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Door: Arie van Tol

Onlangs kwam er op het 
spreekuur een cliënt langs met 
een brief van een deurwaar-
der die erg hoge incassokosten 
in rekening had gebracht. 
De HJS-medewerker heeft in 
deze zaak gecontroleerd of de 
hoogte van de incassokosten 
juist was. Dat bleek niet zo te 
zijn, waarna er eerst contact 
is opgenomen met het betref-
fende deurwaarderskantoor. 
Vervolgens heeft HJS voor 
de cliënt een brief opgesteld, 
waarna de incassokosten 
werden verlaagd. Het spreekt 
voor zich dat de cliënt zeer te-
vreden was. Dit is een van de 
vele voorbeelden waarin HJS 
iets heeft kunnen betekenen 
voor een van de buurtbewo-
ners. HJS verstrekt juridisch 
advies op vele gebieden, bij-
voorbeeld ook met betrekking 
tot het huurrecht, arbeids-
recht en consumentenrecht. 
Strafzaken worden niet door 
HJS in behandeling genomen.   

Dit artikel is geschreven door de coördinatoren van HJS: 
Menno Kluft (docent recht opleiding SJD) en Lilian Stuger-Kembel 
(docent recht opleiding HBO-Rechten)

Stilstaan bij het vertrek van 
medewerkers: het is niet één van 
onze sterkste punten. 
Het maken van een krant volgt 
een tamelijk vast stramien. Als 
een nummer is verschenen lees 
en geniet je van het resultaat. 
De maandag na verschijning de 
redactievergadering, onder an-
dere met de eerste versie van het 
schema voor de volgende Dwars. 
Dan even twee weken niets. Het 
definitief vullen van de pagina’s 
krijgt vervolgens prioriteit. En 
het interviewen voor en schrij-
ven van artikelen start. En dan 
komen de deadlines. Voor de 
schrijvers en fotografen, waarna 
de redactie ‘punten en komma’s’ 
mag gaan zetten. Voor de redac-
tie waarna vormgevers volop 
aan de slag moeten. Vormgevers 
hebben het vizier op de dag van 
de drukproeven. En na nog wat 
bijschaven gaan de pdf’jes naar 
de drukker. Enkele dagen later 
liggen er 25.000 exemplaren 
van de nieuwe Dwars achter de 
Kamerlingh Onneslaan 34.
En zo worden ze dus onterecht 
gemakkelijk vergeten: Danielle, 
Miranda, Margreet, maar ook 
nog Loes, Nina, Brenda en... 
Heel erg bedankt voor jullie 
bijdragen. En jullie zijn altijd 
welkom terug. #

De werkwijze van HJS is in 
het kort als volgt: in het eerste 
intakegesprek met de cliënt 
wordt beoordeeld wat het (ju-
ridische) probleem is en of de 
zaak door HJS in behandeling 
kan worden genomen. Daarna 
stelt de student-medewerker 
een schriftelijk advies op dat 
– nadat het is gecontroleerd 
door een expertdocent recht 
– aan de cliënt wordt overhan-
digd. De cliënt zorgt er zelf 
voor dat de brief, vaak een 
bezwaar-, beroep-, of verweer-
schrift naar de wederpartij 
wordt verzonden.

HJS is in 2007 op initiatief van 
de opleidingen HBO-Rechten 
(HBO-R) en Sociaal Juridische 
Dienstverlening (SJD) van de 
Hogeschool van Amsterdam 
(HvA) in het leven geroepen. 
HJS vervult een maatschap-
pelijke taak die voor zowel de 
studenten en medewerkers 
van de HvA als de buurtbewo-
ners alleen maar voordelen 

oplevert. De student-mede-
werkers kunnen praktijk-
ervaring opdoen, terwijl de 
buurtbewoners gratis juri-
disch advies kunnen krijgen. 
HJS procedeert zelf niet en zal 
in zaken waarin (uiteindelijk) 
geprocedeerd moet worden 
een cliënt zo spoedig moge-
lijk doorverwijzen naar een 
advocatenkantoor, bijvoor-
beeld Spuistraat 10 Advocaten 
(www.spuistraat10.nl).

Op die manier is de cirkel 
rond: HJS is er voor de eerste 
juridische basishulp en heeft 
daarnaast een doorverwijs-
functie voor de zaken waarin 
de gespecialiseerde kennis 
van andere partijen noodza-
kelijk is. Op het gebied van het 
belastingrecht werkt HJS in 
Amsterdam Oost samen met 

Civic (www.civicamsterdam.
nl) en Dynamo (www.dynamo.
nl). Deze samenwerking be-
staat uit het mede aanbieden 
van themamiddagen, work-
shops en het bemensen van 
de inloopspreekuren (bij deze 
organisaties). Ook met het 
Wijksteunpunt Wonen Oost 
onderhoudt HJS goede con-
tacten (http://www.wswonen.
nl/oost/). Te denken valt aan 
een huursituatie waarin een 
huurder twijfelt aan de hoogte 
van de huur. Wijksteunpunt 
Wonen Oost kan dan in over-
leg met HJS de woning gaan 
opmeten om te controleren 
of de huurprijs juist is vastge-
steld op grond van de punten-
telling. 

De spreekuren in de Amster-
damse wijken worden aan-

Colofon
Dwars door de buurt is een onafhan-
kelijke lokale krant die in 2014 zeven 
keer zal verschijnen. De krant wordt 
huis aan huis verspreid in de buurten 
Oud-Oost (Oosterparkbuurt, 
Dapperbuurt, Transvaalbuurt) en 
Watergraafsmeer in stadsdeel Oost. 
Op meerdere openbare plekken in 
Oost liggen exemplaren om mee te 
nemen. De oplage is 25.000.
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Column Door: Gijs Lauret

Iedere laatste zondag van de maand barst een 
intens biologisch volksfestijn los. Dan stalt de 
Pure Markt zijn oververantwoorde biokramen 
uit in Park Frankendael. ‘Helaas wist onze 
doelgroep ons in de Dapperstraat niet te vin-
den’, sikkeneurt puremarkt.nl. Hoe faliekant 
anders is dit in Park Frankendael! Verrassend? 
Tuurlijk niet. Watergraafs-meer is verzot op 
yupperige bioduurzaamheid. In de plebejerige 
Dapperbuurt hoef je met die goedgeprate 
duurzaamheidsonzin niet aan te komen.

Opmerkelijk gedwee word ik door mijn vastbera-
den vriendin naar verrukkelijk Park Frankendael 
ontvoerd. Aldaar beland ik met ons vierjarige 
dochtertje bij de verrassende ‘Liedjestovenaar’, 
een extatische mevrouw die vredelievende vrolijk-
heid in de gemene wereld wil brengen. Volgens 
haar moeten alle zelfingenomen wereldleiders 
gezellig samen schommelen. Gelijk heeft ze. Ik 
hoop dat onze lieve Mark Rutte het schommeltje 
van Poetin mag duwen.
Weinig verderop vertoeft een marktkraam van 
zo’n iets te gezonde groenten- en fruitclub, 
waarop wij tegenwoordig geabonneerd zijn. Waar 
ik de grote jongen met zijn heerlijk rode appel-
wangen direct herken (wij zwaaien verheugd naar 
elkander), geldt dat zelden voor de onnavolgbare 

inhoud van zijn gezond-vreten-krat; wekelijks vind 
ik groenten waarvan ik nooit had bevroed dat ze 
bestonden.
Ondertussen worden wij hardvochtig doodge-
gooid met heilzame biowijnen, levensverlengende 
olijfoliën en kinderarbeidloze babytruitjes. Fair 
trade koffies en kalkoenburgers met truffel 
vliegen ons om de verbouwereerde oren. Een ver-
wend stelletje theatrale peuters emmert omdat 
de zigeunerdraaimolen er niet is, een eigenwijs 
kind ruziet met zijn veel te inschikkelijke moeder. 
Watergraafsmeers bakfietsvolk overal. Naast de 
vermeend gezonde kebabkraam staan twee con-
tainers van vrouwen meeslepend te paffen. Hun 
hondje heeft krulspelden. Ordi. Dapperstraat-
publiek?
Ineens krijg ik het Spaans benauwd van alle blije 
biomensen met broodjes zeewiershoarma. Ik 
moet gewoon weg. Opgelucht bemerk ik dat onze 
jongste het op een gigabrullen zet: het volmaakte 
excuus om te vluchten. Eenmaal bij onze voordeur 
vraag ik mij af waar toch die griezelige benauwd-
heid vandaan kwam. Bedachtzaam zet ik mijn 
bakfiets op slot. Ik kom er niet uit. #

Lees meer van en over Gijs Lauret 
op www.gijslauret.nl

Bakfietsvolk op de Pure Markt

geboden in de kenniswinkels 
van BOOT (Buurtwinkels voor 
Onderzoek, Onderwijs en 
Talentontwikkeling) (www.
boot-hva.nl/kenniswinkels). 
BOOT organiseert in deze ken-
niswinkels meerdere activi-
teiten, waaronder een maat-
schappelijk spreekuur en een 
financieel spreekuur. #

Huidige groep student-medewerkers van HJS

GastredactieGratis juridisch advies bij HJS!

Het Juridisch Spreekuur (HJS) is niet meer weg 
te denken uit Amsterdam-Oost. In de Molukken-
straat kunnen buurtbewoners tijdens de inloop-
spreekuren, drie dagdelen per week, terecht met 
juridische vragen. Er zijn ook inloopspreekuren 
in Amsterdam West, Nieuw-West en Zuidoost.

Schema inloopspreekuren HJS
in de BOOT-kenniswinkels:

BOOT Oost   
Molukkenstraat 147 
ma, di en woe   
van 13.00 - 17.00 uur 
020 - 665 80 15

BOOT Zuidoost  
Gravenstein 23   
dinsdag en donderdag
van 13.00 - 17.00 uur 
020 - 411 48 80

BOOT West  
Jan de Louterstraat 90 
dinsdag en donderdag
van 13.00 - 17.00 uur 
020 - 771 00 58

BOOT Nieuw-West 
Witte de Withstraat 100 
dinsdag en donderdag
van 13.00 - 17.00 uur 
020 - 223 25 81

Natuurlijk is HJS ook 
bereikbaar op het algemene 
telefoonnr: 06-2115 8882 of 
per mail: hjs@hva.nl
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In Haarlem en Zaanstad is 
BUUV al een groot succes, en 
na Amsterdam Zuid is ook 
Amsterdam Oost aan de beurt. 
BUUV wordt in Oost uitgerold 
door Lidy Steenwinkel van 
welzijnsorganisatie Dynamo. 
Zij heeft een team van vrij-
willige BUUV ambassadeurs 
samengesteld dat dagelijks 
binnenkomende telefoontjes 
van bewoners aanneemt, 
matches maakt en binnenko-
mende berichten op de web-
site bijhoudt. Ook bewoners 
die even binnen willen komen 
lopen om iets te vragen of op 
te merken zijn bij dit BUUV 
team welkom. 

BUUV is gratis en werkt een-
voudig: je zoekt iemand die 

Liever een goede BUUV dan een verre vriend

Tekst: Hella de Groot    

Op 1 november gaat in Amsterdam Oost BUUV van start. BUUV is de buurt-
marktplaats voor en door alle bewoners en (professionele) begeleiders 
van bewoners, waar vraag en aanbod elkaar vinden. Bij BUUV gaat het om 
diensten die je voor elkaar kunt doen. Dit kan van alles zijn: koken, de hond 
uitlaten, koffie drinken, boodschappen doen, begeleiding naar de dokter, 
een klus in huis of een leesclub opstarten.

je kan helpen bij een klus. Je 
meldt je aan als BUUV en je 
plaatst je oproep. Iemand uit 
jouw buurt kan er (vrijwel 
meteen) op reageren. Je kunt 
net zo vaak op een oproep 
reageren of een oproep plaat-
sen als je wilt, maar als je een 
BUUV één keer een handje 
wilt helpen en het daarbij laat, 
dan is dat ook prima. BUUV 
kent geen papierwinkel waar 
je je als vrijwilliger doorheen 
moet worstelen. 

Wie is de BUUV?
Lidy Steenwinkel: ‘Iedereen is 
bij ons BUUV! Wat BUUV wil 
uitstralen is: ‘Ik wil hier en nu 
iets aanbieden of vragen, even 
kijken wat ik nu bij buuv.nu 
kan vinden of plaatsen.’ Dat 

geldt voor de hoogopgeleide, 
fulltime werkende dertiger tot 
de 94-jarige die weinig online 
ervaring heeft. Ons BUUV-
team kan daar overigens bij 
helpen. Ons team ziet aan de 
achterkant van de website alle 
aanmeldingen en houdt in de 
gaten of er opvolging is van 
verzoeken. Je kunt als BUUV 
altijd reageren op oproepen of 
oproepen plaatsen, zonder dat 
de contactgegevens zichtbaar 
zijn.’

BUUV past perfect in het 
huidige leefklimaat waarin 
van overheidswege wordt 
gehamerd op het belang van 
participatie, maar waarin ook 
altijd de menselijke behoefte 
bestaat om dingen samen te 

doen en te delen. Op een losse 
manier, want het gaat zeker 
niet om ‘voor wat hoort wat’, 
benadrukt Lidy: ‘Bij BUUV 
vragen we je: wat vind je leuk 
om te doen? Ieders kwaliteit 
kan worden ingezet. Of je nu 
je leven helemaal op orde hebt 
of (nog) niet helemaal.’

Lidy geeft als voorbeeld een 
BUUV uit Zaanstad, een vrouw 
met een progressieve spier-
ziekte. Dat ze door haar ziekte 
aan huis gebonden is, is maar 
één deel van het verhaal. 
Deze BUUV is tevens een kei 
in administratie. En dus komt 
een andere BUUV die ordening 
wil in zijn administratie graag 
bij haar thuis, met een tas vol 
onuitgezochte rekeningen en 
verzekeringspapieren.

Populair
Het meest populair bij BUUV is 
de categorie Klussen binnen- 
en buitenshuis, op de voet 
gevolgd door Sociaal contact 
(bijvoorbeeld samen een 
leuke activiteit ondernemen 
of bij elkaar koffie drinken). 
Ook wie een lees- of kookclub 
wil starten kan via BUUV een 
oproep plaatsen. Maar wacht 
eens, er zíjn in Oost toch al 
digitale platforms waarbij 
buurtbewoners elkaar kunnen 
vinden via oproepen?  Wat 
voegt BUUV toe aan bestaande 
initiatieven?
Lidy: ‘BUUV wil een groot 
bereik én de eigen kracht van 
mensen gebruiken. Buurtbe-
woners kunnen laagdrem-
pelig instappen. Wij nodigen 

mensen die midden in het 
leven staan zélf uit een match 
te maken. Het gaat bij BUUV 
niet alleen om hulp vragen en 
bieden, het gaat ook om fun en 
het delen van plezierige erva-
ringen. BUUV is niet zorgelijk. 
We willen de waterscheiding 
tussen hulpverleners en 
hulpbehoevenden opheffen. 
Iedereen wordt blij van bete-
kenisvol bezig zijn. Ook een 
94-jarige kan iets bijdragen. 
Dat willen we bij bewoners 
losmaken vanuit de gedachte 
dat iets voor een ander mogen 
betekenen uiteindelijk ieder-
een gelukkig maakt’. #

Aan de keukentafel bijvoor-
beeld, zoals het echt bestaan-
de taalkoppel dat op de flyer 
staat afgebeeld. Want met 
elkaar praten over alledaagse 
dingen en over gedeelde 
interesses maakt het zoveel 
gemakkelijker om het Neder-
lands machtig te worden.

Bij een goede match wordt 
meestal gelet op gedeelde 
interesses of voorkeuren voor 
de ontmoeting met iemand 
uit een geliefd land of met een 
bepaald taalniveau. Juist het 
in contact komen met andere 
culturen vormt een van de 
belangrijkste beweegredenen 
van de vrijwilligers om weke-
lijks het gesprek aan te gaan 
met een anderstalige mede-
bewoner uit Oost. Je stapt el-
kaars leven binnen, krijgt wat 
van elkaar mee en dat alle-
maal met de taal als startpunt. 
Maar het is ook gewoon fijn 

Er is zojuist weer een goede match gemaakt tussen een Nederlandstalige en 
een anderstalige. Want dat is wat Samenspraak doet: taalmaatjes koppelen 
aan mensen die hun Nederlands willen verbeteren door gewoon wat vaker 
gesprekken te voeren in een informele setting. 

Tekst: Mirry Dijkstra | Fotografie: Dineke Rizzoli  

om eraan bij te dragen dat je 
medeburger mondiger wordt.

Hoewel voor een goede rou-
latie de verbintenis tussen 
taalkoppels maar voor 1 jaar 

is, zijn er uit de taalmatch al 
vaker langdurige vriendschap-
pen voortgekomen. Zo verbin-
dend is taal, dat de naam van 
het landelijk samenwerkings-
verband waaraan Samen-

spraak verbonden is, Alles 
begint met taal, van harte te 
onderstrepen is.

Het gesprek houdt niet op bij 
de keukentafel. Taalkoppels 
trekken er ook op uit om de 
taal direct in alledaagse situ-
aties te gebruiken: men gaat 
samen naar de bibliotheek of 
de buurtkamer of daagt de an-
derstalige uit om een kaartje 
in de tram te kopen of een 
mooie lap stof op de markt. 
De Nederlandstalige zwijgt, 
de anderstalige moet aan het 
woord. 

De coördinatoren van Samen-
spraak doen alleen suggesties 
als er vragen zijn. Verder is de 
invulling van de wekelijkse sa-
menkomst van de taalmaatjes 
geheel naar eigen invulling.  

Hoewel een minimale woor-
denschat de beginvoorwaarde 
is wanneer iemand zich aan-
meldt voor een taalcoach bij 
Samenspraak, komt het soms 
voor dat het gesprek door een 
te groot gebrek aan taalbe-
heersing toch wat moeizaam 
op gang komt. Laatst was er 
bijvoorbeeld een man die 
erg moeilijk uit zijn woorden 
kwam. Maar omdat Samen-
spraak wist dat de man in het 
land van herkomst boer was 
geweest, stuurden ze het taal-
koppel naar de moestuinen 
aan de Valentijnkade. Door 
duiding en benoeming van de 
tomaten en de groenten werd 
de woordenschat al gauw gro-
ter. De dialoog komt vaak ook 
terloops op gang. Soms zoekt 
men aan de keukentafel nog 
naar woorden, en komt het 
gesprek plotseling op gang als 
men samen de fiets naar huis 
neemt en elkaar enthousiast 
begint te vertellen waar men 
woont. #

Samenspraak Oost knoopt gesprekken aan

Anne-Marie Dierick verzorgt al jaren lang goede matches

BUUV Amsterdam Oost gaat 
op zaterdag 1 november van 
start. Bezoek voor informatie, 
aanmelding en oproepen 
www.buuv.nu. Wil je als 
ambassadeur aan de slag voor 
BUUV? Neem dan contact 
op met Lidy Steenwinkel via 
info@amsterdamoost.buuv.
nu of bel vanaf maandag 3 
november naar BUUV Amster-
dam Oost op 020-4628460. 
Langskomen kan ook, het 
BUUV team is werkzaam in 
het Dienstencentrum Water-
graafsmeer van Dynamo, op 
de Kamerlingh Onneslaan 34, 
tegenover park Frankendael.

Meer informatie
Samenspraak Oost is altijd op zoek naar Nederlandstalige vrijwilligers die 
bereid zijn als taalcoach een paar uurtjes per week met hun anderstalige 
medebewoner uit Oost in gesprek te gaan. Belangstellenden kunnen mailen 
naar samenspraak@wijkopbouworgaanoost.nl of ma/di/wo van 9:30 tot 
11:30 uur bellen naar: 020-4635141. Neem ook eens een kijkje op de web-
site: www.wijkopbouworgaanoost.nl/activiteiten/samenspraak 
Samenspraak is gevestigd op de Kamerlingh Onneslaan 34, 1097 DH 
Amsterdam. Iedere vrijdag van 10 tot 12 uur houdt Samenspraak Oost 
spreekuur in de OBA Indische Buurt op het Javaplein 2 te Amsterdam.
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Fotografie

De werkomgeving van de 
club (Amsterdam- Oost) is 
iets kleiner dan die van het 
fotoduo Hilly van Eersten 
en Fons Heijnsbroek, want 
het duo Hilfo fotografeert in 
heel Amsterdam. Als er maar 
met groot materieel gewerkt 
wordt, probeert het duo erbij 
te zijn. Duidelijke, vooral 
herkenbare toestanden in de 
stad. Bouwputten, opgebroken 
straten, enz. 
Hilly en Fons, beide beeldend 
kunstenaar, gaan bij het foto-

graferen te werk als fotover-
slaggevers. Ze laten zien wat 
er gebeurt. Na een dag werken 
komt Fons met een paar 
honderd foto’s thuis die gese-
lecteerd, geselecteerd en nog 
eens geselecteerd worden. Net 
zo lang totdat de beste foto’s 
overblijven. Zo is er een se-
lectie van 100 foto’s ontstaan 
die nu in de Oosterkerk hangt. 
Een prachtige, lichte tentoon-
stellingsruimte waar de foto’s 
goed tot hun recht komen. 
Geheugenflits had het geluk, 

dat Fons Heijnsbroek ons rond 
wilde leiden en onze vragen 
wilde beantwoorden. Hij ver-
telde dat niet alleen HilFo zijn 
beste werk laat zien, maar dat 
er ook een aantal foto’s hangt 
van Willem Meijer, genomen 
in de buis van de Noord- Zuid-
lijn en twee gouaches van 
Paul Werner. 
Na afloop van de rondleiding 
gaf Dineke Rizzoli het jubile-
umboekje van het Geheugen 
van Oost, ‘Het knappe trappie 
van Tante Marie’, aan Fons 

Heijnsbroek, als dank voor 
zijn welwillendheid.
‘Amsterdam, een stad op de 
schop’ is zeker een bezoek 
waard. Ook als de kijker 
‘niets met kunst heeft’. Deze 
tentoonstelling is voor een 

breed publiek gemaakt. Ook 
voor mensen met een kleine 
portemonnee. De toegang is 
gratis. De expositie zal ook op 
andere plekken in Amsterdam 
getoond worden. #

Tekst en fotografie: Corrie Groen

Geheugenflits, fotoclub van het Geheugen van Oost bezocht op 15 september 
de tentoonstelling ‘Amsterdam, stad op de schop’, die heel goed aansluit bij 
onze eigen manier van fotograferen: vastleggen wat er in je omgeving  
gebeurt.

Tentoonstelling ‘Amsterdam,  
stad op de schop’

Fons Heijnsbroek bij twee foto’s van HilFo

Heel lang voerde het fietspad 
aan de Ringdijk langs enorme 
bouwputten en door een 
extra tunneltje. Nu liggen er 
De Heelmeesters; gebouwen 
van vijf, zes verdiepingen met 
mooie rondingen en uitzicht 
op het water. Maar ook aan de 
overkant van het water werd 
druk gebouwd. Op het oude 
schoolterrein van het Kraai-
pangebouw wonen ouderen in 
Amsterdamse School nieuwe 
stijl.
Zowel De Heelmeesters als 
het Kraaipanproject aan de 

Hofmeyerstraat, dingen mee 
naar de nieuwbouwprijs van 
Amsterdam. De verschillen 
zijn groot.
De Heelmeesters telt 179 huur-
woningen, zowel in de vrije als 
in de sociale sector. Links en 
rechts steken grote vierkante 
balkons uit. De twee U-vormige 
gebouwen zijn gebouwd op 
ondergrondse parkeergarages 
en rond binnentuinen. Er voor 
was dit gebied een verwaar-
loosde plek met autowerk-
plaatsen en kantoren. Veel 
Amsterdammers kennen het 

als ‘de straten waar je verloren 
voorwerpen af kon halen’. 
Boerderij De Eenhoorn is hier 
het enige gebouw dat de eeu-
wen heeft doorstaan. 
Rond het Kraaipan school-
gebouw zijn altijd gezinswo-
ningen geweest voor de vele 
kinderen, die hier naar school 
gingen. In het dubbele gebouw 
uit de dertiger jaren, waren 
eerst de openbare Louis Botha 
school en de Joodse Talmud 
Toraschool gehuisvest. In de 
oorlog nam Joodse school 
nummer 9 de plek in van 

de openbare school. Daarna 
kwam de ivo-mavo De Vonk. 
In de laatste decennia huisde 
er praktijkschool Luca van het 
ROC van Amsterdam; tot die 
een plek kreeg aan het Java-
plantsoen. Na de renovatie zijn 
hier niet langer kinderen te 
vinden, maar ouderen. 
Ymere heeft op het school-
plein twee blokken met sociale 
huurwoningen gebouwd. Daar 
staan nu aan de Hofmeyrstraat 
vijftig seniorenwoningen, waar 
onder een woongroep voor 
Marokkaanse ouderen. Zorgin-
stelling Cordaan heeft aan de 
Transvaalkade / Hofmeyrstraat 
vijf groepswoningen voor 
dementerende ouderen gekre-
gen. In de het gebouw van de 
school zelf, zijn tien woningen 
gekomen voor mensen met een 
psychiatrische aandoening.
Het Kraaipanproject is mooi in-
gepast in dit deel van de Trans-

vaalbuurt. De zorg waarmee 
de Amsterdamse School haar 
woningen bouwde, is ook hier 
zichtbaar zoals in de afgeronde 
balkonnetjes en het inventieve 
metselwerk.  
De grote vraag is; hoe valt hier 
tussen te kiezen? Wat zijn de 
punten waarop ze beoordeeld 
of vergeleken moeten worden? 
Duurzaamheid? Mooie afwer-
king? Goede besteding van 
middelen? Geschikt voor de 
doelgroep? Veel mensen zullen 
daar moeite mee hebben. Dus 
wordt zo’n publieksprijs een 
kwestie van welk project je het 
beste kent. Of zou niet ieder-
een stemmen voor wat hij of 
zij het beste kent en heeft leren 
waarderen? Feit blijft, dat 
beide projecten aanwinsten 
zijn voor onze buurt. #  

Meer info op:  
www.nieuwbouwprijs.nlGevel van het Kraaipangebouw, in Amsterdamse School stijl

Heelmeesters en Kraaipanproject bij de beste 
gebouwen van Amsterdam

De Amsterdamse nieuwbouwprijs is een poging om Amsterdammers  
enthousiast te maken over nieuwbouw in de stad. Aan beide zijden van de 
Ringvaart streden twee genomineerde projecten mee om de prijs, die werd 
uitgereikt op 24 oktober. Aan de kant van de Transvaalkade, het  
Kraaipangebouw, aan de Ringdijk, De Heelmeesters.

Door: Anneke Hesp | Fotografie: Hans Heitgeert

De opvallende ronde gevels van de Heelmeesters kan geen fietser 
ontgaan.

Architectuur



Nummer 175   DWARS DOOR DE BUURT Oost     5#DWARS

Verhalen

De vier scootmobiels van de 
woongroepleden domineren 
in de hal van het flatgebouw 
met 93 huurwoningen aan 
de Woltera van Reessraat. 
Christine Bosch (72) vervangt 
op deze zonnige zaterdagmor-
gen onverwacht de 85-jarige 
mede-oprichtster van de Oost-
vaarders Noor van Crevel, 
die zich ziek heeft gemeld. 
Het gesprek wordt gehouden 
in de sfeervolle flat van haar 
buurvrouw Rina van Wees 
(64). 
Bosch weet waarom is ge-
kozen voor de naam Wol-
tera van Reesstraat. ‘Woltera 
(1883-1942)  was de vrouw 

van de eerste geneesheer 
directeur Anton Bern van het 
Burgerziekenhuis dat in 1891 
werd geopend. Zij was hoofd 
van de verpleging en haar 
5-jarige kleindochter legde de 
eerste steen van het Burger-
ziekenhuis aan de Linnaeus-
straat. In het ziekenhuis 
kwam na de sluiting (1991) 
en een grondige verbouwing 
in 1994 het Stadsdeelkantoor. 
Na de samenvoeging van 
de verschillende Stadsdelen 
werd het in 1998 Stadsdeel 
Oost dat nu aan de Oranje 

Vrijstaatlaan is gevestigd. 
Sinds 2012 zit in het voorma-
lige ziekenhuis hotel Manor.’
Bosch: ‘Ik vind het leuk om 
iets over  onze woonomge-
ving te weten.’
Lacht: ‘In 1937 verbleven ko-
ningin Wilhelmina en prinses 
Juliana in het ziekenhuis toen 
prins Bernard werd geope-
reerd. Ook leuk om te weten: 
Johan Cruijff is er geboren.’

Chirugijnentorentje
Bosch en Van Wees wonen 
sinds 2005 en 2001 met hun 
woongroep op de vierde ver-
dieping van het opvallende 
woonflatgebouw tegenover 

de spoorlijn. Vanuit hun 
woonkamer kijken zij uit op 
het ‘Chirurgijnentorentje’ van 
het ziekenhuis waar nu een 
kunstenaarscollectief met 
ateliers en expositieruimte is 
gevestigd.
Vrouwenwoongroep Lieve 
Vrouwen Bedstro waarvan de 
meeste leden ook aanwezig 
waren bij de viering huist 
op de vijfde etage boven de 
Oostvaarders.
Van Wees: ‘Onze woongroep 
was vanaf de start ook voor 
50+ mannen toegankelijk 

maar die hebben zich nooit 
gemeld. Voor een man is het 
ook niet aantrekkelijk om al-
leen met vrouwen te wonen. 
Noor van Crevel, mede-initia-
tiefneemster van de Oostvaar-
ders, woont sinds 1994 aan de 
Woltera van Reesstraat.  
Als ik haar later bel voelt zij 
zich goed genoeg om iets te 
vertellen over het voormalige 
ziekenhuisterrein. 
‘Een initiatiefgroep kreeg 
voor elkaar dat in het pro-
gramma van eisen voor de 
ontwikkeling van het terrein 
de eis werd toegevoegd dat 
alles vrouwvriendelijk moest 
zijn. Dit hield in dat vrou-
wen voorrang kregen bij het 
vestigen van een eigen bedrijf 
en dat er een feministische 
woongroep werd geaccep-
teerd.’ 
Van Crevel is positief over de 
vrouwvriendelijkheid van 
het terrein. ‘Het parkje is zo 
ingericht dat je de uitgang 
kunt zien. Met de  woongroep 
hebben we moeilijke periodes 
gehad maar we zijn er goed 
door heen gekomen.’ 
Over de invulling van het 
terrein is zij ook niet onte-
vreden. ‘Er zijn nog steeds 
vrouwenbedrijven: reisbu-
reau, Mensendiecktherapeut. 
Dat het er nu minder zijn 
heeft ook te maken met de 
economische crisis.’ Van Cre-
vel hoopt nog lang te kunnen 
wonen in haar mooie, ruime 
flat met goede voorzieningen 
zoals een lift, verhoogd toilet 
en geen drempels.

Wat doen jullie met elkaar 
als woongroep?
Bosch: ‘We vergaderen een 
paar keer per jaar en eten 
dan samen. Vroeger werd 
er vaker door de groepsle-
den gekookt. Dat is minder 
geworden sinds het gros 
van de vrouwen ouder is 
geworden. Daardoor zijn er 
nu minder activiteiten. De 
oudste bewoonster is 90 en de 
jongste 63 jaar. Mantelzorg 
wordt hier steeds intensiever 
en drukt op de jongeren. De 
vrouwen die toe zijn aan een 
verzorgingshuis komen er 
door de bezuinigingen niet 
meer voor in aanmerking en 
dat is zorgelijk.’
Welbespraakte Van Wees 
werkte als bedrijfsmaat-

schappelijk werkster bij de 
ARBO-dienst van de ING. In 
1992 was zij door haar werk 
betrokken bij de gevolgen 
van de Bijlmerramp waarbij 
43 doden vielen. Zij is nu 
zorgcoördinator en heeft een 
dochter die met vriendinnen 
de catering tijdens het feest 
verzorgde. 
Volgens Bosch is het aan Van 
Wees te danken dat de viering 
van het 20-jarig bestaan van 
de Oostvaarders zo geslaagd 
was.
Tijdens het drukbezochte 
feest vroeg flatbewoonster 
Corina Robijn het woord. Zij 
bedankte de Oostvaarders 
voor ‘de goede contacten’.  
‘Dankzij jullie is het hier zo’n 
prettige en veilige woonom-
geving.’ 
Van Wees: ‘Robijn is als secre-
taris van de bewonerscom-
missie heel actief en heeft een 
goede relatie met de andere 
bewoners en de woongroe-
pen. Zij woont hier vanaf het 
begin en is heel betrokken bij 
de buurt.

Waarom kozen jullie voor 
een woongroep?
Bosch: ‘Ik woonde alleen in 
de Weesperzijdebuurt. De 
veiligheid van een woongroep 
gaf voor mij de doorslag.’
Van Wees: ‘Na 20 jaar Bos 
en Lommer had ik een jaar 
nodig om in Oost te wennen, 
Ik was in West heel actief, het 
was mijn wijk.  Hier heb ik 
een unieke flat in een fijne 
buurt waar zoveel voorzie-
ningen zijn.’
Van Wees is voorzitter van de 
bewonerscommissie en heeft 
contact met Deelraad Oost, 
Woningcorporatie Ymere en 
de Plantsoenendienst. ‘Ik was 
hier betrokken bij de proble-

men van het fietspad dat een 
doorgangsweg was geworden 
voor auto’s.’ Van Wees is 
tevreden over haar contacten 
met de Deelraad Oost. ‘Ik loop 
wel tegen de bureaucratie op 
bij de nieuwe inrichting en de 
groenvoorziening in de Dom-
selaerstraat. We zijn er via de 
bewoners 
commissie bij betrokken en 
zeker 80% van de commissie 
draait op leden van de woon-
groepen.’
Een van de groepsleden is 
oud-gemeenteraadslid Saar 
Boerlage die zich nu inzet 
voor de Amsterdamse oude-
ren. 
Van Wees: ‘Saar coachte mij 
en gaf mij ingangen bij de 
deelraad. Zij is een politiek 
dier, ik ben een doener en 
een zeepkistmens en ga er 
dwars doorheen.’

Wat vinden jullie van Oost?
Bosch straalt: ‘Oost is fan-
tastisch, een verzorgde wijk 
met een perfecte vuilop-
haaldienst. Alles is hier: de 

Dappermarkt, Oostpoort, 
openbaar vervoer en veel 
speelmogelijkheden voor  
kinderen. We wonen in de 
stad maar je bent zo uit de 
stad.’
Van Wees: ‘Je kunt hier in de 
flat niet iedereen bereiken. 
Er wonen veel verschillende 
culturen daar krijg je moei-
lijk contact mee. Over vijf 
jaar vieren we ons 25-jarig 
bestaan en dan willen we 
alle bewoners van de 93 flats 
erbij betrekken. Dat is ons 
streven.’#

De Oostvaarders startten 20 jaar geleden een woongroep voor vrouwen op 
het voormalige Burgerziekenhuisterrein in Oost. Er was een  initiatiefgroep 
die na de sluiting van het ziekenhuis in 1991 de helft van het terrein voor 
bedrijven en woningen voor vrouwen wilde bestemmen. Het 20-jarige 
 bestaan was aanleiding voor een feest in de gemeenschappelijke ruimte van 
de woongroep aan de Woltera van Reesstraat.
Twee Oostvaarders Christine Bosch en Rina van Wees vertellen over hun 
‘unieke flat en veilige woonomgeving’ en de ouder wordende groepsleden. 
‘Mantelzorg draait hier op de jongeren’.

‘Het Burgerziekenhuisterrein is 
vrouwvriendelijk’
Interview: Wil Merkies | Fotografie: Dineke Rizzoli

Christine Bosch en Rina van Wees

Blij met dit uitzicht

‘Dankzij jullie is het hier 
zo’n prettige en veilige 
woonomgeving.’ 

‘Oost is fantastisch, alles is hier’
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De rol van de bestuurscom-
missie
Thomas legt vrij duidelijk en 
niet gehinderd door enige al 
dan niet politiek gekleurde 
irritatie uit hoe de BC zich 
aan het ontwikkelen is. In zijn 
betoog ontbreken begrippen 
als partij, politiek, coalitie, op-
positie en ook de naam D66.
‘Niemand wist een half jaar 
tgeleden nog precies hoe het 
nieuwe bestuurlijke stelsel in 
Amsterdam er uit zou komen 
te zien. Inmiddels is duide-
lijk geworden dat de BC geen 
(grote) beleidslijnen uitzet en 
geen eigen begroting heeft. 
Deze bevoegdheden heeft de 
centrale stad naar zich toe-
getrokken. Wel is zij verant-
woordelijk voor de gebiedsge-
richte uitvoering en controle 
daarvan. Terugkoppeling van 
evaluatie en advies aan B&W 
en gemeenteraad is daar ook 
een onderdeel van.
De gemeente schrijft voor 
hoe geld verdeeld wordt over 
de domeinen. De BC kan 
geen budget overhevelen 
van bijvoorbeeld openbare 
ruimte naar sociaal domein. 

Alleen binnen een domein kan 
nog worden geschoven. Ook 
aanbestedingen, bijvoorbeeld 
die in de jeugdzorg, zijn een 
bevoegdheid van de centrale 
stad. In Oost kunnen wij dan 
nog wel beslissen naar welke 
wijk meer aandacht (en geld) 
uitgaat. De bestuurlijke en 
politieke relevantie van de  
BC is nog lang niet definitief 
uitgekristalliseerd. 
Locale bewonersinitiatieven 
kunnen wij als BC wel  
ondersteunen. Op het moment 
dat er dan keuzes gemaakt 
moeten worden, er verschil-
lende belangen afgewogen 
moeten worden, kunnen we 
weer eens aan politiek doen. 
Maar inspraak van bewo-
ners, bijvoorbeeld bij een 
definitief ontwerp van een 
bestemmingsplan, gaat via de 
centrale stad.’

Buurtdemocratie
‘De bewoners kunnen wel 
meedenken over besteding 
van buurtbudgetten, het gaat 
dan meer om het leggen van 
accenten. De BC zou graag een 
brede vertegenwoordiging 

zien van allerlei  belangen-
groepen per buurt. We willen 
graag met hen aan tafel en 
niet verantwoordelijkheden 
afschuiven.’
Veel verder komen we niet als 
we Thomas herinneren aan 
een belofte: in de nieuwe be-
stuurlijke opzet zou de directe 
democratie, het contact tussen 
politiek en burger, er beter 
vanaf gaan komen.  
De wijkverpleegkundige en de 
wijkzorgteams kunnen toch 
moeilijk als politiek instru-
ment worden gezien. Een 
nieuwe participatiestructuur 
lijkt er niet te komen van bo-
venaf, de burger mag en moet 
het echt allemaal zelf doen.
Later in het gesprek legt Tho-
mas uit dat de BC van zichzelf  
minder taken, bevoegdheden 
en verantwoordelijkheden 
heeft, en dat daarmee de 
ruimte is ontstaan om meer 
betrokken te zijn bij zowel  
gemeentelijke aangelegenhe-
den (al dan niet alleen in Oost 
spelend) als aangelegenheden 
op wijkniveau. Het contact 
met de bewoners is beter 
geworden, vindt hij.

‘De BC is minder formeel 
dan de Raad vroeger. Neem 
bijvoorbeeld het GVB-huisje 
dat gekraakt is. Er wordt zelfs 
gebrainstormd over mogelijk 
aankopen.  
In die meer informele rol zit 
een belangrijke uitdaging.’

Zorg
Bij het onderwerp ‘zorg’ neigt 
Thomas minder tot uitweiden: 
‘Samendoen [een groep zorg-
professionals] kan op maat 
ondersteuning leveren en 
kan schakelen naar de juiste 
instantie. De bedoeling is 1 
centraal coordinatiepunt te 
organiseren met 1 plan...’
We leggen hem de sluiting van 
het Willem Dreeshuis voor, als 
voorbeeld van lokaal gebeu-
ren waar participatie en zorg 
mee gemoeid zijn. ‘Je hebt met 
een zorgaanbieder te maken, 
die als particuliere instelling 
keuzes maakt. De verantwoor-
delijkheid van de BC is maar 
een betrekkelijke. De porte-
feuillehouder zorg en wonen 
kan overleggen met zorgaan-
bieder Amstelring over wat 
de voorwaarden zijn om de 
bestemming van het Drees-
huis eventueel te wijzigen. En 
zijn zorg uiten over voorgeno-
men sluiting. Een wezenlijke 
rol voor de bestuurscommis-
sie Oost bij de transities in de 
zorg ziet Thomas niet direct. 
‘Al zijn ‘de ogen en de oren in 

de buurt’ bijvoorbeeld bij de 
uitvoering van elementen van 
de jeugdzorg onmisbaar.’

Evenementenbeleid
‘D66 vindt vooral dat een 
festival niet op 1 subsidiege-
ver moet leunen maar ook zelf 
inkomsten moet genereren. 
Daarvoor moeten dan kaart-
jes worden verkocht en dus 
moet een park (voor een deel) 
afgesloten worden. Overleg 
met gebruikers van het park 
en bewoners is daarbij van 
groot belang. We hebben ons 
standpunt als D66 wel bijge-
steld, en zijn akkoord gegaan 
met spreiding van de festivals 
over het stadsdeel. Er is nu 
gekozen voor 2 grote festivals 
in het Oosterpark: Keti Koti 
en Appelsap. Loveland op 
Koningsdag komt daar nog 
bij, dat is een festival ‘van de 
burgemeester’ en telt niet mee 
bij de evenemententoewijzing 
van Oost. Ook (innovatieve) 
festivals en herrie horen bij de 
reuring van een stad.’
‘Natuurlijk kunnen wij 
instemmen met de 5 voorge-
stelde eenmalige verhuizingen 
die volgend jaar noodzakelijk 
zijn vanwege de renovatie van 
het Oosterpark. #

We stellen de vraag aan Thomas van Egmond. Hij zit voor D66 in de be-
stuurscommissie [BC] van Oost en was voorheen ook raadslid van stadsdeel 
Oost. De politiek doet hij naast zijn functie van contractmanager bij  
Rijkswaterstaat. Onderhandelen is een dagelijkse bezigheid.

Tekst: Annelies Teunissen en Arie van Tol | Fotografie: Annelies Teunissen

Bestuurscommissie oost: wat  
vindt D66 er tot nog toe van?
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De rol van de bestuurscom-
missie
We vragen allereerst naar de 
rol van de nieuwe bestuurs-
commissie (BC), in contrast 
met die van de vroegere 
deelraad. ‘En hoe moeten we 
ons de verhouding tussen het 
dagelijks bestuur (DB) en de 
overige BC-leden voorstellen?’
Jeroen geeft toe dat het voor 
hemzelf ook niet altijd dui-
delijk is. ‘Vast staat dat de BC 
geen politiek orgaan is zoals 
vroeger de deelraad. De BC 
heeft weinig bevoegdheden, 
en de eindverantwoordelijk-
heid voor het beleid ligt bij de 
gemeenteraad. De dualistische 
deelraad is in de nieuwe struc-
tuur vervangen door een mo-
nistische bestuurscommissie, 
die uitgaat van collegialiteit. 
Haar rol is primair de ‘ogen en 
oren’ te zijn van het bestuur, 
het gemeentelijk bestuur 

welteverstaan. Het is een rol 
die de  SP op het lijf geschre-
ven is: contact houden met de 
mensen en organisaties in de 
wijken.
Die opdracht wordt gedeeld 
door alle commissieleden en 
de prioriteiten worden geza-
menlijk vastgesteld, over de 
partijgrenzen heen. De afgelo-
pen maanden zijn al een aan-
tal avonden georganiseerd in 
de buurten om nader kennis 
te maken met wat er speelt. 
De ervaringen zijn daarna in-
formeel doorgepraat, waar de 
leden van het DB bij waren. 
Op die manier kunnen vanuit 
de BC aan de gemeenteraad 
bepaalde problemen worden 
doorgegeven en bij de betref-
fende wethouder extra budget 
worden gevraagd om die op te 
lossen.  
Dergelijke processen vinden 
ook plaats in andere stadsde-

len. Voor komend jaar is op 
basis van de ervaringen rond 
6 miljoen extra vrijgemaakt 
voor prioriteiten in de ver-
schillende staddelen. 
De bestuurlijke tijdsplan-
ning is wel een probleem: de 
begroting voor 2015 weten we 
pas in januari aanstaande! We 
willen als BC beslist de moge-
lijkheid hebben de bewoners 
van ons stadsdeel te betrekken 
bij die voor 2016.
Officieel vergadert de  
bestuurscommissie òm de 
week. Maar de agenda is tot 
nu toe doorgaans leeg: de te 
bespreken punten worden pas 
op het laatste moment inge-
vuld.  Wel word je als commis-
sielid overstelpt met stuk-
ken vanuit de centrale stad, 
waarop je op korte termijn 
een reactie kunt geven. Als ex-
cuus geldt de late coalitievor-
ming in het gemeentebestuur 

waardoor het tijdschema in 
de gemeenteraad is gecompri-
meerd. Na deze aanloopperi-
ode moet voortaan de agenda 
voor de BC tijdig bekend zijn, 
waardoor ook meningspei-
ling vooraf in de wijken kan 
plaatsvinden.’

Buurtdemocratie
De vraag naar de veranderin-
gen in de buurt is hierboven 
aan de orde gesteld. Bestuurs-
commissie en buurtdemocra-
tie zijn als het ware verweven 
met elkaar. Maar daarmee 
is contact houden met de 
mensen en organisaties in de 
wijken, de favoriete rol van 
de SP, het hoogste goed in een 
stadsdeel geworden.  
Politieke verantwoordelijkhe-
den van politici en politieke 
verwachtingen van burgers 

zijn verschoven naar de cen-
trale stad. Maar die centrale 
stad ligt veel verder weg.

Zorg
Voor de SP zijn zorg, par-
ticipatie en jeugdbeleid en 
huisvesting centrale punten. 
Over de eerste drie zijn door 
de ambtenaren in de Stopera 
documenten geproduceerd die 
bol staan van mooie zinnen en 
waarover aan de BC advies is 
gevraagd. Hij gelooft wel dat 
door combinatie van taken en 
werkzaamheden wat kan wor-
den bezuinigd, maar de 40% 
waarvan sprake is, is véél. 
Wat zijn de consequenties?  
Over de ideeën die daarover 
op ambtelijk niveau zijn uit-
gewerkt is bij de BC nog niets 
bekend. Maar hij maakt zich 
wel zorgen. Aangekondigd is 
dat er ‘een potje’ noodsituaties 
is gereserveerd, maar of dat 
genoeg is? 

Evenementenbeleid
Gevraagd naar het evenemen-
tenbeleid in Oost dat de afge-
lopen periode zoveel stof heeft 
doen opwaaien, zegt Jeroen 
dat dit, na een jaar behelpen 
door de restauratie van het 
Oosterpark,  voor de komende 
jaren in de betreffende nota 
vastligt. Hij verwacht niet dat 
dit nog ter discussie zal wor-
den gesteld, ook niet vanuit de 
centrale stad. #

Streamer

Thomas van Egmond

Bestuurscommissie oost: wat vindt  
de SP er tot nog toe van?
Tekst: Sander Alkema en Nico Dekker

We stellen de vraag, uitgesplitst in vier subvragen, aan Jeroen Bronswijk. Hij 
zit voor de SP in de bestuurscommissie [BC] van Oost en was voorheen ook 
raadslid van stadsdeel Oost. We ontmoeten elkaar in restaurant Genieten, in 
het bestuurlijk centrum van stadsdeel Oost.

Jeroen Bronswijk
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‘We moeten op een andere 
manier praten: wat kan 
iemand nog wel! We moeten 
ophouden met bedenken wat 
mensen willen: de mensen 
zeggen zelf wel wat ze willen 
en kunnen...’  
Zo mocht Thijs Reuten als 
betrokken portefeuillehouder 
in Oost een avondbijeenkomst 
openen in de wijk Jeruzalem. 
‘Maar Arie, wat kun je nu 
tegen dit soort formuleringen 
van positief denken hebben?’ 
zo probeer ik zelf mijn vage 
ongenoegen weg te poetsen. 
Het lukt me niet en ik wil u als 
lezer een keer lastigvallen met 
die wrevel.

Inspiratieavond
‘Samen prettig oud worden 
in de wijk.’ Onder deze titel 
hadden diverse organisaties 
gezamenlijk de bewoners van 
Jeruzalem bij elkaar geroe-
pen in het Willem Dreeshuis. 
Er was een ochtend- en een 
avondbijeenkomst. ’s Middags 
waren er meer dan honderd 
belangstellenden en ’s avonds 
ook nog zo ongeveer de helft 
daarvan. Een succesvol initia-
tief derhalve. 
Wie kwam voor informatie 
over blok M (bouw van 84 
woningen en zorgservice-
voorzieningen) of over de 
verdere stand van zaken 
rond de bouwplannen in 
Jeruzalem werd teleurgesteld. 

Ook bleef onbenoemd welke 
verantwoordelijkheden de 
organisatoren nu feitelijk 
hadden in het vernieuwings-
proces in Jeruzalem. Hebben 
Habion, Amstelring, Dynamo, 
stadsdeel Oost, Amsta en de 
Ouderen Advies Raad iets te 
maken met de mogelijke slui-
ting van het Willem Dreeshuis 
of niet? En hoe invloedrijk is 
dan eventueel die stem?
De avond draaide niet om 
informatie, niet om politiek, 
maar om inspiratie. Aan een 
achttal tafels met daaraan zo’n 
6 of 7 deelnemers werden zo 
veel mogelijk wensen, ideeën 
en plannen verzameld. Met 
anderen, voornamelijk buurt-
genoten, aan tafel zitten onder 
het genot van een kop koffie of 
thee en een koekje is op zich 
al mooi. En dan ook nog iets 
mogen zeggen over je wensen 
voor de buurt?!!

Resultaten
Kleurrijke vellen papier met 
daarop een wens of idee 
hingen overal in de zaal, nog 
van de middagsessie. Die van 
deze avond zouden er nog bij 
gehangen gaan worden. Me-
dewerkers van Habion stelden 
de vragen. Wat heeft u nodig 
om prettig oud te worden in 
uw buurt? Wat kunt u even-
tueel zelf bijdragen? En wel 
duizend wensen en ideeën 
werden er opgehoest!

In zeven weken tijd gaan 
al die opgetekende resulta-
ten uitgewerkt worden tot 
werkbare plannen. Vanaf 
woensdag 29 oktober is er elke 
woensdagochtend van 9 tot 
12 uur in het Willem Drees-
huis het werkatelier. Dan op 
woensdag 10 december is de 
Terugkomdag, met weer een 
lunchbijeenkomst (van 12 tot 
14.30 uur) en een avondbij-
eenkomst (van 19 tot 21 uur).
Een lijst van 1000 is te lang. 
Maar ik zal u toch een deel 
van die lijst niet onthouden. 
Contact, ontmoetingsplek, 
kleine buurtwinkel, betaalba-
re huurwoning, buurtkamer, 
diversiteit in de wijk, activi-
teiten, veiligheid, SRV-wagen, 
toegankelijk OV, samen eten, 
maatje, uitjes, theater, be-
wegen, etc. En ik verzeker u: 
ook de overige teksten had 
u zelf uit uw mouw kunnen 
schudden! Niks opvallend of 
verrassend: natuurlijk is de 
opbrengst voorspelbaar!

Verschillen
Bewoners zelf hebben nu 
dus mogen aangeven wat 
hun wensen zijn voor de 
wijk Jeruzalem. Maar denkt 
u nu werkelijk dat de vroe-
gere opbouwwerker of de 
huidige participatiemakelaar 
tot een heel ander lijstje was 
gekomen? Natuurlijk niet! De 
suggestie die er voortdurend 

doorklinkt in de participatier-
etoriek is dat er de afgelopen 
30, 40 jaar niet naar mensen 
is geluisterd en dat dat nu wel 
gebeurt. Die suggestie werd 15 
en 30 jaar geleden ook gedaan, 
maar in een ander retorisch 
jasje gestoken. Luisteren is 
één ding, (kunnen) gevolg 
geven aan de wensen van 
bewoners is een ander. 
En daarin zit het grote 
verschil met vroeger. In de 
‘doe-democratie’ voelen over-
heid en instanties zich niet 
langer verantwoordelijk voor 
het voldoen aan wensen, niet 
eens een poging wordt meer 
gedaan. Ze spelen de bal te-
rug: ‘maar als jullie dat willen, 
onderneem dan iets samen 
met buurtgenoten.’ En alleen 
bij het verzamelen van input 
(wat wil de bewoner?) wor-
den gek genoeg nog betaalde 
krachten ingezet. Terwijl juist 
dat feitelijk ook vrij gemak-
kelijk kan met stagiaires en 
vrijwilligers.
Zeven keer een werkatelier: 
het klinkt voortvarend. Maar 
kan er niet beter direct een 
kwartet aan het klaverjassen 
slaan? Een buurtbewoner als 
maatje van een oudere met 
hem naar de bioscoop gaan? 
De andere oudere die wil 
bewegen het adres en tele-
foonnummer geven van de 
gymnastiekmogelijkheden het 
dichtst in de buurt? En weer 
een andere buurtbewoner wil 
misschien al morgen een keer 
samen eten met die vrouw uit 
een straat verderop?
Hoe zo plannen maken? Alsof 
er ooit nog een buurtwin-
kel terug gaat komen in een 
wijk als Jeruzalem?! Alsof de 
toekomstige huurwoningen 
ooit nog betaalbaarder kun-
nen worden?! Alsof er ooit zo 
maar familie in de buurt kan 
komen wonen?! Alsof het Wil-
lem Dreeshuis open zal blijven 
omdat de buurt er zo graag 
werkateliers houdt?!
En hoe zou een bewoner, 
alleen of samen met buurtbe-
woners, zo’n wens überhaupt 
vorm moeten geven? Habion 
en consorten weten heus 
wel, weten heus nu al wel 
wat haalbaar is en wat niet. 
Om gedaan te krijgen dat het 
Willem Dreeshuis niet wordt 
gesloopt volstaat inspiratie 
niet, is nog altijd actie nodig. 
Maar ja, om nou na een gezel-
lige inspiratieavond ook nog 
een actiemiddag te bezoeken? 

En wie zou die moeten orga-
niseren?

Babylonische activiteiten-
verwarring
U wilt niet weten wat er al-
lemaal is aan organisaties en 
buurtinitiatieven. En als u dat 
wel wilt valt het niet mee om 
dat te achterhalen. Op 3 okto-
ber j.l. was er een kans. Op de 
Marktplaats van Watergraaf-
smeer presenteerden zich een 
40-tal sociale actoren.
Veel van die clubs zoeken 
zowel vrijwilligers als klanten. 
Meer dan honderd potentiële 
en bestaande klanten en/of 
vrijwilligers waren er op 22 
oktober in het Willem Drees-
huis. Is het niet constructiever 
als Habion de verbindingen 
tot stand brengt tussen de 
bewoners van Jeruzalem en 
de bestaande organisaties en 
buurtinitiatieven? Construc-
tiever dan het opnieuw for-
muleren van de voor de hand 
liggende wensen?
En het zou Habion sieren de 
meer politieke wensen te hel-
pen onderbrengen in nieuw 
te vormen actiegroepen. Het 
Willem Dreeshuis, betaalbare 
huurwoningen, bushaltes, 
buurtwinkels, groen: behoud 
of terugkeer er van vergt 
actie.
En ja, natuurlijk kan de bewo-
ner ook zelf nog wel wat doen! 
Maar ook hier is sprake van 
een misplaatste tegenstelling. 
Alsof de bewoner de afgelopen 
tientallen jaren uit zichzelf tot 
geen enkele activiteit kwam. 
‘Zelf klussen in huis wil hij,’ 
staat er in het persbericht 
van Habion. Maar wie hield 
‘m dan tegen vorig jaar? ‘Een 
maatje wil zij.’ Er zijn maat-
jesprojecten in overvloed, 
blijkbaar niet bekend genoeg. 
‘Een mix van jong en oud 
in de buurt wordt gewenst.’ 
Misschien willen anderen ook 
gezinnen in Jeruzalem?
De inspiratielunch en de inspi-
ratieavond waren geweldige 
initiatieven. Elk samen komen 
van buurtbewoners valt toe te 
juichen. Maar om in Jeruza-
lem tot meer activiteiten en 
tot meer actie te komen zal uit 
een creatiever vaatje getapt 
moeten worden. #

Uw reactie op www.oost-
online.nl?
Stuur ‘m dan naar redactie@
oost-online.nl of dwars-
krant@gmail.com 

Ouder worden is een  
kwestie van doen
Tekst: Arie van Tol | Fotografie: Hans Heitgeert

Sommigen denken dat de termen ‘participatiesamenleving’ en  
‘doe-democratie’ loze kreten zijn en niet echt een verandering aanduiden. 
Was het maar zo. Politici, ambtenaren en woordvoerders ‘in het veld’  
schetsen keer op keer een kader via deze mantra. Zorguitvoerders en  
bewoners zelf hebben meer reserves. Maar dat lijkt niet te tellen, waarmee 
een belangrijke tegenstrijdigheid genoemd is: ‘bewoners willen het niet  
allemaal zelf moeten doen!’

Participatie

Thijs Reuten heeft alle aandacht

Het WIJKOPBOUWORGAAN OOST zoekt:
Twee nieuwe leden voor het Dagelijks Bestuur

Het Wijkopbouworgaan Oost is een vrijwilligersorganisatie 
die zich al meer dan 50 jaar inzet voor de leefbaarheid in 
Amsterdam Oost en voor het stimuleren en ondersteunen van 
bewonersinitiatieven en bewonersorganisaties.
Door vertrek van een bestuurslid zijn we op zoek naar een 
nieuwe coördinerend secretaris.
Daarnaast willen we het Dagelijks Bestuur graag ook nog 
versterken met een extra bestuurslid met kennis en ervaring 
op het gebied van Wijkopbouwwerk/Sociaal Cultureel Werk.

Heeft u belangstelling? 
Neem dan contact op met het Wijkopbouworgaan via 
info@wijkopbouworgaanoost.nl
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Dit is alweer het tweede sei-
zoen van de Cruquius Tuin’, 
zegt Lot, ‘een lang seizoen 
door de goede zomer met veel 
zon en regen. Ieder heeft hier 
zijn eigen tuintje. Dat bestaat 
uit telkens een groepje van 
drie pallets bij elkaar, samen 
zo’n 3½ m². Er wordt dank-
baar gebruik van gemaakt, 
53 mensen hebben hier een 
tuintje. En we hebben een 
wachtlijst van 25 mensen.  
In principe hebben we deze 
plek maar voor twee jaar. 
Maar ik hoor niks van het 
Stadsdeel, dus ik weet nog niet 

wat er gebeurt in 2015. We 
waren een aantal jaren gele-
den op het idee gekomen voor 
een buurttuin. Zelf groente 
verbouwen, lekker met je 
handen in de aarde, nieuwe 
mensen ontmoeten, dat was 
het idee.  
We hadden gelezen over Moes 
32 op IJburg, en wilden ook 
zoiets hier. Dit stuk land lag 
al jaren braak, dus dat was 
een uitgelezen plek ervoor. 
Gertrude Flentge en ik hebben 
een plan gemaakt en bij het 
Stadsdeel ingediend. Toen 
hoorden we een tijd niks, 

en ineens stond het licht op 
groen.’

‘We krijgen geen subsidie, 
maar wel hulp in natura. 
Zoals het hek, dat vooral dient 
om de kinderen binnen te 
houden, maar ook de honden 
buiten. We krijgen enkel po-
sitieve geluiden uit de buurt: 
‘Leuk! Wat zijn jullie allemaal 
aan het doen?’. Het Stadsdeel 
geeft ook de houtsnippers en 
heeft een border met bloemen 
ingezaaid. En de boomstam-
men, waar we nu op zitten in 
het centrum van de tuin. 
Bakken hebben we gekozen in 
verband met de bodemvervui-
ling. Maar het is ook handig 
dat je niet zo hoeft te bukken, 
voor mensen met rugklachten. 
We hebben zelf een water-
tank aangelegd. Die wordt 
bijgevuld met water uit de 
vaart, dat gaat via een pomp 
die werkt op de elektra van de 
buurman. Die was zo sympa-
thiek om er een gat voor te 
boren in zijn muur.’

‘De tuiniers zijn allemaal 
omwonenden. We hebben de 
mensen uit de architecten-
buurt voorrang gegeven om-
dat die weinig voorzieningen 
hebben. Het gaat er niet om 
veel productie te maken, maar 
dat je gezond eten hebt, dat je 

zelf hebt gekweekt. Ik ben er 
trots op dat ik net mijn eigen 
aardappels heb geoogst! 
Er zijn twee rijen bakken voor 
de kinderopvang, de UK. Later 
zijn er ook bakken bijgezet 
voor verschillende BSO’s uit 

de buurt. Dat zijn de kinderen 
die nu daar bezig zijn. 
We hebben hier geen echte 
tuindagen of werkdagen. We 

hebben bijna geen regels. Ja, 
bijvoorbeeld dat je geen bo-
men mag planten. Ieder moet 
zijn eigen verantwoordelijk-
heid nemen. De tijdelijkheid 
zit erbij in. We hebben geen 
bestuur of commissies. We 
hebben wel met een groepje 
een midzomerfeest georgani-
seerd, dat was super gezellig, 
ook met muziek erbij!
We vragen contributie, zo 
hebben we budget voor zo’n 
feestje. Maar we houden ook 
geld in reserve voor bij de 
opheffing. Als we weer weg 
moeten, moet alles keurig 
worden achtergelaten, dat is 
de afspraak’. #

kijk ook op: www.facebook.
com/cruquiustuin
reacties:  
tonquichot@gmail.com

Op een mooie vrijdagmiddag kom ik aangefietst bij de Cruquius Tuin. Achter 
een mooi houten hekwerk staan de bakken waar de buurtbewoners in  
tuinieren. Het is een drukte van belang. Een grote groep kleine kinderen met 
oranje hesjes is bezig bij de tuintjes links. En ook Lot Riemers, één van de 
initiatiefnemers, is er met haar dochtertje Suzan.

Tekst en fotografie: Ton Hendrix 

‘We hebben bijna geen regels’
MoestuinMoestuiniers aan het woord

We krijgen 
enkel 
positieve 
geluiden uit 
de buurt

Terwijl ik de gordijnen van de 
woonkamer openschuif, valt 
mijn oog op de lege etage-
woning op driehoog aan de 
overkant. Mijn overbuurman 
is verdwenen. Hoe is het 
mogelijk, dat dat me nu pas 
opvalt? Twee lichtere plek-

ken op het bloemetjesbehang 
markeren de plaats waar het 
vredige heidetafereeltje en 
het portret van zijn overleden 
vrouw hingen; de spijkers 
zitten nog in de muur. De 
boekenkast, de tafel met het 
kleedje, de hanglamp, de met 
zachtgroene stof beklede 
fauteuil, die sinds de dood van 
zijn vrouw onbezeten bleef, 
zijn in rook opgegaan.
Een tijdje geleden kwam ik 
hem nog in de supermarkt 
tegen. Ik groette hem. Zijn blik 

verraadde dat hij moeite had 
mij te plaatsen en zelf duurde 
het ook enkele seconden voor-
dat ik hem als mijn overbuur-
man herkende. Weggerukt uit 
zijn omgeving was mijn ver-
trouwde beeld van hem even, 
gelijk een storing op televisie, 

aan het flikkeren. 
Nu ik naar zijn kaalgeplukte 
woning sta te kijken, zie ik 
hem weer voor me. Hij zit aan 
tafel, waar hij bedachtzaam 
de vakjes met letters opvult. 
Af en toe raadpleegt hij het 
puzzelwoordenboek. De een-
zaam overgebleven haren op 
zijn kale hoofd zijn steil naar 
achteren gekamd. Zijn zwarte 
poes zit kaarsrecht voor hem 
op tafel. Bedaard volgen haar 
ogen zijn handbewegingen. Ze 
is oud en slaapt bijna de dag 

door. Maar het gekras van de 
vulpen heeft haar kennelijk 
ontwaakt. Hij kijkt op van 
zijn kruiswoordpuzzel en aait 
haar over de kop. Dan drukt 
ze haar kont de lucht in, rekt 
zich uit en gaat midden op het 
puzzelboekje staan. Demon-

stratief legt hij zijn vulpen 
neer, staat moeizaam op en 
schuifelt naar de keuken. Met 
een souplesse die niet echt 
meer bij haar leeftijd past, 
springt poes via de stoel op de 
grond en gaat achter hem aan. 
Uit de koelkast pakt hij een 
blikje en schuift de vleesbrok-
jes in het voederbakje. Traag 
likt ze aan de gelei terwijl hij 
de fluitketel vult en op het 
vuur zet. Uit het kastje boven 
het granieten aanrecht pakt 
hij uit een blik een theezakje, 

rommelt aan het touwtje en 
hangt het in de theepot. Onder 
zijn pullover draagt hij een 
overhemd, zonder stropdas. 
Hij wendt zich naar het raam, 
kijkt en wuift naar me. Ik 
beantwoord zijn groet.
Maar nu is hij er niet meer. 
Zijn vrouw was al een jaar of 
drie geleden overleden, maar 
ook haar zie ik nu als een foto 
haarscherp voor me afge-
drukt. In haar zachtgroene 
fauteuil, met breipennen 
en een kluwen wol; asgrijze 
haren, in permanent gestoken; 
bolle wangen met een forse 
neus; een jurk met bloeme-
tjesmotief. De zwarte poes op 
schoot die zo nu en dan haar 
poot naar het bewegende ga-
ren uitsteekt. Buiten wappert 
haar schone was, dat zorgvul-
dig gegroepeerd aan de drie-
waslijntjes te drogen hangt. 
De schone witte was steekt af 
tegen de vuilbruine bakstenen 
van de buitenmuur. Maar bij 
de eerste regendruppels legt 
ze haar breipennen neer en 
staat moeizaam op. Ze stom-

melt naar het raam, schuift 
het open en haalt de was naar 
binnen.
De overbuurman heeft de 
waslijntjes nooit meer ge-
bruikt. Af en toe zat er nog 
weleens een vogel op.
Nu zie ik alleen nog maar een 
kaal, leeggeroofd huis. Het 
gordijn, met het keukengerei-
motiefje, is weg. De ijzeren 
gordijnrail is grotendeels 
losgeraakt en helt als een zin-
kend schip naar onderen. De 
gordijnstof lijkt er in de haast 
te zijn afgerukt; het keuken-
kastje staat wijd open.
En waar is de poes naartoe 
gegaan?
Het vertrouwde beeld van het 
kale hoofd dat ’s avonds boven 
de stoel uitsteekt, het opflit-
sende gekleurde licht van de 
televisie en de rustgevende 
poes in de vensterbank of op 
tafel zijn voorgoed verdwe-
nen. #

Meer verhalen vindt u op: 
www.melandlangeveld.com

Vertrouwd beeld
Door: Méland Langeveld

Lot Riemers, één van de initiatiefnemers, met haar dochtertje Suzan

Kinderen van een BSO uit de buurt zijn hun bakken aan het verzorgen

Onalledaags
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Ontmoeting

De DWI-consulente is te laat. 
Het is al de tweede keer dat 
ik even moet wachten tot een 
consulente verschijnt, frappant 
als je bedenkt hoe streng DWI 
zelf is in de naleving van regels 
bij klanten. Mijn uitkering is 
namelijk ‘opgeschort’ omdat 
ik niet ben verschenen bij de 
afspraak die ik vrijdag had. Ik 
heb die brief voor de vrijdag 
inderdaad over het hoofd 
gezien. Vandaag mag ik in de 
herkansing. Ik zit en ik wacht.
Er ligt hier geen Vogue of Vrij 
Nederland, wel flyers met  
zorgelijke informatie. Laat 
maar. Vanuit mijn linker-
ooghoek zie ik de bewakers 
van Trigion tegen een tafeltje 
hangen. Wie maakt ze wakker 
als er brand uitbreekt? Rechts 
naast me zit een man van Indi-
ase afkomst. Hij zit stokstijf en 
knippert niet met zijn ogen. Of 
hij nog leeft, ik weet het niet. 
Op de trap is het een komen 
en gaan van consulenten en 

klanten. Ik wacht tot het tijd is. 
Dan is het tijd. 
Iemand noemt mijn naam. 
Even verderop staat mijn con-
sulente. Ze draagt een zwarte 
hoofddoek en heeft een prach-
tige lach. Ik loop naar haar toe, 
ze geeft mij formeel een hand 
en noodt mij boven.

Haar hoofddoek laat enkele 
haarstrengen vrij boven haar 
voorhoofd. Ze toont mij haar 
identiteitspas. Dit is zij ver-
plicht te doen, zegt ze, zodat ik 
kan zien dat zij de persoon is 
bij de naam in de brief.
Op de pasfoto op het iden-
titeitsbewijs draagt ze geen 
hoofddoek, ze heeft daar zelfs 
een blonde haardos. Dat de 
persoon op de foto dezelfde is 
als degene die voor me zit, zie 
ik alleen aan de naam, niet aan 
het hoofd. 
‘Blond?’ vraag ik. ‘En nu don-
ker?’
‘Ik ben nog steeds blond hoor, 

hier en daar,’ merkt ze op. 
Intrigerend...
‘Standaardvragen’
De stapel met overzichten van 
drie maanden bankafschriften 
heb ik voor me neergelegd. 
Daar was om gevraagd in 
de brief, ter controle van de 

rechtmatigheid. Mijn ID laat ik 
ook zien. 
‘Ik heb wat standaardvragen,’ 
begint ze. ‘Woont u nog steeds 
op dit adres?’
‘Dat is niet veranderd, nee.’

Andere vragen:
‘Sinds wanneer woont u op dit 
adres?’ ‘Hoeveel kamers telt de 
woning?’
‘Woont en slaapt u daar  

alleen?’ ‘Slaapt u wel eens 
ergens anders?’
‘Hoeveel rekeningen heeft u?’
‘Heeft u andere inkomsten?’
‘Bent u gelukkig?’ (nee, deze 
vraag verzin ik, dit wil ze hele-
maal niet weten)
Wat ik antwoord, tikt zij op. 
Die verklaring moet ik aan het 
eind van het gesprek tekenen. 
Maar de kern van het gesprek 
begint met een handeling... 
Ze bladert driftig de bankaf-
schriften door. Minutenlang. 
Zwijgend. Ik heb niets zicht-
baars misdaan, toch word ik 
nerveus. 
‘Er is ons iets opgevallen aan 
uw pingedrag,’ doorbreekt ze 
het stilzwijgen.
‘Wat dan...’ zeg ik met een 
krakerig stemmetje.
‘U pint in Vlissingen, Maas-
tricht, in Haarlem, Leiden... 
Kunt u dat verklaren?’
‘O, dat! Geld voor vakantie 
heb ik niet, maar af en toe een 
dagje uit in Nederland kan nét. 
Met zo’n voordelig Kruid-
vatkaartje kom je nog eens 
ergens.’
‘Kruidvatkaartje... voordelig,’ 

zegt ze hardop, tikkend.
Ze heeft nog een vraag over 6 
augustus. Toen pinde ik in 
Lille...
‘Ja,  leuke stad hoor...’
‘Ik bedoel eigenlijk: had u 
toestemming gevraagd om 
naar het buitenland te gaan, 
door het vakantieformulier in 
te vullen?’
‘Nee, moest dat dan? Voor één 
dagje buitenland?’
‘Dit heb ik niet aan de DWI 
opgegeven, omdat ik dat niet 
wist,’ tikt ze namens mij op. 

Dan is het opeens voorbij. 
Ze heeft geen vragen meer. 
De opschorting van mijn 
uitkering draait ze terug. Ze 
loopt naar de printer en legt 
mij een document voor met 
mijn verklaring. Inhoudelijke 
opmerkingen heb ik niet, ik 
heb dit inderdaad allemaal 
geantwoord. Wel verzoek ik de 
consulente om ‘een reis dat’ te 
veranderen in ‘een reis die’. Ze 
zal het meteen aanpassen, zegt 
ze met een verlegen glimlach. 
Ik bedank haar. Een taalfout is 
ernstiger dan fraude. #

Ter controle bij DWI

Oost was veelzijdig geweest. 
Achter een portiek hadden be-
woners met totaal verschillen-
de leefstijlen vreedzaam naast 
elkaar gewoond. Met tevre-
denheid constateerde ik eens 
dat de Indische Buurt een van 
de meest gemengde wijken in 
de stad was. De statistieken 
bevestigden het vermoeden 
dat mij steeds naar de buurt 
had gedreven: hier lagen de 
meeste kansen op een omge-
ving die kleurrijk was, op een 
gelijktijdige ontmoeting met 
enorm veel culturen. De Java-
straat had me al vaker naar 
zich toegetrokken wanneer ik 
me weer met de wereld wilde 
omgeven. 
Daar lag voor mij de kracht 
van Oost. Hopelijk vond ik die 
diversiteit ook in Noord, ik 

zou er alles voor over heb-
ben deze aan de overzijde te 
vinden.
De wijk op de noordoever 
waar we gaan wonen is even 
jong als mijn dochter: vijf 
jaar. De eerste straten werden 
aangelegd tijdens de jaren dat 
ik hier in de Indische Buurt 
woonde. Straks woon ik in het 
uiterste noorden van de stad 
vlakbij de Ring. Het is alsof ik 
dan toch echt bijna getrouwd 
ben met de stad. Eerder 
proclameerde AT5 hoe onze 
toekomstige wijk ‘verstopt 
is in de oksel van de A10 en 
de Nieuwe Leeuwarderweg’. 
Natuurlijk werd ik meteen ook 
nieuwsgierig naar de buurt in 
de andere oksel. Toen ik me 
niet langer kon bedwingen 
dook ik het viaduct onderdoor 

en fietste er verwonderd rond. 
De buurt aan de andere zijde 
had ook al iets heel ongerepts 
en puurs. Het ontroerde me 
allemaal, zoals Noord me 
ontroert.  
Maar hoe ga ik om met de 
constatering dat mijn le-
ven, dat zich jarenlang tot 
het stadscentrum beperkte 
en zich verder veelal op de 

Oost-Westas afspeelde plotse-
ling lijkt te kantelen naar een 
leven dat zich af gaat spelen 
op de Noord-Zuid as? 
Op de hijskraan boven in de 
lucht staat Liebherr. Het is 
net alsof hij wil bewijzen dat 
God overal is. In ieder geval 
huist hij hier in de stad. Dan 
zal zijn aanwezigheid ook wel 
in Noord rondwaren. Ik was 
niet minder verrast toen ik de 
afgelopen zomer -in de weten-
schap dat dit de laatste zomer 
in Oost was en we naar Noord 
zouden gaan- een meisje in 
het zwembad tegenkwam dat 
uit Noord kwam en zich aan 
mijn dochter voorstelde als 
‘Heffen’. Eerst kon ik haar niet 
goed verstaan, dus ik vroeg 

nogmaals haar naam. ‘Hea-
ven’, heet ik, zei het meisje, 
en eigenlijk ‘Heaven-ly’. Het 
moest daar ongetwijfeld ‘he-
mels’ zijn in Noord, dacht ik. 
Op een onbewaakt moment 
van mijn gedachtesprongen 
over het IJ rijdt het busje van 
het Leger des Heils langs. 
‘Samenleven doe je dus niet 
alleen’ luidt de langs rijdende 
moraal. Ja, dat is wat ik leerde 
in Oost: dat samenleven zo-
veel leuker is dan de afzonde-
ring die ik steeds opzocht in 
de jaren in de Kerkstraat. De 
billboards met de oproep ‘Jij 
bent de maatschappij’, die ik 
voor het eerst gewaar werd in 
het stadshart, waren daar al 
een inleiding op geweest. #

Gedachtesprongen 
over het IJ
Door: Mirry Dijkstra | Illustratie: Ruud Meijer 

Met de stad in mijn gedachten/ben ik nooit alleen/ 
zij biedt mij de kans op vele ontmoetingen/ ja, daar 
ga ik heen. Mijn gedachten flitsen razendsnel  
tussen Noord en Oost. Hoe ga ik straks verbinding 
houden met Oost? Fiets ik over de bruggen? Neem 
ik de pont? Of ben ik onophoudelijk met mijn 
gedachten daar?

Vertelling

Tekst en fotografie: Hella de Groot

Ik heb niets 
zichtbaars 
misdaan

Ik moet maandagochtend bij DWI verschijnen om vragen te beantwoorden 
over ‘de rechtmatigheid’ van mijn bijstandsuitkering. Ik vraag me af waar-
om. Ik heb pas enkele maanden bijstand en helemaal geen tijd gehad om 
fraude te plegen. Zonder enthousiasme maar stipt op tijd meld ik me  
ten kantore aan de Weesperstraat.
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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: € 7,- p.p.,  
met stadspas € 6,- p.p.
NB je mag altijd 2 verschillende 
voorstellingen blijven zitten voor 
de prijs van 1
Programma op alle zondagen in 
november en december:
10.30: Avonturen van Haas en 
Konijn: De Kaashaas, 2 – 4 jaar
Konijn vindt een supergrote, 
oranje wortel. Blij meldt ze het 
Haas, maar die lust alleen kaas! 
Op een vindingrijke manier leert 
ze hem toch wortels te eten.
12.00: Mol en Muis op bezoek bij 
Kale Opa, 2 – 4 jaar
Mol en Muis gaan samen op 
de thee bij Kale Opa. Opa heeft 
heerlijke koekjes gebakken. Maar 
een koekjesdief steelt ze. Agent 
Speurneus gaat erachteraan!
14.00: Alle hens aan dek! - Pira-
tenverhaal, 4 – 8 jaar
Een dolkomisch stuk vol verwik-
kelingen, over twee domme zee-
rovers: boef Piet en kapitein Haak, 
die een schatkist stelen.
15.30: Indiaan Tikkitakka maakt 
vrienden, 4 – 8 jaar
Tikkitakka ontmoet cowboy Billy 
met zijn koe Zwart Vlekje. Ze rei-
zen naar het grote indianenland. 
Daar maken ze kennis met het 
indianenmeisje Poconhandtas.
Programma op woensdagen 5, 
12 en 19 november en 10 en 17 
december:
14.00: De verdwenen parels van 
de koning, 4- 8 jaar
Een gemene heks steelt een kist 
met parels van de koning en ver-
stopt die onder de grond. Wies de 
Mol, een vakkundige ‘wroetvrouw’, 
vindt ze in haar hol en brengt ze 
naar de koning terug. Maar de 
heks geeft nog niet op...
15.30: Paniek in de dierentuin, 
4 – 8 jaar
Jaap de Krokodil maakt er in de 
dierentuin een puinhoop van. 
Hij bijt Beer, Kangoeroe, Pinguïn, 
Wolf, Bever en Das in hun bil! 
Maar de blotebillentante brengt 
uitkomst. 
Speciaal Sinterklaaspro-
gramma op zondagen 23 en 30 
november:
10.30 en 12.00: Sint en Piet in de 
speelgoedwinkel, 2 – 4 jaar
14.00 en 15.30: Sinterklaas en de 
pepernootboot, 4 – 8 jaar
Speciaal Sinterklaasprogram-
ma op woensdagen 26 novem-
ber en 3 december:]
14.00: Sinterklaas en de peper-
nootboot, 4 – 8 jaar
15.30: Sint en Piet in de speel-
goedwinkel, 2 – 4 jaar

De Mammies
Spelers Tjitske Cnossen en Nico-
lien van der Does
Na afloop van de voorstelling 
mogen kinderen tekenen, krijgen 
gratis limonade (ouders gratis 
koffie of thee).
zo 23 nov 11.30: Sinterklaas is 
jarig
zo 14 dec 11.30: Woont er een 
ezeltje op zolder?

Oostblok
Alle hieronder genoemde voor-
stellingen spelen in de locatie 

Sajetplein.
zo 2 nov 13.00 en 16.00: Show 
your Skills! – Nina Beem & Mi-
chael Kamp
Voor kinderen van 7 t/m 12 
begint om 13 uur de workshop en 
om 16 uur de voorstelling ‘1001 
nacht’, een doldwaas sprookje 
met een moderne twist.
vr 7 en za 8 nov 20.30: Hé jij 
daar  – Frans Stijards
Een roadmovie met hindernissen, 

en een filosofisch traktaat tegelijk 
volgens de Volkskrant; spel van 
Nanette Edens.
wo 12 nov 10.30: Loet moet 
zingen – Ruth Bakker (2+)
Loet danst en zingt volop met de 
kinderen, maar pas op voor de 
krokodil!
do 20 nov 20.30: Verse Vis
Oostblok geeft graag podium 
aan jong talent; een gloednieuw 
programma: van muziektheater 
tot mime, van dans tot tekst.
zo 23 nov 16.00: Het Vogelrijk – 
Wonderland (1+)
Interactieve dansvoorstelling is 
een magisch spel voor de aller-
kleinsten.

zo 30 nov 10.30 en 15.00: Sinter-
klaas, wie is dat toch? (Familie) 
– Nieuw Repertoire
Een muzikale voorstelling vol ver-
geten verhalen, liedjes en weetjes 
over Sinterklaas.
za 29 nov 20.30: Tulpen uit Istan-
bul – Stichting Philomela
De Turkse bariton Sinan Vural 
en de Nederlandse mezzoso-
praan Merel Huizinga stellen een 
programma samen met hoogte-
punten uit de Turkse en Westerse 
klassieke muziek.
vr 5 en za 6 dec 20.30 en zo 7 
dec 16.00: Judee Sill – Sluysmans 
& Van Warmerdam
Hallucinerend, rockend en 
poëtisch muziektheater over een 
vergeten meisje met een uitzon-
derlijke gave.
wo 10 dec 10.30: Ondersteboven 
(2+)
Een duet tussen een danseres 
en choreograaf Gaia Gonnelli 
en muzikant Wiebe Gotink: een 
ontdekkingsreis in de wereld van 
klanken en bewegingen.
zo 14 dec 16.00: Bobbie & Zora 
(4+)
Een humoristische, muzikale en 

kleurrijke voorstelling over het 
overwinnen van angst voor het 
onbekende. De voorstelling is 
gemaakt in samenwerking met 
het Dick Bruna huis.

Badhuistheater
vr 14 nov 20.30: Theatersport-
wedstrijd De Moeder van Wim vs 
Expreszo
Het wordt een supergezellige 
wedstrijd waarbij twee teams om 
de beurt scènes improviseren. En 
het publiek doet mee...!
za 15 nov 20.15 en zo 16 nov 
15.00 en 20.15: Terminal C
Produced by Now Now Produc-
tions, directed by Svarupa and 
stars Tamara Richards and Annika 
Groeneveld. ‘Terminal C draws 
you in immediately with simple 
staging, great lighting and music. 
The dialogue was insightful and 
witty.’
zo 23 en zo 30 nov 13.00: Cue 
script Shakespeare workshop – 
with Will Sutton
Will Sutton has been working 
with this kind of ‘improvised’ 
acting, and will lead yet another 
fantastic two workshops. Please 
enrol fast! Because there is a 
maximum of 15 students who 
can take part! You can participate 
by sending a mail to badhuisthe-
ater@gmail.com and by buying 
a ticket on the website www.
badhuistheater.nl. 
za 29 nov 17.00: Gratis Tjechi-
sche kindertheatervoorstelling 
(4+) met Sinterklaas
Aansluitend traditioneel Tjechisch 
eten & drinken.
za 29 nov 20.30: Czech Christmas 
show: Mikulas (band / theater)
Theaterfeest gebaseerd op het 
Oost-Europese idee van de kerst-
karakters; Mikulas – Tjechisch 
ritueel voor het hele gezin.
do 11 t/m zo 14 dec 20.15: In-
Players presents Murder at Café 
Noir
A winter production of Murder at 
Café Noir by David Landau, direc-
ted by Alex McKenzie. With pos-
sible also matinees. A humourous 
murder mystery play which pays 
homage to the 1940s films like 
Casablanca and The Big Sleep.
vr 19 dec 20.15: Christmas Carol 
– Theaterworks Amsterdam
Edited and directed by Donna 
DuCarme, Christmas Carol is pre-
sented in the original English, and 
is not recommended for children 
under 12.
You’ve seen the movie, sung 
along to the musical... now you 
can hear the book! Theaterworks 
Amsterdam presents a ‘Readers 
Theater’ version of Charles Dic-
kens’ original novella. 
za 20 dec 18.30 en 20.15: 
eerst eten, dan show: Ultimate 
Christmas-Party
Feest met diner vooraf. Optre-
den Christmas Carol koor en 
een nieuwe samenstelling van 
de ACCU fanfare. Presentator is 
Maarten Vos.

Tropenmuseum
---ACTIVITEITEN---
[vet]za 1 nov 19.00 – 01.30:[vet] 
Museumnacht: Kom dromen in 
het Tropenmuseum
vr 14, za 15 en zo 16 nov: Tropen-
museum op KANTOR
Tickets voor festival Kantor via 
www.kantorweekend.com. 
za 22 van 12.00 – 17.00 en zo 
23 nov van 10.00 – 12.00: 24h 
Oost: Bezoek de tentoonstelling 

Soulmade van Jasper Krabbé
Deelnemers aan 24h Oost kun-
nen gratis een bezoek brengen 
aan deze tentoonstelling.
zo 14 dec 14.00 – 15.00: Lezing 
en rondleiding door conserva-
tor Hedendaagse Kunst over de 
kunstinstallatie Grand Parade
Anke Bangma toont de wondere 
wereld van Jompet Kuswidanan-
to: hij maakte een kunstinstal-
latie van tientallen mechanische 
mensfiguren die elkaar ontmoe-
ten te midden van een groot 
plein. Spektakel van licht, geluid 
en beweging.
---VOOR KINDEREN---
t/m 8 maart 2015 elke za en zo: 
MixMaxBrasil: de doe-tentoon-
stelling in Tropenmuseum Junior
za 1 en zo 2 nov van 11.00 – 
13.00 en 13.30 – 16.00: Crea-
tieve kinderactiviteit: Feestelijk 
Mexicaans skelet maken (4 t/m 
12 jaar)
van za 8 nov t/m zo 14 dec van 
11.00 – 13.00 en 13.30 – 16.00: 
Creatieve kinderactiviteit: Hippe 
kralen uit Oeganda (4 t/m 12 jaar)
van za 20 dec t/m zo 4 jan, elke 
dag, van 11.00 – 13.00 en 13.30 
– 16.00: Creatieve kinderactivi-
teit: Slingers brengen geluk! (4 
t/m 12 jaar)
van za 20 dec t/m zo 4 jan, elke 
dag: MixMaxBrasil: de doe-ten-
toonstelling in Tropenmuseum 
Junior
Voor actuele prijzen en tijden: 
www.tropenmuseumjunior.nl. 
---TENTOONSTELLINGEN---
t/m 2 nov in Parkzaal: Masters 
of Photography – Iconen van 
National Geographic
t/m 25 jan 2015 in Tropenmu-
seum: Soulmade – Jasper Krabbé 
meets Tropenmuseum
Met zo’n 1000 objecten heeft 
hij negen kamers gecreëerd in 
combinatie met eigen werk. [zie 
artikel op pagina hiernaast]
van 31 okt t/m 22 mrt 2015 in 
Lichthal: Grand Parade – Thea-
trale kunst van Jompet Kuswida-
nanto
Veel spektakel van licht, geluid en 
beweging: trommels beginnen te 
roffelen, handen te klappen, en 
uit luidsprekers klinkt het feest-
gedruis van een optocht of het 
rumoer van een betoging.
van 20 nov t/m 15 mrt 2015 in 
Parkzaal: Look at me!

Een visuele ontdekkingstocht 
langs portretten van mensen die 
zelf bepalen hoe ze gezien willen 
worden. En dat is van alle tijden.

NedPho-Koepel
zo 9 nov 16.00 en ma 10 nov 
9.30: 1001 + 1
Kinderen en musici uit Oost 

spelen alsof hun leven er vanaf 
hangt. Een samenwerkingsver-
band van Studio 52nd, het Neder-
lands Philharmonisch Orkest en 
het Nederlands Kamerorkest.
Eigen Haard geeft de eerste 50 
vrijkaarten cadeau, dus reserveer 
snel via 020-3319139 of  
reserveren@studio52nd.nl. 

Frankendael Foundation
t/m 7 dec: Wenn wir dich nicht 
sehen, siehst du uns auch nicht
Fotografie uit de collectie van 
Reyn van der Lugt in Huize Fran-
kendael
Openingstijden: zo 12.00 – 17.00 
uur
Rondleiding (gratis): iedere zon-
dag om 12 uur

Etalagegalerie Inkijk
elke dag van 07.00 – 24.00: een 
installatie van Dan Geesin, in In-
kijk, metrostation Weesperplein.
elke dag van 07.00 – 24.00: een 
installatie van Niels Post, in In-
kijk, metrostation Wibautstraat.
Meer info: 020-6925733 of  
www.polderlicht.com. 

Voor actuele informatie:
www.oost-online.nl

Adressen 

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

Badhuistheater
www.badhuistheater.nl 
email: badhuistheater@
gmail.com

Bibliotheek Indische 
Buurt
Javaplein 2
020-6681565

Bibliotheek Oosterpark
1ste Oosterparkstraat 236
020-6940773

Oostblok
locatie: 2e van Swinden-
straat 26
Locatie: Sajetplein 29
www.oostblok.nl

Theater/studio Majella
Tidorestraat 172
020 6201513
info@demammies.nl

Etalagegalerie Inkijk
020-6925733 
www.polderlicht.com

Frankendael Foundation
Middenweg 72, lisa@
frankendaelfoundation.nl 
020-4233930

Tropenmuseum
Linnaeusstraat 2  
www.tropenmuseum.nl  
020 5688200

NedPho-Koepel 
Batjanstraat 3,  
www.orkest.nl,  
020-5217502

De Mammies  
Theaterstudio Majella,  
Tidorestraat 172,  
www.demammies.nl,  
020-6201513

Hé jij daar - Frans Stijards

1000 + 1 tekening  NedPho

Het vogelrijk
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Maandenlang heeft Jasper 
Krabbé mogen rondstruinen 
in het depot van het Tropen-
museum. Uit de tienduizenden 
opgeslagen bezittingen van het 
museum heeft hij een keuze 
gemaakt. De collectie van zo’n 
1000 objecten kenmerkt zich 
volgens de kunstenaar met 
name door bezieldheid, door 
het niet schuwen van verval 
in vorm en inhoud en door de 
link met zijn eigen werk.

Perspresentatie
Een dag vóór de officiële 
opening van de tentoonstelling 
leidt Jasper Krabbé een select 
gezelschap door de negen 
‘kamers’ die uiteindelijk zijn 
samengesteld. Elke ‘kamer’ 
heeft een eigen sfeer met eigen 

onderwerpen en eigen verha-
len.
Bordjes met naam van de 
kunstenaar, naam het kunst-
werk en toelichting ontbreken. 
‘Zo kan de kunst zelf optimaal 
binnenkomen bij de kijker.’ Na 
afloop van de rondgang kan 
in een catalogus alsnog naar 
feiten en verhalen worden 
gezocht.
Er is ook een boekwerk uitge-
geven bij en over de tentoon-
stelling. Daarin becommentari-
eert de kunstenaar een aantal 
werken nader: de context 
en de relatie met zijn eigen 
werk staan daarbij voorop. 
Afbeeldingen van enkele van 
de kunstwerken die worden 
getoond in het Tropenmuseum 
complementeren het geheel.

Regulier bezoek
Een maand later loop ik op een 
zonnige vrijdagmiddag nog-
maals door de negen ‘kamers’. 
Een enkele passant tref ik, 
en een enkele suppoost: veel 
bekijks lijkt de tentoonstelling 
(nog) niet te krijgen. Net als 
de eerste keer ben ik onder 
de indruk van de sfeer die is 
gecreëerd. En net als de eerste 
keer wordt mijn aandacht niet 

zo zeer getrokken door kunst-
werken op zich.
Wat ik zie heet tijdloos en uni-
verseel te zijn, maar om een 
relatie te zien met de huidige 
tijd en wereld is meer verbeel-
dingskracht nodig dan ik in 
huis heb. Nader tekst geven 
aan wat ik zie is moeilijk. Ik 
ben bang dat extra woorden de 
kunst eerder ontkrachten dan 
dat ze er meer recht aan doen. 
U moet gewoon gaan kijken. 
Het is de moeite waard. #

Daar waar de poster op straat nep en kitscherig oogt is de tentoonstelling zelf 
echt en bezield. Daar waar enige relativering in zijn toon, keuze en verhalen 
van Jasper Krabbé ten enenmale ontbreekt laat de tentoonstelling  
‘Soulmade’ juist bescheidenheid, twijfel en diversiteit van interpretaties zien. 
T/m 25 januari is het werk van Jasper Krabbé te zien in het Tropenmuseum 
te midden van vele onbekende kunstwerken uit het verleden en uit verre 
landen.

Jasper Krabbé meets  
Tropenmuseum
Tekst en fotografie: Arie van Tol

Soulmade

Eén van de negen kamers: Living Room

De joodse gemeente in 
Amsterdam nam in 1714 
begraafplaats Zeeburg in 
gebruik. De begraafplaats in 
Muiderberg, uit 1642, was 
wegens de enorme groei 
van de joodse bevolking in 
Amsterdam niet langer toe-
reikend. Zeeburg was vooral 
voor de arme joden die geen 
graf konden betalen. Er zijn 
hier veel kinderen begraven, 
want de kindersterfte was in 
die tijd onder de armen zeer 
hoog. Ook begroeven ze er 
personen die op vrijdag, of de 
dag ervoor waren overleden. 
Het vervoer naar de begraaf-
plaats in Muiderberg ging per 
paard, wagen en trekschuit. 
Dat was zó tijdrovend dat de 
nabestaanden onmogelijk op 
tijd terug konden zijn voor de 
sjabbat. Zeeburg lag vlakbij 
de stad.

Geen onderhoud
Sinds 1928 is de joodse be-

graafplaats onderdeel van het 
Zuiderzeepark. Het park, dat 
later Flevopark is gaan heten, 
is tussen de begraafplaats en 
het Nieuwe Diep aangelegd.
In 1956 verkocht het joodse 
kerkbestuur het oudste 
gedeelte, waar ongeveer 28 
duizend doden lagen, aan de 
gemeente Amsterdam voor de 
aanleg van de Zuiderzeeweg 
(de weg over de twee bruggen 
naar Noord). De opgegraven 
knekels gingen naar de joodse 
begraafplaats in Diemen. Be-
graafplaats Zeeburg is dan nog 
ongeveer acht hectare groot, 
en tot op heden is de joodse 
gemeente de eigenaar.
Na de Tweede Wereldoorlog 
is de begraafplaats niet langer 
onderhouden en is het volle-
dig in de vergetelheid geraakt. 
Het metaheer- of reinigings-
huisje en de waterpomp zijn 
verdwenen, en de grafzerken 
zakken steeds verder weg in 
het veen. In de zomermaan-

den staat het riet zo hoog, 
dat de grafstenen nauwelijks 
meer te zien zijn, maar ’s win-
ters zijn er nog zo’n tweehon-
derd stenen zichtbaar. Velen 
kregen geen steen, maar een 
houten grafteken, maar die 
zijn in de hongerwinter van 
1944 allemaal opgestookt in 
kachels.

Renovatie
De in 2002 overleden schrij-
ver/journalist Boudewijn 
Büch schreef in Het Parool 
van 18 juni 1982 het volgende: 
‘Op een zomerse dag loop ik 
vanuit het eigenlijke Flevo-
park door een stenen poort 
Zeeburg op. Deze mooie poort 
is niet de oude ingang van 
het kerkhof. Het zogenaamde 
‘Hekkepoortje’ stond tot 1898 
aan de opgang van de brug 
die over de tegenwoordige 
Singelgracht ligt. Het poortje 
werd in 1938 herbouwd op 
de plaats waar het nu staat. 
De ‘voormalige Israëlitische 
Begraafplaats Zeeburg’ bestaat 
tegenwoordig uit drie delen 
waar openstaande smeedijze-
ren hekken naar toe leiden.
Het is warm als ik door het 
hoge gras loop. Overal liggen 
mensen, soms op oude zerken, 
de zon te aanbidden. Er wordt 
zelden of nooit gemaaid op 
Zeeburg; het zou ook nauwe-
lijks kunnen want de maai-
machine of zeis zou stukslaan 
op de duizenden stenen en 
steenbrokken die overal in het 
gras – op moerassige plekken 
zelfs in het riet – liggen.’
Dit artikel vormde de aan-

leiding voor de gemeente 
Amsterdam om begraafplaats 
Zeeburg te renoveren, maar 
het duurde nog tot 2013 
voordat ze er daadwerkelijk 
begonnen. Marokkaanse en 
Joodse jongeren werkten 
eraan. Ook jongeren uit de 
Indische Buurt met een taak-
straf gingen hier aan de slag. 
Ruim honderd grafstenen zijn 
door hen gerestaureerd. Nu is 
de begraafplaats elke eerste 
zondag van de maand openge-
steld voor publiek.

Onlangs verscheen van 
historicus Bart Wallet een 
boek over de begraafplaats: 
Zeeburg. Geschiedenis van 
een joodse begraafplaats 1714-
2014.

Het gedicht hiernaast gaat 
over deze in vergetelheid 
geraakte laatste rustplaats en 
heb ik enkele jaren geleden 
geschreven. #

Verscholen tussen het riet en het hoge gras ligt de 
oude joodse begraafplaats Zeeburg. De begraaf-
plaats was tot 1942 in gebruik, en naar schatting 
zijn hier honderdvijftig duizend mensen begra-
ven. Het is daarmee één van de grootste dodenak-
kers van Europa. Dit jaar bestaat de begraafplaats 
driehonderd jaar.

Tekst en fotografie: Méland Langeveld

Vergeten doden

Een deel van de Bed Room

Vergeten 
doden

Talloze grafzerken hangen
vergeten weggezakt in de bevroren klei
tijd vervaagt gebeitelde inscripties
mos heeft hier vrij spel

rietpluimen deinend op de golven
her en der een broze wilgenscheut
in gevecht met de noordooster,
gevelde beuk doorkruist een zerk

het gekras van kraaien in de verte
een witte reiger langs de waterkant
loerend naar zijn dagelijkse kost
sneeuw geeft hem de perfecte dekking

langs de kade
is het zicht ontnomen
blinde muur met prikkeldraad omwonden
toegangspoort slordig weggemoffeld

nabestaanden van deze graven afgevoerd
voor hen in ’t Oosten was geen graf met  
         zerk,
met deze dichtgemetselde poort is   
         voorgoed
de ballast der herinnering weggenomen.

Een honderdtal graven is in ere hersteld.





Dwars door 
de buurt
Oosters in Oost. 
Foto’s van Dineke Rizzoli
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JOSWGM

#DWARS

Ik ben bij de hoofdklasser 
Jos Watergraafsmeer [hierna 
aangeduid met JOSWGM] 
en maak meteen kennis met 
enkele kernwaarden van de 
club: Amsterdams, Plezier en 
Fatsoen. Al wekt dat laatste 
gezien bovenstaande aanvan-
kelijk enige verbazing. De an-
dere kernwaarden zoals ook 
vermeld op de website zijn 
Ambitieus en Betrokken.

Hoofdklasse
JOSWGM speelt in de hoofd-
klasse en deze zondag is 
Vlissingen de tegenstander. 
JOSWGM doet het goed: ze 
zijn net gepromoveerd naar 
de hoofdklasse en spelen nu 
op het één na hoogste niveau 
van het amateurvoetbal in 
Nederland. En dankzij het 
succes in de bekercompetitie 
vorig seizoen speelde de club 
in september tegen Ajax in het 
Olympisch stadion. JOSWGM 
is hiermee de bekendste en 
meest succesvolle club van 
Amsterdam Oost.
Helaas gaat het JOSWGM in 
de wedstrijd tegen Vlissingen 
iets minder voor de wind. De 
spelers missen kansen en de 
scheidsrechter neemt veel be-
slissingen in het voordeel van 
Vlissingen. Uit een vrije trap 
voor Vlissingen wordt de bal 
schitterend in de bovenhoek 
geschoten. De scheidsrech-
ter geeft nog een rode kaart 
voor een speler van JOSWGM 
waarna de gemoederen hoog 
oplopen. De wedstrijd esca-
leert gelukkig niet, wordt niet 
extreem agressief. 
 Een paar dagen na deze wed-
strijd spreek ik met voorzitter 
Joop Vlug en trainer Sander 
Middelbeek over de club, het 

succes en de kernwaarden 
van de club.

Historie
In 1995 ontstaat JOSWGM uit 
een fusie van J.O.S. (Jeugd Or-
ganisatie Sportclub) en Water-
graafsmeer. Watergraafsmeer 
was zelf een club die tot stand 
gekomen was door meervou-
dige fusies in het verleden.
Joop Vlug komt oorspronke-
lijk uit de Rivierenbuurt en 
speelde al vóór zijn tiende jaar 
bij J.O.S. Ook toen was het een 
succesvolle club. Wilde je lid 
worden dan moest je proef-
wedstrijden spelen. Ook toen 
moesten de leden en ook de 
jeugdleden de handen uit de 
mouwen steken. Altijd is hij 
bij JOSWGM gebleven en sinds 
zes jaar is hij voorzitter.
Trainer Sander Middelbeek is 

sinds tien jaar bij JOSWGM. 
Hij kwam bij de club voetbal-
len omdat zijn KNVB-docent 
in de trainersopleiding Bart 
Logchies was. Die was toen 
trainer bij JOSWGM. Binnen 
enkele jaren werd hij zijn 
assistent en sinds vier jaar 
is hij hoofdtrainer. Sander 
geeft aan dat het eerste jaar 
geen succesvol, maar wel een 
zeer leerzaam jaar was. Hij 
heeft fouten gemaakt die hij 
niet meer zal maken. Sander 
is eigenlijk de hele week met 
voetbal bezig, maar staat niet-
temin vier dagen per week 

voor de klas als wiskundedo-
cent.

Omgangsmanieren
Wat mij opvalt in het ge-
sprek met Sander is dat hij 
de persoonlijke ‘klik’, rust en 
heldere communicatie heel 
belangrijk vindt. Hij heeft een 
enorm netwerk waaruit af en 
toe nieuwe spelers benaderd 
worden. Als er een nieuwe 
speler benaderd is voert hij 
eerst uitgebreid een gesprek. 
Hij vertelt het minst rooskleu-
rige scenario over de verre 
uitwedstrijden, het vroege  
opstaan en het feit dat de 
hoofdselectie uit 40 man 
bestaat en dat er maar 15 man 
bij de selectie voor de wed-
strijd meegaan. ‘De jongens 
weten dus waar ze aan toe 
zijn.’ Spelers van de selectie 

tonen ook hun binding met  de 
club  door zelf trainingen te 
geven en door mee te werken 
aan een gezellige avond bij de 
club elke laatste donderdag 
van de maand. 
Joop toont zich een zeer  
betrokken voorzitter die rust 
en fatsoen hoog in het vaan-
del heeft. Op het einde van 
de verloren wedstrijd tegen 
Vlissingen zie ik hem het veld 
in lopen om enkele gefrus-
treerde spelers tot bedaren te 
brengen.  
Ook vertelt hij over de bege-
leiding van de jeugdelftallen. 
Als een speler zich misdraagt 
krijgt hij een waarschuwing, 
bij de tweede keer worden 
ook de ouders uitgenodigd 
voor een gesprek en bij de 
derde keer wordt er afscheid 
genomen van de betrokken 
voetballer. Ook vindt hij het 
een goede zaak dat clubmen-
sen elkaar met humor atten-
deren op bijvoorbeeld het feit 
dat er binnen ook een toilet is. 
Hij vindt het ook heel gezond 
dat de KNVB na de dood van 
de grensrechter van Buiten-
boys in 2012 initiatieven heeft 
genomen om het informele 
netwerk van amateurclubs 
te versterken. Als er nu een 
incident plaats vindt, dan is 
de drempel heel laag om een 
voorzitter van een andere 
club te bellen en eventuele 

ongeregeldheden in de kiem 
te smoren.

Ajax
De spelers van het eerste elftal  
hebben de wedstrijd tegen 
Ajax in het Olympisch stadion 
als een geweldige ervaring 
beleefd. Zowel Sander als Joop 
vinden de uitslag van 0-9 wel 
wat te hoog. Sander had de 
spelers net zo voorbereid als 
elke andere wedstrijd, maar 
af en toe leek de nervositeit 
toch toe te slaan. Joop had 
nog wel eens willen zien hoe 
de wedstrijd was verlopen 
als het gewoon op het eigen 
kunstgrasveld was gespeeld. 
‘De spelers hadden meer het 
thuisvoordeel gevoeld, het 
was een enorme happening 
geworden met het publiek 
zeer dicht op het veld en Ajax 
speelt niet graag op kunst-
gras.’ 
Helaas was het om praktische 
redenen niet mogelijk deze 
wedstrijd op eigen terrein te 
organiseren. Omdat Fox deze 
wedstrijd wilde uitzenden 
moest er een hoogwaardige 
lichtinstallatie aan te pas 
komen. De door de KNVB ge-
adviseerde leverancier vroeg 
aanvankelijk 22.000 euro, 
bleek niet op tijd te kunnen 
leveren en ook niet de ver-
eiste lichtsterkte. Na inter-

ventie van de KNVB kon deze 
leverancier ineens wel tijdig 
leveren en kostte de installatie 
zelfs 35.000 euro. 
Toen had het bestuur ech-
ter de voorbereidingen op 
Drieburg al gestaakt en was in 
onderhandeling met het Olym-
pisch stadion. Dat verliep aan-
vankelijk ook niet voorspoedig 
aangezien het stadion een 
garantie verlangde voor even-
tuele schade. Dit kon de club 

niet toezeggen omdat dit even-
tueel tot een faillissement zou 
kunnen leiden. Uiteindelijk 
kon dankzij de tussenkomst 
van de gemeente de wedstrijd 
toch georganiseerd worden in 
het stadion en verliep de wed-
strijd gezellig en ordelijk.

Eindsignaal
JOSWGM heeft nu 550 leden 
en verdere groei is niet echt 
mogelijk omdat er maar twee 
velden zijn. Joop zou bij zijn 
club dolgraag ook vrouwen-
voetbal in competitieverband 
introduceren maar denkt 
reëel. Ook vindt hij het niet 
geloofwaardig te streven naar 
een plek in de hoogste ama-
teurdivisie voor het eerste 
elftal.
Aan het einde van het gesprek 
filosoferen Joop en ik nog wat 
over vrijwilligerswerk. Bij de 
club zijn veel mensen betrok-
ken en worden de vrijwil-
ligerstaken verricht door 
enthousiaste mensen die daar 
geen vergoeding voor krijgen. 
Maar sommigen zijn al ouder 
dan tachtig. Joop ziet mis-
schien wel een toekomst met 
grote omniclubs van meer dan 
duizend leden waardoor alle 
taken makkelijker verricht 
kunnen worden. 
Als ik na het aangename 
gesprek naar mijn fiets loop 

zie ik spelers in het donker en-
thousiast trainen. Ik passeer 
het bordje bij het hek waar 
wordt opgeroepen tot res-
pect. En bedenk dat JOSWGM 
altijd moet blijven bestaan als 
sieraad van Amsterdam Oost. 
Vooral omdat de club een 
sportieve ontmoetingsplek 
vormt voor mensen bij wie be-
langrijke waarden als plezier 
en fatsoen hand in hand gaan 
met Amsterdamse humor. #

Op een mooie zonnige herfstzondag in oktober sta ik langs de lijn bij een 
voetbalveld op sportpark Drieburg in de Watergraafsmeer. Veel mensen 
kijken. Naast mij staan drie iets oudere heren. Eén van de heren is eventjes 
weg en komt iets later uit de richting van de achterkant van het doel terug 
geslenterd. ‘Ben je nu alweer buiten wezen piesen viezerik?’ zegt één van de 
andere heren.

Tekst en fotografie: Jan Molenaar

De subtop van het amateurvoetbal  
in Amsterdam Oost

Publiek en trainer Sander Middelbeek volgen aandachtig de wedstrijd 
van hun team tegen Vlissingen. 

Verdere groei is niet echt mogelijk 
omdat er maar twee velden zijn

JOSWGM met rode shirts en blauwe broekjes en kousen in de aanval.

Als er een nieuwe speler 
benaderd is voert hij eerst 

uitgebreid een gesprek
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Een roman en een autobio-
grafie
Eva schreef een roman: ‘Het 
leek stiller dan het was’. Het 
verhaal gaat over Seije, een 
behoorlijk solitair meisje dat 
opgroeit bij haar moeder, en 
zich ontwikkelt tot een per-
fectionistische volwassene. 
De boodschap die Eva ons 
wil meegeven, is dat we soms 
iets minder ons best moeten 
doen. 
Renee, de jongere zus van 
Eva, schreef een autobio-
grafisch boek: ‘De parttime-
junkie’. In het boek beschrijft 
ze haar jeugd en hoe ze door 
een combinatie van factoren 
verslaafd raakte aan GHB, 
een verslaving die ze onge-
veer vier jaar geleden achter 
zich wist te laten. Opvallend 
is dat Renee, ondanks haar 

verslaving, goed bleef func-
tioneren in de maatschappij. 
Ze voltooide een opleiding tot 
maatschappelijk werker en 
had een baan, nota bene in de 
verslavingszorg. Uiteindelijk 
kickte Renee abrupt af, iets 
dat heel riskant is, maar een 
andere methode was toen 
nog niet bekend. Met de hulp 
van haar moeder lukte het 
om binnen twee weken van 
de verslaving af te raken, 
maar dat ging niet zonder 
slag of stoot. Renee kreeg een 
delier en raakte daarmee in 
een toestand van plotselinge, 
ernstige verwarring. Dat ging 
gepaard met hallucineren, 
in haar geval het zien van 
dingen die er niet zijn, en dat 
was heel beangstigend.

Wonen in Amsterdam
De zussen groeiden op in 
Heemstede. Renee kwam op 
haar negentiende in Amster-
dam wonen, in de Transvaal-
straat. Later woonde ze onder 
andere in de Pijp. Renee: ‘Dat 
was fantastisch!’ Eva woonde, 
voordat ze in Amsterdam-
Oost terecht kwam, met veel 
plezier in het centrum van de 
stad. Ze moest erg wennen 
aan de Watergraafsmeer: ‘Het 
is echt een woonbuurt.’ Ze 
leverde in op levendigheid, 
maar kreeg er een ruime wo-
ning voor terug. Eva vertelt 
dat de nieuwe cafés op haar 
plein een grote aanwinst 

voor de buurt zijn en dat ze 
de laatste tijd meer van haar 
buurt is gaan houden.

Verslaving
Renee vertelt dat ze graag met 
haar hond door de parken 
in haar buurt wandelt: ‘Voor 
mensen met een hond is dit 
echt een soort Walhalla.’ Flip, 
de hond van Renee, speelde 
een belangrijke rol bij het 
afkicken van GHB, een zeer 
verslavende, synthetische 
drug die vrij goedkoop zelf te 
maken is. Dat deden Renee en 
haar toenmalige vriend dan 
ook. Toen Renee Flip kreeg, 
kon ze het niet riskeren om 
tijdens het uitlaten van haar 
hond buiten bewustzijn te 
raken. Dat gebeurde name-
lijk, elke keer dat ze GHB 
gebruikte. Omdat ze na het 

wandelen bij thuiskomst haar 
vriend en hun gezamenlijke 
vrienden onder invloed van 
drugs en buiten bewustzijn 
aantrof, kon ze haar situatie 
met meer afstand bekijken 
en begon ze zich af te vragen 
of ze nog wel bij die groep 
mensen wilde horen. 
Ook de moeder van Renee 
speelde een belangrijke rol 
bij het afraken van de versla-
ving. Op een gegeven moment 
merkte zij dat er meer ruimte 
ontstond voor contact met 
haar dochter en kreeg ze het 
gevoel dat ze naar haar toe 
moest gaan. Renee: ‘Noem het 
een soort moederinstinct.’ De 
moeder van Renee bevroeg 
haar dochter en Renee gaf, na 
jaren van ontkenning, einde-
lijk toe verslaafd te zijn.
Er waren signalen geweest. 
In de loop van de zes jaar die 
Renee verslaafd is geweest, 
kreeg Eva steeds vaker het 
gevoel dat er iets niet klopte. 
Renee was altijd moe en sliep 
vaak overdag. Ondanks de 
hechte band tussen de zussen 
lukte het Eva niet om haar 
zusje echt te bereiken. Renee 
nam Eva niet in vertrouwen 
omdat ze wist wat die zou 
willen doen als ze van haar 
verslaving zou komen af te 
weten: Renee van haar versla-
ving afhelpen en haar daar-
toe weghalen bij haar vriend. 
Dat laatste wilde Renee koste 
wat kost voorkomen. Toen 

ze haar zus uiteindelijk over 
haar verslaving inlichtte, kon 
Eva die boodschap niet bevat-
ten en voelde ze zich wanho-
pig, en boos. Die gevoelens 
zijn gelukkig gesleten, al zit 
er nog een zere plek.

Iets minder je best doen
Eva studeerde Engelse let-
terkunde en Journalistiek. Ze 
werkte een tijdje als jour-
nalist maar merkte dat ze 
de neiging had om verhalen 
te willen uitvergroten. Eva 
ging schrijfcursussen doen, 
en daar heeft ze eigenlijk 
pas echt leren schrijven. Ze 
debuteerde in 2012 met korte 
verhalen in verschillende 
tijdschriften en sinds vorig 
jaar schrijft ze columns voor 
AmsterdamFM. 
Als ik Eva vraag of ze net als 
Seije, het hoofdpersonage 
in haar boek, naar perfectie 
streeft, zegt ze: ‘Ik denk vaak: 
als ik heel hard mijn best doe, 
maak ik misschien een kleine 
kans dat mijn werk goed ge-
noeg is.’ ‘Maar,’ geeft Eva aan, 
‘perfectionisme heeft ook een 
goede kant. De rusteloosheid 
bijvoorbeeld, die gepaard 
gaat met haar perfectionisme, 
leidde haar naar allerlei inte-
ressante werkplekken.’
‘Waar het streven naar per-
fectionisme vandaan komt?In 
onze maatschappij wordt 
vaak gevonden dat je er alles 
uit moet halen wat er in zit, 
en dat je al je activiteiten met 
passie moet doen. We moeten 
allemaal excelleren, en dat is 
dodelijk vermoeiend.’

Een hoofdstuk afsluiten
Het idee om Renee haar 
verhaal te laten opschrijven, 
was afkomstig van haar zus. 
Eva dacht dat het goed zou 
zijn als Renee haar gedachten 
zou ventileren en ze wist uit 
ervaring dat schrijven bevrij-
dend kan werken. Renee ging 
ermee aan de slag. In psycho-
logisch opzicht was het schrij-
ven over haar verslaving 
zwaar, maar met het schrij-
ven kon Renee een hoofdstuk 
afsluiten: ‘Het opschrijven 
van mijn verhaal was het 
beste dat me kon overkomen.’ 
Tot op de dag van vandaag 
heeft Eva het boek van haar 
zusje nog niet gelezen. Daar 

voelt ze zich een beetje schul-
dig over, maar net als Renee 
zou ook zij het verleden graag 
achter zich laten.

Toekomst
Eva werkt op dit moment aan 
een tweede roman. Stonden 
in haar eerste roman vrou-
wen centraal, in de nieuwe 
roman draait het vooral om 
mannen. Eva: ‘Ik heb, geloof 
ik, met mannen nog een ap-
peltje te schillen.’ Het verhaal 
speelt zich af in het New 
York van de jaren zestig en 
gaat over een jong stel dat de 
wereld wil veranderen. Eva 
ziet haar personages al helder 
voor zich en kan niet wach-
ten met schrijven, al gaat 
schrijven soms gepaard met 
angst: ‘gaat het me lukken 
mijn verhaal op te schrijven, 
zoals ik het in mijn hoofd 
heb?’ Schrijven kan een uit-
puttingsslag zijn. Eva: ‘Maar 
daar staan mooie momenten 

tegenover, momenten waarop 
ik me in een roes bevind, en 
die momenten geven energie.’
Renee hoopt binnenkort af te 
studeren. Ze rondt de stu-
die Humanistiek af, aan de 
Universiteit voor Humanis-
tiek in Utrecht. Verder gaat 
Renee door met het geven 
van lezingen, en wil ze in de 
zomer van komend jaar be-
ginnen met het schrijven van 
een boek over haar vaders 
familiegeschiedenis.

Training
Vanaf 23 november aanstaan-
de geven Eva en Renee, die 
samen schrijf- en coachbu-
reau ‘De schrijvende zusjes’ 
oprichtten, de achtweekse 
training ‘Debuteren kun je 
leren!’ Het uitgangspunt 
van de training is dat ieder 
mens een verhaal te vertellen 
heeft. Aan de hand van onder 
andere theorie en inspiratie-
bronnen uit kunst en filoso-
fie, begeleiden de schrijvende 
zusjes hun cursisten op weg 
naar hun debuut. #

Voor meer informatie, zie:
www.evakelder.nl
www.reneekelder.nl
www.schrijfcursusamsterdam.nl

Eva Kelder (1980) en Renee Kelder (1985) zijn zussen en beiden woonachtig 
aan het Christiaan Huygensplein in de Watergraafsmeer. In het voorjaar van 
dit jaar brachten zij allebei een boek uit. Duo-debuteren, zo noemen ze dat.

Duo-debuteren vanaf het Christiaan 
Huygensplein

Boeken
Tekst: Larissa Rosenbaum | Fotografie: Arie van Tol

Eva en Renee op hun plein

Eva: ‘We moeten allemaal 
excelleren, en dat is dodelijk 

vermoeiend’

Renee: ‘Het opschrijven van mijn 
verhaal was het beste dat me kon 

overkomen’
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Alle veiligheidspoortjes aan 
de ingang van het Nationaal 
instituut voor subatomaire fy-
sica staan op groen. Niemand 
hoeft in of uit te checken. Een 
vriendelijke studente in een 
zwart T-shirt met het logo van 
het Nikhef heet mij van harte 
welkom op deze open dag in 
het Science Park. 
Samen met andere belangstel-
lenden maak ik al snel gebruik 
van de mogelijkheid om via 
een experiment dichter bij 
het wezen van de natuur te 
komen. In een glazen kom, 
zo’n kom waar ze in het buur-
trestaurant de Kraaipan de 
salade mee opdienen, hangen 
nu koperen strips geladen met 
meer dan 1000 volt – afwis-
selend plus of min. Je kunt 
er een opdonder van krijgen, 
maar door het lage ampère-
gehalte is het niet dodelijk. In 
het Nationaal instituut voor 
subatomaire fysica zijn ze niet 
bang voor de ‘duistere kanten’ 
die aan de wetenschap kleven. 

Van experiment naar 
minilezing
Een wit pingpongballetje, zo 
stralend wit als het gebleekte 
gebit van een presentator, 
wordt voor deze gelegenheid 
pikzwart geverfd. In die verf 
zitten metaaldeeltjes, anders 
werkt het experiment niet. 
De wetenschapper in spe rolt 
het zwarte pingpongballetje 
in één lijn over een koperen 

strip met een lading van 1000 
volt, en er gebeurt helemaal 
niks. Vervolgens geeft de 
aankomend wetenschapper 
het zwarte balletje een klein 
zetje in de rug, de grote truc... 
en het balletje rolt met groot 
succes over de plus én over de 
min. Het pingpongballetje be-
weegt sneller en sneller, ener-
gie in actie, en in gedachten 
zie ik de metaaldeeltjes in de 
zwarte verf genieten van de 
middelpuntvliedende kracht, 
met de armen in de lucht, zo 
blij als kinderen in Walibi.
Nadat het experiment zijn 
werking heeft bewezen en de 
andere belangstellenden al 
in de richting van een ander 
experiment zijn vertrokken, 
vraag ik aan de jonge weten-
schapper die intussen met 
zijn werkhandschoen van de 
Praxis het zwarte pingpong-
balletje uit de glazen slakom 
vist, of hij me iets kan vertelen 
over de deeltjesversneller uit 
de Watergraafmeer die recen-
telijk definitief is gesloopt (zie 
ook elders in deze krant). Hij 
vertelt dat wetenschappers 
van Philips in de jaren zestig 
nog fundamenteel onderzoek 
in de wetenschapsbunker heb-
ben gedaan en dat die later 
als lineaire deeltjesversneller 
is gebruikt. ‘Tot in de jaren 
negentig. Maar als je écht iets 
van deeltjesversnellers wilt 
weten,’ vertelt hij met zijn 
vingers gekruld om het zwarte 

pingpongballetje, ‘over vijf 
minuten begint er een mini-
lezing op de derde etage van 
het Nikhef-instituut.’

Bijzonder hoogleraar
Even later zit ik op de eerste 
rij in de collegebanken van het 
Nikhef. Net als in de Intercity 
naar Den Haag Centraal klap 
ik hier midden op het Science 
Park een handig uitklapta-
feltje uit en gewapend met 
pen en papier wacht ik op de 
aftrap van de lezing. Paul de 
Jong is als bijzonder hoog-
leraar Experimentele Hoge 
Energie Fysica verbonden 
aan het Nikhef en zijn hand 
rust op een doorsnede van 
een maquette van ’s werelds 
grootste deeltjesversneller, de 
27 kilometer Large Hadron 
Collider (LHC) van het CERN, 
in het Zwitserse Genève. De 
collegezaal zit vol en op het 
projectiescherm is te lezen: 
‘Wat kunnen we in 2015 ver-
wachten van de LHC?’ 

Pubers
Eigenlijk weet ik allang hoe 
een deeltjesversneller werkt. 
Want ik heb thuis ook een 
computer die verbonden is 
met internet en voor zulke 
‘ingewikkelde’ zaken ga ik 
eerst altijd naar de website 
van Het Klokhuis. Met dat 
vrolijke melodietje als aanloop 
naar de uitzending over de 
deeltjesversneller zit de stem-
ming er meteen goed in. Twee 
pubers lopen over een pad 
met herfstbladeren tussen een 
schutting en een heg. ‘Vind je 
het niet fascinerend waar we 
vandaan komen?’ vraagt pu-
ber één met een lyrische stem 
en een dromerige blik aan de 
tweede puber. ‘Nee, we komen 
net van school, niks fascine-
rends aan.’ Verderop in de 
uitzending vertelt Bart Meijer, 
de enthousiaste presentator 
van Het Klokhuis, hoe je bij 
het binnenste van het binnen-
ste van al onze materie kunt 
komen: door het te slopen. 
Met een mes klieft hij in het 
restaurant waar ook de onder-
zoekers van het CERN lunchen 
een gekookt ei in twee stuk-
ken. Het Klokhuis is namelijk 
op visite geweest bij ’s werelds 
grootste deeltjesversneller een 
uitzending die u écht niet mag 
missen! 
(http://www.hetklokhuis.nl/
tv-uitzending/166/Deeltjesver-
sneller) 

Big Data verwacht in 2015
Terug in de collegebanken 
van het Nikhef toont Paul de 
Jong ons de grafieken met de 
meetresultaten van de afgelo-
pen jaren, en er is al heel wat 
bereikt. De deeltjesversneller 
ligt nu bijna twee jaar stil. 
De onderhoudswerkzaamhe-
den en verbeteringen aan de 
deeltjesversneller zijn bijna 
voltooid en in 2015 worden 
de ‘Big Data’ verwacht. Dat 
zijn geen reuzen, maar de 
resultaten van het onderzoek 
naar wat er via de frontale 
botsing van nucleaire deeltjes 
ontstaat. Want in 2015 gaat de 
deeltjesversneller pas écht op 
volle toeren draaien, vertelt 
De Jong, die ook nauw betrok-
ken is bij het onderzoek in het 
CERN. 
Dat het ook mis kan gaan 
illustreert hij met de foto die 
hij vervolgens op het beeld-
scherm klikt: die van een 
geknakte deeltjesversneller. In 
2008 bleek één stroomdraadje 
in een van de leidingen diep 
onder de grond niet goed 
geïsoleerd waardoor overver-
hitting plaatsvond.  Gevolg: 
een explosie en een gat in 
een deel van de 27 kilometer 
lange pijp van de deeltjes-
versneller. Maar ja, als je als 
geleerden uit heel de wereld 
jarenlang de koppen bij elkaar 
hebt gestoken om samen een 
deeltjesversneller te bouwen, 
dan laat je je op zoek naar het 
kleinste deeltje materie niet zo 
makkelijk uit het veld slaan. 
Zeker niet door een ongeluk 
met één slecht gesoldeerd 
draadje van een technicus of 
onderhoudsman die even zijn 
dag niet had. 
Aan het eind van de lezing is 
er gelegenheid voor vragen. 
Over de snarentheorie. Over 
donkere materie. Over quark-

deeltjes. Over zwarte gaten. 
En over wat het nu eigenlijk 
kost om zo’n deeltjesversnel-
ler te realiseren. Heel inte-
ressant allemaal, maar voor 
mij is de minilezing van 30 
minuten in de collegebanken 
ruim voldoende.

AMOLF
Ook al zit mijn hoofd vol met 
kennis over kosmische stra-
ling en over dat mysterieuze 
Higgs-deeltje, ik stap toch ook 
nog even bij Instituut AMOLF 
binnen, de buren van Nikhef. 
Het instituut is toonaange-
vend in de moleculaire fysica 
en heeft prachtige nieuwe 
huisvesting betrokken in het 
Science Park. 
Dat blijkt een goede zet, want 
dit wetenschapsbolwerk zit 
vol met ontspanning. Zoals 
dat experiment met vuur en 
muziek. Een student die ook 
heel verdienstelijk elektrische 
gitaar speelt, blijkt invloed 
te kunnen uitoefenen op een 
holle buis met gaatjes waar 
vuur uit komt. Bij een harde 
aanslag komen er vuurspu-
wers door kleine gaatjes 
tevoorschijn. En wanneer de 
wetenschappelijk onderlegde 
gitarist de snaren fluisterzacht 
beroert, worden de vuurspu-
wers weer waxinelichtjes. 
Echt begrijpen doe ik het niet, 
maar dat is ook niet nodig. Het 
volstaat om na alle vooraf-
gaande informatie wat te kun-
nen ontspannen. 
Buiten staat mijn fiets nog 
steeds tegen een boom en dan-
sen de gekleurde ballonnetjes 
opnieuw vrolijk in de wind. 
En terwijl ik de poorten van 
Amsterdam Science Park ach-
ter mij laat, weet ik het zeker: 
zonder de tip van die vriendin 
uit Amsterdam-Oost was dit 
verhaal er nooit geweest. #

Vuurspuwers op de open dag 
in het Science Park
U bent van harte welkom, gekleurde ballonnetjes dansen feestelijk in de 
wind, de zon schijnt vrolijk aan een strakblauwe hemel en de poorten van 
Amsterdam Science Park staan voor iedereen wagenwijd open. Deze tip 
kreeg ik zaterdag 4 oktober jl. vroeg in de ochtend van een vriendin uit 
Amsterdam-Oost, en dus zat ik ’s middags om 14.00 uur in de collegebanken 
van het Nikhef, het Nationaal instituut voor subatomaire fysica. Want zij 
wist dat ik iets had met deeltjesversnellers.

Tekst: Daan van Pagée    

Moleculaire fysica bij AMOLF

Wetenschap

De Kristallnacht was op 9 november 1938 in Duitsland.

Dit jaar herdenken we die op donderdag 6 november  
van 16.30 – 17.30 uur, bij het gedenkteken Muiderpoortstation, 
Oosterspoorplein.

Van Muiderpoort naar Westerbork: 
jaarlijkse Kristallnacht herdenking

Met sprekers, bloemen strooien, kaarsjes branden. Gebed voor de doden, 
minuut stilte. Napraten met drankje bij Post Oost (Dynamo, Wijttenbachstraat 34 hs).
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‘Jongens waren we, maar 
aardige jongens’

In de rubriek Sculpturen van Oost ditmaal ‘Titaantjes’ – het in brons gegoten 
beeld van die aardige jongens op dat bankje, van beeldhouwer Hans Bayens. 
Het beeld is uit 1971, en het staat in het Oosterpark. Het park dat in de 
novelle ‘Titaantjes’ van Nescio voorkomt.

Tekst en fotografie: Méland Langeveld

De novelle ‘Titaantjes’ opent 
met de klassiek geworden 
eerste zin:
‘Jongens waren we – maar 
aardige jongens. Al zeg ik ’t 
zelf. We zijn nu veel wijzer, 
stakkerig wijs zijn we, behalve 
Bavink, die mal geworden is. 
Wat hebben we al niet wil-
len opknappen. We zouden 
hun wel eens laten zien hoe ’t 
moest. We, dat waren wij, met 
z’n vijven. Alle andere men-
schen waren ‘ze’. ‘Ze’, die niets 
snapten en niets zagen. ‘Wat?’ 
zei Bavink, ‘God? Je praat over 
God? Hun warme eten is hun 
God.’
(...) Heele zomernachten 
stonden we tegen ’t hek van 
’t Oosterpark te leunen en 
honderd uit te boomen. Een 
heel kamerameublement zou 
je daaraan hebben kunnen 
verdienen, als je dat allemaal 
had kunnen onthouden. Er 
wordt toch zoveel geschreven 
tegenwoordig. Dikwijls waren 
we ook minder spraakzaam. 
Aan den rand van ’t trottoir 
zaten we tot lang na twaalven, 
zoo maar op de straatsteenen, 

en waren weemoedig en tuur-
den naar de klinkers, en van 
de klinkers naar de sterren.’

Desillusie
In de novelle ‘Titaantjes’ 
komen vijf jongens elke avond 
bij elkaar om te filosoferen 
over het leven. ‘Over wat het 
is en wat het had moeten zijn, 

en waarom de dikke heren 
met hun geld en dikke sigaren 
zoveel beter af zijn dan zij, 
maar ook of ze wel beter af 
zijn?’
Het thema van de ‘Titaantjes’: 
het ergste dat je kan overko-
men is je plaats innemen in de 
burgermaatschappij, en dat je 
daarmee toch een van de vele 

mannetjes wordt die je veraf-
schuwt. Maar ook de jongens 
eindigen zo. Behalve Bavink, 
die schildert een meesterwerk 
maar snijdt dit vervolgens aan 
stukken als hij ontdekt dat 
hij door dit schilderij bereikt 
wat de vrienden altijd hadden 
afgezworen: een succesvol en 
rijk man worden. Hij eindigt 
in een gekkenhuis. 
Nescio, die in feite ook zo’n 
burgermannetje was, geeft 
met het verhaal aan dat het 
bijna onvermijdelijk is zo’n 
burgermannetje te worden. 
‘Titaantjes’ schetst de desillu-
sie van vrienden die een eigen 
leven wilden leiden, maar die 
dit streven door allerlei maat-
schappelijke hindernissen niet 
kunnen waarmaken.
Het verhaal heeft als moraal 
dat ieder mens zich uiteinde-
lijk ten koste van zijn idealen 
aanpast aan de maatschappij, 
of hij wil of niet. ‘Titaantjes’, 
maar ook ‘De Uitvreter’ zijn 
een groot protest tegen de 
maatschappij, maar geven ook 
de tweestrijd weer tussen Nes-
cio (de schrijver) en Grönloh 
(directeur van de Holland-
Bombay Trading Company), 
die in een en dezelfde persoon 
het gevecht levert.

Aanstellerij
Nescio, het pseudoniem van 
Jan Hendrik Frederik Grön-
loh, betekent: ‘ik weet het 
niet’ of ‘ik wil het niet weten’. 
Grönloh werd op 22 juni 1882 
in Amsterdam geboren. Hij 

Op het bankje: Bavinck, Hoyer en Koekebakker

groeide op in Oost waar hij na 
de openbare lagere school in 
de Eerste van Swindenstraat 
naar de driejarige HBS aan de 
Mauritskade ging.
Zijn debuut ‘De Uitvreter’ 
kwam in 1911 in De Gids, 
‘Titaantjes’ verscheen daarin 
in 1915. De verhalen spelen 
zich af tussen 1900 en 1911. 
Nescio’s manier van schrijven 
– zijn directe en natuurlijke 
stijl – werd in die jaren niet 
gewaardeerd. Dit kwam naast 
zijn taalgebruik waarschijnlijk 
doordat hij niet altijd ‘godlie-
vend’ schreef en zijn spelling 
te modern was (i = hij, werti 
= werd hij, hatti = had hij). 
De literaire critici vonden het 
proza te aanstellerig. Waarde-
ring voor Nescio komt pas na 
de Tweede Wereldoorlog.
Nescio overleed in 1962.

Beeldhouwer Hans Bayens 
(1924-2003) ging in Amster-
dam naar het Barlaeus gymna-
sium en studeerde vervolgens 
aan het Instituut voor Schone 
Kunsten in Antwerpen. Hij 
werkte een tijdje in Parijs en 
vestigde zich in 1952 in Am-
sterdam waar hij tot zijn dood 
leefde en werkte.
Bekende werken van hem zijn 
de geschilderde portretten van 
Willem Drees, Kees Verwey, 
Geert van Oorschot en Wim 
Kan. Zijn belangrijkste beeld-
houwwerken zijn de beelden 
van ‘Titaantjes’, Theo Thijssen 
en Kees de Jongen, Multatuli, 
en Herman Gorter. #

Mijn Amsterdam Oost Dwars vraagt bewoners van Amsterdam Oost naar 
hun favoriete plekken in dit prachtige stadsdeel.

Tekst: Hella de Groot | Fotografie: Dineke Rizzoli

Sculpturen

René Becker (30) verhuisde anderhalf jaar 
geleden van Utrecht naar de Transvaalbuurt 
in Oost. Hij werkt als promovendus in de 
scheikunde bij de Universiteit van Amster-
dam op het Science Park. Over anderhalf 
jaar hoopt hij te promoveren op zijn proef-
schrift. 

Wat vind je van de buurt waar je woont?
De sfeer is heel prettig, gemoedelijk, er wonen 
allerlei mensen zonder probleem door elkaar. 
Een paar jaar geleden, toen ik nog een relatie 
had en in Utrecht woonde, ging ik in de Dap-
perbuurt op familiebezoek. Als ik dan in de 
Linnaeusstraat de Albert Heijn passeerde, dacht 
ik: in deze buurt wil ik wel wonen. En nu is dat 
inderdaad zo.

Wat betekent het Science Park voor je?
Het zit vlak bij de stad maar er is best veel 
natuur te vinden. Er zitten konijnen, reigers, 
eenden... maar voor mij is het Science Park in 
eerste instantie wel een werkplek. Ik blijf er wel 
eens langer als ik iets ga drinken met collega’s. 

Denk je al na over waar je zult werken als 
je bent gepromoveerd?
Nee, daar ben ik niet mee bezig, ik leef graag in 
het nu. Eerst moet dat proefschrift af! 

Als ik aan scheikunde denk, denk ik aan 
moeilijke formules... wordt het een dun
proefschrift?
Valt mee hoor, scheikunde is niet alleen 
formules maar ook formuléren. Ik doe veel 
laboratoriumproeven en ja, de resultaten moet 
je vaak weergeven in grafiekjes maar het is ook 
belangrijk om je bevindingen goed te formule-
ren, dus je hebt ook taal nodig. 

Wat is je favoriete stilteplek in Oost?
Goeie vraag! Ik ben nooit op zoek naar stilte. 
Als ik stilte zoek ga ik naar huis.

Favoriete eetgelegenheid in Oost
Mojo aan de Ringvaart is leuk. Het zit een 
beetje verborgen tussen de bomen, heel dorps. 
Meestal kook ik voor mezelf maar ik wil nog 
wel eens een maaltijd afhalen. Oost is echt heel 
goed voor afhaalmaaltijden. Thaicoon op het 
Beukenplein is de beste afhaal Thai die ik ken 
en verder kom ik graag bij Kediri, een Indisch 
tentje aan de Ringvaart. Lekker en goedkoop.

Favoriete winkels
Als je bedoelt kledingzaak, dan moet ik naar het 
centrum. In Oostpoort zit maar één zaak voor 
mannenkleding. Een van mijn favoriete zaken 
is Helal et Gida, een superleuke winkel waar ze 
van alles hebben, ook vreemde ingrediënten. 

Waar doe je je dagelijkse boodschappen?
‘Bij Dirk in de Pretoriusstraat.’

Hoe besteed je je vrije tijd in Oost?
‘De weinige vrije tijd die ik heb, besteed ik aan 
uitgaan met vrienden. Nee, aan sporten doe ik 
niet, daar heb ik een hekel aan.’

Lelijkste plek in Oost?
‘Die plekken onder het viaduct, bij de Linnaeus-
straat en bij het Beukenplein. ’

Heb je al een BN’er in Oost gespot?
‘Femke Halsema en Maxim Hartman, maar 
niet samen. Maxim Hartman zag ik in een roze 
sportbroek de Dirk uitkomen op de Pretorius-
straat, dat vond ik wel grappig. Nee, ik heb niets 
tegen hem gezegd want hij zag er niet uit alsof 
hij zin had in een praatje. Maar ik vind het een 
te gekke gast.’ #

‘Voor mij is het Science
Park in eerste instantie 
een werkplek’
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Achterafje in de 
Watergraafsmeer
De wetenschapsbunker uit 
de jaren zestig werd 20 jaar 
geleden nog als lineaire 
deeltjesversneller gebruikt 
en is pas recentelijk definitief 
gesloopt. Dit terwijl ’s werelds 
grootste deeltjesversneller, 
de 27 kilometer lange Large 
Hadron Collider (LHC) van 
het CERN, de Europese Raad 
voor Kernonderzoek, in het 
Zwitserse Genève gewoon 
wekelijks de onderzoeksresul-
taten naar het Science Park 
stuurt. Want waar de politiek 
en de overheid hun uiterste 
best doen om de grenzen van 
onze rechtsstaat te verdedigen 
en ons te beschermen tegen 
radicalen, zoeken wetenschap-
pers die grens juist op, in een 
poging erdoorheen te breken 
en het allerkleinste deeltje 
materie op te sporen. Zoals 
destijds, ergens op een achter-
afje in Watergraafsmeer, in 
een wetenschapsbunker, op 
zo’n plek waar je als gewone 
buurtbewoner niks te zoeken 
had. Nu, 45 jaar later, hebben 
de nieuwbouw, de bedrijfs-
panden en de woningen dit 
achterafgebiedje ook ontdekt. 
Zo kreeg het instituut AMOLF, 
toonaangevend in de molecu-
laire fysica, er een prachtige 
nieuwe huisvesting. Enig 
minpunt: het droevig stem-
mende uitzicht op een werk-
loze wetenschapsbunker uit 
de jaren zestig. 

De firma Beelen wist daar 
wel een oplossing voor. Of het 
nu gaat om de sloop van een 
fabriek of om het ontmantelen 
van een complete energie-
centrale. De klappen van hun 
sloophamers weergalmden 
soms zelfs in het weekend. 
Het Science Park in Water-
graafsmeer is springlevend, de 
bunker is verdwenen en de we-
tenschap is dichterbij dan ooit, 
de trein stopt er bijna voor de 
deur. Gewoon even met je eigen 
OV-chipkaart in- en uitchecken 
op Amsterdam Science Park. 

Wetenschap
Wanneer je wilt weten wat er 
allemaal in een zakje toma-
tensoep zit, kun je dat in de 
supermarkt op de achterkant 
van de verpakking lezen. (Om 
u een loopje naar de Appie te 
besparen, die ingrediënten 
zijn: aardappelzetmeel, toma-
tenpoeder (30%), suiker, zout, 
tarwebloem, gistextract, plant-
aardige olie, paprika-extract, 
gedroogde glucosestroop ui 
en specerijen, voedingszuur: 
citroenzuur: kruiden (bevat 
selderij), antiklontermiddel: 
siliciumdioxide, natuurlijke 
aroma.) 
Maar als je precies wilt weten 
wat er in het binnenste van 
het binnenste van het binnen-
ste van onze materie zit, dan 
ga je naar Zwitserland. Daar 
steken wetenschappers vanuit 
de hele wereld al jaren lang 
hun pientere koppen bij el-

kaar om fundamenteel onder-
zoek te doen naar elementaire 
deeltjes. Ze stoppen moleculen 
in een deeltjesversneller en la-
ten die op topsnelheid komen 
door ze in een cirkel van 27 
kilometer warm te laten draai-
en. Waarna diezelfde weten-
schappers een botsing creëren 
waarvan ze zelf niet precies 
weten wat die hen te vertellen 
heeft. Net als in de politiek, 
waar in de Tweede Kamer 
via de interruptiemicrofoon 
met eenzelfde soort techniek 
wordt gecommuniceerd: via 
botsingen. Zo’n confrontatie 
kan interessant zijn wanneer 
de samenleving er voordeel en 
profijt van ervaart.

Sporenonderzoek
Op 14 februari 2013 verscheen 
in de Volkskrant het bericht 
dat de deeltjesversneller in 
Zwitserland twee jaar met 
sabbatical was. De wereld 
draait door en dus worden, 
om bij de elementaire deeltjes 
van onze rechtsstaat te ko-
men, bepaalde delen van die-
zelfde rechtsstaat links- dan 
wel rechtsom in de politieke 
deeltjesversneller ingebracht 
om bijna met de snelheid van 
het licht via een oerknal weer 

uit elkaar te gaan. Uit de spo-
ren die zijn ontstaan door die 
oerknal kunnen we de eerste 
bouwstenen van onze samen-
leving opnieuw herkenen. Hoe 
deden die Neanderthalers dat 
toch communiceren met klan-
ken zonder betekenis? Ik voel 
me vandaag niet zo lekker, 
een andere keer graag, of heb 
je vandaag ook zin om wat 
anders te doen dan normaal. 
Wat een doorzettingsvermo-
gen, hoe vaak zal het niet mis 
zijn gegaan. Om het binnenste 
van het binnenste kenbaar te 
maken, even de juiste snaar te 
mogen raken: één verkeerde 
gezichtsuitdrukking en je kon 
een tik verwachten met die 
houten knots. En nergens een 
zakje tomatensoep te vinden 
met alle ingrediënten in zes 
verschillende talen op de ach-
terkant van de verpakking. 

iPhone makkelijk om van 
te houden
Nu, tienduizenden jaren later, 
hebben wij al die elemen-
taire bouwsteentjes van onze 
rechtsstaat, onze samenleving, 
al die klanken en trillingen, 
al die verbale daden van 
herkenning en waardering, 
verzameld in de Dikke van 

Dale. Neem nu een woord als 
dieet of smartphone. Hoe slim 
is dat? We laden onze iPhones 
met apps vol betekenis, zodat 
het voordeel van de Media-
markt zich razendsnel in alle 
richtingen kan verspreiden. 
We hebben dan ook écht iets 
te vieren! Want we weten het 
zeker: het kleinste deeltje zit 
op de bank, achter de buis 
in uw eigen woonkamer, en 
in de iPhone onderweg op 
de fietsmuziek. Het zit in de 
bomen van het Oosterpark, 
in de pillen van de Linnaeus 
Apotheek, in de nieuwste Mar-
lene Dumas-voortbrengselen 
aan hedendaagse kunst, in 
de halvemaans-trappen van 
het Tropenmuseum, ja dat 
kleinste deeltje zit zelfs in de 
Bonuskaart van de Appie bij 
het afrekenen van de levens-
middelen aan de kassa, piep, 
piep, piep...

Onderzoeksresultaten
De onderzoeksresultaten wor-
den rechtstreeks naar Spinoza 
gestuurd. Maar ook naar 
Rembrandt van Rijn, Immanuel 
Kant, Johann Sebastian Bach, 
John Locke, Karl Marx, Luther, 
Calvijn, Beethoven, Schopen-
hauer, Friedrich Nietzsche, 
Søren Kierkegaard, Vincent 
van Gogh, Franz Kafka, 
Charles Darwin, Dostojevski, 
Sigmund Freud, Albert 
Einstein, Dietrich Bonhoeffer. 
Naar Majoor Bosshardt samen 
met Herman Brood, naar de 
Onbekende Soldaat en natuur-
lijk naar Pippi Langkous, want 
die maakt van niks alles. 
Dus werken sommige weten-
schappers van het Nikhef, het 
Nationaal instituut voor sub-
atomaire fysica, die destijds 
volop hebben geëxperimen-
teerd op dat achterafje in die 
wetenschapsbunker in Water- 
graafmeer, nu enthousiast 
samen met wetenschappers 
van het CERN in Zwitserland.

Verse tomatensoep
De aantrekkingskracht van 
dat kleinste deeltje materie 
is reusachtig. Zo heeft Martin 
Lewis Perl, een Amerikaans 
natuurkundige met experi-
menteel pioniers onderzoe-
kers gedrag, er de Nobelprijs 
mee gewonen. Voor de ken-
ners: het gaat om het eerste 
deeltje van de derde generatie 
quark-leptonfamilie, ontdekt 
in 1976. Het bleek een nogal 
instabiel deeltje te zijn: stem 
ik op 18 maart 2015 bij de 
Provinciale statenverkiezin-
gen op GroenLinks of toch 
op de Partij voor de Dieren? 
Neem ik vandaag mijn 
paraplu mee, want het weer is 
gewoon weer zichzelf, of laat 
ik die paraplu thuis? Zelf 
tomatensoep maken is veel 
lekkerder dan soep uit een 
zakje, ten eerste zit er enige 
arbeid in, ten tweede worden 
er veel verse producten in 
gebruikt, ingrediënten van de 
Dappermarkt bijvoorbeeld. #

WetenschapDe deeltjesversneller uit 
de Watergraafsmeer
Maandenlang weerkaatsten tussen het Science Park, het Flevopark en tegen 
de lange muur van de Joodse begraafplaats aan de Valentijnkade de klappen 
van de sloophamers van de firma Beelen. Meters dikke muren met kluwen 
betonstaal getuigde van wetenschappelijke experimenten waar over was 
nagedacht.

Tekst: Daan van Pagée

Kogellagers in de wagentjes van het CERN

De aantrekkingskracht van 
dat kleinste deeltje materie 
is reusachtig
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‘Wereldverhalen in Nederland’, samengesteld 
door Carol Burgemeestre, Faouzia Daddah 
en Sten Fierant, uitg. Wijkalliantie en Stichting 
Voorbeeldprojecten, te bestellen via 
www.grootouderslezenvoor.nl. 

Je eerste verhaal hoor je vaak van opa of oma 
in het spannende donker voor het naar bed 
gaan of op een bankje in de zon. Zij herin-
neren zich die verhalen weer van hun ouders 
of grootouders. Wereldverhalen in Nederland 
heeft de mooiste verhalen van opa’s en oma’s 
in Nederland samengebracht in een boek. Die 
verhalen komen uit alle delen van de wereld. 
Wat een regenboog van culturen springt uit de 
verhalen naar voren! Als je ze gelezen hebt, is 
het of je een wereldreis hebt gemaakt.

Deze verhalen worden ook voorgelezen en 
verteld op scholen. Aicha el Aiz vertelde 
bijvoorbeeld alle verhalen van haar grootou-
ders uit Marokko aan haar zeven kinderen. De 
ouderen hadden veel fantasie en tijd om deze 
verhalen met elkaar te delen bij een vuurtje 
en lekker eten. Je had ook geen i-phone in de 
auto, dus tijdens lange reizen werden verha-
len verteld om de kinderen bezig te houden. 
En mooie verhalen vergeet je nooit!

Vertel het je kleinkinderen

‘Sprookjes van Andersen’, vertaling Tilly Marijn 
Mengelberg, illustraties Janusz Grabinski, 
Agon Elzevier, 1965. 
‘Andersen: Sprookjes en verhalen’, vertaling 
dr, Annelies van Hees, illustraties Jan Jutte, 
Lemniscaat, Rotterdam, 2014.

Vijftig jaar geleden won ik het sprookjesboek 
van Andersen bij een tekenwedstrijd. Jullie 
hebben vast wel eens gehoord van het sprookje 
van de kleine zeemeermin of de nieuwe kleren 
van de keizer. Veel kinderen kennen vandaag 
de dag deze sprookjes bijvoorbeeld van dvd’s 
van Walt Disney.

Nu, vijftig jaar later, zijn alle sprookjes van 
Andersen opnieuw uitgegeven en vertaald 
in modern Nederlands. Ik zie nu pas hoeveel 
ouderwetse woorden er in mijn oude sprookjes-
boek staan! Maar de thema’s van de sprookjes 
zijn van alle tijden. Zo is er een vlinder die 
maar niet kan kiezen welke bloem zijn part-
ner zal worden. Hij aarzelt en aarzelt en blijft 
tenslotte alleen achter. Als hij tegen het raam 
vliegt wordt hij een museumstuk! Hij vindt het 
natuurlijk niet prettig om met een speld vast te 
zitten in plaats van vrolijk door de lente te flad-
deren maar zegt als troost: het is vast net zoiets 
als getrouwd zijn, Dan zit je ook vast!

Het is grappig om te zien hoe de tekeningen 
van mijn oude sprookjesboek verschillen van 
die van nu. Janusz Grabianski tekende een 
dromerige romantische vlinder. De vlinder 
van Jan Jutte, die vijf jaar aan deze tekeningen 
gewerkt heeft, is een keurige meneer die zijn 
hoed afneemt om de klaproos te groeten terwijl 
hij door de lucht zweeft met enorme regen-
boogkleurige vleugels. Beide sprookjesboeken 
zijn een schatkamer van fantasie en genoeg om 
vele winters van te genieten! #

JEUGDVERHALEN

De illustraties van dit boek zijn gemaakt door 
verschillende kleinkinderen. Bij elk verhaal is 
weer een andere stijl van tekenen of schilde-
ren gebruikt. Zo kun je de spin Anansi op hon-
derden verschillende manieren afbeelden... #

‘Houtje en Blauwtje’, geschreven en geïllustreerd door 
Joke van Leeuwen, een gouden boekje, Rubenstein, 2014.

Ook schilderijen vertellen verhalen. Soms zijn die verhalen 
makkelijk te begrijpen. Een donker dreigend bos geverfd met 
dikke lagen olieverf in de herfst. Je kunt je zo verbeelden dat 
je tussen de rottende bladeren loopt. Maar andere schilderijen 
zitten vol geheimen die je niet meteen ontcijfert... Zo is er in 
een groot gebouw dat wij museum noemen een schilderij vol 
scheve geverfde stukjes hout. Allerlei mensen komen dagelijks 
kijken maar een van de houtjes is het zat om steeds bekeken 
te worden. Hij springt uit het schilderij en wil zelf kijken. 
Tenslotte ontmoet hij Blauwtje in een ander schilderij. ‘Je 
hoeft zeker nooit te vliegen,’ zegt Houtje, ‘omdat je zo bijzon-
der bent.’ ‘Maar ik wil het juist graag,’ zegt Blauwtje. ‘Doe 
het dan,’ zegt Houtje. Als ze de wereld gezien hebben, keren 
ze tenslotte weer terug in hun schilderijen. Een meisje gaat 
voor de tweede keer naar hun kijken en dit keer kijkt ze met 
andere ogen en ziet weer nieuwe dingen in het schilderij. Een 
prachtig boekje over kunst kijken voor alle leeftijden! #

Over een houtje dat uit 
een schilderij springt

Hoe ik per ongeluk 
een boek schreef

Sprookjes: 50 jaar geleden en nu

Coördinatie: Veronica van Roon

‘Hoe ik per ongeluk een boek schreef’, geschreven 
door Annet Huizing, Lemiscaat, 2014.

Katinka wil schrijfster worden. Haar hoofd zit boordevol 
verhalen maar ze weet niet hoe ze ze op papier moet krijgen. 
Haar overbuurvrouw, Lidwien is schrijfster en gaat haar hel-
pen. Katinka werkt op haar beurt in de tuin van Lidwien waar 
altijd genoeg te doen valt. Ze ontdekt hoe moeilijk maar ook 
wat een fantastische uitdaging schrijven is! Ze leert dat je een 
verhaal spannend kunt maken als je juist niet alles vertelt en 
net een paar kleine details van iemand beschrijft. Ook dat je 
soms streng moet zijn voor jezelf. Iets dat misschien in prach-
tige taal geschreven is en heel erg origineel, moet je soms toch 
schrappen omdat het niet in je verhaal past. Kill your darlings, 
heet dat in het Engels.

Steeds schrijft Katinka een stukje en levert Lidwien com-
mentaar. Dit wordt echter nergens saai of belerend. Dat komt 
omdat Katinka zo’n sterk eigenwijs karakter heeft en heel 
veel humor. Ze ontdekt dat Lidwien ook maar een gewone 
vrouw is die worstelt met dingen waar de meeste mensen mee 
worstelen, zoals een verloren liefde. Katinka heeft zelf haar 
moeder verloren toen ze drie jaar was. In haar stukjes gaat 
ze op zoek naar haar moeder en leert ze voor het eerst echt 
omgaan met dit verdriet. Daardoor kan ze ook accepteren dat 
ze van de nieuwe vriendin van haar vader mag houden die zo 
heel anders is dan haar moeder. Knap is, dat door de humor 
en eerlijkheid van Katinka, het boek niet makkelijk sentimen-
teel wordt, maar wel heel mooi en gevoelig geschreven is. En 
je krijgt zin zelf meteen aan de slag te gaan in het bijgevoegde 
schrift vol handige schrijftips,om jouw eigen verhaal te schrij-
ven! Een aanrader, ook voor elke schoolbibliotheek! #



Nummer 175DWARS DOOR DE BUURT#DWARS20    Ouderenadviesraad

De Amsterdamse begroting

Ten eerste de reorganisatie 
van het Amsterdamse bestuur-
lijk stelsel dat in 2015 zal zijn 
voltooid. Doordat er minder in 
de stadsdelen wordt afgehan-
deld, krijgt bijvoorbeeld de 
subsidieregeling van een voet-
balvereniging in Zuid-Oost nu 
aandacht in de gemeenteraad.
Een tweede oorzaak is de 
overdracht van zaken van het 
Rijk naar de gemeenten. Dat 
betreft voornamelijk zorgta-
ken en de ‘overdracht’ gebeurt 
op 1 januari 2015. Tegelijk met 
deze ‘decentralisaties’ wordt 
er ook bezuinigd. Vooral 
ouderen, gehandicapten, 
chronisch zieken, werkzoe-
kenden, ouders en kinderen 
met problemen en daklozen 
hebben nu meer met gemeen-
telijk beleid te maken. Het is 
logisch dat ondermeer de zorg 
die kwetsbare ouderen nodig 
hebben, in de gemeenteraad 
veel aandacht krijgt. Daarbij 
worden de door ‘Den Haag’ 
opgelegde bezuinigingen zo 
goed en zo kwaad mogelijk, 
ingepast.

Het Netwerk Ouderen 
AdviesRaden (NOAR)
Samen met de OAR-en , dus 
ook met ons uit het stadsdeel 
Oost, wordt er geprobeerd om 
de gemeenteraad er van te 
overtuigen, dat voor Amster-
damse ouderen zowel bij ‘Zorg 
en Welzijn’ als bij ‘Wonen’ en 
‘Koopkracht’, in de begroting 
extra geld beschikbaar gesteld 
moet worden. De gesprekken 
daarover, met verscheidene 
gemeenteraadsleden en wet-
houders zijn hoopgevend en 
dat geldt ook voor het deze 
zomer vastgestelde coalitieak-
koord. Er is zowel bij ‘zorg’ 
als bij ‘armoedebestrijding’ 
ruimte voor initiatieven. Dat 
is trouwens dringend nodig, 
want de rijksoverheid is 
voor ouderen met een laag 
inkomen op een ongehoorde 
wijze aan het bezuinigen. Wij 

Redactie: Ouderen Advies Raad | Fotografie: Dick Oosterbaan

Bij de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad valt op hoeveel er aan de 
orde komt. Het boekwerk is dikker dan ooit. Deze toename van de te behande-
len zaken heeft twee oorzaken.

noemen enkele voorbeelden: 
de nieuwe WMO (Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning) 
was aanleiding om 40% van 
de thuiszorg weg te bezuini-
gen, de ‘belastingaftrek’ die 
chronisch zieken en gehandi-
capten kregen, is afgeschaft 
en talloze tabellen die inzicht 
geven in de verplichte ‘eigen 
bijdragen’ zijn ‘aangepast’. 
De politici in Den Haag heb-
ben bovendien besloten, dat 
gemeenten niet langer aan 
mensen die langdurig een zeer 
laag inkomen hebben, een toe-
slag mogen geven. Voor oude-
ren is zodoende de plusvoor-
ziening niet meer toegestaan.                                                                                          
In sommige gevallen krijgt 
de gemeente van het Rijk een 
extra budget opdat er wat ge-
repareerd kan worden, maar 
dat is altijd minder dan het 
oorspronkelijke bedrag. 

Bij ‘Zorg en Welzijn’ heeft 
het NOAR samen met andere 
ouderenorganisaties van het 
Overleg Ouderenorganisaties 
Amsterdam (OOA) gepleit 

om ruimte te geven aan hen, 
die via de regeling ‘Persoons 
Gebonden Budget’ zelf wil-
len bepalen wie Hulp bij het 
Huishouden komt geven. Wij 
hebben voorts vooral aange-
drongen op het snel invoeren 
van het nieuwe beleid. In het 
coalitieakkoord is het beleid 
gericht op het in stand houden 
van de Hulp bij het Huishou-
den, worden de grote orga-
nisaties van zorg en welzijn 
kritisch benaderd en hebben 
nieuwe (buurt) initiatieven 
een kans om uit te groeien. 
Voorts bepleiten wij meer te 
gaan inzetten op kleinscha-
lig beleid. Mensen die naar 
een dagopvang gaan, moeten 
in het algemeen in de eigen 
buurt of wijk daarvoor terecht 
kunnen. 
Bij ‘wonen’ en ‘koopkracht’ 
heeft NOAR drie voorstellen 

Ouderenzorg

Inbreng van de OAR, op 8 oktober j.l.De Amsterdam-
mers van 65 jaar en ouder, met een inkomen beneden 
de 120% (de ‘doelgroepers’) krijgen terecht aandacht. Er 
zijn bij deze categorie mensen, die het redelijk redden. 
Anderen echter, redden het niet zonder extra steun.
Onze voorstellen gaan er van uit, dat zij, die chronisch 
ziek zijn of gehandicapt, door de gemeente bij de 
nieuwe regeling die in de maak is, een redelijke com-
pensatie krijgen nu de rijksregeling wegvalt. Wat betreft 
de huisvesting is er een probleem, dat onderbelicht is. 
Dat is nu voorstel 1.    

Er zijn (naar schatting) 2000 doelgroepers in Amsterdam 
die een huurquote hebben van 40% of meer. Dat zijn 
veelal ouderen, die de laatste vijf jaar noodgedwongen 
verhuisd zijn. Ons voorstel is: compenseer deze mensen, 
zodanig dat er maandelijks niet meer dan 40 % van het 
inkomen aan de kale huur (+ de subsidiabele service-
kosten) moet worden uitgegeven. Kosten zo’n 2 miljoen 
euro (naar schatting).  

U hebt onlangs te kennen gegeven het een goed idee 
te vinden om de doelgroepers te stimuleren om een 
aanvullende ziektekostenverzekering te nemen. Uw 
voorstel om daarbij geen de keus te geven, wijzen wij af. 
Ons voorstel is om aan de leden van de doelgroep een 
jaarlijkse bijdrage te geven van 100 euro per persoon 
indien zij kunnen aantonen, dat zij bij een zorgverzeke-
raar een aanvullende verzekering hebben afgesloten. 

Vrij veel ouderen (en anderen) besluiten om medische 
voorzieningen niet aan te schaffen en zodoende te be-
sparen op het ‘eigen risico’. Ons voorstel is om voor de 
doelgroep de risicobijdrage op nul te zetten en zodoende 
dit probleem op te lossen. De gemeente vergoedt dan 
datgene, wat niet in de Rijkszorgtoeslag wordt vergoed.

Wij zijn bereikbaar via e-mail: secretarisOARoost@gmail.com 
of telefonisch via 020-6943748 of 06-51196725.

• De Ouderen Advies Raad Oost (OAR-Oost) heeft binnen het Net-
 werk Ouderen Advies Raden (NOAR) in Amsterdam meegewerkt 
 aan een gezamenlijke inspraakreactie over de concept WMO-
 verordening 2015 van de gemeente Amsterdam. U kunt deze bij 
 ons opvragen!

• Heeft u via het WMO-loket problemen bij een woningaanpassing? 
 Dan horen wij dat graag van u telefonisch of via de mail.

• Op vrijdag 3 oktober jl. stonden wij op de informatiemarkt 
 Watergraafsmeer in de Koningskerk, Van ’t Hofflaan 20 om u 
 persoonlijk van advies te voorzien. Voor een afspraak kunt 
 u contact met ons opnemen.

• In Oost zijn diverse ‘Buurtkamers’ waar informatie over onder
 meer Wonen en Zorg wordt uitgewisseld door en voor bewoners, 
 zoals vanaf 3 november 2014 op maandagochtend van 10.30 tot 
 13.00 uur (met lunch) en op woensdag-, donderdag- en vrijdag-
 ochtend van 10.00 tot 12.00 uur in het Willem Dreeshuis, Hugo 
 de Vrieslaan 65, 1097 EG Amsterdam-Watergraafsmeer.

• Maar ook in het Oostelijk Havengebied op woensdag en vrijdag 
 van 10.30 tot 12.30 uur bij BuurtSoos Java-eiland, ‘The Gastrobar’
 Sumatrakade 613, 1019 PS Amsterdam, ingang Kratontuin.

• De OAR-Oost komt eenmaal per maand plenair op de eerste 
 donderdag van de maand bijeen in het Stadsdeelhuis, Oranje 
 Vrijstaatplein 2. Dus op 6 november as om 14.00 - 16.00 uur.

• De vereniging OAR-Oost is op zoek naar nieuwe (aspirant) leden 
 en een voorzitter. Heeft u belangstelling meldt u dan bij ons aan!

Het deze zomer vastgestelde coalitieakkoord, is hoopgevend

De OAR bij de informatiemarkt in Watergraafsmeer op 3 oktober jl.

ingediend bij de gemeente-
raad. (Zie kadertekst)

Slot opmerking 
Velen vragen zich af wat er 
nog in de stadsdelen wordt 
uitgevoerd. Immers, het 
dagelijks bestuur van de 
stadsdelen heeft nog maar een 
beperkt aantal bevoegdheden 
en wordt nu aangeduid met 
de naam ‘bestuurscommissie’. 
Bij de discussie in de gemeen-
teraad over de begroting 
van de zorgtaken kregen de 
toehoorders een indruk hoe 
er gewerkt gaat worden. Alles 
wat veel geld kost wordt in de 
gemeentebegroting opgeno-
men en daarover beslist dus 
de gemeenteraad, terwijl de 
meeste zaken, die door buurt-
genoten of familie, al dan niet 
in samenwerking met de lo-
kale overheid gebeuren, in de 
stadsdelen hun basis behou-
den. Kortom, de actieve men-
sen in de stadsdelen kunnen 
doorgaan met hun buurtiniti-
atieven en plannen, vindt men 
in de gemeenteraad. Daarvoor 
krijgen de bestuurscommis-
sies een (bescheiden) budget.                                                                                              
Wie goed oplet, ziet echter 
een kloof ontstaan. Op het 
stadhuis denkt men vooral de 
burgers te kunnen stimuleren 
om ‘zorg’-taken op zich te 
nemen of om mee te werken 
aan de verbetering van de  on-
derlinge contacten in de eigen 
buurt. Dat leidt dan tot een 
optimale ‘dragende samen-
leving’. In de stadsdelen zijn 
echter niet alleen vrijwilligers 
actief die ‘zorg’-taken op zich 
nemen of zich inzetten voor 
meer buurtcohesie! Daar wor-
den ook kleinschalige buurt-
ondernemingen gesteund, 
vooral als zij er op gericht 
zijn, betaald werk te schep-
pen. En er zijn daar talloze 
groepen, die kritisch staan 
tegenover het stedelijk beleid, 
maar desondanks in het 
stadsdeel als een waardevol 
onderdeel van de samenleving 
beschouwd worden. Het is te 
hopen, dat de gemeenteraad 
zich gaat realiseren hoe veel 
vernieuwende initiatieven 
in de buurten en wijken van 
Amsterdam al tot stand zijn 
gekomen. We moeten ze maar 
eens uitnodigen! #
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Agenda

Alle Buurtpunten in Oost
Het Buurtpunt is er voor alle 

vragen waar u alleen niet 

uitkomt. Ook voor informatie 

over vrijwilligerswerk, activi-

teiten in de buurt, mantelzorg-

ondersteuning.

Dapperbuurt

Buurtpunt Dapperpunt 

De Gooyer, Von Zesenstraat 298, 

woensdag 10.00-11.30 uur

AvondBuurtpunt Post Oost 

Wijttenbachstraat 36, 

1e en 3e dinsdag van de maand

Transvaalbuurt

Buurtpunt Transvaal, 

Hofmeyrstraat 67, 

vrijdag 10.00-12.00 uur

Oosterparkbuurt

Buurtpunt Kastanjehof, 

Kastanjeplein 60, 

dinsdag 12.30-15.30 uur

Buurtpunt Oosterpark,

’s Gravesandeplein 19, 

ma t/m vrij 9.00-12.30 uur

Watergraafsmeer

Buurtpunt Het Brinkhuis, 

Landbouwstraat 63, 

dinsdag 15.00-16.30 uur

Buurtpunt Watergraafsmeer, 

Kamerlingh Onneslaan 34 hs, 

donderdag 9.30-11.30 uur 

Buurtpunt ’t Hoeckhuys, 

Fizeaustraat 3, 

dinsdag 13.00-14.30 uur

Mantelzorg Lunchroom
3e dinsdag van de maand 

in servicepunt Kraaipan, 

Hofmeyrstraat 67

7 november

Dag van de Mantelzorg Oost: 

ontspannende dag voor mantel-

zorgers uit Amsterdam Oost.

18 november

U zorgt voor iemand; wie is er 

voor u?

16 december

Omgaan met stress

12.00-14.00 uur (gratis)

info: Marike Soeterik van Dynamo

telefoon 020 46 09 330

msoeterik@dynamo-amsterdam.nl 

Alzheimer Café
2e dinsdag van de maand in Grand 

Café Frankendael, Middenweg 116

11 november

Dementie en de beleving ervan, 

met ervaringsdeskundigen

9 december

Onvergetelijk Stedelijk: genieten 

van kunst en cultuur

19.30- 22.00 uur (gratis)

info: Femke Schuiling van Dynamo

telefoon 06 38 77 75 78

fschuiling@dynamo-amsterdam.nl

Voor alle activiteiten van Dynamo

zie www.dynamo-amsterdam.nl

telefoon 020 46 09 300

info@dynamo-amsterdam.nl

Kraaipanfeestweek in Transvaalbuurt

Het omvat twee blokken met 
55+woningen, 5 groepswo-
ningen van Cordaan met elk 
6 bewoners met dementie, 
de woongroep Kraaipanoase 
voor mensen met gevoeligheid 
voor schizofrenie, dagopvang 
van Dynamo en ZGAO voor 
oudere bewoners met klachten 
van vergeetachtigheid of een 
lichamelijke beperking, de 
basis voor wijkverpleegkundi-
gen van Cordaan en een door 
Dynamo beheerd wijkservice-
punt.

Ontmoetingsplek
Het wijkservicepunt is een 
ontmoetingsplek voor de buurt, 
maar  vooral bedoeld om 
mensen langer thuis te laten 
wonen. Bewoners vinden in 
het wijkservicepunt ontmoe-

Club Info is de plek in Am-
sterdam Oost waar jij met je 
vragen over allerlei onder-
werpen terecht kunt. Heb je 
vragen over onderwerpen die 
je thuis of in je vriendenkring 
niet kan bespreken, maar wil 
je hier wel graag antwoord 
op? Of heb je vragen over een 
stage en/of een bijbaantje? Op 
onze website vind je antwoord 
op de meeste vragen. Zit jouw 
antwoord er niet bij of heb je 
meer informatie nodig? Stel 
jouw vraag dan op onze web-
site of kom langs.
Spreekuren Club Info: dinsdag 
en donderdag van 14 – 17 uur, 
woensdag van 16 – 19 uur.

Nieuw: Geld spreekuur 
bij Club Info
Sinds kort zijn we op don-
derdag gestart met een Geld 
spreekuur, samen met col-
lega’s van de jongerenschuld-
hulpverlening van Dynamo. 
Kom je vaak niet uit met je 
geld? Heb je schulden of heb 
je vragen over hoe je het beste 
met je geld om kunt gaan? 
Kom dan op donderdag tussen 
15 en 17 uur naar Club Info.

e-mail: clubinfo@dynamo-
amsterdam.nl 
Facebook: Club Info Dynamo
Twitter: @ClubInfoDynamo
website: www.dynamojonge-
ren.nl #

Welkom bij 
Club Info

Van maandag 17 t/m zondag 23 november

De Kraaipan is een complex (nieuwbouw en renovatie) in de Transvaalbuurt 
dat in fases vanaf het voorjaar 2013 werd opgeleverd. Het is een bijzonder en 
mooi gebouw dat heel goed past in de buurt. Inmiddels heeft de Kraaipan de 
Zuiderkerkprijs gekregen en is genomineerd voor de Nieuwbouwprijs.

ting, activiteiten, maaltijden en 
hulp. Dagelijks kan men bin-
nenlopen voor een kopje koffie, 
een krant lezen of een boek 
lenen uit de buurtboekenkast. 
Buurtbewoners koken vier keer 
in de week voor andere buurt-
bewoners. Iedereen is welkom 
om aan te schuiven. Er wordt 
van alles georganiseerd, van 
Nederlands les, post sorteren,  
gym tot een kledingruilbeurs. 
Bewoners mogen zelf ook met 
ideeën komen. De Kraaipan is 
er voor en door de buurt. 

Kraaipanfeestweek
In het afgelopen jaar is de 
Kraaipan steeds bekender ge-
worden. Om deze bekendheid  
te vergroten en om te vieren 
dat het complex ruim een jaar 
bestaat, vinden in de Kraaipan 

in de week van maandag 17 t/m 
zondag 23 november bijzon-
dere activiteiten plaats. 
Enkele onderdelen van het 
programma in de Kraaipan-
feestweek: een keer lekker eten 
met je handen in een speciaal 

fingerfood Buurtrestaurant, 
Bingo met liedjes in plaats van 
nummers, voorlichting over 
veiligheid in en rond het huis, 
inloop in de zorgwoningen, 
Rollatormiddag, informatieac-
tiviteiten rond dementie. En 
onder voorbehoud: high tea, 
verwenmiddag, open les yoga 

en aftrap van het 5de Buurtres-
taurant per week (voor 55+ers). #

Het volledige programma kunt 
u vanaf 10 november op de 
website van Dynamo vinden.
www.dynamo-amsterdam.nl

Officieel geopend
Donderdag 23 oktober opende 
peuterschool De Dapper of-
ficieel haar deuren. Kinderen 
van de peutergroepen, hun 
ouders en andere geïnteres-
seerden waren erbij. Het was 
een feestelijke opening met 
muziek voor de peuters en 
kleuters een rondleiding door 
de school voor ouders en geïn-
teresseerden en een gezonde 
lunch gemaakt door Fifteen en 
ouders. 

Peuterschool
Peuters kunnen in de eigen 
vertrouwde buurt naar de 
peuterschool, ondergebracht 
in basisschool De Dapper. 
Samen leren en spelen vanaf 
2,5 jaar. Met extra aandacht 
voor taal, maar daarnaast ook 
veel vrij spelen, spelletjes doen, 
bewegen en zingen: alles wat 
een kind nodig heeft om zich 
optimaal te ontwikkelen. De 
peuterschool biedt niet al-
leen een flexibele vorm van 
opvang in eigen buurt maar is 
een goede voorbereiding op de 
basisschool. 
Kinderen gaan twee dagdelen 
gratis naar de peuterschool 
en er zijn extra betaalbare 
opvangmogelijkheden voor 
ouders die werken  Kom samen 
met uw kind langs en laat u 
informeren over wat de peuter-
school voor u en uw kind kan 
betekenen.

De eerste peuterschool in Oost

Basisschool De Dapper 
op weg naar de alles-in-een-
school
Basisschool De Dapper is volop 
in beweging en gaat met haar 
tijd mee op weg naar een alles-
in-een-school. Kinderen van 
2½ tot 4 jaar kunnen spelen 
en leren in de eigen buurt in 
de peuterschool. Maar ook 
na schooltijd zetten Dynamo 
en de basisschool De Dapper 
een nieuw concept neer in de 
Talententent XL, dat educatie, 
talentontwikkeling en opvang 
combineert voor alle kinde-
ren van de school. We spelen 
daarbij zoveel mogelijk in op 
de behoeftes van ouders. De 

school heeft een continurooster 
tot 14.00 uur. Aansluitend kun-
nen de leerlingen van de basis-
school meedoen aan cursussen 
op het gebied van kunst en 
sport die allemaal in de school 
plaatsvinden. Dynamo verzorgt 
het half uurtje opvang voor de 
start van de cursussen, zodat 
ouders daarvoor  niet naar 
school hoeven te komen. En als 
er na de cursus nog behoefte is 
aan opvang kunnen de kinde-
ren naar ‘de Huiskamer’. Dit 
is een flexibele inloop waar 
ouders hun kinderen per dag 
voor kunnen inschrijven. Bo-
vendien organiseren we samen 
met ouders en buurtbewoners 
workshops, waar iedereen 
rondom de school zijn kennis 
en ervaring met de kinderen 
deelt. Ook voor de ouders is er 
een nieuw educatief aanbod. 
Vier keer per jaar organiseren 
we ‘Dappercolleges’ (informa-
tieavonden) over school en 
opvoeding voor alle ouders uit 
de buurt. #

Meer info
Bel of mail Margriet Batstra 
van Dynamo, 06 45 13 47 77, 
mbatstra@dynamo-amster-
dam.nl. Neem een kijkje in de 
nieuwe peuterschool. Bekijk 
het filmpje via: www.dynamo-
amsterdam.nl/peuterschool. 
Of kijk op www.samentussen-
amstelenij.nl/basisschool-de-
dapper/

Peuterschool De Dapper is de eerste peuterschool in Amsterdam Oost. 
Het is één van de pilots die dit jaar in alle stadsdelen van start gaan. De peuter-
school is een mix van voorschool en opvang voor kinderen van 2½ tot 4 jaar. 
Peuters kunnen hier spelen en leren in de eigen buurt en hebben een soepele 
overgang naar de basisschool. Peuterschool De Dapper is gehuisvest in basis-
school De Dapper in de Pieter Nieuwlandstraat 3.
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ComputerLoods, Steve Bikoplein 2 1092 GN Amsterdam Tel.: 020 4609339

ComputerLoods

 “creatief-team”

Pos
ters

Steve Bikoplein 2
1092 GN Amsterdam
020-460 93 39
balie@computerloods.nl 
Openingstijden 
maandag t/m donderdag 
10.00 tot 17.00 uur

CREATIEF-TEAM: Flyers ontwerpen!!!
Dat kan goedkoop bij het CREATIEF-TEAM van Computerloods. Wij zijn o.a. 
gespecialiseerd in het maken van: Flyers, Visitekaartjes, Posters, Menukaar-
ten, Party- en Eventflyers etc.
Zoek je ons?! Kom dan langs bij Computerloods!

Voor Info en Prijzen graag bellen of mailen.
Wij zijn te bereiken van maandag t/m donderdag van 10:00-17:00

Specialisten in mens- 

en milieuvriendelijke 

producten

Ekodis Natuurvoeding
Beukenplein 73, 1092 BB Amsterdam

020 6946327

Armanda van den Engh
Praktijk voor Integrale Huid- en Lichaamsverzorging

Innerlijke en uiterlijke schoonheid: 
‘het ware gezicht’

• Gezichtsbehandeling
• Harsen
• Acnebehandeling

• Lichaamsmassage
• Manicure
• Energetische behandelingen

2e Oosterparkstraat 178 D, Amsterdam, 
020 - 694 44 58, www.armandavandenengh.com,

a.vandenengh@zonnet.nl

Om de drempel te verlagen 
voor kleine VvE’s om aan de 
slag te gaan, heeft WSWonen 
Oost in samenwerking met het 
Duurzaam Energieloket een 
invul-meerjarenonderhouds-
plan (MJOP) en stappenplan 
ontwikkeld, die u gratis mee 
naar huis kunt nemen. De eer-
ste 50 deelnemers krijgen een 
kortingsbon van 10% aangebo-
den door de Gamma Amster-
dam-Overamstel (Spaklerweg), 
zodat u direct aan de slag kan 
gaan met het isoleren van uw 
woning.

Inschrijven voor de work-
shop ‘groen’ MJOP
> 26 november, 19.00 - 21.00 
uur, Wijttenbachstraat 36hs, 
Post Oost (toegespitst op VvE’s 
met enkel glas)
> 10 december, 19.00 - 21.00 
uur, Wijttenbachstraat 36hs, 
Post Oost

Workshops energie besparen voor VvE’s

Redactie: Wijksteunpunt Wonen

Alle VvE-leden kunnen zich 
gratis aanmelden via oost@ws-
wonen.nl of via 020-4620330. 
Bij te veel inschrijvingen gaan 
wij ons best doen deze work-
shop nogmaals te organiseren! 

In de workshop komt o.a. 
aan bod:
• Isoleren van de schil
• Vervangen van installaties
• Simpele bespaartools
• Zonnepanelen
• Besluitvorming in de VvE
• Financieringsmogelijkheden
 (o.a. voordelige leningen)
• Het opstellen van een ‘groen’
 MJOP

In de workshop wordt een 
onderscheid gemaakt tussen 
maatregelen die u individueel 
en collectief kunt treffen in 
uw woning/VvE. Alle eigenaar-
bewoners en bestuurders van 
VvE’s uit Amsterdam Oost zijn 

welkom. Alle VvE’s uit Oost 
krijgen een USB-stick mee naar 
huis met daarop het invul-
MJOP met het stappenplan. Op 
de USB stick staan ook andere 
nuttige tips en tricks om ener-
gie te besparen.

Algemene informatie-
avonden voor VvE’s
Naast deze workshops organi-
seren wij ook gratis algemene 
informatieavonden over het 
reilen en zeilen van VvE’s, 
waarvoor u zich ook nog steeds 
kunt aanmelden op bovenge-
noemd emailadres/tel.nr. Deze 
avonden zullen plaats vinden 
op 12 november en 3 decem-
ber, eveneens in ‘Postoost’, 
Wijttenbachstraat 36-H. Het 
programma is beide avonden 
hetzelfde. Aan de orde komen 
onder meer het beheer, het 
voeren van de administratie, 
het maken van een begroting, 

het opstellen van een MJOP en 
het vormen van een reserve-
fonds. Ook wordt aandacht 
besteed aan de besluitvorming 
binnen uw VvE, met uitleg 
over de daarbij behorende 
wet- en regelgeving. 

Tijdens deze algemene  infor-
matieavonden biedt het Wijk-
steunpunt Wonen Oost aan een 
beperkt aantal VvE’s tevens de 
mogelijkheid tot een indivi-
dueel begeleidingstraject om 
de organisatie van uw VvE op 
orde te krijgen. Deze trajecten 
worden verzorgd door VVE-
gemak. Van de deelnemende 
VvE’s wordt een eenmalige 
eigen bijdrage gevraagd van 
e 50,00. De begeleiding start 
met een intakegesprek waarin 
wordt besproken waarmee de 
VvE c.q. het actieve (bestuurs)
lid geholpen wil worden. Na 
afloop van het traject zijn de 
leden van de VvE voorzien van 
praktische adviezen en tools 
om de VvE goed te laten functi-
oneren. #

Nog vragen?
Mocht u na de workshop/

informatieavond nog vragen 
hebben over het MJOP of 
specifiek advies willen krijgen 
dan kunt u langs komen op 
onze wekelijkse woonspreek-
uren (maandag 19-20 uur en 
woensdag 9-12 uur), of contact 
opnemen via oost@wswonen.nl 
of op nummer 020-4620330. #

Zie voor meer informatie onze 
website: www.wswonen.nl

Data voorlichtingen:
12 november - activering VvE
3 december - activering VvE
10 december - groene VvE
Alle voorlichtingen starten om 
19.30 uur (inloop vanaf 19.00 
uur) op locatie Postoost 
Wijttenbachstraat 36 hs.
Wilt u een van deze voorlich-
tingen bijwonen, meldt u zich 
dan aan via oost@wswonen.nl 
of 020-4620330.

Maak een ‘groen’ meerjarenonderhoudsplan

‘Kon ik maar wat
vaker mezelf zijn’
Help jij mij vooruit?

www.deregenboog.org/vrijwilligerswerk-amsterdam

Dwars zoekt altijd nieuwe 
vrijwilligers...
natuurlijk buurtgenoten die 
willen schrijven, die willen 
fotograferen...
maar vooral zoeken we nu een
boekhouder en versterking 
voor de kernredactie...

meld je aan: 06-42807805 of 
dwarskrant@gmail.com 

#DWARS

Wijksteunpunt Wonen Oost (WSWonen Oost) organiseert op 26 november 
en 10 december een tweetal workshops energie besparen voor kleine VvE’s. 
In de workshop krijgt u o.a. uitleg over woningisolatie, zonnepanelen en 
financieringsmogelijkheden.
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ma Taalwijzer spreekuur 
communicatietraining 
NL tussenstap 
Workshop voor o.a. zorg/huurtoeslag 
Wijksteunpunt Wonen spreekuur  

09:30 - 12:00 
10:00 - 11:30 
13:00 - 16:00 
13:30 - 15:30 
19:00 - 20:00 

di Taalwijzer spreekuur 
beweegcoach (op afspraak) 
wandelgroep 
sollicitatietraining 
Club Info – Jongereninformatie en Advies 

09:30 - 12:00 
09:00 - 13:00 
10:00 - 11:30 
13:00 - 15:00  
14:00 - 17:00 

wo 
 

Wijksteunpunt Wonen spreekuur 
vaktaal (NL op de werkvloer) 
NL voor gevorderden  
beweegcoach (op afspraak) 
‘slim zoeken naar een woning’ inloop 
Club Info – Jongereninformatie en Advies 

09:00 - 12:00 
09:30 - 11:30 
09:30 - 11:30 
13:00 - 17:00 
14:00 - 16:30 
16:00 - 19:00 

Zoek je informatie over activiteiten, cursussen en vrijwilligers-
werk? Vraag het bij de balie of maak een afspraak met een 
Post Oost adviseur. 

do sollicitatietraining 
sollicitatiewerkplaats 
workshop presenteren (3e donderdag) 
organisatieadvies non-profit (oneven weken) 
Club Info – Jongereninformatie en Advies 
Club Info - Geld spreekuur 

09:30 - 12:30 
13:00 - 15:00 
13:00 - 17:00 
13:30 - 15:00 
14:00 - 17:00 
15:00 - 17:00 

vr NL voor hogeropgeleide Engelstaligen 
Geheugen van Oost inloop en fotoclub 
UWV netwerkgroep 55+ 

09:30 – 12:00 
13:00 - 15:30 
13:30 - 16:30 

 
 
Verder: 
 Open Leercentrum Oost: 

Zelf werken aan je taal- of computervaardigheid 
ma, do, vr 9:30 - 11:30; di 11:30 - 13:30 uur 
 

 Taalwijzer telefonisch spreekuur: ma en di 9:30 - 14:00 uur 
 

 Vrijwilligersuitzendbureau:  
elke werkdag van 09:00 tot 17:00 
 

 Dappertafel bewonersprojecten: Zie website! 
 

BETER CONTACT MET JE KLANT/COLLEGA? 

Doe mee aan onze Communicatietraining (gratis, 3 
lessen) of Presentatieworkshop (€5, 1 middag).  
Leer hoe je nu overkomt en wat je hier nog aan kunt 
verbeteren! Meer info bij balie Post Oost. 
Meer info bij Post Oost. 

Ingrediënten voor een uien-
soep voor 4 personen
•	500/750	gram	uien
•	half	afgebakken	baguettes	
 (te koop bij supermarkt)
•	belegen	geraspte	48	+	kaas	
•	knoflook(poeder)	of	een	
 teentje knoflook
•	tijm	(vers	of	uit	een	potje)
•	dragon	(vers	of	uit	een	potje,	
 optioneel)
•	rode	wijn	(voor	kleuring)
•	1	blokje	groentebouillon
•	water
•	l	à	2	eetlepels	bloem
•	halve	of	1	eetlepel	bruine	

 suiker
•	enkele	laurierblaadjes	
•	roomboter,	scheutje	zonne-
 bloemolie (om te voorkomen 
 dat boter verbrandt)
•	Worcestersaus
 
Broodje
•	Verwarm	het	half	afgebak-
 ken brood in de oven volgens
 de aanwijzingen op de 
 verpakking
•	Snijd	het	brood	in	dunne	
 plakjes
•	Leg	de	geraspte	kaas	erop	
•	Zet	het	brood	onder	de	

 (oven)grill, blijf erbij tot het 
 gaar is
•	Haal	de	bakplaat	met	brood	
 van de grill en snijd de stuk-
 jes brood los

Soep
•	Schil	de	uien,	snijd	ze	door	
 midden en daarna over-
 dwars zodat je halve boogjes 
 krijgt
•	Doe	de	roomboter	in	de	pan	
 met een scheut zonnebloem-
 olie in pan, uien erbij, 
 15 minuten fruiten: beurte-
 lings omroeren en in de pan 
 laten pruttelen
•	Voeg	1/5	eetlepel	bruine	
 suiker, tijm en laurierblaad-
 jes toe en roer om
•	Schep	4	eetlepels	bloem	door	
 het mengsel en laat dit een 
 paar minuten garen 
•	Voeg	ongeveer	1	liter	water	
 toe en enkele flinke scheuten 
 rode wijn 
•	Doe	er	0,5	a	1	blokje	bouil-
 lon, 1 mespuntje knoflook
 poeder (of teentje knoflook), 
 1 scheutje Worcestersaus en 
 eventueel wat dragon bij
•	Voeg	peper	en	zout	toe

Laat de soep op laag vuur een 
half uur verder garen en roer 
af en toe door. Desgewenst 
water, wijn, bloem en andere 
ingrediënten opnieuw toevoe-
gen. Serveer de soep in kom-
metjes met daarin het broodje 
geraspte kaas #

Om te huilen (zo lekker)

Uiensoep maken betekent vaak: huilen. Wil je voorkomen 
dat je door een waas van tranen niet meer ziet wat je aan het 
snijden bent, zet dan een duikbril op.

#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 mailadres.

Een uitdagende functie, betekenisvol 
werk bij een professionele en ambitieuze 
organisatie met jarenlange ervaring op 
het gebied van thuisles.Meer info, ben je 
geïnteresseerd of heb je vragen, neem 
dan contact op. We zien er bijzonder naar 
uit om kennis met je te maken! maaike@
abcamsterdam.org, 020 - 320 27 10.

Schminken
Klein maar knus Poppentheater zoekt 
mensen die kinderen kunnen en willen 
schminken. Er zijn voorstellingen op 
woensdagen (14.00 uur en 15.30) en 
op zondagen (10.30 en 12.00 en 14.00 
en 15.30). Je krijgt begeleiding bij het 
schminken. Reactie naar Poppentheater 
Koos Kneus, Iepenplein 40, 1091 JR 
A’dam, 020 - 692 85 32, kooskneus@
kooskneus.nl. 

Rommelmarkt
Iedere 1e dinsdag van de maand orga-
niseert het Flevohuis van 10.00 – 15.00 
uur een rommelmarkt in de recreatie-
ruimte van Flevopoort – Kramatplantsoen 
101 (Indische Buurt). De opbrengst is 
bestemd om de jaarlijkse Boerderijdagen 
voor de bewoners mogelijk te maken. 
Kom ook eens kijken en genieten – de 
koffie staat klaar !

Gezocht
Het boekje ‘Rondje stadsdeel’, een uitgave 
van stadsdeel Oost/WGM uit 2002.
Daarin worden 14 monumenten uit het 
stadsdeel beschreven. Het losbladige 
boekje in een harde kaft was een relatie-
geschenk van het stadsdeel. Beloning 10 
euro. e-mail: albertvandervliet@ymail.com.
 
Alzheimer
Het Alzheimer Advies en Klachtenbureau 
is opgericht om ervaringsdeskundig-
heid in te zetten voor familieleden en 
patiënten met de ziekte van Alzheimer 
en andere vormen van dementie. En om 
problemen in de zorg te inventariseren. 
Het A.A.K. is gevestigd in De Meevaart, 
Balistraat 48A. U kunt telefonisch afspre-
ken voor maandag of vrijdag tussen 19 
en 21 uur: 06-22023120.

Te Koop
Enkele antieke typemachines; 2 Saab 
wieldoppensets; Lister 3cylinder startmo-
tor; 3 Originele stalen jerrycans; Rotan 
kuip-armleunstoel; 31 Hongaarse Vinyl 
LP’s/DLP’s en zeilboot Laser 1 Standaard 
met trailer.
06 - 18 11 70 76 of mihando@xs4all.nl

Koorleden gezocht
Vrouwenkoor Women’s Company zoekt 
nieuwe leden! We zingen klassiek, licht 
en wereldmuziek. Je bent welkom op 
donderdag in november om 20.15 uur 
in de Muiderkerk t.o. Tropenmuseum. 
www.womenscompany.nl. 

Koorleden gezocht
Gezellig koor heeft plek voor nieuwe 
leden, alle stemmen welkom. Op de 
donderdagavond wordt er gerepeteerd 
van 20.00 tot 22.00 uur, in de Kraaipan, 
Hofmeijerstraat (Transvaalbuurt). 
Repertoire is zeer divers : wereld, mooie 
pop, gospel, licht klassiek, etc. 
Voor meer info: bel dirigente Juliska Yonne, 
tel. 020 - 497 60 43.

Vrijwilligerscoördinator
Het ABC (Amsterdams Buurvrouwen Con-
tact) zoekt Vrijwilligerscoördinatoren (v).
Vrijwillig, minimaal 1 dagdeel per week. 

Receptuur: Birgit Prinz | Tekst en foto: Hella de Groot
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Coördinatie Connie Dekker, teksten Ron de Zeeuw

Je las hiernaast over man-
goesten als opeters van de 
laatste valkjes. 
Er zijn meer dan dertig soor-
ten mangoesten. Misschien 
wel de leukste en bekendste 
is het stokstaartje. 
Die is gelukkig niet bedreigd. 
Er zijn er nog genoeg. 
In 2004 is op het grote 
eiland Madagaskar een 
onbekende soort mangoest 
gevonden. Dat was de eerste 
keer in een kwart eeuw dat 
op onze planeet een nieuw 

roofdier werd gevonden. 
Het is een vreemd diertje, de 
enige zwemmende mangoest 
ter wereld. Hij is Durrells 
vontsira genoemd. 
Het is misschien wel het zeld-
zaamste roofdier ter wereld. 
Hij komt maar in één meer 
voor, en met dat meer gaat 
het erg slecht. 
Het wordt steeds kleiner 
door uitdroging, het water 
wordt steeds vuiler door 
rijstbouw en viskwekers. 
Er zijn sinds de ontdekking 

maar twee zwemmende 
mangoesten gezien. Biologen 
zijn bang dat er in totaal 
misschien maar een stuk of 
tien zijn, of iets minder of 
iets meer. 
De soort hangt op het randje. 
Het had weinig gescheeld 
of hij was uitgestorven nog 
voor hij was ontdekt. Dan 
had nooit iemand van hem 
geweten. 
Nu is het misschien nog mo-
gelijk hem te redden, net als 
dat valkje.

Een zwemmend stokstaartje

Een andere vogel die er bijna 
was geweest is het valkje van 
Mauritius, een eiland in de 
Indische oceaan. De mensen 
daar zagen ze steeds minder. 
De oorzaak was dat er op dat 
eiland een stel roofdiertjes 
was losgelaten, mangoesten 
uit India. Dat was om de 
ratten te bestrijden, maar ze 
aten vooral eieren en jonge 
vogeltjes. Toen biologen die 
valkjes een jaar of dertig 
terug gingen tellen, bleken 
er nog vier te zijn, waarvan 
maar één vrouwtje. 
Als het vier mannetjes waren 
geweest was de soort red-
deloos geweest, dat snap je 

denk ik wel. 
Nu zijn die vier gevangen en 
bij elkaar gezet. En tot grote 
opluchting van de biologen 
hebben ze een paar jaar 
achter elkaar gebroed zodat 
het er op een bepaald mo-
ment weer elf waren. Twee 
paartjes zijn toen weer vrij-
gelaten, nadat de mangoes-
ten zoveel mogelijk waren 
gevangen. Er zijn beschutte 
nesten gemaakt. De nesten 
werden door boswachters 
dag en nacht bewaakt. 
Al die dingen hebben gehol-
pen. Nu zijn er weer onge-
veer honderdvijftig valkjes, 
net zoveel als vroeger. 
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Stinks schrijft “Het lukt niet!”
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Met uitsterven bedreigd
Dat het slecht gaat met veel 
dieren weet iedereen. In 
Artis zie je op veel bordjes 
woorden als ‘bedreigd’ of  
‘met uitsterven bedreigd’.

Sommige dieren komen 
alleen nog in dierentuinen 
voor, van anderen zijn er in 
het wild nog enkelen, zoals 
de witte spreeuw van het 

eiland Bali, waarvan er in 
het wild nog ongeveer tien 
zijn, ongeveer evenveel als 
in Artis. 

Deze vogels hebben het ge-
luk dat ze in gevangenschap 
zonder veel problemen 
broeden. Ook kun je eieren 
in broedmachines uit laten 
komen.

Er is een moment geweest dat de 
allerlaatste dodo helemaal in zijn 
eentje door het bos van Mauritius 
scharrelde zonder te weten dat hij 
helemaal de laatste was.

Bedreigd en gered!

w
w

w
.th

elon
elydodo.com

/w
atch

Dieren die je op één hand 
kunt tellen in Nederland. Dat 
moet de oehoe zijn. Hij was 
lang uit ons land verdwenen, 
tot er in de jaren negentig 
een enkel paartje in Limburg 
broedde. Er zijn nu vijf of zes 
oehoe’s in Nederland. 
Een ander dier dat bijna uit 
ons land verdwenen was 
is de korenwolf. Dat klinkt 
gevaarlijk, maar het is een 
soort hamster. 
Hij komt alleen in Limburg 
voor, en maakt burchten aan 
de rand van weilanden. Die 
randen moeten een beetje 
wild gelaten worden, an-
ders storten die burchten in 
en de hamsters verdwijnen. 
Door afspraken met boeren 
gaat het nu beter. Ze laten de 
randen met rust. 
Er zijn nu weer ongeveer 250 
kolonies van veldhamsters.  
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Stinks speelt alleen op de wereld...
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Van sommige dieren zijn er zo weinig 
dat je ze op je vingers kunt tellen 


