider bekijken en 
juridisch beoordelen. Mocht u 
een gedupeerde zijn van een 
misleidend contract, kunnen 
wij een brief voor u opstellen 
om uw recht te halen bij uw 
telecomprovider of u verder 
op weg helpen om uw claim 
bij een van de belangenclubs 
onder te brengen.

HJS gesloten in de zomer-
vakantie
Het Juridisch Spreekuur is 
gedurende de zomervakantie 
(vanaf 1 juli tot en met 31 au-

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. 

gustus) gesloten. Dat betekent 
dat u pas weer vanaf septem-
ber terecht kunt op een van 
de spreekuurlocaties. In de 
tussentijd kunt u via de social 
media wel op de hoogte blij-
ven van de laatste ontwikke-
lingen. HJS is actief op Twitter, 
Facebook en natuurlijk haar 
eigen website.  
 
Heeft u vragen over uw rech-
ten, stel uw vraag dan via het 
webformulier op onze website 
(www.hva.nl/hjs, mail het 
naar hjs@hva.nl of kom vanaf 
september weer langs bij de 
BOOT-locatie in Oost. # 

Wie heeft de reclames niet voorbij zien komen? Op bushokjes, 
in de kranten en op tv werd massaal reclame gemaakt voor 
mobiele abonnementen mét een gratis smartphone. Maar 
gebleken is inmiddels dat die telefoon helemaal niet gratis 
was. Vele providers hebben tot 2017 reclames gemaakt waarin 
ze ‘all-in’ abonnementen aanboden. Volgens de aanbieding 
hoefde de klant alleen te betalen voor het gebruik van het 
netwerk en was de smartphone gratis. Maar dit bleek niet 
waar te zijn! De klant betaalde wel degelijk voor de ‘gratis’ 
smartphone, alleen specificeerde de provider dit niet op de 
rekening. Pas toen de hoogste rechter in 2016 oordeelde dat de 
telefoonproviders op deze manier de wet overtraden, stopten 
deze praktijken. 

Geld terugvragen voor all-in-abonnement 
(‘gratis’) smartphones

Woningdelen 
In Amsterdam wordt veel aan woningdelen gedaan. Woning-
delen is een term die wordt gebruikt om aan te geven dat 
meerdere ‘huishoudens’ één zelfstandige woning huren, zoals 
vier studenten die allemaal een kamer in de woning bewonen 
en de gezamenlijke voorzieningen zoals keuken en sanitair 
delen. Woningdelen is de laatste jaren flink in populariteit 
gestegen, misschien omdat het voor velen de enige manier is 
om (in een kamer) in de stad te wonen.

Sinds 1 januari 2017 zijn de re-
gels voor woningdelen vereen-
voudigd. Wel is het nog steeds 
zo dat er altijd een vergunning 
is vereist voor het delen van 
een woning met meer dan 
twee volwassenen, huishou-
dens of inwoning buiten be-
schouwing gelaten. Voor 2017 
golden er aparte voorwaarden 
voor woongroepen, maar deze 
zijn nu gelijkgesteld aan de 
overige woningdelers. Alleen 
voor woongroepen die voor 
eind 2016 aangemeld zijn bij 
de gemeente gelden de voor-
waarden van voor 2017 nog.

Wanneer is er sprake 
van een huishouden of 
inwoning? 
•	huishouden: een alleen-
staande dan wel twee perso-
nen met of zonder kinderen, 
die een gemeenschappelijke 

Team OOST

huishouding voeren of wen-
sen te voeren. Ook gezinnen 
met meerderjarige thuiswo-
nende kinderen vallen hieron-
der;
•	inwoning: bij inwoning of 
hospitaverhuur verhuurt een 
hoofdbewoner een deel van 
zijn woning aan een onder-
huurder. Voor inwoning geldt 
een aantal regels, zo moet de 
hoofdhuurder zelf exclusief 
de beschikking hebben over 
minimaal 50% van de woning 
en bestond op voorhand niet 
de wens om een woning geza-
menlijk te bewonen.

Verhuurders dienen dus een 
vergunning aan te vragen bij 
de gemeente als ze de woning 
aan 3 of meer personen willen 
verhuren. De woning moet 
een gemeenschappelijke ver-
blijfsruimte hebben van ten-

minste 11 m2, van tenminste 
3 m breed. Ook moet de 
woning aan geluidseisen 
voldoen. Voor woningen die 
verhuurd worden aan 5 of 
meer personen gelden aan-
vullende eisen.

Het is mogelijk de woning  
op één contract te verhuren. 
Vrijwel altijd betekent dit dat 
de woning voor heel veel geld 
verhuurd kan worden. Het 
puntensysteem voor onzelf-
standige woonruimte geldt 
alleen als voor elke kamer 
afzonderlijk een contract gete-
kend is in plaats van voor de 
woning als geheel, wat zelden 
het geval is. 

Boete
Als de verhuurder geen 
vergunning aanvraagt en de 
gemeente komt erachter dat 
er meer dan drie volwassenen 
op de woning wonen, kan de 
verhuurder een boete krijgen. 
Als de woning aan de eisen 
voldoet kan de verhuurder re-
delijk eenvoudig een vergun-
ning aanvragen, maar als dat 
niet zo is heeft de verhuurder 
een probleem. Sommige ver-
huurders proberen dan een 
derde persoon zich te laten 
uitschrijven bij de gemeente 
om te voorkomen dat de ge-

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
(LET OP: ZOMERVAKANTIE VAN 1 JULI TOT EN MET 31 AUGUSTUS)

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)

meente achter de illegale situ-
atie komt. Ook proberen som-
mige verhuurders een derde 
persoon te laten vertrekken 
en de huur daarna door twee 
huurders te laten betalen. In 
principe hoeven huurders 
hier niet mee akkoord te gaan. 
Verhuurders kunnen ook 
proberen een derde persoon 
vervangende woonruimte aan 
te bieden. 

Ook als de woning op zichzelf 
wel aan de voorwaarden voor 
woningdelen voldoet zijn 
sommige verhuurders huive-
rig om een vergunning aan 

te vragen, omdat ze vrezen 
dat de woning daardoor in 
waarde daalt. 

Heeft u zelf een gedeeld 
contract voor een woning 
en daar vragen over, kom 
dan naar ons spreekuur. Wij 
hebben inloopspreekuur elke 
maandag tussen 18.30 uur en 
20.00 uur en elke woensdag 
tussen 9.00 en 12.00 uur aan 
de 2e Boerhaavestraat 46, en 
elke maandag tussen 9.30 en 
11.00 uur aan de IJburglaan 
727. Ook kunt u uw vraag via 
de mail voorleggen op oost@
wooninfo.nl. #

Van woensdag 1 augustus t/m 
vrijdag 31 augustus is ons 
spreekuur Woningnet geslo-
ten. Vanaf 5 september bent 
u weer van harte welkom aan 
de 2e Boerhaavestraat 46. Als 
u een afspraak wilt maken 
voor 5 september kunt u ons 
vanaf 29 augustus bellen op 
020 - 523 01 50. #

Woningnet
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#DWARS      liggertjes
De gratis advertentierubriek van 
Dwars door de Buurt

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

Betondorp Live
In het Brinkhuis aan de Landbouwstraat 63 in Beton-
dorp is er op zaterdag 7 juli van 19.30 – 24.00 een 
Zwoele Zomeravond. Spetterende live muziek, ont-
moetingen, veel dansen. Gratis entree. Buurtinitiatief 
Betondorp Live! organiseert iedere eerste zaterdag 
van de maand een live muziek ontmoetingsplek!

Gospelkoor Deliverance
Op zondag 8 juli om 14.30 uur zingt Gospelkoor 
Deliverance in De Nieuwe KHL Higher Love: spranke-
lende American Black Gospel met invloeden vanuit 
de R&B en Soul. Het driestemmige koor van 40 
zangeressen treedt op met een live band o.l.v. dirigent 
Erwin Young en pianist Rick Piepers. Kaarten kunnen 
worden besteld via www.denieuwekhl.nl. 

Rommelmarkt
Bewonersgroep Wij van de Wijk organiseert op 
zaterdag 14 juli 2018 van 13.00 – 16.30 een grote 
rommelmarkt op het Krugerplein. Kom winkelen voor 
kleine prijsjes en ijs en hapjes eten op het terras! 
Als er nog plaats is, kunt u nog verkopen! Mail naar: 
wijvandewijk@gmail.com.

Hugenoten
Sinds 1976 bestaat de Ned. Hugenotenstichting  in 
de Zach. Jansestraat. Als je geïnteresseerd bent in de 
geschiedenis van de Hugenoten - die wij proberen 
levend te houden, en die ons land veel waardevols 
gebracht heeft -, vraag dan onze bulletin-bestellijst of 
algemene infomail aan. De bulletins worden beneden 
de kostprijs geleverd aan buurtgenoten bij afhalen 
(van 2 tot 10 euro). Je kunt ook donateur worden voor 
15 euro p.j. Meer info: hugenotenstichting@hetnet.nl.

Aangeboden
Te koop: elektrische typemachine Sierra 3300 met 4 
verwisselbare koppen: Light Italic, Courier, Courier 
72 en Letter Gothic. De machine is heel prettig om 
op te werken. Vraagprijs e 95.-. Bel voor meer info: 
06-18117076.

Bloementuin van Darwin
De tuin is vanaf 1 april weer dagelijks van 9.00 tot 
19.00 gratis toegankelijk. Toegang: Darwinplantsoen 
tegenover nr. 13. Wij kunnen altijd nieuwe vrijwilligers 
gebruiken. Meer info: www.vriendenvanparkdarwin.nl. 

Buurtgids
Wandel mee met de lokale buurtgids en ontdek de 
pareltjes van jouw buurt. Voor als u nieuw bent in 
Oost of uw buurt beter wilt leren kennen. Gidsen zijn 
er in Transvaal & Oostpoort, de Indische Buurt, op 
IJburg en in de Architectenbuurt & Cruquiusgebied. 
Meer info: www.buurtgids.nl.

Maak de Huygensdag 2018 compleet 

De Huygensdag Watergraafsmeer 2018 
vindt dit jaar na de zomer plaats om 
het nieuwe activiteitenseizoen fees-
telijk in te luiden. Bovendien zijn er 
voor de zomer al verschillende andere 
markten en feesten in de wijk.

Doe mee met uw organisatie 
of buurtinitiatief
Op de markt presenteren allerlei buur-
tinitiatieven, winkels en organisaties 
hun programma’s, diensten en activi-
teiten aan de buurt. Daarnaast zijn er 

Zaterdag 8 september organiseren 
stadsdeel Oost, Winkeliersvereniging 
Christiaan Huygensplein en Dynamo 
weer een gezellige en informatieve 
Huygensdag op het Christiaan 
Huygensplein. Het programma is 
volop in de maak en er is nog ruimte 
voor initiatieven en organisaties om 
mee te doen.

optredens, workshops, activiteiten voor 
jong en oud om aan mee te doen. Zang, 
dans, eten en drinken.

Meedoen
Maak de Huygensdag Watergraafsmeer 
2018 compleet. U kunt nu al een kraam 
reserveren. Niet-commerciële buurt-
initiatieven kunnen gratis een kraam 
huren. De kramen zijn 2 meter breed 
en 1 meter diep  en hebben een luifel. 
Ze worden verder zonder aankleding 
geleverd. U kunt uw kraam naar eigen 
inzicht inrichten.

Meer informatie
Het programma wordt aan het eind 
van de zomer bekend gemaakt via de 
bekende buurtkanalen. Neem voor 
meer informatie en reserveren van een 
kraam contact op met Marike Soeterik 
via 06 4935 6350 of msoeterik@
dynamo-amsterdam.nl. #

Keti Koti

Op 1 juli is er in het Oosterpark het 
jaarlijkse Keti Koti Festival. Op deze 
feestdag wordt gevierd dat op 1 juli 
1863 de slavernij in Suriname & de 
Nederlandse Antillen werd afge-
schaft. Keti Koti betekent Ketenen 
Gebroken.

Festivals

Het Amsterdam Roots Festival vindt 
dit jaar plaats van 1 t/m 8 juli. Locaties 
zijn onder andere Studio K, Hotel Arena 
en het Oosterpark. Op www.amster-
damroots.nl is alle informatie over het 
festival te vinden. 
Appelsap Fresh Music Festival is dit 
jaar op 11 augustus in het Flevopark, 
van 12 - 23 uur. Met natuurlijk vooral 
hip-hop, R&B en elektronische muziek.
Het Straf Werk Festival 2018 is ver-
huisd en is nu in Oost: op 18 augustus 
vanaf 12 uur is er rauwe techno bij 
Blijburg Aan Zee, Pampuslaan 501. #

Van 11.00 – 12.00 is er een gezellige en 
kleurrijke optocht in traditionele kledij 
van het Waterlooplein naar het Ooster-
park. 
Van 13.00 – 14.30 is er bij het Slavernij 
monument in het Oosterpark een 
herdenkingsbijeenkomst.
Van 15.00 – 21.00 wordt de afschaffing 
van de slavernij gevierd met veel 
muziek en andere activiteiten op ver-
schillende podia in het Oosterpark. #

OpenTuinenToer
Zondag 1 juli van 14.00 -17.00 uur vindt in de Indische Buurt de eerste Open-
TuinenToer plaats. U kunt die dag meer dan 20 tuinen bezoeken, die een af-
spiegeling zijn van de variëteit in onze wijk: individuele tuinen van bewoners, 
collectieve tuinen van bewonersgroepen, moestuinen, etc. 

Wij hopen dat u zult geniet van de pracht en de afwisseling van de tuinen en geïn-
spireerd raakt ook iets met uw eigen tuin te doen. U vindt de lijst van deelnemende 
tuinen en de plattegrond op www.facebook.com/Tuinentoer-IB en op www.simpel-
plus.nl. 
U kunt de plattegrond ook ophalen op de onderstaande adressen: 
Rens vd Linden, Gorontalostraat 31, Archipel, Makassarpein 1, Meevaart, Bali-
straat 48A, Batjan Buren, Batjanstraat 6. #

Meer nieuws uit Oost op www.oost-online.nl

Ode aan de stad
Schrijver en dichter Abdelkader 
Benali nodigt Amsterdammers uit 
om deze zomer hun liefde voor de 
stad in dichtvorm te uiten. De beste 
gedichten worden gepubliceerd in 
Het Parool en een speciale Stads-
gedichtenbundel. 

Amsterdammers kunnen tot en met 
20 augustus hun gedicht insturen. Het 
moet specifiek gaan om een stads-
gedicht, waarin de beleving van de stad 
Amsterdam centraal staat. Het ingezon-
den gedicht moet geschreven zijn in de 
Nederlandse taal en mag niet langer 
zijn dan 35 regels.

Studenten van de UvA-(onderzoeks)
master Literary Studies selecteren, 
onder leiding van universitair docent 
Suze van der Poll, een longlist die eind 
september bekendgemaakt zal worden. 
De jury van de gedichtenwedstrijd, 
onder voorzitterschap van Benali, kiest 
vervolgens een shortlist van zes gedich-
ten. De winnaars worden eind oktober 
tijdens een feestelijke bijeenkomst 
bekendgemaakt. #

CBKamer

Op vrijdag 15 juni j.l. was er de 
opening van de CBKamer. Het winkel-
interieur is nog tot 7 juli te zien in het 
CBK. Ook daarna zal er design te zien 
en te koop zijn in de CBKamer. # 
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Rupsjes, je ziet ze 
overal. Van alles komt 
er steeds minder maar 
van rupsjes steeds 
meer. Lijkt het.
Er is nu zelfs een plaag van 
kleine groene rupsjes die die 
overal de blaadjes van buxus-
planten opeten. Dat zijn de 
planten waarvan wij heggen 
maken. Misschien is het wel zo 
dat er te weinig vogels en grote 
roofinsecten zijn om al die 
kleine groene heggenetertjes 
een beetje binnen de perken 
te houden. Of misschien zijn 
die plagen er altijd al geweest. 

Waar komen al die 
rupsen eigenlijk van-
daan? Iedereen weet 
wel dat een rupsje 
verandert in een pop 
en uit die pop komt 
een vlinder of een 
mot...

Maar wanneer gebeurt dat?  
En waar? En hoe langzaam of 
hoe snel gaat dat allemaal? Het 
doet denken aan de bekende 
vraag: wat was er eerder, de 
kip of het ei? De kip, Nee, want 
een kip komt uit een ei. Dus 
een ei? Nee, want een ei komt 
uit een kip. Dat is al best in-
gewikkeld. En wordt helemaal 
ingewikkeld als je gaat vragen: 

Wat was er eerder, 
het rupsje 
of de pop 
of de vlinder 
of het ei?
Lang geleden dacht men dat 
rupsen en vlinders geheel ver-
schillende dieren waren. Het 
duurde duizenden jaren voor-
dat mensen erachter kwamen 
dat de kruipende, dikke rups 
later in zijn leven verandert in 
een fladderende, tere vlinder. 

Het dagpauwoogje brengt hier de winter door... brrrrrrr

Er zijn van die dagen waarop Stinks ook wel eens zou wlllen cocoonen

De groene rupsjes van de buxusmot eten in noodtempo je hele heg kaal

De beroemde schrijver Multatuli schreef meer dan 130 jaar geleden deze zin over rupsjes:

Het rupsje zonder schromen
springt rond op alle bomen

#DWARS
voor de jeugd

het eitje
Uit een eitje komt een jong 
rupsje. Dat rupsje eet en groeit 
en eet en groeit en gaat zich 
verpoppen...

tenslotte kruipt 

uit de pop de

vlinder
Net als bij vogels heb je veel 
verschillen tussen vlinders. Niet 
alleen in hun kleur en grootte, 
maar ook in hun gedrag. De 
kleinste vlinder is het
westelijk pygmee blauwtje De 
allergrootste vlinder is de

atlasvlinder 
uit Azië. Die kan bijna dertig 
centimeter worden. En net als 
bij vogels heb je trekvlinders. Bij 
ons trekt de distelvlinder in 
het najaar naar Marokko en de 
Sahara. In het voorjaar komt ze 
terug. Als de Saharawind goed 
blaast komen ze met wind in de 
rug bijna allemaal terug. Ook 
de mooie atalanta trekt in het 
najaar weg. Of trok weg, want 
door de klimaatverandering en 
dus zachte winters blijven ze 
vaak hier. Als het gaat vriezen 
zoals dit jaar en je kunt weer 
eens een weekje schaatsen gaan 
alle Atalanta’s dood. Volgend 
jaar dus maar weer naar het 
Zuiden, atalanta’s! De meeste 
vlinders zijn geen trekvlinders 
en gaan dood nadat ze eitjes 
gelegd hebben. Een paar vlin-

ders brengen hier als vlinder de 
winter door: 
de kleine vos, de dagpauw-
oog, de gehakkelde aurelia 
en de citroenvlinder. 

Nu beginnen we 
weer bij het begin, 
of het eind?

de eitjes
Een vlindervrouwtje legt 
veel eitjes, soms dertig of 
veertig en soms honder-
den. 
Mannetjes ruiken de vrouwtjes 
soms wel op twee kilometer 
afstand. Ze vinden elkaar, 
fladderen wat en dan komen 
er eitjes. Iedere vlindersoort 
legt haar eitjes op een andere 
manier. Het oranjetipje legt 
een enkel eitje per plant, de 
dagpauwoog legt wel drie-
honderd eitjes als een soort 
breiwerkje naast elkaar, en het 
landkaartje (ook een vlinder) 
stapelt de eitjes op. Er zijn ook 
vlinders die de eitjes uitstrooien 
boven het gebladerte. En uit die 
eieren komen...

de rupsjes
Niet alle rupsjes worden vlin-
ders. De meesten gaan dood, ze 
worden opgegeten door vogels 
of insecten. Maar één of twee 
op de honderd brengt het tot 
pop. Sommige eitjes overwinte-
ren. Dat is veiliger. Een eitje valt 
in de winter minder op dan een 

dikke smakelijke rups. Als rups 
overwinteren bv het oranje 
zandoogje en het koevonkje 
Deze rupsen zitten doodstil 
en kunnen goed tegen kou en 
vorst. Rupsjes zijn erg kies-
keurig en eten vaak maar één 
soort blaadje. Hun moeders, de 
vlinders, weten precies op welke 
plantjes ze hun eitjes moeten 
leggen. De rups is een soort 
eetmachine. Het groeit en groeit 
maar vroeger of later verandert 
hij in 

een POP
In de pop wordt het rupsje 
omgebouwd in een vlinder. 
Alle lichaamsdelen van de rups 
worden afgebroken en uit dit 
materiaal wordt een vlinder 
opgebouwd. Hoe dit gaat is 
maar half duidelijk. Sommige 
rupsen spinnen zichzelf in een 
cocon van zijde, andere begra-
ven zich in de grond of onder 
dode bladeren, weer anderen 
verstoppen zich in een blad. Het 
lijkt alsof de pop dood is maar 
als je ze aanraakt gaan ze soms 
bewegen. Sommige soorten 
blijven een paar weken pop, 
andere de hele winter. Tenslotte 
barst de pop open en de vlinder 
kruipt naar buiten. De vleugels 
zijn nog nat en opgevouwen, 
de vlinder kan nog niet vliegen 
en is erg kwetsbaar. Zodra de 
vleugels droog en opgezet zijn is 
het eindelijk zover. De lucht in 
als een levensechte 

vlinder
De atalanta vlinder (rechts) vertrekt 
meestal in het najaar. 
Wie kent de vlinder links?

Rupsje nooit 
genoeg 

bestaat echt!

Alles op een rijtje! Van rups tot pop tot vlinder tot eitje
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