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Buurtbewoners maken hun eigen Oost
Tekst: Eefke van Nuenen | Fotografie: Jurre Rompa

In Oost barst het van de buurtinitiatieven: bewoners die samen het heft in
eigen handen nemen en zich inzetten voor hun leefomgeving. Met projecten
variërend van groen op straat, activiteiten voor oud en jong, beweging en
ontmoeting verbeteren buren gezamenlijk de leefbaarheid van Oost.
Sinds mei 2014 financiert Fonds voor Oost deze initiatieven.

Bankjescollectief

Mensen maken Oost leuker,
mooier, groener, veiliger,
sportiever of gezelliger door
de buurt samen te brengen
en hun idee uit te voeren. Met
donaties van bewoners en ondernemers uit Oost en ondersteuning van het Amsterdams
Fonds voor de Kunst, Ymere
en het Prins Bernhard Cultuurfonds kan het buurtfonds

een bijdrage geven om een
plan waar te kunnen maken.
In twee jaar heeft Fonds voor
Oost 173 aanvragen ontvangen, waarvan we er 60 hebben
toegekend met maximaal
e 3.000.
Eens per maand komt een
groepje betrokken vrijwilligers, het buurtcomité, bijeen
om te beslissen waar het geld

van Fonds voor Oost naartoe
gaat. Samen vertegenwoordigen zij als inwoners heel Oost,
van IJburg tot Amsteldorp, van
de Dapperbuurt tot Betondorp.
Ze weten precies wat er speelt
in de buurt en waar behoefte
aan is. Het groeiende initiatief
dat bewoners zelf tonen wordt
op deze manier gedragen en
direct gestimuleerd.

De behoefte van bewoners om
zich de buurt meer eigen te
maken wordt sterker. Zeker in
een stadsdeel als Oost, dat zich
de afgelopen jaren in sneltreinvaart ontwikkelt, is het
overal merkbaar. Mensen zien
de veranderingen – positief
of negatief – in hun wijk en
reageren daar op door zelf
plannen te maken met buren
en andere betrokkenen. Een
financiële ondersteuning die
uit de buurt komt en eenvoudig kan worden aangevraagd
maakt binnen deze projecten
vaak het verschil.
Zo merkte een groepje Betondorpers dat er een duidelijke scheiding was tussen de
nieuwkomers en de bewoners
die al tientallen jaren in de
wijk wonen. Er was de behoefte om deze groepen op
een positieve manier samen te
brengen, en het wonen in Betondorp voor allebei een feest
te maken. Met het organiseren
van het Hartjesfestival konden
allerlei ideeën die leefden in
de buurt samen tot uitvoering
worden gebracht. Kinderen,
volwassenen en ouderen deden allemaal mee en langzaam
maar zeker ontstaat er een
nieuwe dynamiek in de wijk.
Ook in de Pieter Nieuwlandstraat werken bewoners aan
de buurt. Deze straat, een
zijstraat van de Dappermarkt,
heeft een flink aantal kleine
sociale huurwoningen. Een
straat met veel stenen dus en
weinig groen. En dat willen

Gastredactie

de bewoners veranderen.
Door het opknappen van
de Dappertuin, een aantal
verwaarloosde tuintjes in de
straat, het bezaaien van de
vele kale boomspiegels en
moestuinbakken plaatsen op
het schoolplein bij de Dapperschool hopen de bewoners een
blijvende bijdrage te leveren
aan een fijnere straat. En daar
draagt het buurtfonds graag
aan bij.
Of een initiatief zich nu richt
op de openbare ruimte, culturele uitwisseling of sociale
cohesie – de waarde voor de
buurt en de actieve betrokkenheid van bewoners is wat telt.
De een wil graag dat er ook
voor de dieren in Oost wordt
gezorgd, de ander vindt het
belangrijk dat de perken er
verzorgd bij liggen. Alle inzet
samen maakt Oost tot het
bijzondere stadsdeel dat het
is, voortdurend in ontwikkeling. #
Heeft u ook hart voor uw
buurt? Doe een donatie op
www.fondsvooroost.geefaanfonds.nl en stuur het door aan
uw buren. Kijk ook op www.
fondsvooroost.nl voor een
overzicht van alle projecten
waar het buurtfonds al aan
heeft bijgedragen.

#DWARS
Redactioneel
Door: Arie van Tol

Op zaterdag 4 juni stonden Stan
en ik als vertegenwoordigers
van oost-online en Dwars bij
een kraampje op het Christiaan Huygensplein. Natuurlijk
met andere organisaties uit de
buurt. Een zonnige dag was het.
Het altijd weer opduikende
gevoel van overbodigheid bij
zo’n sociale marktdag werd
ruim gecompenseerd. Door
de onbekende voorbijgangers
die op mijn vraag ‘En u heeft
natuurlijk deze Dwars al in uw
brievenbus gehad?’ vaak antwoordden: ‘Ja zeker, en ik lees
’m altijd. Leuke krant!’

Column

Door: JaBo

Het einde van de wereld
Ik was op weg naar het einde van de wereld. Nee, niet dàt einde van de wereld;

ik opeens Henk van der Horst (Farce Majeur!) herkende. Ook was er een jong gast-

hèt Einde van de Wereld, een alternatief restaurant dat is voortgekomen uit de

je genaamd Sherwin, die als rapper scheen te opereren onder de naam RV_Raza.

kraakbeweging. Oorspronkelijk zat het in een gebouw op de Sumatrakade, waar

Ik had geen al te hoge dunk van deze collega-artiesten maar probeerde mijn

krakers die in 1984 uit het legendarische Wyers-complex werden verjaagd heen

opborrelende arrogantie uit alle macht in toom te houden.

waren getrokken. Later werd het restaurant in een schip gevestigd - de Quo Vadis -

Sherwin mocht aftrappen. Dat deed hij met liefdevol enthousiasme. Hij stuntelde

dat tegenwoordig aan de Javakade ligt.

een beetje, rijmde kreupel, zocht en vocht naar de flow, maar hij stònd er wel.
‘Gooi je handen in de lucht als je liefde hebt gekend!’ riep hij naar dertig man en

Mijn krakersjaren - ik was aanwezig bij die Wyers-ontruiming - liggen ver achter

een paardenkop.

me, dus ik was lang niet in het Einde van de Wereld geweest. Maar nu zou ik er op-

Onwillekeurig - kwam het door de kraakomgeving? - dacht ik terug aan het mooie

treden. Ik was uitgenodigd door Cathelijne, de organisatrice van de maandelijkse

meisje waarmee ik de ontruiming van de Wyers had meegemaakt, een vrolijke

Poetry Musica-avonden, waarop dichters en zangers van allerlei snit, niveau en

bipolaire spring in ’t veld genaamd C.

gezindte mogen aanschuiven, mee-eten en optreden. Ik wankelde over de loop-

Ik flitste terug naar die nacht voorafgaand aan de ontruiming. Hoe ik samen met

plank naar de ingang. Via een klein deurtje en een nauw scheepstrappetje kwam

C. en honderden anderen danste en zoop tot het ochtendgloren. Dan zou de ME

En Stan heeft zeker weer een
aantal Watergraafsmeerders
gewonnen voor het digitale
lokale nieuws op oost-online.
Dat er ook nog ‘genetwerkt’
werd met andere organisaties
maakte deze zaterdag uiteindelijk tot een geslaagde dag.

ik in de ‘zaal’: een langwerpig hol, badend in schemerlicht, waar de tijd sinds 1984

komen. Dan was dat het einde van de Wyers, en misschien wel van de wereld.

leek te hebben stilgestaan. Ik stond in een ouderwetse krakersociëteit: lange tafels

Onze wereld op dat moment in ieder geval. Maar het was geen einde, we liepen

met harde houten banken, tweedehands meubilair, een podium, een bar en een

tussen hagen van ME en politie te paard rustig naar buiten, relden nog wat na, en

keuken, waar men ‘puree van pastinaak met pompoen’ kon bestellen. Gelukkig

rolden eind van de middag uitgeput in bed.

Maar nieuwe vrijwilligers hebben zich niet aangemeld. Terwijl dat zeker kan. Wilt u ook
schrijven of fotograferen voor
de Dwars, meldt u zich aan via
telefoonnummer 06-42807805
of mailadres dwarskrant@
gmail.com. #

had ik al gegeten.
Aan de muur hing goedbedoelde amateurkunst, onder andere een portret van een

Het echte einde kwam een paar maanden later, toen C. schijnbaar out of the blue

lachende poes waaronder stond ‘Never forget to smile’.

een einde aan haar leven maakte. Dat was pas een einde van de wereld voor mij.

Jaja.

Jarenlang.

Ik ontwaarde de onvermijdelijke straathond met halsdoek, stadsindiaan Eddy

Sherwin wuifde nog steeds met zijn armen. ‘Gooi je handen in de lucht als je liefde

Marsman en natuurlijk de onverslijtbare hippiedichter Hans Plomp, vrolijk als

hebt gekend!’

altijd. Het overige publiek - een man of dertig in totaal - varieerde van cultuursnob

Ik keek om me heen. Eén voor één gingen de handen in de zaal omhoog.

tot menselijk wrakhout en alle varianten van het mensdom ertussen in.

Verdomd, iedereen had liefde gekend. We waren allemaal mensen en we zaten al-

Ik maakte kennis met mijn collega’s. Dichter Fred de Vries was er, dichteressen

lemaal in hetzelfde schuitje. En uiteindelijk ging - na een lange, van dom cynisme

Marianne Vreugdenhil en Julia Ter Veld. En een oude vriendelijke knorrepot in wie

en misplaatste arrogantie doordrenkte denkpauze - ook mijn hand omhoog.
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Onontbeerlijke groene longen van de stad
Tekst: Arie van Tol | Fotografie: Dineke Rizzoli, Amsterdam101/Flickr en Arie van Tol

In drie stadsparken kunnen bewoners van Oost ruimte vinden in het groen. Stilte en rust
zoeken ze er vooral, maar steeds vaker doorbreken evenementen die sfeer. Dat leidde tot heftige
discussies met de gemeente en zelfs tot processen. Kleinschalige activiteiten horen wel bij een
park, vinden de Vrienden van Oosterpark, Flevopark en Frankendael. Maar mensenmassa’s en
geluidsexplosies, daar zijn parken niet voor bedoeld. Een rondgang langs de aantrekkelijkheden
van de drie parken.

Jongleurs en joggers
Op een vroegzomerse doordeweekse
namiddag gunnen maar weinig buurtbewoners zich de tijd om te liggen in
het gras of te zitten op een bankje in
het Flevopark. Aan het water van het
Nieuwe Diep geniet een grote groep
van het weer en het weidse vergezicht.
Bijna iedereen komt hier op de fiets
naartoe. Jongleurs zijn hun kunstje aan
het oefenen. En er lopen joggers voorbij, of zijn het hardlopers?
Hier aan de rand van Amsterdam zijn
mensen actiever, zou een gemakkelijke
conclusie kunnen zijn. Ook omdat iets
verderop gezwommen wordt in het
Flevoparkbad en aan de Valentijnkade
Jeugdland aan het park grenst: het
natuurspeelpark voor kleine en grote
kinderen waar alles mag, van hutten
bouwen tot fikkie stoken. Sinds de opknapbeurt van enkele jaren terug kent
Jeugdland een enorme toeloop.
Ook in het park zelf is een onder de
bomen verscholen speeltuin met meer
gebruikelijke toestellen. Daar kun je
ook iets drinken, net als bij ’t Nieuwe
Diep, de romantische distilleerderij met
proeflokaal midden in het park, ondergebracht in een oud gemaal.

Frankendael kent romantische woeste plekken

Het grote grasveld van Park Frankendael is op deze zonnige, doordeweekse
namiddag niet al te druk bezet, maar
des te meer mensen zitten op de
lange banken langs het asfaltpad en
op bankjes elders. De ‘laagdrempelige
horecavoorziening’ heeft afschuwelijke
groene plastic zitelementen bij haar kar
uitgestald. Daar zit niemand (meer?).
In de peuterspeeltuin zijn nog enkele
kinderen, etenstijd nadert. Natuurlijk is
de ooievaar er, op de vertrouwde plek
boven op de schoorsteen.
Veel jongeren met brommers of scooters houden zich op bij de banken langs
de kleinere paden. Er hangt beslist geen
dreigende of verveelde sfeer. In het oog
springen ook de vele honden die door
hun bazen uit de buurt, blijkbaar tussen werk en eten, worden uitgelaten.
Bij de Kas is het (nog?) uitgestorven, het
blijft als duur restaurant een merkwaardige oase in een buurtpark. Op het
terras en binnen bij Merkelbach is het
gezelliger. Achter Huize Frankendael
is er de Engelse tuin met de grootse
Watergraafsmeerse banken. De kruidentuin wat verderop is ook karakteristiek. De bomen- en struikenpracht, het
water en de dierlijke parkbewoners
zijn het echte geschenk voor de stedelijke natuurliefhebber.
Pure Markt
Vorig jaar bestonden de Vrienden van
Frankendael 25 jaar. Ooit begonnen om
nieuwbouw op een deel van het park te
voorkomen, staat nu een verantwoord
beheer voorop en het tegengaan van
grote evenementen. Natuurlijk steunt
de vereniging het Groenmanifest, ontstaan in het Parkenoverleg Amsterdam.
Er zijn geregeld excursies, buurtbewoners gaan een dag per jaar samen wilgen snoeien en de landelijke Opschoondag is ook in Park Frankendael.
Een drukbezocht fenomeen is de Pure
Markt: elke laatste zondag van de
maand. De jaarlijkse opera was afgelopen keer Pique Dame van Tsjaikovski
in het kader van het Holland Festival.
Deze zomer is er nog één middelgroot
evenement: op 2 september de afsluiting van de intreeweek van de UvA.

afgegaan op 30 juni door de herdenking
bij het slavernijmonument. Het Roots
Festival is twee dagen later op 3 juli
(evenals Keti Koti van 12 tot 22 uur). Op
31 juli en 28 augustus zorgt Stichting
SOIL van 12.30 tot 13.45 uur voor muziek & theater in de muziekkoepel.
Dat meester Chan van 10 tot 11.45 uur
dagelijks T’ai Chi-lessen geeft bij de
koepel, kan voorbijgangers moeilijk
ontgaan zijn.

Pierenbadje in het Oosterpark met daarachter het Tropenmuseum

Oosterpark
De hekwerken op vele plekken in het
gras kunnen moeilijk anders gezien
worden dan als pijnlijke bewijzen van
een niet geheel geslaagde opknapbeurt.
De vaak negatieve publiciteit weerhoudt buurtbewoners er niet van hun
geliefde park te bezoeken. Het is al dagen droog als op wederom een zonnige
doordeweekse namiddag de enkelingen, de stelletjes en de groepjes zich
gevleid hebben in het zowaar droge
gras. Het is druk. Bij het pierenbadje
wordt nog wat aarzelend het koude
water uitgeprobeerd door de kleintjes
en hun ouders.
In de muziektent walmt een barbecue.
Over het brede pad van OLVG naar
Muiderkerk gaan voetgangers, maar
vooral gehaaste fietsers. Bij de nieuwe
speelslinger in de grote zandbak zijn
nog maar enkele kinderen en ouders
te vinden. Veel minder honden zijn
er hier en nauwelijks brommers of
scooters, maar wel zijn er nog altijd de
vele groepjes drankverslaafden. Problematisch kan hun aanwezigheid niet
genoemd worden.
Afgescheiden militanten
In februari 2013 is de vereniging Vrienden van het Oosterpark opgericht. De
vereniging heeft regelmatig met stads-

deel en gemeente overlegd over met
name de uitvoering van de Verdubbeling en het evenementenbeleid. Enkele
leden vonden de vereniging te weinig
kritisch en scheidden zich af. ‘Omsingeling Oosterpark’ had meer weg van een
actiegroep en is inmiddels omgedoopt
tot Herstel Oosterpark.
De komende zomer beleeft het Oosterpark enkele evenementen. Op 1 juli is
er het Keti Koti Festival ter viering van
de afschaffing van de slavernij – voor-

Grote biodiversiteit
Het initiatief voor de Vrienden van
het Flevopark stamt uit voorjaar 2013.
Omdat dit park aan de rand van de
stad ligt, is het een rustig park met een
grote biodiversiteit. Ook de naastgelegen Joodse Begraafplaats, die fungeert
als kraamkamer voor het park, draagt
daaraan bij.
Van 15 tot 17 juli is in het Flevopark
weer de buurtcamping: een gemoedelijk dorpje midden in de stad, waar
buurtbewoners elkaar beter kunnen
leren kennen (zie www.debuurtcamping.nl). Dat op 13 augustus voor de
tweede keer het hiphopfestival Appelsap wordt gehouden in het Flevopark,
is de Vrienden een gruwel. Het vieren
van het 85-jarig bestaan van het park,
in het weekend van 17 en 18 september, zal ongetwijfeld een heel andere
toon meekrijgen. Op pagina 19 kunt u
daarover lezen. #
Zie www.vriendenvanfrankendael.nl,
www.vriendenvanhetoosterpark.nl en
www.flevopark.nl

Jeugdland naast het Flevopark kent een prettig anarchistische sfeer
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Vluchtelingen worden bewoners
Tekst: Annemarije Pronk | Fotografie: Sam Schuman

In mei 2016 was het ‘breakingnews’ dat de Bijlmerbajes een
asielzoekerscentrum zou worden, met plaats voor niet minder
dan 1000 man. Om het gebouw wat minder het karakter te
geven van een gevangenis, worden tralies en een deel van de
muur verwijderd. Stichting Gastvrij Oost doet een oproep aan
betrokken bewoners en ondernemers van Amsterdam Oost, om
zich in te zetten voor een gastvrije ontvangst van de
nieuwkomers.
Deze stichting geeft vluchtelingen het
woord en het gevoel erbij te horen. De
vluchtelingen krijgen zodoende een
gezicht. Of het nu gaat om Syrische
gezinnen, mensen van wie familie is
achtergebleven in oorlogsgebied, stellen of alleenstaande mannen.
De oprichters van Gastvrij Amsterdam
zijn Loes Leatemia en Firoez Azarhoosh – bekend van de Meevaart. Zij
ontmoetten Lian Priemus. Zij heeft zich
vanaf het begin verdienstelijk gemaakt
voor de vluchtelingen die in september
2015 op station Amsterdam Centraal
aankwamen. Lian ontmoette een aantal
Syrische vluchtelingen die zij onder
haar hoede nam. Eén van de kernleden
van Gastvrij Oost heeft goede contacten
met woningcorporatie Ymere. Zo werden krachten gebundeld hetgeen resulteerde in een tijdelijke, kleinschalige
opvang in een voormalig kantoorpand
aan de Mauritskade voor 31 vluchtelingen. De buurt heeft destijds huisraad
verzameld zoals bedden, tafels, stoelen
en keukenspullen. De mensen die er
wonen doen zelf boodschappen, koken,
houden het schoon, etc. Zij brengen
hun kinderen naar school, leren Nederlands en maken kennis met buurtbewoners.
Een aantal inloopavonden met buurt-

inwoners is er aan voorafgegaan.
Vluchtelingen konden zodoende kennis
maken met de buren en vice versa.
Voor een enkeling is dat best eng, maar
door elkaar te ontmoeten breekt het ijs.
Er ontstaat een verbintenis. Het mes
snijdt aan twee kanten: vluchtelingen
willen graag iets betekenen voor de

Door elkaar
te ontmoeten
breekt het ijs
Nederlandse samenleving en buurtgenoten kunnen een steentje bijdragen
aan de sociale cohesie.
Warme ontvangst
Wat blijft er eigenlijk over van kleinschaligheid bij de Bijlmer Bajes? ‘Ja, dat
wordt best lastig’, zegt Loes. Er wonen
nagenoeg 13.000 mensen in stadsdeel
Oost met wie hopelijk aansluiting te
vinden zal zijn. In verschillende buurten hebben mensen reeds toegezegd
een rol te willen spelen in de ontvangst
van vluchtelingen. De aandacht gaat nu
dus uit naar het mobiliseren van de bewoners. Vluchtelingen kunnen vrijuit

Nederlands oefenen
Tekst: Arie van Tol | Fotografie: Ans van de Scheur

12½ jaar bestaat SamenSpraak Oost inmiddels. Donderdag 30
juni j.l. werd dat gevierd in Grand Café Genieten. Het
eenvoudige concept verdient het de komende jaren nog veel
meer anderstaligen en vrijwilligers bij elkaar te brengen.
Anderstaligen krijgen gelukkig steeds
vaker en steeds vroeger Nederlandse
les aangeboden. Maar als ze de taal een
beetje hebben leren begrijpen, verstaan

en spreken zijn er zelden mensen in
hun directe omgeving om dat Nederlands in de praktijk te oefenen. Dat
hiaat heeft nu 12½ jaar geleden geleid

Gezellig aan de tuintafel kletsen en Nederlands oefenen tegelijk

in en uit het gebouw lopen om andere
mensen te ontmoeten.
Gastvrij Oost is uniek vergeleken met
andere stadsdelen en gemeenten buiten Amsterdam. Het laat zien dat een
tegenhanger van grootschalige opvang
een alternatief kan zijn. Steun vanuit
de samenleving is daarbij onmisbaar
alsmede de inzet van een stadsdeel dat
samenwerkt en zo nodig faciliteert.
In bestuurlijk Nederland wordt het
initiatief omarmd door steeds meer
gemeenten.
Dankzij crowdfunding is een bedrag
van 10.000 euro opgehaald. Er worden dagelijks mailtjes en telefoontjes
ontvangen van mensen die zich willen
inzetten als vrijwilliger. Het kan daarbij gaan om ondernemers, gepensioneerden, studenten, mensen met een
part-time functie, etc. Ook oud-vluchtelingen duiken op die Gastvrij Oost
overigens het liefst in groten getale ziet
komen. Er zijn 50 mensen inzetbaar
voor taal- en conversatielessen.
Maatwerk
Loes Leatemia vertelt hoe zij erin gerold is: haar vader is als vluchteling in
de jaren ’50 in kampen ontvangen waar
niet gewerkt mocht worden. Er was
amper contact met de buitenwereld.
Het was een traumatische ervaring dat
er geen rekening werd gehouden met
het zelfbeschikkingsrecht. Dit is precies
wat Gastvrij Oost hoog in het vaandel
heeft staan: contact leggen met asielzoekers die in een vreemd land zijn
aangekomen zonder de taal en cultuur
machtig te zijn en bij voorkeur niet
beknot geraken in hun doen en laten.
Opvang in een relatief kleine gemeenschap geeft rust en de gelegenheid
te aarden. Er wordt geen achterstand
opgebouwd en er is oog voor privacy.

tot het initiatief om SamenSpraak te
starten.
Doelgroep
SamenSpraak Oost is niet zo maar voor
iedereen die Nederlands wil leren. Er
worden aan de anderstalige een aantal
eisen gesteld. Ze moeten in Amsterdam
Oost wonen en een telefoonnummer
hebben. Maar bovendien moeten ze in
Nederland willen blijven wonen en de
Nederlandse taal al zodanig machtig
zijn dat ze zonder tolk kunnen luisteren en praten.Om gezellig te praten
over van alles en nog wat, de bedoeling
bij SamenSpraak, is enige communicatieve vaardigheid ook gewenst. Een al
te zwijgzaam of introvert karakter bijvoorbeeld, maakt een contact met een
taalmaatje erg lastig. Het is nadrukkelijk geen taalles die wordt aangeboden,
er wordt Nederlandse taal geoefend.
Vrijwilliger
De vrijwilliger moet ook in Amsterdam
Oost wonen. Minimaal een jaar lang
gemiddeld een uur per week afspreken
met een maatje, dat wordt gevraagd.
Een voordeel is het dat hij / zij zelf kan
bepalen wanneer wordt afgesproken.
Ook voor een vrijwilliger geldt natuurlijk dat gemakkelijk kunnen communiceren een pre is.
Bovengemiddeld het Nederlands
beheersen en over didactische vaardigheden beschikken zijn beslist niet
noodzakelijk. Het helpt als iemand
nieuwsgierig is naar andere culturen.
Een uurtje in de week Nederlands
spreken, aan de keukentafel, over het
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Gastvrij Oost sluit naadloos aan bij de
aanpak waar de stad Amsterdam op
zich laat voorstaan: maatwerk, aandacht voor de kracht van de vluchtelingen zelf en samenwerking met bestaande initiatieven uit de Amsterdamse
samenleving.
Er is een film te zien op de website
van Gastvrij Oost die laat zien hoe het
anders kan : www.gastvrijoost.amsterdam. Met elkaar en voor elkaar. U
kunt lid worden van de facebookgroep:
facebook.com/gastvrijoost. Laat het een
voorbeeld zijn voor de gemeenten in
Nederland waar de bevolking negatieve sentimenten laat prevaleren boven
een humane aanpak. Dit initiatief siert
de stad Amsterdam. De wapenspreuk
van de hoofdstad is immers: ‘barmhartigheid, heldhaftigheid en vastberadenheid’. Iets waarmee we vluchtelingen
aardig op weg kunnen helpen of niet
soms? #

Loes Leatemia aan het woord bij het
vluchtelingendebat op 9 mei j.l.

weer, over het dagelijks leven, familie,
gedeelde interesses of culturele gewoontes. Dat is het uitgangspunt. Maar
het kan ook uitdraaien op samen koken
of samen naar de markt gaan.
Informatie
Op dit moment lopen er bij SamenSpraak Oost zo’n 55 koppelingen. In
totaal hebben er de afgelopen 12½ jaar
wel ongeveer 800 anderstaligen hun
Nederlands kunnen oefenen met een
maatje.
Een koppeling is voor een jaar. Voor
de anderstalige houdt het dan op, een
enkele uitzondering daargelaten. Van
de vrijwilligers wordt vanzelfsprekend
gevraagd hun gesprekken te vervolgen
met een nieuwe nog stroef pratende
buitenlander.
Overigens komen de meeste anderstaligen terecht bij SamenSpraak via de
plekken waar ze taalcursussen volgen
of hebben gevolgd, bijvoorbeeld Sipi,
Sagènn en TopTaal. Aan het eind van
het jaar ontvangen ze een certificaat.
Dat er reden was voor een feestje bij
het 12½ jaar bestaan mag duidelijk
zijn. Maar er al te lang bij stil staan wil
men niet bij SamenSpraak Oost. Er zijn
nieuwe vrijwilligers nodig. Dat is wat
telt. Meldt u aan, neem contact op...#
Info: www.samenspraakoost.nl, samenspraak@wijkopbouworgaanoost.
nl, 020-4635141 (op maandag, dinsdag
en woensdag tussen 9.30 en 11.30
uur); op vrijdagen (niet in vakanties)
van 10 tot 12 uur houdt SamenSpraak
spreekuur in de OBA Javaplein.
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Interview 5

‘Filosofie is belangrijk en hard nodig’
Tekst: Wil Merkies | Fotografie: Dineke Rizzoli

Voor Marli Huijer betekende de benoeming tot Denker des
Vaderlands een meer dan fulltime baan: ze combineert het met
wetenschappelijk werk als hoogleraar en lector. Dat ze
kortgeleden werd overvallen door hatelijke reacties na haar
vluchtelingenmanifest met een pleidooi voor een open
samenleving was wennen. ‘Als het even kan, reageer ik en ga ik
in gesprek met de afzenders.’

als met het manifest waarin ze samen
met 180 ondertekenaars pleitte voor
een open houding tegenover vluchtelingen. Niet de vraag ‘Hoe houden we
zoveel mogelijk mensen tegen’ zou
voorop moeten staan, maar: ‘Hoe kunnen we mensen zo goed mogelijk
opvangen?’ Boze reacties worden
vaak in de nachtelijke uren verstuurd,
vertelt Huijer, vooral door heren op
leeftijd. ‘Als het even kan reageer ik
en soms ga ik in gesprek, zoals onlangs in de Volkskrant met vier van de
schrijvers die boos reageerden op het
manifest.’
De benoeming als Denker des Vaderlands geldt voor twee jaar, ze heeft nog
negen maanden te gaan. ‘Maar de kans
dat dan al het werk ophoudt is klein.
Een van mijn voorgangers, Hans Achterhuis, stopte ruim drie jaar geleden
als Denker, maar hij heeft het er nog
steeds druk mee.’
Is filosofie belangrijk?
‘Ja, filosofie is zeker belangrijk en ook
hard nodig. De behoefte om over zaken
door te denken is groot en de belangstelling groeit.’
Ze praat bevlogen over een van haar
inspiratiebronnen, de Duitse filosofe
Hannah Arendt. ‘Haar werk en boeken,
vooral De menselijke conditie, geven inzicht in wat ons tot mens maakt, welke
condities dan vervuld moeten zijn.
Ik geef college over haar en schreef
onlangs mee aan een lesbrief over Hannah Arendt voor middelbare scholen.’

Marli Huijer: ‘Ik ben er supertrots op dat ik de eerste vrouwelijke Denker des Vaderlands ben’

Precies op de afgesproken tijd loopt
Marli Huijer (61), klein en kwiek op
zwarte sportschoenen en met een
zwart colbert, het Volkshotel aan de
Wibautstraat binnen. Omdat het café
op de begane grond vol en rumoerig is,
stelt ze voor met de lift naar de zevende verdieping te gaan. Het is haar niet
aan te zien dat ze op deze maandag al
een drukke dag achter de rug heeft.
‘Met de trein op en neer naar Tilburg,
daarna twee besprekingen en nu hier
voor het interview. Het komt mooi uit

leraar filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en als lector filosofie
aan de Haagse Hogeschool.’
Ze praat enthousiast over het feminisme in de jaren zeventig toen ze in het
Amsterdamse Vrouwenhuis kwam. ‘Ik
ben aan de universiteit bij vergaderingen van mijn vakgroep filosofie vaak
de enige vrouw tussen verder mannen
en ik probeer al jaren vrouwen meer
mogelijkheden te bieden.’
Ze heeft een dochter en zoon die ook
in Oost wonen. Haar partner is eraan

‘In ons handelen zijn we over het
algemeen gastvrij, al lijkt het in de
media anders’
dat ik vlak bij de Wibautstraat woon.
En al 25 jaar met veel plezier.’ Ze wijst
naar het mooie uitzicht en bestelt een
flesje rabarbersap dat haar als ‘iets
nieuws en lekkers’ wordt aanbevolen.
Hoe bevalt het na Hans Achterhuis
en de overleden René Gude als eerste
vrouwelijke Denker des Vaderlands?
‘Daar ben ik supertrots op. Vrouwen
zijn nog steeds in de minderheid in de
wetenschap en zeker ook in de filosofie. Daar probeer ik tegenwicht aan te
bieden in mijn werk als bijzonder hoog-

gewend dat ze veel uren maakt: ‘Ik
werk zes tot zeven dagen in de week en
publiceer regelmatig.’
U krijgt weer meer tijd als de erebaan stopt...
Huijer, ontspannen: ‘Het is druk naast
een fulltime baan, maar ik vind het
Denkerschap eervol en je krijgt er veel
waardering voor terug.’
Maar ze krijgt niet alleen waardering.
Als Denker neemt ze soms standpunten
in die indruisen tegen wat sommigen
als goed voor het ‘vaderland’ zien. Zo-

U publiceerde veel boeken. Komt u
als Denker des Vaderlands nog aan
schrijven toe?
‘In september of oktober verschijnt
mijn nieuwe boek Achterblijven. Het
gaat over mensen die achterblijven als
hun familie of vrienden emigreren.
Wat betekent emigratie voor de achterblijvers?’
Huijer betoogt in haar boek dat achterblijven en vertrekken door het
‘kleiner worden van de wereld een heel
nieuwe betekenis krijgt, het definitieve
afscheid lijkt verleden tijd.’ Ze kent
het gevoel van achterblijven. ‘Bijna al
mijn familieleden zijn geëmigreerd en
wonen buiten Europa.’ Lacht: ‘Het boek
is nog niet klaar, hoor.’
In de afgelopen jaren verschenen
van haar Het leven is niet leuk als je je
mond houdt, Discipline – overleven in
overvloed en Ritme – op zoek naar een
terugkerende tijd.
Huijer is geboren in Amsterdam en
woont al 25 jaar in de buurt van
de Wibautstraat. ‘Ik heb die buurt

waar tot in de jaren negentig veel druggebruikers vertoefden, zien veranderen
in een keurige toeristenwijk. Maar
zowel toen als nu voel ik me er thuis.
In mijn straat woonden in de jaren
negentig asielzoekers, vooral uit Afrika,
en dat ging prima.’
Voor Huijer was de studie filosofie na
de middelbare school niet haar eerste
keuze. ‘Ik wilde huisarts worden, maar
er was geen werk toen ik afstudeerde
in de jaren tachtig. Toen koos ik voor
de studie filosofie.’
U noemt zichzelf een tussendenker.
Wat houdt dat in?
Huijer neemt nog een slok van het
rabarbersap dat goed smaakt. ‘Ik wil
niet preken hoe de wereld eruit moet
zien, maar wel mensen prikkelen om
na te denken over wat er tussen hen
gebeurt. Hoe is het om in AmsterdamOost tussen veel verschillende mensen
te leven? Wat antwoord je als iemand
je op straat vraagt wie je bent of waar
je voor staat? Hoe kun je samen in actie
komen? Onder “tussen” valt ook de
ruimte tussen mensen: hoe kunnen we
de openbare ruimte in Oost zo inrichten dat het makkelijk is om met mensen
die je niet kent in gesprek te komen?
Wat draagt ertoe bij dat een onbekende
vreemdeling een vertrouwde vreemdeling wordt? Hannah Arendt zegt: “Je
bent altijd onderdeel van een netwerk
van menselijke relaties.”’
Ik zag u bij het vluchtelingendebat
van Dwars door Oost in Q-Factory.
Zijn we wel gastvrij voor vluchtelingen?
‘In ons handelen zijn we over het
algemeen gastvrij, ook al lijkt het in de
media alsof dat niet zo is. Ik heb het afgelopen jaar heel wat vluchtelingen en
vrijwilligers gesproken en ben onder
de indruk van wat er allemaal tussen
mensen gebeurt. Zo sprak ik mensen
bij de noodopvang aan de Flierbosdreef
in Zuidoost, bij de recente opening van
het initiatief Ondertussen op de Plantage Middenlaan en in het opvangcentrum Heumensoord bij Nijmegen.’
Ze kijkt op haar horloge. ‘We moeten helaas afronden. Het eten staat
klaar, een luxe als je na zo’n lange dag
thuiskomt.’ Na een uitwisseling van
gemeenschappelijke herinneringen aan
contacten in de vrouwenbeweging en
het voormalige Vrouwenhuis aan de
Nieuwe Herengracht loopt ze naar de
lift om op tijd thuis te zijn. #
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Avondrust in
Overamstel

“Avond en nacht zijn zalig rustig
want als het dagrumoer verstomt, blijft het terrein voor ons
alleen.” vertelt Wil Bart. “Onze
dochters zijn hier geboren.
Niemand heeft zo’n fijne jeugd
gehad. “
www.geheugenvanoost.nl/2323

Duivendrechtsekade
Na het behalen van mijn
LTS- diploma in 1958 ging ik,
15 jaar oud, aan het werk als
leerling machinebankwerker
bij machinefabriek Duurland.
In deze fabriek gevestigd op de
Duivendrechtse- kade 18 werden
aardappelschrap- en groentesnijmachines gefabriceerd.

www.geheugenvanoost.nl/63167

Weespertrekvaart
Zoals ik in het verhaal hierboven
al beschreef was het kabelpontje
over de Weespertrekvaart tussen de Wetbuurt en de Duivendrechtsekade vanwege de vele
passerende schepen niet altijd
inzetbaar.
Omdat men niet altijd aan de
kant kon blijven wachten totdat
alle schepen gepasseerd waren
had men hier de volgende oplossing op bedacht: de pontbaas
was ook nog in het bezit van een
grote roeiboot. Hierop had men
een plateau gebouwd waarop
de passagier met zijn fiets kon
staan.
En zo werd het vrachtje behendig
tussen twee slepers door naar de
overkant geroeid.

Behangfabriek Rath & Doodeheefver
Tekst: Geheugen van Oost / Bert en René van Eunen | Fotografie: Beeldbank Amsterdam

De firma Rath & Doodeheefver opende in 1934
een grote behangfabriek aan de Duivendrechtsekade 54 in de Watergraafsmeer. De door R&D in
1926 opgerichte Eerste Nederlandsche Behangselpapierfabriek in Schiebroek was, doordat de
zaken zo goed liepen, te klein geworden.
Veel werknemers uit die fabriek kwamen werken
in de nieuwe fabriek. Zij kwamen ook in de omgeving wonen, voornamelijk in de Watergraafsmeer, Diemen en Duivendrecht.

In elk nummer van Dwars staat
een pagina die gevuld is door
het Geheugen van Oost,
de website met verhalen van
buurtbewoners.

Tekst: Geheugen van Oost / Piet en Wim Verschut |
Fotografie: Bert van Eunen

Rond 1965 kwam ik vanuit het hoofdkantoor aan de Prinsengracht,
waar ik als jongste bediende in 1954 begon te werken, naar de
fabriek aan de Duivendrechtsekade. Ik werkte daar als chef Collectieatelier en later als productmanager. In de fabriek werkten
ongeveer 230 mensen. In 1971 leerde ik in de fabriek mijn vrouw
kennen, zij kwam in dat jaar op de zichtafdeling werken. Inmiddels
zijn wij 35 jaar getrouwd.
Op het fabrieksterrein stonden twee woonhuizen. In het witte huis
woonde fabrieksdirecteur Coops met zijn gezin en in het andere
huis de chef technische dienst dhr. Schutte met zijn gezin. Vlakbij
de fabriek lag een pontje waar natuurlijk ook het personeel gebruik
van maakte. R&D had een eigen dekschuit. Met deze dekschuit vervoerde de schipper het behang vanaf de fabriek naar het pakhuis
van R&D ‘De Vergulde Arend’, recht tegenover het hoofdkantoor
aan de Prinsengracht.
Aan de Duivendrechtsekade waren ook nog andere bedrijven gevestigd, waaronder de studio van Joop Geesink. Hij was bevriend met
dhr. F. C. Doodeheefver en heeft een kinderkamerdessin ontworpen welke in 1965/66 als behang werd uitgebracht. Op de R&D film
‘De kamer van IK’ uit 1965 is Geesink aan het werk te zien met het
ontwerp hiervan.
In 1982 kocht R&D concurrent Goudsmit-Hof en deze handelsmaatschappijen werden in 1983 samengevoegd tot een werkmaatschappij met een hoofdkantoor aan de Contactweg in Amsterdam, een
fabriek in Rijen en 14 landelijke verkooppunten. Dit betekende
het einde voor de fabriek aan de Duivendrechtsekade Onze prachtige fabriek werd gesloten en gesloopt. Veel werknemers werden
ontslagen, anderen verhuisden mee naar Rijen. Met pijn in ons hart
hebben wij dit allemaal zien gebeuren.

www.geheugenvanoost.nl/64452

Werken bij R&D

Lees meer op www.geheugenvanoost.nl/65738

In de 50-er jaren waren Rath en Doodeheefver en Goudsmidhof de twee behangselfabrieken in Amsterdam.
Door weer en wind fietste ik elke dag vanuit
de Transvaalbuurt langs het Amstelstation
over de hobbelige Weesperzijde naar het
pontje nabij R&D.
In de fabriek had ik te maken met de chefs Drenth van
de drukkerij en Timmerman
van de verfkeuken. Af en
toe moest ik als bijrijder
mee met de vrachtauto om
rollen behang af te leveren
bij het hoofdkantoor aan
de Prinsengracht. Ook ging
ik op verzoek weer naar
school, de Grafischeschool.
Hiermee werd ik de eerste
gediplomeerde behangseldrukker bij R&D.

Aan winkeliers in het land
werden boeken met behangstalen geleverd. Het
was mijn taak om samen
met collega van Dam deze
boeken in te binden en van
deze ervaring ging ik later
gebruik maken. Mijn daarop
volgende bazen waren
allemaal boekbinderijen
behalve de laatste, dat was
de Leeuwarder Courant.
Lees meer op www.geheugenvanoost.nl/72400
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Bijlmerbajes nieuw
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De grond werd te duur voor gevangenen en
Hells Angels
Tekst: Arie van Tol | Fotografie: Hans Heitgeert

De sluiting van de Bijlmerbajes, ooit het toonbeeld van een
moderne gevangenis, was groot nieuws. De komende anderhalf
jaar worden de torens bestemd tot asielzoekerscentrum. Daarna gaan de gebouwen vermoedelijk tegen de vlakte en zal een
volgend stuk Overamstel worden ontwikkeld. Het Bajesdorp,
een krakersidylle in de voormalige cipierswoningen, vecht voor
zijn voortbestaan.
Vanuit de trein of metro zijn de zes betonnen torens van de Bijlmerbajes niet
te missen. In dit gebied gaat de komende
jaren veel veranderen. Noordelijk van
de bajesgebouwen ligt sinds enige tijd
een zandvlakte: op deze zogeheten
Kop Weespertrekvaart zal de komende
maanden nieuwbouw verrijzen. Alweer
tien jaar staan naast de gevangenis
duizend tijdelijke containerwoningen
voor jongeren. Aan de oostzijde van de
Wenkebachweg zitten vele bedrijfjes en
sociale ondernemingen. Zuidelijk van
de torens ligt het zogeheten Bajesdorp
verscholen – deze twintig cipierswoningen, voor de helft gekraakt, vormen
volgens de eigen website van het dorp
een ‘groene, vrijzinnige oase’.

Kop Weespertrekvaart

Amstelkwartier is westelijk van het
spoor al flink ontwikkeld. Oostelijk van
het spoor is de Kop Weespertrekvaart
het eerste gebied waar nieuwbouw
komt. Aan de vaart komen 23 grondgebonden zelfbouwkavels met tuinen en
haventjes. Inspiratie voor dit project
voor welgestelden komt uit het verleden: ‘De buitenplaats is een eigentijdse
interpretatie van de 18e-eeuwse buitenplaatsen Solitudo en Lindehoeven die op
deze plek hebben gelegen.’
De overige 300 wooneenheden komen
in twee stadsblokken aan het spoor.
Eén ervan is een gesloten blok om een
binnentuin, acht lagen hoog aan de
spoorzijde en vier à zes lagen hoog aan
de buitenplaatszijde. Het hoogteaccent
ontbreekt ook in dit deelgebied van
Overamstel niet: het noordelijke blok
aan het spoor wordt 60 à 70 meter hoog.
Zo worden eigentijdse nieuwe contras-

ten gerealiseerd: weids en lommerrijk
is de woonomgeving van de rijken,
robuust en stedelijk die van de ‘gemiddelde Amsterdammer’. De norm van
30% sociale huur is overigens opgenomen in de plannen. Hoe dan ook: niets
in het gebied doet nog denken aan het
voormalige onderkomen van de Hells
Angels.

Bijlmerbajes

Per 1 juni zijn de laatste gevangenen
verhuisd van de Penitentiaire Inrichting Over-Amstel, zoals de Bijlmerbajes
officieel heet, naar het nieuwe complex
in Zaandam. De cellen in de zes torens
worden de komende maanden geschikt
gemaakt voor bewoning door asielzoekers. Volgens planning zullen er dan
vanaf augustus tot 1 januari 2018 maximaal duizend asielzoekers gehuisvest
worden.

Binnenkort huizen asielzoekers in de Bijlmerbajes

bestemd voor voorzieningen & werken.
Een middelbare school wordt nadrukkelijk genoemd bij die voorzieningen.
Via een tunnel zal de Amstelstroomlaan
onder de Spaklerweg worden doorgetrokken, zodat Amstelkwartier verbonden raakt met Bijlmerbajesgebied. Die
laan zal voor fietsers en voetgangers
nog een vervolg krijgen via een brug
over de Weespertrekvaart naar de
Kruislaan. Overigens blijft de Wenkebachweg de beoogde hoofdontsluiting
van het gebied.

Vanuit de coöperatie Bajesdorp willen de
krakers alle cipierswoningen kopen
De gebouwen langer bestemmen voor
vluchtelingen lijkt bij het rijk of de gemeente Amsterdam nooit een serieuze
optie te zijn geweest. In ieder geval is
het dat nu niet meer. Sloop & nieuwbouw lijkt het scenario, al wordt een
ingrijpende verbouwing van het complex niet uitgesloten. Omvorming van
het bajesgebied tot een integraal deel
van Overamstel, met ook hier vooral een
woonbestemming, staat voorop.
De verkoopprocedure is inmiddels gaande: marktpartijen kunnen hun plannen
indienen. In een voorlopige Nota van
Uitgangspunten (concept
februari 2016) wordt door de
gemeente enige richting gegeven aan de mogelijke ontwikkelingen van het gebied.

Erfgoedwaarde

Het rood omrande gebied is de Bijlmerbajes met onder de zes
torens het Bajesdorp. In de driehoek boven de gevangenis de
geplande nieuwbouw Kop Weespertrekvaart.

De gekozen thema’s zijn zoals
gebruikelijk in stedenbouwkundige plannen abstract
en multi-interpretabel. Een
ontwikkelaar moet ten eerste
zorgen voor een stedelijk en
dynamisch programma. Ten
tweede hoopt de gemeente
op een creatieve interpretatie van de erfgoedwaarde.
Belangrijk is ook een eigen
identiteit binnen Overamstel. Ten vierde is een plan
gewenst dat een duurzame
buurt realiseert. En ten slotte
vraagt de gemeente van een
potentiële marktpartij een
robuuste ontwikkelstrategie.
Er is ook een concreter
verhaal. Van het beschikbare bruto vloeroppervlak
(135.000 m²) is maximaal
108.000 m² bestemd voor
wonen. Eenderde daarvan zal
sociale huur zijn, tweederde
vrije sector. Min. 27.000 m² is

Bajesdorp

Zuidelijk van de torens liggen verborgen
in het groen twintig cipierswoningen.
Negen huizen zijn gekraakt, vier zijn er
verhuurd aan cipiers, één huis is in gebruik van de Bijlmerbajes en de andere
zes zijn ‘antikraak’ bewoond.
In 2003 vestigden zich de eerste creatievelingen en activisten in Bajesdorp. Na
langdurige leegstand werden woningen gekraakt die anders voorgoed leeg
waren gebleven. Al snel werd het dorp
meer dan een groep bewoners. Zelf
noemen ze Bajesdorp een plek die is
uitgegroeid van een verwaarloosde
woonwijk tot een gerenommeerde culturele vrijplaats.
Er is een buurtmoestuin: de Bajestuin.
In het buurtcentrum De Muiterij is regelmatig iets te doen. Er zijn een composiet-, een hout- en een staalwerkplaats.
Vrij sporten kan bij de S.C. Balreep. En
natuurlijk is er het jaarlijkse festival.
Met de naderende grootstedelijke plan-

nen lijkt het dorp geen lang leven meer
beschoren. De bewoners zelf denken
daar anders over: zij willen vanuit
de woningcoöperatie Bajesdorp alle
cipierswoningen kopen. Met handtekeningen van sympathisanten willen zij
hun kansen op succes vergroten: kijk op
www.bajesdorp.nl.

Studenten en ondernemers

Direct aan de Wenkebachweg liggen
aan de ene kant containerwoningen en
aan de andere kant bedrijfspanden. In
de duizend zeecontainers zijn voornamelijk studenten gehuisvest. Daarnaast
biedt Cordaan er begeleid wonen aan
24 jongeren met psychosociale problematiek. Het containercomplex, met de
naam Wenckehof, zal tot zeker 2018
blijven bestaan. Ongetwijfeld zal op
de langere duur ook dit grondgebied
een nieuwe bestemming krijgen, in het
verlengde van de Kop Weespertrekvaart
en het Bijlmerbajesgebied.
Een breed scala aan bedrijfjes is
gevestigd tegenover de studentenwoningen. Verkeersrijschool Nelen valt
er op met de brommers/scooters die
voor hun deur geparkeerd staan. De
Victory Outreach Amsterdam heeft
er als religieuze ‘onderneming’ haar
ontmoetingscentrum tussen de aardse
zaken. Om deze selectie maar helemaal
een subjectieve draai te geven: mooiste
plek aan de Wenkebachweg is het Eicomplex. Daar krijgen mensen met een
psychiatrische achtergrond muziekles,
of ze kunnen in een band oefenen en
spelen, of ze kunnen zingen in een koor.
Of het Ei-complex en de andere bedrijfjes oostelijk van de Wenkebachweg ook
een ongewisse toekomst tegemoet gaan,
is vooralsnog onduidelijk. #

Het Bajesdorp is nu nog een groene vrijzinnige oase, maar ontruiming dreigt
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Advies bij licht
psychische klachten
Tekst: Daan van Pagée | Fotografie: Jurriaan Hoefsmit

Eindelijk is er een plek waar buurtbewoners terechtkunnen
voor praktisch advies over lichte psychische klachten zoals
faalangst, stress of slaapproblemen. En je hoeft geen peperdure
aanvullende ziektekostenverzekering af te sluiten, want het
consult is gratis.

praktisch advies in de Von Zesenstraat
298, want daar helpen gevorderde psychologiestudenten u graag verder in De
Advieswinkel.
Laagdrempelig
De Advieswinkel wordt nu bemand door
Paulien en Jelte, beiden psychologiestudenten. En ik heb voor u alvast de eerste
drempel genomen. De eerste vraag die
Jelte aan mij stelde luidde overigens:
‘Wilt u koffie of cappuccino...?’
Vraag 1: Als toekomstige zielenknijpers
zijn jullie vast opzoek naar levend studiemateriaal uit de Dapperstraat?
Paulien: ‘Onze focus ligt écht op een luisterend oor en we zijn geen behandelaars.
We helpen buurtbewoners graag met
een praktisch advies. Ook wanneer een
bezoeker wat meer informatie wil, of tips
over zijn of haar probleem. Onze ervaring is dat mensen na een consultgesprek
in De Advieswinkel weer wat vrolijker de
Dappermarkt op lopen.’

De Advieswinkel is een nieuw maatschappelijk product van de nationale
denktank – en Amsterdam Oost heeft
de primeur! Heeft u bijvoorbeeld last
van faalangst of minderwaardigheidsgevoelens omdat de carrière van uw
buurman steeds glansrijker wordt en uw
Fiat Panda-occasion bijna in het niet valt
bij diens splinternieuwe BMW? Gefeliciteerd, er is werk aan de winkel! Stap uit
uw figurantenrol, haal die doornenkroon

van uw hoofd en maak van uw Fiat
Panda de parel in uw straat. Ook al lukt
dat misschien niet direct vanwege de
indrukwekkende invloed van reclamespotjes op tv waaraan u dagelijks wordt
blootgesteld. Of vanwege de stigmatiseringverschijnselen waarmee uw echtgenote worstelt als gevolg van de onbereikbare ideaaltypen in lifestylemagazines
als de Linda, Wendy of Happinez. Wacht
niet op een burn-out, maar vraag om

Horendol door
Laagfrequent geluid
‘Oooo, was ik maar dóóf!’
Tekst en fotografie: Hella de Groot

Het dringt pufjesgewijs mijn woning
binnen, het manifesteert zich als
brom, zoem of dreun. Heel zacht, trillerig, hinderlijk: Laagfrequent geluid.
Alsof in de verte een dieselmotor staat
te draaien. Non-stop
Een jaar geleden verscheen in deze krant
mijn column Ergernissen. Eén van de ergernissen was dit brommerige, grommerige geluid dat ik overal in mijn woning
kon horen. Een lezeres uit Betondorp,
Mirjam Niemans, wees mij in een mail
op de term Laagfrequent geluid (Lfg). Zij
had er ook last van. Het had naar haar
idee in mijn geval te maken met de verbouwing van het Oosterpark, zijzelf had
er last van door de verbouwing van het
gemaal van de Brink, met name door het
gebruik van de waterpompen.
Pulserend
Laagfrequent geluid bevindt zich in het
grensgebied tussen normaal hoorbaar en
onhoorbaar geluid in de laagste frequenties. Bronnen zijn zware elektronische
installaties zoals pompen, aggregaten,
elektriciteitsmasten of leidingen.
Het leek overigens of de bromtoon opeens ophield, vorig jaar voor de zomer.
Ik was er aan gewend geraakt, dacht
ik (waarschijnlijk echter was de bron
van de brom uitgeschakeld). Ik dacht er
verder niet meer aan - tot ik het in maart

2016 weer begon te horen. Een dreun
zonder cadans. Aan een cadans kun je
wennen. Lfg went niet omdat het een
aaneenschakeling is van pulserende pufjes en trillingen. Anders dan bij tinnitus
is de oorzaak bij Lfg een externe fysieke
bron.
Bron
De site van de Stichting Laagfrequent
geluid – opgericht door mensen die er
zelf ook last van hebben – bezoek ik voor
informatie en herkenning. Goed om te
weten dat ik niet de enige ben die er
hinder van heeft, maar deprimerend om
te beseffen dat de bron van de brom over
het algemeen moeilijk, veelal onmogelijk te traceren is. Die wordt vaak niet
gevonden in de wirwar van installaties
die ons omringen. De mazzelaar die de
oorzaak achterhaalt kan in overleg met
de bromveroorzaker maatregelen (laten)
nemen om het geluid te reduceren of
zelfs te stoppen. Geluidsexperts kunnen
metingen verrichten, maar die zijn duur.
Intussen zit je als Lfg-lijder in de stress
want de zoem gaat altijd door.
Ik spreek lotgenoten in Amsterdam West,
Centrum, Zuid; één van hen slaapt in
een caravan. 70 % van de gedupeerden
zijn vrouwen tussen de 40 en 50 jaar, al
zijn er op Facebook ook meldingen door
mannen van eind dertig.

Vraag 2: Kunnen jullie iets vertelen over
het consultgesprek in het algemeen?
Jelte: ‘Het is belangrijk dat bezoekers
weten dat wij geen behandelaars zijn,
daarvoor zijn we nog niet bevoegd. Wel
kunnen wij het advies geven om naar
een huisarts of een psycholoog te gaan.
Het doel van ons gesprek is om binnen
het consult tot een advies te komen en
de bezoeker mag maximaal vijf keer op
gesprek terugkomen als daar behoefte
aan is.’

Als je Lfg eenmaal hoort, dan hoor je het
de hele tijd.
Martelwerktuig
Lotgenote Mirjam Niemans (56, maar
voelt zich 156 jaar oud) kan het beamen.
Ze slaapt al maanden beroerd en kan
zich slecht concentreren op de leerstof
van haar interessante opleiding. Lfg is
ook slecht voor haar katten. ‘Die horen
alles zes keer beter dan wij.’ Zelf wordt
ze steeds gevoeliger voor Lfg, ook buiten
haar woning. ’Oooo, denk ik dan, was
ik maar dóóóóóf!’ Haar woning wordt
omsloten door bouwprojecten met bijbehorende machines. Ze heeft meerdere
meldingen gedaan bij het stadsdeel en
gehoor gevonden bij de manager van
ruimtelijke ordening: een aantal waterpompen gaan in het weekend uit. Toch
blijft ze een dreun horen, nu zelfs op
haar moestuin in Frankendael.
Maar het ergst vindt ze de gele waterpompen van Van der Veldt. Halflachend:

Een van de bronnen van ergernis
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Vraag 3: Hoe gaan jullie om met bezoekers
die buiten de doelgroep vallen?
Paulien: ‘Ja, het komt weleens voor dat er
mensen met zware psychische klachten
hier willen aanschuiven. Zo’n gesprek
moeten we dan meteen afkappen...’ Jelte
vult aan: ‘Oké, afkappen is misschien
niet het juiste woord, want iedereen is
hier welkom, maar wij werken binnen
de mogelijkheden die ons in dit prachtige
gebouw van verzorgingshuis De Gooyer
worden geboden, en mensen met té grote
psychische problemen kunnen we niet
verder helpen met een consultgesprek.
Ook niet als daar nog ’n paar gesprekken
op volgen.’
Wacht niet te lang.
In De Advieswinkel is eigenlijk sprake
van een perfecte win-winsituatie: de
bezoeker wordt geholpen met een
praktisch advies en de beide psychologiestudenten doen nuttige praktijkervaring
op in een prettig aandoende omgeving
waarin de zorg centraal staat. Het is misschien even een stap, maar loop gewoon
eens binnen. U voorkomt er wellicht mee
dat zoiets als verkeerd gericht perfectionisme echt storend wordt. Of dat
faalangst uitgroeit tot een eenzame stadsgenoot die uiteindelijk een beroep moet
doen op de Amsterdamse Vriendendiensten om samen met een maatje een
wandeling te maken in het vernieuwde
Oosterpark. Al kan ook dat laatste heel
aangenaam en geruststellend zijn. Jelte
en Paulien wijzen u graag de weg. #
Voor een gesprek kunt u met of zonder
afspraak terecht bij De Advieswinkel.
Inloopspreekuren zijn op maandag
van 14.00 tot 17.00 uur en op donderdag van 17.30 tot 20.30 uur.
Bezoekadres: Von Zesenstraat 298,
Amsterdam-Oost, Dapperbuurt.
Telefoon 06 - 47 01 66 98, e-mailadres:
info@de-advieswinkel.nl

‘Die dingen worden vast gebruikt voor
het leger om bekentenissen af te dwingen! ‘Ja, ja, ik heb het gedaan, ik beken alles! Mag NU dat ding uit?’ wil ik roepen.
Maar hij gaat nooit uit, je wordt er gek
van!’
Navraag bij mijn buren leert dat één van
hen het hoort maar er verder geen last
van heeft. De anderen horen het niet. Ik
hoor het soms bij buren, maar zijzelf horen het niet. Een buurman oppert dat het
de ventilatie op het dak kan zijn. De man
van het ventilatiebedrijf komt, samen
gaan we het dak op. Bij het ventilatiekanaal hoor ik niets, behalve een heel zacht
natuurlijk ruisje. Ik moet verder zoeken.
Degene die een remedie heeft tegen Lfg,
verdient de Nobelprijs. Voor Techniek,
Wereldvrede of voor die nieuwe categorie: Volksgezondheid. #
www.laagfrequentgeluid.nl
Zelf last van Lfg? Mail de redactie:
dwarskrant@gmail.com
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Caribische geluiden

Verhalen 9

Onalledaags

Tekst: Rose Bartholomé | Illustratie: Judith Lammers

Van de verdieping boven mij klinkt
een nieuw geluid, een Caribisch geluid.
Muziek, harde stemmen en spelende
kindervoetjes. Dat moeten mijn nieuwe
buren zijn. Opeens hoor ik de snerpende toon van een brandmelder tussen de
woongeluiden door. Dat geluid kan ik
niet negeren. Ooit ben ik bij een brand
mijn woning en bijna al mijn spulletjes
kwijtgeraakt. Sinds die tijd ben ik alert
op alles wat met brand te maken heeft.
Ik bel aan bij de bovenburen, de deur
gaat open en ik ren de trap op. Boven
staat de deur open. Uit de keuken komt
een schuldbewust kijkende vrouw mij
tegemoet. Zij zegt: ‘Er is niets aan de
hand. Ik heb het al uitgemaakt.’ Toch
wil ik weten waardoor het alarm afging. Je weet maar nooit. Het blijkt een
dikke Cubaanse sigaar te zijn. Zij heeft
hem inmiddels onder de kraan gehouden. De buurvrouw, een Dominicaanse
van rond de dertig, belooft ongevraagd
dat zij in het vervolg op het balkon zal
roken.

een feestje. De Caribische muziek en
luide stemmen bepalen de geluiden in
de tuin. Ik kan mij er aan ergeren, want
ze zijn luid. Ik kan ook denken: leuk,
Caribische vakantiesfeer in de tuin. Ik
besluit tot het laatste.
Al snel krijgen de bovenburen er nog
een kindje bij.
Ik word bij hen uitgenodigd om
verjaardagen te komen vieren. En zij
komen ook op mijn verjaardag. Ook als

Mijn bezoekers en andere buren zijn
verbaasd over het geluid dat boven
mij geproduceerd wordt. ‘Ze leven nu
eenmaal luid,’ vergoelijk ik het kabaal.
Maar de feestelijke geluiden worden
steeds vaker afgewisseld met ruzies en
scheldpartijen. De geluiden zijn niet altijd goed te duiden. Wordt er geslagen?
De ruzies volgen elkaar in een steeds
sneller tempo op en worden heftiger.
Het geluid hindert mij niet, wel maak ik
mij zorgen. Ik kan niet door het plafond

Zij heet Maria en woont met twee kinderen en haar man, Juan, op één hoog.
Op het balkon zitten nu vaak allerlei
vrienden en familie dikke sigaren en
jointjes te roken. De familie houdt van

Dreiging

Oost-thriller

Tekst: Melissa Plomp | Illustratie: Ruud Meijer

Ze vielen haar meteen op. Met z’n
tweeën smoezend op de tramhalte, net
voorbij het Leidseplein. Hun nette pakken pasten niet bij hun volle baarden,
hun gympen en de sporttassen die ze
over hun schouder droegen. Ze remde
af en deed de voordeur open. Ze stapten in, zonder iets te zeggen. De eerste
liep naar een vrije bank, halverwege de
tram, de tweede ging op de stoel naast
de voordeur zitten. Ze draaide zich om,
om hem beter te kunnen bekijken. Hij
zette zijn sporttas op schoot. In de tas
rammelde metaal tegen elkaar.
Met opgetrokken wenkbrauwen
staarde ze hem aan. Hij keek op. ‘Wat?’
vroeg hij. Ze wendde haar blik af en
sloot de deur. Bellend trok de tram op.
Ze voelde de blik van de man branden
in haar rug. Dit was foute boel.
Haar microfoon kraakte. ‘Lekker,
bijna pauze!’ riep haar conductrice.
Ze slikte. De zenuwen knepen haar
keel dicht. ‘Kom op meid, nog even het
laatste stukkie. Ik lust wel een bakkie
koffie,’ tetterde haar collega. ‘Nou, ik
ook,’ wist ze uit te brengen. Ze keek in
haar binnenspiegel. IJskoud keek de
man terug.
De tram reed verder. Weteringcircuit.
Stoppen, deuren open. Ze wierp een
blik achter zich. Hij had zijn mobiel
tevoorschijn gehaald en zat te typen.
Voorzichtig probeerde ze naar de ander, verderop in de tram te kijken. Ook
hij was druk bezig met zijn telefoon.
Ze stuurden elkaar vast berichtjes!
Maar waarom waren ze dan niet bij
elkaar gaan zitten? Haar hand trilde
toen ze met een druk op de knop de
deuren weer sloot. Sinds Parijs en
Brussel had ze zich al slecht op haar
gemak gevoeld. Hoe lang zou het duren voor hun eigen Amsterdam aan de
beurt was?
Een blik op het dashboard vertelde

ik niet van plan ben om die te vieren.
Juan, haar man legt uit dat hij erg moet
wennen aan de saaiheid van de Nederlanders. In de Dominicaanse Republiek
zijn muziek en feest dagelijkse levensbehoeften. Als een van de kinderen
jarig is pakken zij flink uit met cadeautjes, een prinsessenjurk, veel taart en
nog veel meer eten en lekkere hapjes.
Het is een drukte van jewelste. Er word
gedanst en gedronken.
Zo nu en dan komt Juan mij een bordje
eten brengen. Gepaneerde vis met
aardappeltjes en groente. Af en toe
komen de kinderen in de tuin spelen.
Ik krijg kaartjes met hartjes in de bus
en op de muur kalken zij mijn naam in
een hartje.

haar dat ze al vier minuten achterliep
op het rijschema. Ze dwong zichzelf
weer op te trekken. Het drukke verkeer
eiste al haar aandacht. Fietsers en voetgangers schoten links en rechts met
doodsverachting voor de tram langs.
Maar ze kon zich moeilijk concentreren. Wat zat er in die tassen? Bommen?
Kalashnikovs? Ze overwoog wat ze zou
doen. Zou ze haar conductrice waarschuwen? Of de centrale oproepen?
Als hij dat hoorde, zou hij misschien in
paniek raken. Dan was het al te laat.
Als ze het stille alarm indrukte, luisterde de centrale mee en dan zouden
ze haar weer gaan oproepen. Het zweet

brak haar uit.
Weesperplein. Ze stopte, trok de deur
van haar cabine dicht en zette de airconditioning hoog. ‘Kunnen we weer?’
vroeg haar conductrice. ‘Eeh, ja ik heb
het warm,’ antwoordde ze. Haar stem
klonk hoog van de zenuwen. ‘Gut, heb
je last van opvliegers?’ lachte haar collega.
Ze reden verder, sloegen rechtsaf Oost
in. Bij het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis
stapten er veel mensen in. Ze moesten
eens weten. Werktuigelijk belde ze en
trok ze weer op. Ze hield het niet meer.
Bij de volgende halte zou ze stoppen en
de deuren openen. Ze zou roepen dat
iedereen zo snel mogelijk de tram uit
moest vanwege een gevaarlijke storing.
Ze zou... Bang!
Haar hart stond een paar tellen stil.
Ze sloot haar ogen voor wat er ging
komen. Deed ze weer open. Ze zat er
nog, in de tram. Ze zag links het Ooster-

heen kijken. Ik zie niet wat er gebeurt.
Moet ik ingrijpen of is dat overdreven?
In overleg met buren besluit ik toch
de politie te bellen. De politie praat
met hen en komt na afloop nog bij mij
langs. Mijn zorgen zijn terecht. Jeugdzorg wordt ingeschakeld. Het wordt
even wat rustiger boven mijn hoofd.
Het blijkt Maria te zijn die het meest
gewelddadig is. Zij gooit met enige
regelmatig Juan de deur uit. Hij komt
steeds weer terug omdat hij de kinderen niet alleen wil laten. Een andere
buurvrouw sust en helpt waar zij kan.
De kinderen gaan geregeld bij haar op
bezoek.
Dan nemen de ruzies weer toe. Ik hoor
van andere buren dat Maria op Juan
heeft ingestoken met een mes. Hij is
bloedend weggevlucht. Een paar dagen
later is hij toch weer thuis.
Bij de hulpverlening wijt Maria alles
aan de te kleine woning. Uiteindelijk
krijgen zij in Amsterdam Noord een
huis met meer kamers toegewezen. Het
is stil geworden boven mijn hoofd. Er
woont nu een jonge Iraanse studente. #
NB de namen zijn gefingeerd

park, rechts de Beukenweg. De mensen
in de tram riepen geschrokken door
elkaar. Haar conductrice riep haar via
de microfoon. Op straat bleven mensen
staan en staarden naar haar. Met lood
in haar benen opende ze haar cabine,
drukte de voordeur open en wankelde
de straat op. Op straat lag een fietser.
Bloed vormde een rode plas om zijn
hoofd. Vol afschuw staarde ze op hem
neer. Een vrouw knielde naast hem en
stamelde: ‘We hadden groen licht. Echt
waar. Wij hadden groen licht.’
Ze werd opzij geduwd. ‘Aan de kant,
ik ben arts in opleiding.’ De man met
de baard knielde naast de fietser neer
en controleerde zijn pols en ogen. Hij
opende zijn sporttas en haalde er twee
gewichten uit die hij naast de tas op de
grond gooide. Met een stapel handdoeken probeerde hij het bloeden te
stelpen. Hij keek naar haar op en zei:
‘Roep een ambulance op. Snel!’ #
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van 10.00 – 17.00:
Creatieve kinderactiviteit: MEGA
mozaïek (4+)
zo 10 juli vanaf 11.00 inloop:
Suikerfeest in ZieZo Marokko
elke vr van 9 juli t/m 4 sept om
11.00:
Couscous op vrijdag in ZieZo Marokko (kookworkshop, 6+))
elk weekend en dagelijks tijdens schoolvakanties:
ZieZo Marokko – Reis mee met
Esmaa, Fatima, Nasrdin en Yousef:
doe-tentoonstelling (6+)
Familiereis: 12.00, 12.30 en 13.00
uur

Poppentheater Koos
Kneus
Elke zondag en woensdag
Poppenkast op het Iepenplein,
reserveren en meer informatie www.kooskneus.nl. Vrolijke
voorstellingen met schminken en
verkleedkleren, drankje en koek,
ook voor verjaardagsfeestjes.
Entree: € 8,- p.p., met stadspas
€ 6,- p.p.
NB je mag soms 2 verschillende
voorstellingen blijven zitten voor
de prijs van 1t
Programma op de zondagen 3
en 10 juli:
10.30: Waar is mijn die-da-doedelzak? 2 – 4 jaar
12.00: Kale Opa gaat op reis, 2 – 4
jaar
14.00: De heks en de blauwe tovenaar, 4 – 8 jaar
14.00: Alle hens aan dek! - Piratenverhaal, 4 – 8 jaar
15.30: Ukkepuk en de schildpad,
4 – 8 jaar
Vakantie de rest van juli en
augustus; september nieuw
programma

Oostblok
Alle voorstellingen tenzij anders
vermeld: Sajetplein 39
vr 1 juli 22.00:
Openluchtbios:
Carnage – Yasmina Reza
Tweede in een serie van 3
verfilmde toneelklassiekers, buiten
vr 8 juli 22.00:
Openluchtbios: My Fair Lady –
George Bernard Shaw
Derde in een serie van 3 verfilmde
toneelklassiekers, buiten
vr 15, za 16 juli 20.00 en zo 17
juli 16.00:
Stads / Einder - Arthur Wagenaar
en LABland
Muziektheater / pianoconcert
[vet]vr 15, za 16 en zo 17 juli:[vet]
Pluk de Zomer & Proef Amsterdam Oost
Cultureel programma op het
Sajetplein, voor de verschillende
aanvangstijden zie de website

OBA Linnaeus
elke woe 15.00-15.30:

huistheater International Co
Derde deel van the Dublin Trilogy
van Sean O’Casey
za 9 juli 20.15:
AATG presents: Alas, poor Fred
(Engelstalig)
Een klassieker in het absurd
theater
wo 27 juli 16.00 (buiten) en
20.00 (binnen):
Sussex Steel Band
20 tieners (14 – 19 jaar) spelen op
steeldrums
za 6 aug 14.00:
Ricciotti ensemble op het theaterterras
vr 9 sept 21.00:
Gaia’s Platform presents: Neon
Whirlpool (dance/trance feest)
za 10 sept 20.00:
Dansavond: Alive and Kicking
Met live band en DJ, voor onder
en boven de 40!
vr 16, za 17 en zo 18 sept 20.15:
Theatergroep Toetssteen speelt:
De Kinderen Smit
Zie verder www.badhuistheater.nl
---VOOR KINDEREN---

Tropenmuseum
za 3 juli 13.00 – 19.00:
ZieZo Marokko-bus op Roots Open
Air (6- 13 jr)
elke di, do en zo van 3 juli t/m 4
sept van 12.00 – 16.00:
Creatieve kinderactiviteit: Ga aan
de slag met glasmozaïek (4+)
elke dag van 9 juli t/m 4 sept

Poppentheater Koos Kneus
Iepenplein 40 hoek
Reserveren: 020-6928532
www.kooskneus.nl
Badhuistheater
Boerhaaveplein 28
www.badhuistheater.nl
badhuistheater@gmail.com
OBA Javaplein
Javaplein 2
020-6681565
javaplein@oaba.nl

Oostblok
Sajetplein 29
020-6654568.
www.oostblok.nl
Etalagegalerie Inkijk
020-6925733
www.polderlicht.com
Tropenmuseum
Linnaeusstraat 2
www.tropenmuseum.nl
020 5688200
NedPho-Koepel
Batjanstraat 3,
www.orkest.nl,
020-5217502
Pompstation:
Zeeburgerdijk 52
020-6922888
www.pompstation.nu

Juniorreis: 14.30 uur
elke zo in juli 12.30 – 13.45:
Kantjil & zijn dierenvrienden
(rondleiding, 4 – 6 jr)
elke dag van 9 juli t/m 4 sept
10.00 – 17.00:
Buiten westen: avontuurlijke doeboeken (8-12 jr)
elke dag van 9 juli t/m 4 sept
10.00 – 17.00:

Voorlezen voor kinderen van 4
t/m 7 jaar
wo 20 juli 15.00 – 16.00:
De avonturen van Coyote de Wolf
(6+)
Familie vertelvoorstelling door
Nilo Berrocal
Meer info: www.oba.nl

Q-Factory
vr 1 juli:
Los De Abajo
wo 6 juli:
Andrian Belew Power Trio
do 7 juli:
Real Mckenzies (CAN) + Coppersky
vr 8 juli:
DNA Latino
di 12 juli:
Hopsin + Dusty + Shawn Bastard
woe 13 juli:
U-Roy & Stur Gav Sound
di 16 aug:
Method man & Redman
do 8 sept:
Def Americans Johnny Cash Memerial Show
Zie voor tijden, prijzen en meer
info: www.q-factory-amsterdam.nl

scene StadsEinder foto van Baldwin Henderson
Machtige dieren: dierenspeurtocht (6+)
Voor actuele prijzen en tijden:
www.tropenmuseumjunior.nl.
---TENTOONSTELLINGEN--t/m voorjaar 2018:
ZieZo Marokko – Reis mee met
Esmaa, Fatima, Nasrdin en Yousef
t/m 30 okt.:
Rhythm & Roots: van blues tot
hiphop

Etalagegalerie Inkijk
elke dag van 07.00 – 24.00:
Een ruimtelijke installatie van
Laura Bolscher
in metrostation Wibautstraat
elke dag van 07.00 – 24.00:

elke di 14.00 – 17.00:
Leef en Leer! – oefenspreekuur
(vrije inloop)

Q-Factory
Atlantisplein 1
www.q-factory-amsterdam.nl
Tugela 85
Tugelaweg 85
www.tugela85.nl
Lloydhotel
Oostelijke Handelskade 34
De Meevaart
Balistraat 48a

Een ruimtelijke installatie van
Sander Bokkinga
in metrostation Weesperplein
elke dag van 07.00 – 24.00:
Een (led-)lichtinstallatie van Jonas
Vorwerk
in metrostation Waterlooplein
Meer info: 020-6925733 of www.
polderlicht.com

Tugela85
elke vr in 2016, maar niet in de
zomervakantie:
Een Woord, Muziek, Film of Verhaal programma in het kader van
Bord op schoot
Meer info: www.tugela85.nl

Galerie oost-online
In samenwerking met het Kunsthek, de expositieruimte aan het
hek van het Oosterpark: expositie
online op Oost-online.
Meer info: www.oost-online.nl

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

OBA Javaplein
Sussex Steelband

Adressen

OBA Linnaeus
Linnaeusstraat 44
020-6940773

Badhuistheater
do 30 juni, vr 1, za 2 en zo 3 juli
20.15:
The Shadow of a Gunman – Bad-

Zie ook www.leefenleer.nl
elke woe 14.00:
Samen lezen voor kinderen van 8
t/m 10 jaar
elke woe 15.00:
Voorlezen voor kinderen van 4 t/m
7 jaar, o.b.g. van een ouder
za 16 juli 15.00 – 15.40:
De draak die niet kon vuurspuwen
(4+)
Familie vertelvoorstelling door
Wijnand Stomp
Meer info: www.oba.nl
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Cultuur 11

Voetjes van de vloer
met Rythm & Roots
Tekst: Melissa Plomp | Fotografie: Tropenmuseum / Cees Beumer en Getty Images

Het is rustig bij de nieuwe tentoonstelling in het
Tropenmuseum. Buiten lokt de zomerzon, maar binnen zijn de
zonnige klanken van Rythm & Roots minstens zo verleidelijk.
Er klinkt weinig muziek. Toch beluisteren de bezoekers hier
minstens 25 muziekstijlen... via hun koptelefoon. En dan is het
moeilijk stil te blijven staan op alle swingende klanken. Hier
tikt een voet de maat mee, daar wordt zachtjes geneuried. Nog
iets verderop schudt een dame, zich onbespied wanend, zelfs
uitbundig met haar billen.

Zangeres Giovanca en blueslegende B.B. King

acht zwarte schalen. Boven elke schaal
hangt een corresponderend Afrikaans
instrument. Door in de schaal te slaan
kun je muziek maken. Met meerdere
personen wordt het al snel een heel
orkest. Helaas lijken de meeste bezoekers toch bang om de relatieve stilte te
verstoren.

Muziek luisteren naast de jas van Elvis Presley

Op 1 juli vindt op een steenworp afstand van het Tropenmuseum het Keti
Koti Festival plaats, de jaarlijkse viering
van de afschaffing van de slavernij. De
slavernij is ook waar het verhaal van
Rythm & Roots begint. Muziek is altijd
in beweging en verandert voortdurend.
Maar veel hedendaagse westerse muziek vindt zijn oorsprong in Afrika.
Met de slaven die naar het Amerikaanse continent werden gebracht, kwamen
Afrikaanse ritmes, klanken en instrumenten mee. Zo stamt de banjo waarschijnlijk af van de Afrikaanse citer en
luit. In een vitrine is de oudste bewaard
gebleven banjo van het Amerikaanse
continent te zien, uit 1770, afkomstig
uit Nederlands grootste slavenkolonie:
Suriname.
Slavenliederen
Veel muziekgenres, zoals gospel en
blues, zijn verwant aan de zogenaamde
field hollers en work songs, liederen die
tijdens het werk door de slaven werden
gezongen. En een bekende toon die
vooral veel gebruikt wordt in de blues
en jazz, is de blue note, een ‘sombere’
noot, afkomstig uit West-Afrika.
Op het podium van het Keti Koti
Festival wordt veel muziek gemaakt.
Naast bekende soulsterren als Trijntje
Oosterhuis, Shirma Rouse en Berget
Lewis treedt Giovanca op, die ook heeft
meegewerkt aan Rythm & Roots waar
ze vertelt wat met name de soulmuziek
voor haar betekent.
Naast soul is er ook een reggae-optreden van Julian Marley & The Uprising,
overigens geen familie van reggaeicoon Bob Marley die ook op de tentoonstelling te beluisteren is.

Gouden manteltje
Er zijn bij Rythm & Roots minder
objecten tentoongesteld dan je gewend
bent in het Tropenmuseum. Een bezoek
komt vooral neer op veel luisteren.
Oordopjes mee dus, al zijn ze ook daar
te koop. De geëxposeerde voorwerpen
maken wel indruk. Het is toch bijzonder om met je neus zo dicht op het
leren motorjack te staan van niemand
minder dan Elvis Presley.
Bij de afdeling Funk wordt niet alleen
een eerbetoon gebracht aan James
Brown, van wie een parmantig gouden
manteltje in de vitrine prijkt, het Tropenmuseum staat hier ook even stil bij
het recente overlijden van poplegende
Prince. Zijn muziek wordt een ultiem
voorbeeld genoemd van mixmuziek die
niet onder één noemer te vangen is.
Wastobbe als trommel
Midden in de tentoonstelling hangen plots allerlei vreemde en minder
vreemde instrumenten aan touwtjes
aan het plafond: trommels, snaarinstrumenten, xylofonen... Maar ook een
wastobbe uit Suriname. Dit opvallende
instrument werd door de slaven gebruikt als trommel, met een halve kalebas die ronddreef in de tobbe. Vanwege
zijn gedempte geluid deed de trommel
dienst bij verboden winticeremonies.
Aan een ander touwtje hangt een machinegeweer. Benieuwd wat daar voor
muziek mee gemaakt kan worden. De
beschrijving leert dat het hier om een
ratel uit Bolivia gaat. Het machinegeweer is niet echt, maar op bestelling
gemaakt voor een themaoptreden van
een dansgroep. Gelukkig maar.
Onder de hangende instrumenten staan

Kruisbestuivingen
Twee dagen na het Keti Koti Festival,
op 3 juli, is er nóg een muziekfestival
in het Oosterpark: Roots Open Air. Hier
is Zuid-Amerikaanse en Caribische muziek te beluisteren. De tentoonstelling
laat zien dat in die contreien vele soorten muziek ontstonden uit een combinatie van West-Europese melodieën en
Afro-Afrikaanse ritmes: chôro, calypso,
salsa, bossa nova, reggae en dancehall
bijvoorbeeld. Zangeres Flavia Coelho
die optreedt op Roots Open Air, komt
zelf uit Brazilië. In haar muziek mixt ze
Zuid-Amerikaanse en Caribische klanken met Afrikaanse muziek. M.A.K.U.
Soundsystem laat tijdens Roots Colombiaans-Afrikaanse muziek horen.
Het legendarische Cubaanse salsa-orkest Orquesta Revé sluit Roots Open Air
af. Salsa ontstond in de jaren vijftig uit
de mambo en rumba, en is beïnvloed
door rock- en jazzmuziek. Bij de kruisbestuivingen van al die muziekgenres
heeft de opkomst van de grammofoonplaat een grote rol gespeeld. Zo ontstond de rumba in de jaren twintig op
Cuba uit muziek die oorspronkelijk was
meegekomen met Congolese slaven. Via
vinyl kwam de rumba weer in Congo
terecht, waar het een inspiratie was
voor een nieuw Congolees genre.

Op deze manier kwamen in Afrika
nieuwe stijlen op als Afrobeat, MBalax, Highlife en Jùjú, beïnvloed door
westerse muziekgenres die op vinyl
wereldwijd beschikbaar kwamen. Ook
de Afrikaanse sound is op Roots Open
Air goed vertegenwoordigd met Damily,
Baba Commandant & The Mandingo
Band en Djmawi Africa.
Rap en hiphop
Sinds vorig jaar niet meer in het Oosterpark, maar in het Flevopark (en helaas ook niet meer gratis toegankelijk):
het door drie jongens uit Oost gestarte
hiphopfestival Appelsap, dit jaar op 13
augustus. Daarmee zijn we bij de modernste muziekgenres aangekomen die
op de tentoonstelling te vinden zijn. Als
relatief jonge stijlen zijn rap en hiphop
nog volop in ontwikkeling. De tentoonstelling sluit af met een samenwerking
met muziekplatform 22tracks. Dit
platform is opgericht door Nederlandse
en Belgische dj’s die je via een app kennis laten maken met nieuwe muziek,
vergezeld van hun visies op muzikale
trends.
Ten slotte kun je een leuke herinnering
aan de tentoonstelling mee naar huis
nemen. Achter in een hoek staat een
spannend apparaat. Tegen betaling kun
je daar, al dan niet met een speelgoed
saxofoon, trompet of banjo, een foto
van jezelf laten maken op een platenhoes samen met de legendarische
blueszanger B.B. King. #
Rythm & Roots is nog tot 30 oktober
te bezoeken in het Tropenmuseum.

Armanda van den Engh
Praktijk voor Integrale Huid- en Lichaamsverzorging

Is uw huid toe aan een opfrisser? Kan uw huidconditie verbeterd worden?
In mijn praktijk kunt u terecht voor behandelingen op maat met pure, gezonde
huidverbeteringsprodukten van dr. Baumann. Ik nodig u uit om een afspraak te maken
en u ontvangt tot eind november 2016 e 10,- korting op de prijs van e 53,voor een uursbehandeling.
info@armandavandenengh.com of 020 - 694 445 48
website: armandavandenengh.com
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Bijzondere geveltuintjes

Fotografie : Hans Heitgeert,
Ans van de Scheur,
Gerard Valentijn en
Dineke Rizzoli
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Het openingsfeest van de Zuiveltuin
Tekst en fotografie: Ton Hendrix

Net op het moment dat het begint te regenen gaat het openingsfeest van de Zuiveltuin in Betondorp van start. Desondanks zijn er tientallen buurtbewoners op de feestelijkheden af gekomen.
Het feest is groots opgezet, met kraampjes, optredens en muziek. Nevin Ozütok, lid van de
Bestuurscommissie, doet de officiële openingsceremonie: samen met kinderen uit de buurt geeft
ze de nieuwe bloemen water (alsof het nog niet genoeg regent). Ik spreek daarna met enkele
buurtbewoners.
wat hier gebeurt moet symmetrisch zijn
en gespiegeld. Daarom moesten de bakken de kleur krijgen van de bankjes. Het
is allemaal heel erg low budget, alles is
bij elkaar gesprokkeld.’

Nevin Ozütok opent samen met wat buurtkinderen de Zuiveltuin

Initiatiefneemster Simone vertelt: ‘Onze
visie is buurtcohesie, een plekje om
samen iets te doen op een zomeravond,
een poëzie-voordracht of zo. Toen kwam
Phebe van de Academie van de Stad. Ze
hadden geflyerd en buurtbewoners bij
elkaar gehaald. Zullen we een feestje
organiseren? Ik zei: ‘Kunnen we niet
iets doen wat meer beklijfd?’ Ik heb
toen een plan geschreven, heel ambi-

tieus. Maar we krijgen geen subsidie
en moeten alles zelf bekostigen. Wel
hebben we van de gemeente veel hulp
gehad, ze hebben struiken verplaatst,
grond gestort, we hebben houtsnippers
gekregen. Veel hebben we afgekeken
van andere tuinen, de Bajestuin en OostIndisch Groen.
We mochten niet betegelen, want ‘wat
groen is moet groen blijven’. En alles

Phebe, van Academie van de stad: ‘We
zijn met vier studenten, die ook zelf in
de buurt wonen. We doen allerlei projecten voor de buurt om de leefbaarheid
te verbeteren, in ruil voor wonen met
huurkorting. We knappen tuintjes op en
hebben buurtdiners georganiseerd. Ook
dit is onderdeel van het Stratenproject.
We hebben gebrainstormd, daar kwam
een aantal mensen op af, o.a. Nienke,
die zeiden: ‘We willen dat er iets met
dit plein gebeurt.’ Het is dus door de
bewoners bedacht. Wij hebben het aangejaagd en de bewoners, de Groep van
Tien, die doen het allemaal.’
Tuinierster Nienke: ‘Ik organiseer samen met Phebe dit feest. We vonden dat
het een mooi plein is, maar niet aantrekkelijk om te gaan zitten. Er miste iets.
Toen kwam het idee van een pluktuin,
wroeten en ontmoeten. Het middenstuk,
hebben we samen bedacht, is een plek
om elkaar te ontmoeten. Je kan ook
een stukje moestuin adopteren, ik heb

ook mijn eigen stukje, met aardappelen
en courgettes. We hebben ook twee
bakken gemaakt voor mensen die wat
ouder zijn, zodat die niet hoeven te bukken. En de mensen van Al Maarif willen
hier fruitbomen neer gaan zetten.’
Tuinierster Pauline: ‘Ik heb me bezig
gehouden met het binnengedeelte van
de tuin. Er waren plattegronden uitgedeeld en iedereen van de groep heeft
erin getekend, iedereen had ideeën.
Nu zie je niks behalve het rondje van
houtsnippers. Maar er zitten ontelbaar
veel zaadjes in de grond. Als het goed
gaat wordt het een enorme bloemenzee.
Het is in principe een pluktuin waar
ieder iets leuks uit kan halen. In het
eerste vak staan enkel kruiden, het is
de bedoeling dat mensen daarvan gaan
plukken. Er staan kleine houtjes bij met
de namen, één van de kinderen heeft
die erop geschreven.’
Bij een kraampje waar bijenhotels
worden verkocht tref ik Pieter, ook
buurtbewoner: ‘Er komen kruiden voor
gemeenschappelijk gebruik en ook aardappelen willen we ergens kwijt. Aan de
zij-kanten van het middendeel komt een
moestuin. We maken er stukjes van, zes
links en zes rechts, zodat ieder een eigen
stukje heeft. Het idee is dat mensen
zelf bepalen wat ze er graag in willen
hebben. Er zijn ook kinderen die daar
interesse in hebben. Er is zelfs al een
wachtlijst ontstaan. En met het verkopen van deze bijenhotels verdienen we
iets terug van de onkosten.’ #

Bijen houden in Amsterdam Oost
Tekst: Kirsten de Wit | Fotografie: Hans van den Bosch

Lees je dit artikel buiten in het park of in je tuin? Kijk dan eens
om je heen. Grote kans dat je op zo’n lekkere zomerse dag honingbijen ziet op zoek naar nectar en stuifmeel. Honingbijen,
die al jaren in het nieuws zijn vanwege de bijensterfte, doen
het namelijk vrij goed in de stad. Door alle tuintjes en stadsparken is er op een kleine afstand veel voer te vinden voor bijen.
bijen in stadsparken, speciale
bijenparken of volkstuinparken. Zo ook imker Afra Laan.
Al 25 jaar lang houdt zij bijen
op volkstuinpark Nieuwe Levenskracht in Middenmeer.
Negen bijenkasten heeft ze
hier staan in een bijenstal:
een overkapping waaronder
de bijenkasten beschut staan.

Verrassingen

Bijenstal van Afra Laan op Nieuwe Levenskracht

Waar komen die bijen vandaan? In
Amsterdam staan ruim 650 bijenkasten.
Naar schatting staat een tiende daarvan
in Amsterdam Oost. Het leuke is dat je
op de honingbijenkaart van de gemeente Amsterdam kunt opzoeken waar er
bij jou in de buurt bijen worden gehouden. Deze kaart vind je op http://maps.
amsterdam.nl/honingbijen. De bijenkasten staan op daken van huizen, hotels
en bedrijven. Sommige bijenhouders,
ook wel imkers genoemd, houden hun

Afra’s passie voor bijen is ontstaan tijdens haar studie tot
biologiedocente. Het begon
allemaal met een cursus bijen
houden, 35 jaar geleden.
Samen met goede vriend en
medecursist Ko Veltman heeft ze tien
jaar lang bijen gehouden in dierentuin
Artis. De bijenkasten stonden op het
nijlpaardenverblijf. Wat ze leuk vindt
aan bijen houden is het volgen van de
ontwikkeling van haar bijenvolken. Omdat ze regelmatig haar bijen observeert
of controleert, kent ze de volken door en
door. Ze leeft dus letterlijk en figuurlijk
met haar bijenvolken mee. Ieder volk is
uniek. Dat zorgt weleens voor verrassingen, en juist dat maakt het bijen houden
leuk, aldus Afra.

Afra werkt samen met Daniël. Op
12-jarige leeftijd kwam hij vanuit de
volkstuin van zijn vader aangelopen
toen Afra bezig was met de bijen. Hij
bleef komen, en door de jaren heen
heeft Afra hem alles geleerd. Inmiddels werken ze al 14 jaar samen! Het
delen van kennis zit haar als voormalig
biologiedocente dus in het bloed. Dat
merk ik ook wanneer ze mij biologisch
dynamische tips geeft voor mijn eigen
bijenvolken. Ze komt op mij over als een
prettige leermeester. Ze stimuleert je om
na te denken hoe je een situatie zelf zou
oplossen. Bijen doen nu eenmaal niet
altijd alles volgens het boekje. Wordt je
voor een verrassing gesteld dan moet je
creatief kunnen denken en zelf keuzes
maken.

Bijvriendelijke planten

Een cursus bijen houden is voor de
meeste imkers het startpunt. In een
basiscursus leer je alles over de ontwikkeling van een bijenvolk door het jaar
heen én welke handelingen daarbij
horen. Geïnteresseerd?
Cursussen kunnen in omgeving Amsterdam gevolgd worden bij de bijenverenigingen in Amsterdam (http://amsterdam.bijenhouders.nl) of Amstelveen
(http://www.nbvamstelland.nl). Bedenk
wel goed waar je aan begint. Afra geeft
aan dat zij in de maanden mei en juni,
wanneer de bijen de neiging hebben om
te zwermen, soms wel 12 uur per week
bezig is met de bijen.
In de winter is dit natuurlijk minder,
dan overwinteren de bijen op het opgeslagen voer.

Afra (rechts) aan het werk in de bijenstal

Geen tijd of zin om bijen te houden?
Plant dan drachtplanten in je tuin, op
je balkon of dakterras. Drachtplanten
zijn planten waar de bijen nectar en
stuifmeel kunnen halen. De meeste
tuincentra hebben tegenwoordig een
aparte hoek met bijenplanten, -struiken
en -bomen. En belangrijk: gebruik geen
bestrijdingsmiddelen, zoals bijvoorbeeld
het onkruidbestrijdingsmiddel Roundup
dat in verband wordt gebracht met
bijensterfte. Zo kunnen we allemaal
ons steentje bijdragen aan een betere
leefomgeving voor de honingbijen in
Amsterdam Oost! #
Op 9 en 10 juli zijn de Open Imkerijdagen. In Oost doet imker René Genet
mee, die vier kasten heeft staan aan
de IJburg-kant onder de Nesciobrug.
Zie : www.bijenhouders.nl/landelijkeopen-imkerijdagen voor een kaart
met plekken waar iets georganiseerd
wordt.

Nummer 187

#DWARS

DWARS DOOR DE BUURT

Wonen

15

Ongerustheid over gentrificatie in Oost
Tekst: Kirsten de Wit | Fotografie: Hans van den Bosch

Oost zit in de lift en dat is mooi. Maar hoe zorgen we dat er
plek blijft voor lagere inkomens en dat winkels en horeca zich
blijven richten op de bonte mix van bewoners, die de buurt rijk
is? Kunststudent Max Wittebol zette een ‘gentrificatiemachine’
neer op de grens van de Transvaal- en Oosterparkbuurt om de
discussie los te maken.
Gentrificatie is het opwaarderen van
een buurt door meer midden- en hoge
inkomens aan te trekken. Max Wittebol, student ruimtelijk ontwerp aan de
Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht,
wijdde zijn afstudeerproject aan dit
fenomeen met hulp van het Moving Arts
Project uit de Transvaalbuurt.
Om de aandacht van de buurt te trekken
bouwde Max een ‘gentrificatiemachine’
bij het viaduct tussen de Transvaalen Oosterparkbuurt. Bewust koos hij
daarbij voor eenvormigheid, omdat
gentrificatie daarover gaat. Op vrijdag
3 juni konden voorbijgangers in het
houten huisje een korte documentaire
bekijken over gentrificatie. Eenmaal
buiten ontstonden gesprekken over de
ontwikkelingen die bewoners zelf zien
in hun wijk. ’s Avonds werd bij Tugela85
de film My Brooklyn (Kelly Anderson,
2014) getoond over gentrificatie in de
New Yorkse wijk Brooklyn. Deze avond
werd ingeleid door stadssocioloog Tjerk
Bosker.

Afname sociale huur

In Amsterdam zorgen twee ontwikkelingen voor de gentrificatie van buurten.
Allereerst de afname van het aantal
sociale huurwoningen. Het aandeel sociale huur liep in heel Amsterdam terug
van 60% in 1995 naar 45% in 2014. In
de Transvaal- en Oosterparkbuurt heeft
deze trend zich nog niet doorgezet en
ligt het aandeel sociale huur nog altijd
rond de 60%.
Een belangrijke oorzaak is de verkoop
van sociale huurwoningen door de
woningcorporaties. Daarnaast de vervanging van gesloopte blokken huurwoningen door nieuwbouw die dan niet

meer exclusief uit sociale huur bestaat.
Positief is dat er zo ruimte ontstaat voor
de middenklasse, die nu slecht doorstroomt uit de sociale huurwoningen.
En het levert de woningcorporaties geld
op waarmee zij bestaande huurwoningen kunnen renoveren en nieuwe kunnen bouwen.
Maar de keerzijde van deze ontwikkelingen is gentrificatie. Het aanbod van
sociale huurwoningen wordt er immers
steeds kleiner door, dus mensen met
een smalle beurs hebben minder kans
op een woning. Dit terwijl de vraag
naar goedkope huurwoningen alleen
maar toeneemt. Als er sociale huurwoningen vrijkomen, gaan de huren van
de woningen meestal fors omhoog. De
verhuurdersheffing die de corporaties
sinds 2013 moeten betalen aan de rijksoverheid hebben deze huurverhogingen
in de hand gewerkt.

Eenzijdige horeca

Daarnaast zorgt de ontwikkelagenda
van de gemeente voor gentrificatie. Zo
is het Beukenplein in de planvorming
al in een vroeg stadium uitgeroepen
tot horecaplein. In de Pretoriusstraat
is veel moeite gedaan om samen met
winkeliers het aanzien van de winkels
te verbeteren. De midden- en hogere
inkomensklassen en studenten zijn
populaire doelgroepen voor horeca
en winkels, omdat zij geld hebben en
trendgevoelig zijn. Steeds meer winkels
en cafés richten zich dan ook op deze
markt, waardoor het aanbod eentoniger
wordt en minder toegankelijk voor de
lagere inkomensklassen.
Opvallend in Oost zijn daarnaast de hotels die als paddenstoelen uit de grond
schieten. Leegstaande
gebouwen krijgen zo een
nieuw leven en iedere
nog niet ontwikkelde
vierkante meter wordt
lucratief ingevuld.

Jong en hip publiek

Bewoners van de Transvaal- en Oosterparkbuurt
hebben op vrijdag 3 juni
bij de gentrificatiemachine van Max Wittebol
in elk geval hun stem
laten horen. De discussie
op straat is vaak hevig en
niet altijd genuanceerd.
‘De oude bewoners worden de buurt uit gejaagd’,
wordt geroepen. Bij sloop
en nieuwbouw zie je dat
inderdaad. Maar in deze
twee buurten is dat nog
amper aan de orde.
De langzittende, ‘oude’
bewoners geven in het
gesprek op straat juist
aan dat zij weinig problemen ondervinden. Hun
huren stijgen dankzij
de regelgeving maar
mondjesmaat. Maar ze
maken zich wel zorgen
over anderen. Is er nog
wel voldoende ruimte in
de buurt voor mensen uit
de lage inkomensklassen?
Waar kunnen zij straks

In gesprek met de buurt. Vierde van links ontwerper Max Wittebol

nog terecht? Ze achten de kans klein dat
ze zelf ooit nog kunnen doorverhuizen
als de huren van leegkomende woningen maar blijven stijgen.
Men stoort zich aan het eentonige winkel- en horeca-aanbod, dat steeds meer
gericht is op een jong en hip publiek met
een dikke portemonnee. Interessant is
dat men Oostpoort, waar juist een groter
aanbod is voor de lagere inkomensklassen, dan weer te eentonig en smakeloos
vindt. Het scheldwoord ‘Almere’ valt.

De discussie op
straat is vaak
hevig en niet altijd
genuanceerd
Balans nu nog goed

Op een gegeven moment wordt gentrificatie zelfs verontwaardigd ‘een nieuwe
vorm van kolonialisme’ genoemd. Hier
is iets voor te zeggen want een buurt
krijgt, als je niet oppast, een totale
make-over, een geheel nieuwe identiteit waarbij het aanbod aan huizen
en voorzieningen op een bovenlaag
is gericht. Maar, zoals stadssocioloog
Tjerk Bosker zegt, ‘het is niet de schuld
van mensen met hogere inkomens’. Er
wordt een aanbod gecreëerd en zij zijn
de afnemers. Wel kunnen we, zegt hij,

Een jonge buurtbewoonster geeft haar mening

het systeem ter discussie stellen.
In de Transvaalbuurt en Oosterparkbuurt zijn we daarvoor gelukkig nog op
tijd. Deelnemers aan de discussie geven
aan dat de balans nu nog goed is. Men
ziet de positieve effecten. Leegstaande
panden zijn weer in gebruik genomen,
men voelt zich veiliger en er is meer te
doen in de buurt. Maar het moet niet
doorschieten.
Gentrificatie is een proces dat langzaamaan buurten verovert, zonder dat
bewoners ooit is gevraagd of zij deze
ontwikkeling ondersteunen. Zelfs als
je je mening gaf bij de planvorming
rondom bijvoorbeeld het Beukenplein,
is het nog maar de vraag of je had kunnen voorzien dat dit gentrificatie als effect zou hebben. Bewustwording is dus
heel belangrijk, zodat bewoners kunnen
aangeven hoe zij de toekomst van hun
buurt zien.
Bij deze is met het afstudeerproject
van Max Wittebol de eerste stap gezet.
Bewoners kunnen hieraan een vervolg
geven. Ze kunnen bijvoorbeeld een
raadslid benaderen om zich over de
gentrificatie uit te spreken. Een georganiseerde groep, zoals een wijkplatform,
kan in gesprek gaan met ambtenaren
van het stadsdeel. Maar goede participatie komt van twee kanten: bij deze
dus een oproep aan het stadsdeel om
ook actief het gesprek met de bewoners
van deze buurten aan te gaan, zodat de
toekomstige ontwikkeling aansluit op de
behoeften van alle bewoners. #
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Kijkend naar steen: een figuur
in het Galileiplantsoen
Tekst: Anna ten Bruggecate | Fotografie: Arie van Tol

Sommige kunstwerken staan er al zo lang dat ze onderdeel zijn
geworden van hun omgeving. Zo’n kunstwerk is ‘Compositie’
of ‘Rustende figuur’ (1967) van Leo de Vries (1932-1994) in het
Galileiplantsoen. Het stenen gevaarte heeft zich als het ware
voor eeuwig neer gevleid in het gras.
Beeldhouwer Leo de Vries (1932-1994)
is een Amsterdamse kunstenaar. Zijn
opleiding volgde hij o.a. bij de Rijksakademie voor Beeldende Kunsten (toen
Stadhouderskade 86, tegenwoordig
Sarphatistraat 470), waar hij later ook
docent werd. Eveneens gaf hij les aan
de Academie voor Beeldende Vorming (opleiding tot docent beeldende
vorming) in Amsterdam. Hij was zeer
betrokken bij zijn studenten; zijn kritische houding en sterke persoonlijkheid
zorgden voor conflicten maar stimuleerden tegelijkertijd de ontwikkeling
van zijn leerlingen.
Leo was een echte beeldhouwer wat
betekent dat hij uit ruw materiaal zijn
beelden vormde door het overtollige
steen of hout weg te hakken. Dit in
tegenstelling tot beeldhouwers die hun
beelden opbouwen door ze te modelleren (bijvoorbeeld met klei) of te
gieten (bijvoorbeeld brons).

Leo de Vries, ‘Compositie’ of ‘Rustende figuur’ (1967). Afmetingen 180 x 250 x 60cm

heel open liggende Galileiplantsoen. In
1967 werd het geplaatst ter hoogte van
de Johann Keplerstraat. Het beeld is
gemaakt van de witsteensoort Vaurion,
een uit Frankrijk afkomstige natuursteen. Kenmerken daarvan zijn de
sterke structuur en de verschillende
verwerkingsmogelijkheden. Omdat
zijn ateliervloer niet geschikt was om
zo’n groot gewicht te dragen, moest De

Natuursteen
Leo de Vries kreeg in 1965 de opdracht
van de gemeente Amsterdam een
sculptuur te maken voor het toen nog

Doe mee met de
puzzelwedstrijd
en maak kans op zomerse prijzen!
Dinst is de website voor betrouwbare diensten aan huis. Ook in de zomervakantie staan
verschillende dienstverleners klaar! Dus weet je iemand die een kapper, pedicure of
klusjesman kan gebruiken? Geef dan deze puzzel.

Elementen
In de periode waarin De Vries zich ontwikkelde tot beeldhouwer, was er nog
een duidelijk verschil tussen de meer

traditioneel werkende kunstenaars en
de progressieven die het figuratieve
konden loslaten. De beelden van De
Vries begeven zich op de grens van
abstract en figuratief: het herkenbare
is door hem sterk geabstraheerd. Hij
bouwde zijn sculpturen meestal op uit
meerdere elementen, die zowel meetkundige, bijvoorbeeld driehoeken en
kubussen, als meer natuurlijke vormen
kunnen hebben.
Ook ‘Compositie’ bestaat uit verschillende losse onderdelen; deze zijn op
een bepaalde manier gestapeld en aan
elkaar verbonden, waardoor het toch
een geheel is. De delen hebben verschillende formaten die door de schaduwen
en lijnen zorgen voor een speelse aanblik ondanks het zware materiaal dat
is gebruikt.
Rustende figuur
De bijna goedmoedige uitstraling
van dit grote beeld, zorgt ervoor dat
kinderen regelmatig zijn rug beklimmen. De Vries nam vaak de menselijke
figuur als uitgangspunt. Maar als je het
beeld ‘Compositie’ zo ziet liggen in het
gras, lijkt het ook veel op een dier. Op
dit uitlaatveldje voor honden ligt een
associatie voor de hand. Door zijn grote
kennis over de eigenschappen van verschillende steensoorten, wist De Vries
precies hoe ze reageerden op hakken,
schuren en polijsten. Bij deze ‘Rustende figuur’ zoals het beeld eveneens
genoemd wordt, toont Leo de Vries zijn
grote vakmanschap: hij laat zien dat
steen een materiaal is dat emotie kan
uitstralen. #
Wie meer wil weten over Leo de Vries
kan terecht bij de Stichting Leo de
Vries: nynke62@hotmail.com (Nynke
de Vries). Er zijn twee boeken over
hem verschenen en via de Stichting
verkrijgbaar.

Los de puzzel op en win mooie zomerse prijzen! Zo doe je mee:
1. Maak de kruiswoordpuzzel.
2. Ga naar www.dinst.nl/puzzel en vul de oplossing in. Je kunt deze puzzel met oplossing ook
opsturen samen met je volledige naam en contactgegevens naar:
Dinst, Herengracht 182 , 1016 BR Amsterdam of bel naar 020-8950012.
3. Je ontvangt automatisch bericht als je in de prijzen bent gevallen.

Wat kun je winnen?

1

1x trip down memory lane t.w.v. €350

2

Beleef of gun je oma en/of opa een bijzondere dag voor het 60-jarige huwelijks-

3

4

Vries het beeld in drie delen hakken en
deze later onder grote druk aan elkaar
lijmen. Als je heel goed kijkt, zijn de
verticale lasnaden nog te zien door het
minieme kleurverschil.
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jubileum. Of beleef zelf jouw mooiste herinneringen opnieuw! Win een trip down
memory lane met Sara! Sara rijdt mensen naar een plek waar ze mooie herinneringen aan hebben in een
auto uit de desbetreffende tijd. Een feest voor de hele familie waarbij de (groot)ouders en zijn/haar
herinneringen centraal staan. www.forgoodoldtimes.nl

5

5x een familie fotoshoot t.w.v. €110
6

7

8

9

Heb je altijd al een mooie ingelijste foto in de huiskamer van de kleinkinderen, kinderen of andere
familieleden willen hebben? Los de puzzel op en maak kans op een gezellige en professionele fotoshoot
met de hele familie.

10

20x verwenmiddag in juli of augustus t.w.v. €50

11

Feico, Kasper en Daniël zijn Ouwe Taart gestart omdat zij geloven dat ondanks de ondernemende bewoners, ondernemerschap vaak duurzamer en socialer uitgeoefend kan
worden. Zij willen senioren en jongeren samen iets leuks laten doen om van elkaar te kunnen
leren en ze dichter bij elkaar te brengen. Daarom organiseren we een volledige verwenmiddag waar we
samen taarten gaan bakken. Daarnaast staan enthousiaste dienstverleners van Dinst voor je klaar om een
heerlijke pedicure, massage of knipbeurt te geven! www.ouwetaart.amsterdam

12

13

10x deelname aan Expeditie Slim Thuis in juli of augustus t.w.v. €10

9

1

11

5

6

4

Horizontaal
3.
5.
6.
7.
11.
12.
13.

Eigelig
WWW
Een gereedschap
Financiële huishouding
Op stap
Handige man in huis
Voornaam van één van onze pedicures
in Amsterdam op www.dinst.nl

3

12

7

2

8

13

10

Verticaal
1. Persoonlijk voornaamwoord
2. De kleermaker gebruikt dit
4. Goede prestatie waarvoor je lof verdient
8. Rob van Eigen huis en tuin
9. De man met een hamer
10. Voornaam van één onze klusjesmannen
in Amsterdam op www.dinst.nl

Uitgelegd krijgen hoe de afstandsbediening voor licht, de cv, zonwering werkt en hoe
makkelijk dat eigenlijk aan te sluiten is? Er achter komen dat de dokter via zorg-op-afstand altijd de vinger aan je pols heeft maar dat je ook zelf je conditie en gezondheid
kunt meten? Dit en nog veel meer leer je bij Expeditie - SlimThuis. En het mooie is dat je in de meereizende
SlimoTheek een aantal slimme producten voor huis-tuin-keukengebruik en zorg ook nog zelf kunt uitproberen. www.expeditie-slimthuis.nl
Naam en achternaam:
Adres:
Telefoonnummer:
E-mail:
Waar heb je de puzzel gevonden:
Deze puzzel wordt je aangeboden door Dinst.nl. Ook in de zomer zijn betrouwbare diensten en activiteiten dichterbij dan je denkt.
Je kunt de oplossing indienen t/m 15 juli 2016. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
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Sport
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‘Temperament hè, dat verdwijnt nooit’
Tekst: Jan Molenaar | Fotografie: Hans Heitgeert

Normaal gesproken zou Nederland nu in de ban van het voetbal zijn, Euro 2016 is aan de gang.
Normaal gesproken ja, maar Nederland heeft zich niet gekwalificeerd en alleen de echte voetballiefhebbers bekommeren zich om de uitzendingen, de tactiek en het feit of we ons nu maar even
Belg moeten voelen of niet.
Op 11 en 12 juni vond een ander evenement plaats: het WK voetbal Nederland. Hoewel de naam anders doet
vermoeden, gaat het hier om voetballers
die hun oorsprong niet in Nederland
hebben maar elders in de wereld zoals
Turkije, Iran, Marokko of Portugal.
Het idee voor dit WK ontstond in 2000,
toen het EK in Nederland en België werd
gehouden. In een café in de Indische
Buurt bedacht men dat er in Nederland zoveel nationaliteiten zijn dat in
Amsterdam met gemak zo’n toernooi georganiseerd kon worden. Een jaar later
startte het evenement. Een tijdlang vond
het plaats in het Olympisch Stadion,
tegenwoordig in sportpark Middenmeer
in Oost.

Hoog niveau

Met fotograaf Hans en hoofdredacteur
Arie wandel ik op zaterdag de sportvelden van Middenmeer binnen. Als kind
voetbalde ik hier bij OVVO en mijn beste
vriend speelde bij Madjoe, zodat wij hier
in de weekenden veel rondhingen. Nu
is alles anders. Madjoe en DJK bestaan
niet meer, OVVO is alleen nog honkbal.
Op de plek waar de statige accommodatie van mijn club was, voetbalt nu Real
Sranang.
Het valt nog niet mee te ontdekken
welke teams waar aan het spelen zijn.
Gelukkig zijn er voldoende toeschouwers langs de kant om informatie
te geven. Zo komen we dankzij een
Surinaamse heer die langs de kant staat
met zijn zoon en kleinzoon, te weten

Wonderbaarlijk veel landen waren vertegenwoordigd: hier Algerije tegen Polen

dat het team in het groene shirt Suriname is. Hun niveau is dat van een heel
goed amateurelftal, duidelijk wel iets
meer dan een stel in een café bij elkaar
geraapte voetballers. Maar op onze
vraag hoe het team wordt samengesteld,
krijgen we niet echt antwoord: ‘Ja, de
jongens kennen elkaar gewoon.’

Chileense vluchtelingen

We lopen verder naar de velden van
Zeeburgia en steken een sloot over die
ik vroeger soms als ontsnappingsroute
gebruikte om na een discoavondje
bij OVVO te ontkomen aan agressieve

jongens. We komen bij het veld waar
Portugal is begonnen tegen Chili. Ik raak
aan de praat met twee Chileense dames
die nauw betrokken zijn bij hun team.
Hun zoons horen bij de ploeg: de ene
speelt mee, de andere zit in de dug-out
en maakt deel uit van de staf. Ze
vertellen me dat ze in de
jaren zeventig in
Nederland zijn komen
wonen als vluchtelingen
vanwege de toenmalige
dictatuur in Chili. Zoon
Marco is dus van de
tweede generatie, andere

Hoe luier hoe dommer
Tekst: Anneke Hesp | Fotografie: Maarten Doedes

De voorkant van het brein zakt in bij mensen die niet voldoende bewegen. Dat zegt professor
Erik Scherder. Voor ouderen die daar wat aan willen doen, is er een aantal mogelijkheden in
Oost. Een daarvan is GoldenSports.
Als je met pensioen gaat, komt het besef
dat je eigenlijk wat meer zou moeten
bewegen. Maar ja, dat lijf heeft zich
wel aangepast. Heb je de jaren ervoor
veel op een stoel gezeten of op de bank
gehangen, dan zijn je heupen stijf geworden, je rug is vast gaan zitten en het
wordt moeilijk om nog energie vrij te
maken voor beweging.
En was het alleen maar een kwestie van
het lijf. Maar nee, wie ophoudt met bewegen wordt ook steeds dommer. Tenminste, dat zegt professor Erik Scherder
van de VU. Zijn buren in onze wijk zien
hem dan ook iedere dag op zijn fiets
klimmen om naar zijn werk te gaan en
zich even in het zweet te trappen om
ook zijn brein in conditie te houden.
Bij wie dat niet doet zakt namelijk de
voorkant, de frontale cortex, in volgens
de bewegingswetenschapper.

Rekken en frisbeeën

Het is duidelijk dat je, juist als je ouder
bent, wel iets moet ondernemen om fit
te worden of te blijven. Nu was in mijn
jeugd tennissen of hockey niets voor ons
soort mensen en de jongens wilden niet
meer met me voetballen toen ik dertien

was. Toch wil ik lekker buiten en vooral
samen met andere mensen wat doen.
Toen de uitnodiging kwam om een keer
langs te komen bij Golden Sports, greep
ik mijn kans. Met z’n tienen vertrekken
we naar een groot kunstgrasveld. Trainer Robert van Herk start met rek- en
strekoefeningen en gaat dan over op een
reactiespel waarbij meteen de namen
van de deelnemers ingeprent worden.
Daarna frisbeeën in de grote groep, en
in de tweede helft even tennissen en
handballen in kleinere groepen.

ga ik soms mee koffie drinken, maar dat
hoeft helemaal niet. Je kunt per keer
betalen, 4 euro 50, en als het niet uitkomt ga je een keer niet. Vandaag zijn er
mensen thuis gebleven omdat er regen
werd voorspeld.’

Onverplicht karakter

Ik praat na met deelnemer Margot: ‘Ik
wil niet meer naar een sportvereniging.
Juist omdat we elke keer wat anders
doen, blijf ik komen.’ Ook het onverplichte karakter vindt ze prettig: ‘De eerste les kun je spontaan langs komen om
te kijken of het wat voor je is. Na afloop

Wie beweegt blijft langer geestelijk vitaal

voetballers zijn van de derde generatie.
De voertaal in deze ploeg is dan ook
Nederlands.
In de eerste helft komen de Chilenen, en
deze dames dus ook, een aantal keren
met de schrik vrij. Portugal krijgt uitstekende kansen, maar elke keer verricht
de keeper goede reddingen – door de dames met luid gejoel begeleid. De tweede
helft wordt enigszins ontsierd door
overtredingen en opstootjes. Als we al
bijna weg willen lopen, krijgt Chili een
vrije trap. Volgens Arie neemt de speler
de vrije trap met zijn verkeerde been en
zou hij de bal met links mooi voor het
doel kunnen krullen. Met rechts krult
hij echter de bal precies op het hoofd
van Marco die fraai inkopt. 1–0 voor
Chili met nog enkele minuten te spelen!
Marco rent naar zijn moeder en de hele
ploeg viert achter met beide dames een
groot Chileens feest.
Als de wedstrijd is afgelopen, spreek ik
nog even met beide zoons. De basis van
dit team zijn de jongens die samen bij
het Amsterdamse Fortius spelen – ontstaan uit DJK en Madjoe uit
mijn jeugd. De Chileense
gemeenschap is niet zo
groot, dus zijn er ook
jongens uit de rest van
Nederland benaderd. Als
ik nog vraag wat de oorzaak was van de opstootjes,
antwoordt Marco:
‘Temperament hè, dat verdwijnt nooit.’ Misschien
dat onze jongens als ze
wat meer van dit
zuidelijke temperament hadden gehad,
wel aanwezig
waren geweest op
het grote
Euro 2016? #

Deelnemer Hans trekt zijn regenjack
vast aan en waarschuwt: ‘Het wordt
heel donker, ik ga maar gauw naar
huis.’ Robert van Herk springt op de
fiets en hoopt met alle ballen in het net
nog droog naar zijn volgende werkplek
te komen. Helaas, dat lukte mij niet. #
GoldenSports biedt in Oost elke dinsdag
en donderdag sport voor 65+ aan van
10.30 tot 11.30 uur bij Duofit, Radioweg
64 (naast de Jaap Edenbaan). U kunt
spontaan verschijnen of inschrijven via
www.goldensports.nl/nl/amsterdam-oostwatergraafsmeer.
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‘De cliënte? Een lieverd’
Tekst: Hella de Groot | Fotografie: Gerard Valentijn

Eigenlijk had de hoogzwangere Yolanda helemaal niet gepland om
vrijwilliger te worden. Sterker nog: ze was nooit met vrijwilligerswerk in
aanraking geweest. Ze komt, zegt ze zelf, uit ‘de harde commerciële sector’
waar netwerken de normaalste zaak van de wereld is. En nu zet ze zich
enthousiast in voor een cliënte die nauwelijks een netwerk heeft.
voor me want de dame... dat
is een lieverd. Ik vind het echt
leuk om haar te helpen en al
met al kost het relatief weinig
tijd. Voor mij geeft het ook
rust en vertrouwen om het
samen met Charissa te doen.
Ik leer er veel van en er is
een nieuwe wereld voor mij
opengegaan. Gewend aan het
harde zakenleven, tref ik in
het vrijwilligerswerk alleen
maar mensen aan met het
hart op de juiste plek.’

Samen naar de winkel

Yolanda Mossel (39) vormt
samen met Charissa Maduro
(42) ‘een superduo’ dat valt
onder het project ViiA VitA.
ViiA VitA ondersteunt kwetsbare mensen die geen tot nauwelijks een sociaal netwerk
hebben. Hulpvragers die hieraan voldoen worden gekoppeld aan twee vrijwilligers
uit het VitA team. Charissa is
de vrijwilligerscoördinator
maar werkt zelf mee wanneer er een tweede vrijwilliger ontbreekt om een duo te
vormen. Yolanda en Charissa
helpen samen een bewoonster
in Oost met de organisatie en

een verstandelijke beperking.
Mijn zusje heeft het geluk dat
ze een netwerk heeft: mijn
ouders en ik doen veel voor
haar. De cliënte heeft dat niet.’
Orde en rust
Orde en rust aanbrengen in
de aanloop naar de verhuizing
van de cliënte, dat is wat Yolanda doet. En haar geruststellen als zij in paniek raakt over
wat er allemaal bij een verhuizing komt kijken. Wat helpt:
de communicatie is helder.
Yolanda en Charissa maken
duidelijke afspraken met de
ambulant woonbegeleider en

Ik leer er veel van en er is
een nieuwe wereld voor mij
opengegaan
planning van haar verhuizing.
Een verhuizing is een grote
gebeurtenis waarbij je het
overzicht snel kunt kwijtraken, zeker als je ook nog een
verstandelijke beperking hebt
zoals bij deze bewoonster het
geval is.
De match
Op zoek naar vrijwilligerswerk stuitte Yolanda via internet met succes op ViiA. Tijdens het intakegesprek kwam
ViiA VitA ter sprake naast
andere opties. Yolanda dacht
in eerste instantie dat het VitA
team te zwaar was voor haar
omdat ze bijvoorbeeld geen
rolstoel kan duwen. Maar
al snel kwam er een VitA
aanvraag die perfect was voor
Yolanda: een tijdelijke regelklus voor een dame met een
beperking. Yolanda had direct
een klik met de cliënte: ‘Het
voelde meteen vertrouwd.
Dat heeft misschien te maken
met mijn zusje, die heeft ook

de cliënte over het plannen en
uitvoeren van de taken.
Die benadering werkt, beaamt
Yolanda: ‘Ze weten dat ze op
ons kunnen vertrouwen. Het
is ook helemaal geen opgave

Kind op komst
Yolanda Mossel is onverwacht
vrijwilliger geworden. Toen
zij eind 2015 haar fulltime
baan als managementassistent
verloor vond zij via een uitzendbureau snel een nieuwe
baan... om die meteen weer
kwijt te raken. Een schok, zegt
ze. ‘Nadat ik op mijn tweede
werkdag vertelt had zwanger te zijn, kreeg ik ’s avonds
meteen het bericht dat ik weg
kon blijven.’
Stil zitten is niets voor Yolanda, het leek haar een goed
idee om dreigende kieren en
gaten in een verder vlekkeloos
cv op te vangen met vrijwilligerswerk. Bij het zoeken
naar een baan maar ook naar
vrijwilligerswerk bleek haar
zwangerschap soms een punt.
‘Vrijwilligersorganisaties willen een commitment, maar ik
heb nu eenmaal een deadline’
(legt handen op buik). ‘Zelf
ben je hartstikke blij dat je
een kindje krijgt, als dat voor
anderen vooral lastig is, dan is
dat wel verdrietig...’
Gelukkig bleek bij ViiA wél
een klus te zijn die te overzien is: deze eindigt eind juni
wanneer Yolanda’s zwangerschapsverlof ingaat. En het
VitA team... dat heeft plek
voor nieuwe vrijwilligers.
Interesse? Je kunt Charissa
contacten via 020 – 495 22 50
of c.maduro@viia.nl.

Buurtrestaurant
zkt. keukenprins(es)
Help jij het buurtrestaurant met boodschappen
doen, koken en het serveren van maaltijden?
ViiA is het uitzendbureau voor vrijwilligers in Amsterdam Oost.
Wij zoeken vrijwilligers die hun talent in willen zetten voor
mensen en organisaties in de buurt.

Kijk op viia.nl voor meer informatie en
andere vacatures of bel 020 495 22 50.

Helpen bij moeilijke keuzes maken
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Alle kunst is nutteloos.
Of toch niet?
Tekst: Babette van Harsselaar | Fotografie: Gerald Maurice

Zeshonderd pingpong ballen, één onvermoeibare kunstdocent,
een elftal aan vrijwilligers, 250 basisschoolleerlingen uit
Amsterdam Oost en één kinetisch kunstenaar. Sinds januari is
er door hen heel hard gewerkt aan de installatie die half juni te
bewonderen was in de Hofkerk in Amsterdam Oost: Het Ping
Pong Pakhuis. Twee open pakhuizen met talloze banen
waardoor de honderden pingpong ballen vanaf 6 meter hoogte
in een weg naar beneden rollen en stuiteren.

In de Hofkerk stonden de enorme pakhuizen met pingpongbanen

Kunstdocent
Gerald Maurice
nam de kinderen in drie
lessen mee in
de wondere
wereld van de
zwaartekracht.
‘Ze kregen van
mij de opdracht
om de ballen zo
lang mogelijk
te laten rollen door hun
zelf te bouwen
banen. Die
banen maakten
ze van allerlei
wegwerpmaterialen.
De kinderen

Natuur, groen, ruig,
stil en ruimtelijk
Tekst: Arie van Tol | Fotografie: Goos van der Sijde

Het Flevopark bestaat dit jaar officieel 85 jaar. In het weekend van 17 en 18 september gaat dat op gepaste wijze gevierd
worden. De Vrienden van het Flevopark nemen daarbij het
voortouw.
Op het terras van Badhuis Javaplein
heb ik afgesproken met Rens van der
Linden en Goos van der Sijde, bestuursleden van Vereniging Vrienden van het
Flevopark. Rens is nog tamelijk nieuw
in het enthousiaste team van (natuurlijk) vrijwilligers en is onder andere
speciaal belast met de voorbereidingen
van het feest. Goos was al ver voor ‘de
Vrienden’ werd opgericht betrokken bij
het wel en wee van het Flevopark. Hij
vertegenwoordigt de vereniging bij de
diverse overleggen.
‘Ik was gisteren bij een gemeentelijke
commissievergadering op het stadhuis waar het evenementenbeleid van
Amsterdam op de agenda stond. Veel
insprekers van organisatoren van festivals, en insprekers namens het Parkenoverleg waarin alle grote Amsterdamse
parken zijn vertegenwoordigd,’ vertelt
Goos. De dreiging van (meer) grote evenementen heeft ook in het geval van
het Flevopark geleid tot de oprichting
van een vereniging: Vrienden van het
Flevopark. Het motto luidt: voor een
natuurlijk Flevopark met kleinschalige activiteiten. ‘Dat dit jaar Appelsap
voor de tweede keer in ons park wordt
gehouden vinden we verschrikkelijk.
Het legt een groot beslag op het natuurlijke Flevopark en het gaat in tegen de

oorspronkelijke afspraak dat het maar
één keer zou plaatsvinden, in verband
met de renovatie van het Oosterpark.’
Er is overleg met andere parken, er
is overleg met bestuurders en ambtenaren, over beleid, maar ook over
het beheer. ‘En enkele weken geleden
hadden we ook voor het eerst een soort
netwerkbijeenkomst: alle betrokkenen
bij het Flevopark en omgeving kwamen
bij elkaar. Dat moet een meer gestructureerd karakter krijgen. Jeugdland
was vertegenwoordigd, ’t Nieuwe Diep
(horeca), stichting Het Park (van de
paar bewoonde huisjes in het park),
Oost-Indisch Groen (van één van de
twee moestuinen) en ambtenaren
(van sport, van de buurt). De meeste
daarvan doen ook mee aan het feest in
september.’
Rens neemt het stokje over: ‘We willen
met het feest vooral de waarden van
het park promoten. Meer mensen
betrekken bij de instandhouding ervan.
Natuur en cultuur willen we versterken en daarom staan die ook centraal
op het feest.’ Het wordt me duidelijk
dat aan het kleinschalige karakter ook
bij het weekend in september wordt
vastgehouden. Geen groot podium,
maar een klein podium en een over-

gebruikten hierbij gereedschap zoals
tangen, nietpistolen en verschillende
soorten lijm.’
Na afloop van de lessen zijn Gerald en
vrijwilligers twee weken fulltime bezig
geweest om het pakhuis op te bouwen.
Alle zestig afzonderlijke verdiepingen
werden naast en op elkaar gemonteerd.
het nu van kunst
De opening van dit kunstwerk vierden
we op 9 juni met kinderen, leerkrachten, ouders en de voorzitter van de
bestuurscommissie Ivar Manuel.
Het was een mooie zonnige dag. We
keken onze ogen uit en proostten op
dit succes. Twee weekenden was het
Ping Pong Pakhuis open voor publiek.
Daarna braken we de installatie weer
af. Alle bloed, zweet en tranen in één
keer weggeveegd.
Coen van Loon, pastor van de Hofkerk,
vroeg zich in zijn welkomstwoord
bij de opening af wat nou het nut is
van kunst. Is all art useless? Ik kon
me nog net inhouden om me in dit
welkomstwoord te mengen. Hoe kan
het nou nutteloos zijn om te bouwen
en te maken? Gelukkig was de pastor
het met me eens in zijn conclusie.
Kunst zet kinderen en volwassenen
aan tot spelen. ‘Bovendien’, voegde

zichtelijke tent van waaruit meerdere
recreatieve en educatieve activiteiten
georganiseerd zullen gaan worden.
‘In ieder geval zullen er natuurexcursies zijn, gezamenlijk te verzorgen
met stadsecologen en natuurverenigingen. Er komen demonstraties van
natuurverschijnselen in het park,
nachtvlinders staan op het programma,
en tentoonstellingen, waaronder een
historische expositie van Stichting het
Park. Nog veel meer activiteiten gaan
er komen, natuurlijk ook veel voor kinderen. Optredens zullen akoestisch zijn,
niet versterkt. We denken verder aan
een debat, aan een informatiemarkt,
aan een picknick. Het programma is
nog volop in ontwikkeling, we hebben
nog even.’
‘Voor bewoners(groepen) die iets willen
gaan doen op 17 of 18 september hebben we een speciaal mailadres aangemaakt: flevoparkfeest@gmail.com,’ vult
Rens aan.
De historie van het park komt ter sprake. Of het park altijd de omvang heeft
gehad die het nu heeft. ‘Het zwembad
is in de jaren ’60 aangelegd. Daarvoor
was dat terrein ook deel van het park.
Overigens is er nu een erg actieve vereniging die zich samen met de Vrien-
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Gerald Maurice toe, ‘leren ze samen te
werken aan een werkstuk. Ze komen
daarbij onderweg allerlei problemen
en frustraties tegen. Hoe bevestig je
bijvoorbeeld verschillende materialen
aan elkaar?’
En dat is nou de kracht van cultuureducatie. Het doet beroep op
vaardigheden die in het reguliere
onderwijs niet genoeg aan bod komen.
Bijvoorbeeld samen creëren. Tegen
problemen aanlopen en daarvoor een
oplossing bedenken. Doorzetten als
het niet meteen lukt. Het idee is er al
wel, maar het realiseren vergt het één
en ander. Creativiteit en inventiviteit
gebruiken. Allemaal vaardigheden die
je hard nodig hebt om je tot een volwassene te ontwikkelen die zijn eigen
draai in de wereld weet te vinden.
Dus, all art is useless? Ik dacht het
niet. Ik zou het eerder onmisbaar
noemen. Het Ping Pong Pakhuis is hier
een uit de kluiten gewassen voorbeeld
van. #
Het Ping Pong Pakhuis is een initiatief van St. Kunsteducatie De Rode
Loper op School. Al meer dan 15 jaar
ontwikkelt zij cultuureducatieve
programma’s voor alle basisscholen
in Amsterdam Oost. In de komende
bijdragen in Dwars beschrijven ze
spraakmakende voorbeelden. Meer
weten over De Rode Loper op School?
Kijk op www.derodeloperopschool.nl.
De kinetisch kunstenaar is Mark
Bischof. Hij inspireerde de leerlingen
door hen te ontvangen in zijn atelier
aan de Tweede Oosterparkstraat.
Ook inspiratie opdoen? www.markbischof.com

den van het Flevobad hard maken voor
behoud van het Flevobad. Wij hopen
dat die ook een rol zullen spelen bij de
organisatie van het feest.’
De dreiging van evenementen is er,
maar het Flevopark is nooit in zijn bestaan bedreigd. ‘Woningbouw, uitbreiding van de stad, is nooit aan de orde
geweest vanwege de Joodse begraafplaats die min of meer tussen het park
en de Insulindeweg in ligt. Overigens
zijn er ook met de Stichting Eerherstel
Joodse Begraafplaats Zeeburg goeie
contacten en zullen zij ook betrokken
worden bij de feestelijkheden.’
Populair is sinds jaar en dag de speeltuin in het Flevopark. Daarvan zegt
Goos dat in het najaar speeltoestellen vervangen gaan worden, dat de
speeltuin vernieuwd gaat worden. Uit
alles wat Rens en Goos zeggen is af te
leiden dat hun enthousiasme voor het
park groot is: ‘De flora en fauna van
het Flevopark zijn werkelijk uniek voor
de stad. Wij willen dat bij het 100-jarig
bestaan niet anders is, of zelfs beter.
En dat nog meer mensen, jong en oud,
daarvan kunnen genieten.’ #
Info: www.flevopark.nl of flevoparkvriend@gmail.com
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Openbaar Vervoer, voor ouderen
vaak het enige alternatief

de halte te ver is, omdat we
meerdere keren moeten overstappen, of omdat er helemaal
geen vervoer in de nabije
omgeving meer is.

Tekst: Platform Ouderen Amsterdam i.o. Werkgroep Vervoer

Wij, oudere bewoners van Amsterdam, maken ons ernstig zorgen over de
voorgenomen veranderingen in het Openbare Vervoer van Amsterdam. Wij
willen en moeten langer zelfstandig blijven wonen en zelfredzaam zijn. Hoe
valt dit te rijmen met de al in gang gezette bezuinigingen op openbaar vervoer? Haltes zijn opgeheven, lijnen worden ingekort of gaan verdwijnen.
gezegd. Een van de doelen is
om mensen uit de auto naar
het openbaar vervoer te halen. Voor een groeiende groep
mensen is het helaas nadelig!
Het lijkt erop dat dat nou juist
de (oudere) bewoners van
Amsterdam zullen zijn.
We kunnen, als de plannen
doorgaan, straks niet meer
met de tram, bus of metro
gaan, omdat de afstand naar

GVB’s lijnenspel?
Van de 16 tramlijnen die er
nog niet zo lang geleden waren, zijn er inmiddels twee opgeheven: lijn 6 en lijn 25. Van
de overige 14 lijnen zal er één
(lijn 10) worden opgeheven en
zullen van de overige lijnen,
acht van richting veranderen
of worden ingekort. De lijnen
5 en 9 niet meer naar het CS?
Ook staat er heel veel te veranderen in het buslijnennet in
Amsterdam Noord, waarover
grote vraagtekens bestaan.
Maar ook in Oost staat bus
40 op lijst van verdwijnen.
Kunnen bewoners in bepaalde
wijken straks nog wel met de
bus naar de winkelcentra of
naar het ziekenhuis?
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Vervoersarmoede
Onze verwachting is helaas:
Vervoersarmoede, vaker
overstappen. Er zullen witte
vlekken ontstaan vooral aan
de randen van de stad, waar
ofwel geen vervoer meer komt
of niet meer op zondag of na
20.00 uur.
Vaker overstappen; dit is
ergernis nummer één van de
reiziger. Wij ouderen reizen
liever tien minuten langer in
eenzelfde lijn dan dat we
moeten overstappen. Hoeveel
tijd neemt dit in beslag, vooral
als je moeilijk ter been bent?
Wat als je de aansluiting
mist, is er dan een wachtruimte veilig, schoon en comfortabel?
Daarom willen wij de volksvertegenwoordigers, beleidsmakers en betrokken instanties aansporen om initiatieven
te nemen tot bijeenkomsten
met DUIDELIJKHEID in plaats
van puzzelen en INSPRAAK in
plaats van spelletjes. #

Consequenties rechterlijke uitspraken Hbh
Wij zijn de laatste tijd in
inkomen achteruit gegaan,
veelal is een auto naast de
deur niet mogelijk, vanwege
de parkeerkosten en de toegankelijkheid van de binnenstad met de auto. Wij gaan
soms in gezondheid achteruit,
maar ook als dat niet zo is,
wordt het fietsen in de stad
steeds gevaarlijker, het aantal
ongevallen waarbij ouderen
betrokken zijn neemt toe.
Vaak durven wij niet meer
te fietsen. De manier om bij
familie en vrienden op bezoek
te gaan, om deel te nemen aan
het sociale en culturele leven,
om te winkelen, om naar
ziekenhuizen of instanties te
gaan is dan ook met het openbaar vervoer, er is vaak geen
alternatief!
The Big Bang, plannen en
werkelijkheid
Nu zijn het nog plannen, maar

zodra de NoordZuidlijn gaat
rijden (in oktober 2017), wordt
alles anders. Dan pas zullen
de meeste reizigers merken of
zij echt sneller en efficiënter
op de plaats van bestemming
aankomen. In het najaar van
2016 zullen deze plannen hun
definitieve vorm krijgen. Wij
vragen ons af in hoeverre
de betrokken inwoners van
Amsterdam hun zegje hebben
kunnen doen. Maar vooral
willen wij meer openheid
naar alle inwoners toe over
de vervoersplannen en hun
eventuele uitwerkingen.
De nieuwe plannen zijn vooral
gericht op woon-werkverkeer
(forenzen) en op toeristen:
alles moet sneller en efficiënter. Vervoer is een product dat
moet worden verkocht, geen
algemene voorziening die aan
iedereen ten goede komt.
Voor de forenzen en toeristen
wordt alles beter, wordt er

Ekodis Natuurvoeding
Beukenplein 73, 1092 BB Amsterdam
020 6946327

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

Door: Ouderen Advies Raad Oost

Vervolg op ons artikel in de
vorige Dwars over de Hulp bij
het huishouden (Hbh):
Brief van wethouder Eric van
der Burg aan de gemeenteraad
van Amsterdam (27 mei 2016).
‘In de commissievergadering
van 19 mei gaf ik aan dat de
gemeente zich beraadt over
wat de consequenties zijn van
de rechterlijke uitspraken.
Duidelijk is dat aanpassingen
in het toekennen van zorg
nodig zijn, evenals de manier
waarop de Hbh-afspraken
vastgelegd worden. Of de Hbh

die de gemeente Amsterdam
toekent onvoldoende is, is nog
geen uitgemaakte zaak. De
rechters hebben Amsterdam
gecorrigeerd op de inzichtelijkheid en de toetsbaarheid
van het indicatiebesluit.
De bovenstaande aanpassing kost tijd als we dat
zorgvuldig willen doen. Op
dit moment kunnen we nog
geen inschatting maken van
de tijd die hiervoor nodig is.
Voor Amsterdammers die nu
Hbh ontvangen volgens een
‘schoon en leefbaar huis indicatiebesluit’ en het daar niet
mee eens zijn, duurt dat te

lang. De gemeente Amsterdam
zal daarom voor deze mensen
een tijdelijke aanpassing doen
totdat de nieuwe toekenningsprocedure gerealiseerd is.
De voorgestelde tijdelijke
aanpassing zal per 1 juli 2016
ingaan. De gemeente zal alle
Hbh-cliënten informeren, dat
als ze het niet eens zijn met
hun huidige Hbh, ze aanspraak kunnen maken op een
tijdelijke aanpassing. Voor
hen wordt de Hbh-omvang
teruggebracht naar het niveau
van vóór de herbeoordeling
‘schoon en leefbaar huis’.’ #

Wij zijn bereikbaar via email:
secretarisOARoost@gmail.com of telefonisch via:
020-6651063 of 06-51196725.

• De Ouderen Advies Raad Oost komt maandelijks
voltallig in vergadering bijeen op de eerste donderdag van de maand om 14.00-16.00 uur in de Raadzaal
van het stadsdeelhuis, Oranje Vrijstaatplein 2, 1093
NG Amsterdam. De eerst volgende bijeenkomst is op
donderdag 7 juli a.s. om 14.00 uur en na de zomervakantie weer op donderdag 1 september. Deze
bijeenkomsten zijn voor het publiek toegankelijk.
Aansluitend zal op 7 juli tussen 16.00–18.00 uur in
Grand Café Genieten, naast het Stadsdeelkantoor, de
zomerbijeenkomst van de OAR zijn. Het bestuur komt
met een aantal mededelingen, waarna wij onder het
genot van muziek, een hapje en een drankje nog even
kunnen napraten.
• Het bestuur van de OAR-Oost vergadert (bijna) elke
maandagmiddag in het Servicepunt van Dynamo,
Kamerlingh Onneslaan 34 in de Watergraafsmeer.
Wij houden daar dan tevens spreekuur tussen
14.00-16.00 uur, graag aanmelden via onze e-mail of
telefonisch.
• De vereniging OAR-Oost is op zoek naar nieuwe
(aspirant) leden, een voorzitter en een secretaris
omdat wij ook meewerken aan het stedelijk Platform
Ouderen Amsterdam in oprichting en ons dagelijks
bestuur willen uitbreiden. Heeft u belangstelling
meldt u dan bij ons aan!

• Ook zijn wij op zoek naar actieve 50-plussers voor
onze werkgroepen Wonen, Zorg en Welzijn en Mobiliteit inclusief (aanvullend) Openbaar Vervoer.
• Meer informatie over de o.a. de WMO vindt u op de
website: www.hoeverandertmijnzorg.nl
• De OAR-Oost neemt deel aan het Platform Ouderen
Amsterdam (POA) in oprichting een nieuwe stedelijke
koepel die het stadsbestuur gevraagd en ongevraagd
adviseert over ouderen in Amsterdam.
• De termijn om als huurder gebruik te maken van
uw opgebouwde woonduur rechten is verlengt tot
1 juli 2017! Info op: www.woningNet.nl of bij het
spreekuur van het Wijksteunpunt Wonen Oost.
• Sinds eind 2015 is de WOZ waarde van invloed op
uw huurprijs. Heeft u onlangs een brief met een WOZ
beschikking van de gemeente ontvangen? Kijk dan
even of vraag advies of u daar eventueel bezwaar
tegen moet maken vanwege de huurprijs: Huurders.
info van het Amsterdams Steunpunt Wonen of ga bij
het Wijksteunpunt Wonen Oost langs in de Wijttenbachstraat 36 of telefonisch op: 020-4620330.
Meer (actuele) informatie vindt u op onze website: www.oar-oost.nl
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SunFun! Zomervakantie-activiteiten
Voor kinderen van 4 tot 10 jaar is er van alles te doen van 18 juli t/m
3 augustus. De Talententent van Dynamo organiseert leuke, sportieve en
spannende activiteiten voor kinderen uit Amsterdam Oost.
foto: Ienske Meindertsma

Agenda
Buurtpunten in Oost:
Voor alle vragen waar u alleen
niet uitkomt. Voor informatie
over vrijwilligerswerk,
activiteiten in de buurt,
mantelzorgondersteuning,
administratie sorteren en uw
financiën.
Dapperbuurt
Buurtpunt Dapperpunt
De Gooyer, Von Zesenstraat 298,
woensdag 10.00-11.30 uur

Transvaalbuurt
Buurtpunt Transvaal
Hofmeyrstraat 67,
vrijdag 10.00-12.00 uur

De eerste week van de zomervakantie zijn er in het Park
Frankendael veel leuke workshops: Sun Fun Got Talent!

Kinderen kunnen meedoen
met spannende, gekke,
gezellige workshops. Bijvoorbeeld: circus, hutten bouwen,

schilderen, muziek, dansen,
sport en spel! Bij héél slecht
weer zijn de activiteiten in de
Kastanjetuin.

In de tweede en derde week
van de vakantie kunnen
kinderen dieren bezoeken
in Artis, aan atletiek doen en
zwemmen. Verder kunnen
ze ook buiten spelen in het
Amstelpark, op avontuur en
dieren knuffelen in Jeugdland
en spelen in de speeltuin in
Oud Valkeveen. #
Het complete programma
staat in de SunFun folder en
is verspreid in de buurt en op
de scholen. Of kijk op www.
dynamo-amsterdam.nl/Talententent.
Kinderen kunnen zich inschrijven op woensdag 13 juli
of donderdag 14 juli: 10.0012.00 uur en 14.00-16.00 uur
bij:
• Kastanjetuin, 2e Oosterparkstraat 227, Willie van Bakel
tel. 06 49 35 63 33
• BIKO, Steve Bikoplein 2, Tineke Nooten tel. 06 39 40 00 75
• Huiskamer basisschool De
Dapper, Pieter Nieuwlandstraat 3, Paula Sjobbema tel.
06 26 63 52 64

Oosterparkbuurt
Buurtpunt Kastanjehof
Kastanjeplein 60,
donderdag 13.00-15.00 uur
Buurtpunt Oosterpark
’s Gravesandeplein 19,
dinsdag en donderdag
9.00-12.00 uur

Watergraafsmeer
Buurtpunt Het Brinkhuis
Landbouwstraat 63,
maandag 14.00-16.00 uur
Buurtpunt Watergraafsmeer
Kamerlingh Onneslaan 34 hs,
donderdag 9.30-11.30 uur
Buurtpunt ’t Hoeckhuys
Fizeaustraat 3,
dinsdag 12.00-14.00 uur

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

Activiteiten Dynamo o.a.:
- buurtrestaurants
- sporten
- gezond leven
- weerbaarheid
- Mantelzorg lunchroom
- Alzheimer café
- financiën
- wonen
- computerlessen
- vrijwilligerswerk
- peuters
- Talententent naschoolse
activiteiten
- tieners en jongeren

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

Van Shake You Up naar geld-dobbelspel
De maand mei stond in het teken van schooltrajecten. Team Club Info heeft in
samenwerking met voedingsdeskundige Sabela Geene van Steps to fit, workshops gegeven over gezonde voeding aan enthousiaste 1e jaars leerlingen op
het Montessori College.
Maar liefst 11 klassen hebben
de workshop ‘Shake You Up’
gevolgd. Het thema ‘Drugs
en verslaving’ kwam ook aan
bod. Vele jongeren in Amsterdam zijn zich niet helemaal
bewust van de gevaren van
drugs. Om jongeren hierover
in te lichten heeft Club Info in
samenwerking met de Regenboog Groep voor 2e jaars

leerlingen een voorlichtingsles
georganiseerd. In het kader
van het thema ‘Geld’ heeft
Club Info een geld-dobbelspel
ontwikkeld. Om te voorkomen dat nog meer jongeren
in de schulden raken, willen
we jongeren uitdagen om het
spel te spelen en in gesprek te
gaan met elkaar over omgaan
met geld, de gevaren ervan en

voor welke dilemma’s je kan
komen te staan. De eerste pilot
was met ROC TOP leerlingen
op jongerencentrum Jaco in
samenwerking met jongerenschuldhulpverlening. Vanaf
september zal dit onderdeel
zijn van een lesprogramma
en trekt Club Info hiermee de
scholen in. We zijn volop in
ontwikkeling! #

Voor vragen (ook anoniem),
ga naar www.dynamojongeren.nl/clubinfo of kom langs
tijdens onze spreekuren
in Post Oost (Wijttenbachstraat 36hs).

Nu: drie buurtrestaurants in Watergraafsmeer
Buurtbewoners uit Amsterdam Watergraafsmeer kunnen nu
al op drie locaties aanschuiven voor een maaltijd met andere
bewoners. In een buurtrestaurant koken bewoners, groepen
en organisaties vrijwillig voor de buurt.
Ze schillen, pellen, snijden en
koken voor de buurt. De kookbrigades bedenken het menu,
doen de inkopen en zorgen
dat het eten wordt gemaakt en
geserveerd. En de buurtbewoners schuiven samen aan tafel
voor een gezellige maaltijd.
Iedereen is welkom. Van oud
tot jong en van alle culturen
en alle achtergronden. Dat is
de kracht van het buurtrestaurant.
Gezond, betaalbaar en lekker
Dynamo ondersteunt de
buurtrestaurants. Stelt de
keuken ter beschikking, begeleidt de vrijwilligers, zorgt
voor scholing en publiciteit.
Op sommige plaatsen wordt
samengewerkt met Philadelphia en wordt er gekookt
door de leerlingen. Er wordt

gezond, betaalbaar en lekker
gekookt. Een tweegangendiner
kost e 4,50 en voor de lunch
betaalt men e 3,50. Dus beslist
de moeite waard om een keer
uit te proberen.
Betondorp, Park de Meer en
Tuindorp Frankendael
Park de Meer bewoners kunnen wekelijks aanschuiven
voor het diner op dinsdag
en lunchen op donderdag.
Leerlingen van Philadelphia
Zorg koken dan in Het Parkhuis. Bewoners uit Betondorp
kunnen twee keer per week
eten in Buurtrestaurant Het
Brinkhuis. Wekelijks wordt er
gekookt op dinsdag en donderdag en kunnen bewoners
mee eten vanaf 17.00 uur. In
Tuindorp Frankendael staat
de keukenbrigade klaar in

Buurtrestaurant Jeruzalem.
Op maandag wordt gekookt
door vrijwilligers en op
woensdag door leerlingen van
Philadelphia Zorg.
Gaat u ook uit eten in eigen
buurt?
Buurtrestaurant Het Brinkhuis, Landbouwstraat 63
Buurtrestaurant Jeruzalem,
Van ’t Hofflaan 29A

Buurtrestaurant Het Parkhuis,
Anfielroad 110
Er zijn meer buurtrestaurants,
ook in andere buurten in
Amsterdam Oost.
Graag vooraf aanmelden. #
Info: www.dynamo-amsterdam.nl. Of bel Dynamo
020-4609300 om te vragen hoe
u zich kunt aanmelden.
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Dwars door het recht met HJS

Nummer 187

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

Algemene voorwaarden: Check of ze geldig zijn!
Tekst: Tijana Paardekooper en Ying Ying Hu

Algemene voorwaarden, oftewel ‘de kleine lettertjes’. We slaan ze bijna
allemaal over. Een handtekening onder een contract zetten of een klik met
de muisknop om akkoord te gaan, het zit vast wel goed, maar is dat zo?
Iedereen heeft vast wel een
keer iets online besteld.
De vraag is vervolgens of
iedereen de algemene voorwaarden heeft ontvangen en
gelezen? In deze rubriek staan
we stil bij de rechten en plichten die voortvloeien uit (het
accepteren van) de algemene
voorwaarden en hoe u deze
kunt vernietigen.
Rechten en plichten
De algemene voorwaarden
maken deel uit van de overeenkomst die u sluit met de
wederpartij. Vaak gaan ze
over zaken als de betaling,
garantie, reparatie, de levering en aansprakelijkheid. Uw
rechten kunnen door deze
algemene voorwaarden behoorlijk worden ingeperkt. Dit
wordt vaak pas opgemerkt als
er problemen zijn. In dat geval
is het van belang na te gaan in
hoeverre de bepalingen geldig
zijn. Daarbij zijn twee punten
van belang:
- De algemene voorwaarden
dienen voor het afsluiten van

de overeenkomst aan u te zijn
verstrekt. Dit noemen we ook
wel ter hand stellen van de
algemene voorwaarden.
- De voorwaarden mogen niet
onredelijk zijn. Is dat wel zo,
dan kunt u ze vernietigen.
Deze punten komen in de
volgende voorbeeldzaken van
HJS aan bod.

sluiten van de overeenkomst.
Dit was een reden om ze te
kunnen vernietigen, zodat
deze niet meer van toepassing
waren. Cliënt belde HJS op
en deelde mede zeer blij en
tevreden te zijn, omdat zij met
succes het jaarcontract eerder
had kunnen beëindigen. Eind
goed al goed!

Vernietigen
Tijdens het inloopspreekuur
kreeg HJS onlangs een cliënt
met de vraag of de algemene
voorwaarden in haar situatie
van toepassing waren. Deze
cliënt had een jaarcontract
afgesloten bij een organisatie, maar wilde hier graag
eerder vanaf omdat ze geen
gebruik meer kon maken van
de desbetreffende diensten.
De verkoper weigerde dit
door een beroep te doen op de
algemene voorwaarden. Wat
nu? De HJS-medewerker heeft
het voor de cliënt uitgezocht.
Geconstateerd werd dat de
algemene voorwaarden niet
ter hand waren gesteld bij het

Proefpakket
Een andere HJS-zaak ging
over een proefpakket. Cliënt
werd via een callcenter telefonisch benaderd voor een
proefpakket. De cliënt stemde
in zonder dat de algemene
voorwaarden ter hand waren
gesteld. Het proefpakket
bestond uit twee tijdschriften.
Een van de bepalingen uit de
algemene voorwaarden was
dat er binnen twee weken na
ontvangst van het proefpakket moest worden aangegeven
dat men afzag van een betaald
abonnement.
Cliënt liet na deze termijn
weten niet geïnteresseerd te
zijn in het abonnement. De

Wet Doorstroming
Huurmarkt
Op 1 juli 2016 wordt een
nieuwe wet van kracht,
de Wet Doorstroming
Huurmarkt. Door
een wijziging van het
Burgerlijk Wetboek zijn de
mogelijkheden tot tijdelijke
verhuur verruimd.
De termijn wordt nu max.
twee jaar voor zelfstandige en
max. 5 jaar voor onzelfstandige woningen.
Particuliere verhuurders mogen in alle gevallen tijdelijke
huurcontracten van twee
jaar aanbieden (ze moeten er
alleen wel zelf om denken de
huur 3 maanden van tevoren
op te zeggen, anders wordt
het alsnog een contract voor
onbepaalde tijd). Corporaties
daarentegen mogen tijdelijke
contracten alleen aanbieden
aan bepaalde doelgroepen.
Dit was al zo voor gehandicapten, ouderen en studenten
(‘campuscontract’), en wordt
nu uitgebreid met de doelgroepen huurders die tijdelijk

in Nederland wonen vanwege
werk of studie, promovendi,
jongeren tot 28 jaar, huurders
in de noodopvang en grote
gezinnen ( bestaande uit meer
dan 8 personen). Ook wordt
het mogelijk te koop staande
huurwoningen tijdelijk te
verhuren en wordt de ‘diplomatenclausule’ aangepast
en verruimd, waardoor een
woning bij afwezigheid van
de eigenaar/huurder tussentijds verhuurd kan worden,
eventueel aan meerdere
elkaar opvolgende huurders,
totdat de eigenaar of eerdere
huurder weer terugkeert naar
de woning.
Bij twijfel aan de rechtmatigheid van een tijdelijk contract,
neem contact op met het Wijksteunpunt Wonen. Wij hebben
tweemaal per week spreekuur
aan de Wijttenbachstraat 36:
op maandag van 19 tot 20 uur
en op woensdag tussen 9 en
12. Ook kunt u ons bereiken
via oost@wswonen.nl of op
020-4620330. #

uitgever van het tijdschrift
liet weten dat dit volgens de
algemene voorwaarden te
laat was en dat cliënt vast zat
aan een betaald abonnement.
Cliënt nam contact op met HJS
om te vragen of zij nog van dit
betaalde abonnement af kon
komen.
HJS kwam in deze zaak tot
de volgende conclusie. In
het geval van telemarketing
dient de verkoper, in dit
geval de uitgever, uitdrukkelijke toestemming hebben
gehad van de klant. Uit deze
toestemming dient te blijken
dat deze klant op de hoogte
is gebracht van de algemene
voorwaarden. Nu dat in deze
zaak niet het geval was, kon
de cliënt met hulp van HJS
schriftelijk een beroep doen
op het vernietigen van deze
algemene voorwaarden.
Ook deze zaak is dankzij de
HJS-medewerkers succesvol
afgerond! Bij telemarketing
spelen overigens nog meer
spelregels, maar daar gaan wij
nu niet verder op in. Conclusie: algemene voorwaarden
zijn niet altijd geldig!
Heeft u vragen of komt u er
zelf niet uit? Schroom dan
niet en neem contact op met
het HJS, zodat wij u kunnen
helpen met uw vragen. #

Huurtoeslag boven
liberalisatiegrens?
Heeft u huurtoeslag en bent u door de huurverhoging boven
de grens van e 710,68 rekenhuur (kale huur + enkele subsidiabele servicekosten) gekomen?
Dan is er niet zoveel aan de
hand. U behoudt uw huurtoeslag, de huurverhoging wordt
alleen niet gecompenseerd
door meer huurtoeslag omdat

u al het maximale bedrag
kreeg. Is uw huur boven deze
grens uitgekomen terwijl
u geen huurtoeslag had en
wilt u er nu door gewijzigde

Wonen in een Vereniging van Eigenaren
Het Wijksteunpunt Wonen
Oost organiseert binnenkort
een gratis voorlichtingsbijeenkomst waarin de meest
voorkomende vragen over
de Vereniging van Eigenaren

(VvE) en het appartementsrecht worden besproken en
beantwoord. Deze spoedcursus over de VvE geeft u handvatten om zelf aan de slag te
gaan met uw VvE!

Kom naar Villa Bewust!

geïnformeerd worden over
hoe je met kleine gedragsveranderingen en simpele aanpassingen veiliger, gezonder,
zorgeloos en energiezuiniger
kunt wonen.
Bewoners(-groepen) zijn van
harte welkom voor een work-

Villa Bewust aan de v.d.
Vijverstraat 16-H is een pop-up
demonstratiewoning waarin
middels interactieve rondleidingen, workshops en informatiebijeenkomsten bewoners

Contactgegevens
BOOT Oost
Batjanstraat 1b
1094 RC Amsterdam
020 - 665 80 15
www.hva.nl/boot(kenniswinkel Oost)
Spreekuren: dinsdag,
woensdag en donderdag
van 13:00 uur-17:00 uur
HJS
Wibautstraat 2-4
1091 GM Amsterdam
(Studio HVA)
hjs@hva.nl
www.hva.nl/hjs
Spreekuren: maandag
tot en met donderdag
van 09:00 uur-16:00 uur
HJS en BOOT zijn tijdens
de HvA-vakanties en
feestdagen gesloten!
Dit studiejaar zijn de
laatste spreekuren op
dinsdag 28 juni 2016.
Op dinsdag 13 september
2016 gaan de spreekuren
weer open.

omstandigheden waardoor
uw inkomen is verlaagd wel
aanspraak op maken? Dan
heeft u mogelijk een probleem. Huurtoeslag aanvragen is dan in principe niet
meer mogelijk. Wel is het in
sommige gevallen mogelijk bij
uw verhuurder een verzoek
tot huurverlaging in te dienen
tot net onder de grens. Heeft
u daar hulp bij nodig? Kom
dan naar het Wijksteunpunt
Wonen. #

Vereniging van Eigenaren:
De basis
12 juli 2016, 19.30 - 21.00 uur,
Wijttenbachstraat 36-hs
Aanmelden kan door een
e-mail te sturen met uw naam
en adres naar: vvevoorlichting@wswonen.nl

shop, informatiebijeenkomst
of interactieve rondleiding.
Aanmelden kan via oost@
villabewust.nl. #
Voor meer informatie, zie onze
website: www.villabewust.nl.
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De gratis advertentierubriek
van Dwars door de Buurt
Deze rubriek is bedoeld als service
voor onze lezers. U kunt als particulier
of stichting een gratis advertentie,
oproep of mededeling plaatsen.
Er worden geen commerciële boodschappen geplaatst. Uw informatie
moet voor de deadline bij ons binnen
zijn en mag hooguit uit 200 tekens
bestaan. Zie hiernaast in het colofon
voor de deadline en het mailadres.

Koor
Oostwijs, een klein koor van alle
leeftijden, vrouwen en mannen, met
als repertoire nummers uit de pop- en
jazz-hoek met een toefje wereldmuziek,
zoekt nieuwe leden. De ambities zijn
niet professioneel, maar zeker ook niet
vrijblijvend: kortom, Oostwijs zoekt enthousiaste mensen met inzet, die denken
een goede stem te hebben. Een mailtje
kan naar silvia.oostwijs@gmail.com, voor
meer informatie of om je direct aan te
melden. We repeteren in AmsterdamOost/Centrum.
Aangeboden:
1) Mooie originele bakelieten Vintage Telefoon PTT, 2) Set van 4 Saab99 wieldoppen, 3) Originele klassieke Jerrycan vintage KL 1955, 4) Inklapbaar & ophangbaar
12volt Koffiezetapparaat Mobitherm, 5)
Honderden heldere Plastic L-mapjes, met
duimgreep, 2 cent, ideaal voor sorteren
van artikelen, tekeningen of dossiers.
Mail naar mihando@xs4all.nl of bel / sms
naar 06-18117076.
Een filosofisch gesprek
Is er een kwestie die u intens bezig houdt
en waarover u wilt doordenken? Samen

Afscheid Julia van Rijn

met u en mijn kennis en ervaring nemen
we uw vraag of kwestie onder de loep.
Een eerste kennismaking duurt een
half uur, is op afspraak en kost 2 euro.
Mogelijke vervolggesprekken duren drie
kwartier tot een uur. In buurtcentrum
Transvaal, Danie Theronstraat 2, op ma,
di en do. Afspreken met Anne De Smet via
annedesm@gmail.com of 06-48820501.

Vijftien jaar geleden begon Julia van Rijn als predikant van
de Muiderkerk, de kerk aan de Linnaeusstraat tegenover het
Oosterpark. Op 9 en 10 juli neemt de gemeente van de Muiderkerk afscheid van haar. Daarbij is iedereen uit de buurt van
harte uitgenodigd.

Taalles
Dynamo organiseert Nederlandse les
voor anderstaligen. Start: di 13 sept en
do 15 sept, inschrijven vanaf 19.00 uur,
daarna les.
Wanneer: elke di en do van 19.30 – 21.30
uur. Waar: buurtcentrum Oosterpark, 3e
Oosterparkstraat 159. Kosten: 2 euro per
les, betaling vooruit. Meer informatie:
Brenda Wokke bwokke@dynamo-amsterdam.nl (06-19929143).

Het programma, een themamiddag voor de buurt, op zaterdag
9 juli ziet er als volgt uit:
15.00 - 15.30 uur Inloop, thee, koffie
15.30 - 16.15 uur ‘Vergeet de herbergzaamheid niet’ – een korte
dialoog tussen dominee Julia van Rijn en oud-stadsdeelvoorzitter
Martin Verbeet, gevolgd door creatieve workshops, gesprek en
ontmoeting
16.15 - 16.30 uur Plenaire afsluiting
Vanaf 16.30 uur Borrel
Plaats: Muiderkerk, Linnaeusstraat 37, Amsterdam
I.v.m. catering graag even aanmelden als u komt: afscheidjulia@
muiderkerk.nl. #

EHBO
In oktober start in Oost een EHBO-cursus.
Zie voor info en aanmelding: http://ehbooost.amsterdam.
Amsteldorp Actief
Hou je van tuinieren, zijn cijfers jouw
ding, vind je schrijven leuk, buurtgenoten bezoeken of wil je gastvrouw of
chauffeur zijn? Kom er bij! Bij Amsteldorp
Actief (www.amsteldorpactief.nl) ben
je van harte welkom. Stuur je mail naar
amsteldorpactief@gmail.com of bel
0627301404.

Colofon
Dwars door de buurt is een onafhankelijke lokale krant die in 2016 zeven keer
zal verschijnen. De krant wordt huis
aan huis verspreid in de buurten van
Oud-Oost (Oosterpark-, Transvaal- en
Dapperbuurt) en Watergraafsmeer in
Amsterdam-Oost.
Op meerdere openbare plekken in Oost
liggen exemplaren om gratis mee te
nemen. De oplage is 25.000.
Dwars 188 verschijnt vrijdag 16 sept.,
de deadline voor uw bijdrage is donderdag 25 augustus 2016.
Adresgegevens:
Wijttenbachstraat 36 hs
1093 JC Amsterdam
tel. nr.: 06 - 428 078 05
e-mail: dwarskrant@gmail.com
Kernredactie:
Arie van Tol, Ellen Groeneweg,
Hansje Galesloot en Melissa Plomp
Opmaak:
Frits van den Akker, Robert Nieman
en Ron de Wit

GEZOCHT
Eenzame rolstoel uit kelder, zolder of schuur, die
samen met een eenzame ouder aan de wandel wil.

Klarinetles
Lessen vinden plaats in Oost. Eventueel
kan eerst een (gratis) proefles genomen
worden. Mail of bel voor een afspraak
naar: info@nino-kunstservice.nl, 0204713361. Of kijk op: nino-kunstservice.nl/
klarinetles.
OOPOEH
Meer gezelschap, meer beweging en
een huisdier in je buurt. Woon je Oost
en zoek je als 55-plusser iets leuks en
nuttigs om te doen of zoek je als baasje
een oppas voor je huisdier in de buurt?
Meld je dan aan via www.oopoeh.nl of via
020-7853745.

De rolstoel wordt gebruikt voor een rolstoelproject
(à la het witte fietsenplan) om degenen die slecht ter been zijn
de mogelijkheid te geven erop uit te trekken.

Annie du Crocq, tel. 020 - 693 06 87

Post Oost hét participatiecentrum voor
Amsterdammers uit Oost, adviseert over
activiteiten in de buurt, bemiddelt naar
vrijwilligerswerk en biedt een opstap naar werk.
Wijttenbachstraat 36 hs
ma - vrij 9 tot 17 uur│info@postoost.nl
Twitter @PostOost │Facebook PostOost
www.postoost.nl

Nu in Post Oost
ma

Taalwijzer spreekuur/intake
Wijksteunpunt Wonen spreekuur

09:30 - 12:30
18:30 - 20:00

di

BUUV-spreekuur
Wandelgroep
Club Info – Jongereninformatie en Advies

09:00 - 11:00
10:00 - 11:30
13:00 - 17:00

wo

Wijksteunpunt Wonen spreekuur
Vaktaal (NL op de werkvloer)
NL voor gevorderden
NL Tussenstap
‘Slim zoeken naar een woning’ inloop
Club Info – Jongereninformatie en Advies

09:00
09:30
09:30
13:30
14:30
15:00

do

Sollicitatietraining 3x per jaar
Sollicitatiewerkplaats
Workshop presenteren (3e donderdag van de maand)
Organisatieadvies voor non-profit organisaties
(oneven weken)
Club Info – Jongereninformatie en Advies

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

vr

Mededelingen 23

-

12:00
11:30
11:30
16:00
17:00
19:00

13:00 - 16:00
14:00 - 17:00

Medewerkers:
Anna ten Bruggencate, Anneke Hesp,
Annemarije Pronk, Connie Dekker,
Daan van Pagée, Dineke Rizzoli, Gerard
Valentijn, Hans Heitgeert, Hella de
Groot, Jaap Boots, Jaap Kamerling,
Jan Molenaar, John Prop (voorpagina),
Judith Lammers, Kirsten de Wit,
Maarten Doedes, Maaike Bergstra,
Méland Langeveld, Rose Bartholomé,
Ruud Meijer, Sjaak Brokx, Stan Polman,
Ton Hendrix, Veronica van Roon en
Wil Merkies.
Bestuursleden
Stichting Dwars door Oost:
Arie van Tol, Mike de Kreek en Tim Stok
Redactionele bijdragen:
Dynamo, Viia, HJS, OAR en WSW
Druk: Rodi Rotatiedruk

Huurverhoging en huurtoeslag
Tekst: Maria Zeestraten
‘Let op! Geef de nieuwe huurprijs zelf door aan de belastingdienst,’ zo waarschuwt Woningbouwvereniging Rochdale in een folder haar huurders.
Als u een andere verhuurder heeft, weet u dan wel zeker of uw huisbaas de
huurverhoging doorgeeft aan de belastingdienst?
In de praktijk zien Dynamo en het
Wijksteunpunt Wonen regelmatig
personen waar de huurverhogingen
soms vanaf 2012 niet door de verhuurder zijn doorgegeven aan de
belastingdienst. Deze personen zouden
hierdoor honderden euro’s zijn misgelopen.
Wilt u hulp bij het doorgeven van de
huurverhoging of het controleren van
uw toeslag beschikkingen? Dan kunt u
terecht bij de Themamiddag Toeslagen
van Dynamo. Deze is iedere week op
maandagmiddag om 13.30 uur. Kom
op tijd want het is geen inloop! Waar?
Dienstencentrum Oosterpark aan het
’s-Gravesandeplein 19.
Neem de juiste papieren mee, zoals
inkomstengegevens, uw huurgegevens

en uw DigiD. Hebt u nog geen DigiD?
Kom naar de Themamiddag DigiD.
Deze is iedere week op dinsdagmiddag
om 13.30 uur. Waar? Dienstencentrum
Oosterpark aan het ’s-Gravesandeplein
19. Neem uw legitimatie mee.
Als u hulp nodig heeft voor het controleren van uw huur en huurverhoging
dan kunt u ook terecht bij het Wijksteunpunt Wonen, Wijttenbachstraat
34 hs, maandag 19.00 – 20.00 uur en
woensdag van 09.00- 12.00 uur tel. 0204620330.
Als bovengenoemde adressen te ver
voor u zijn kunt u ook terecht bij de
buurtpunten bij u in de buurt.
Aan dit artikel kunt u géén rechten
ontlenen, dat kunt u alleen aan de
regeling zelf. #

NL voor hoogopgeleide Engelstaligen
09:30 - 12:00
Geheugen van Oost en fotoverhalenclub
13:00 - 15:30
UWV netwerkgroep 55+
13:30 - 16:30
Gratis advies op maat door een Post Oost adviseur over cursus,
training of (vrijwilligers)werk: elke werkdag 10:00 - 15:00 uur

Zomerschool voor jou

Vrijwilligersuitzendbureau: elke werkdag 9:00 - 17:00 uur

Ook deze zomer organiseren we weer een Zomerschool voor Jou!

Open Leer Centrum Oost: Onder begeleiding werken aan
taal- of computervaardigheid:
ma, do, vr 9:30 - 11:30; di, wo 11:30 - 13:30 uur
Taalwijzer telefonisch spreekuur: ma en di 12:30 - 14:00 uur

De afgelopen jaren is dit zeer geslaagd geweest. Voor een impressie van vorig jaar
en meer informatie zie de site www.zomerschoolvoorjou.nl.
Dit jaar kan uw kind deelnemen aan de Zomerschool in de weken van 25 juli t/m 26
augustus. Inderdaad, 5 weken dit jaar!
Het is van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur. In de ochtend zal er gewerkt
worden aan het verbeteren van de kennis en in de middag zijn er allerlei leuke
activiteiten.
U kunt zelf kiezen of uw kind 1, 2, 3, 4 of 5 weken komt.
Kinderen die bij ons op bijles zitten krijgen korting.
U kunt zich inschrijven bij: Karin Verheijen, 06-12075023 of karin@karinbijlescentrum.nl of Peter van de Kuit, 06-11472692 of peter@karinbijlescentrum.nl. #
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Coördinatie en Stinks Connie Dekker, teksten Ron de Zeeuw

Slim, slimmer, slimst

Ik woon in Zuid-Amerika, ik ben een Armadillo en kan mij net als de Afrikaanse pangolin, oprollen bij gevaar

Vandaag heb ik zo’n zin in kiezelbessen!

Hoe slim zijn dieren eigenlijk.
Dat is erg moeilijk. Ook voor
biologen en andere geleerden.
Het is moeilijk omdat het erg
lastig is uit te maken welk
gedrag van dieren aangeboren
is of aangeleerd of het gevolg
van slim nadenken.
Bevers, bijvoorbeeld, maken
waterdichte dammen en dat
is erg moeilijk. Ook graven ze
kanaaltjes van het ene meertje
naar het andere, zodat het
water overal even hoog staat.
Zo zijn ze in dat diepe water
beschermd tegen wolven en
andere roofdieren. Is dat slim?
Je zou zeggen van wel. Maar
bevers maken ook dammen
in de betonnen zwembadjes van dierentuinen en dat
heeft daar erg weinig nut. Dat
dammenbouwen zit er al bij
hun geboorte in en is niet het

gevolg van slimheid.
Soms zie je zelf toevallig iets
bij dieren wat echt slim is.
Zo had ik twee poezen, het
vrouwtje Mop en de wereldberoemde Stinks. Ik had een
speelgoedmuis aan touwtje
opgehangen met een spijker
in de muur. Mopje gaf eindeloos tikken tegen het muisje
en dat slingerde maar langs
de muur maar kwam niet los,
natuurlijk. Mopje gaf het op.
Stinks keek omhoog naar waar
het touwtje met een knoopje
aan de spijker vastzat. Hij ging
tegen de muur op staan en
trok en wipte met zijn pootje
net zo lang aan het knoopje
tot het touwtje loskwam. Hij
had de muis. Op die manier
een probleem oplossen is niet
aangeboren of aangeleerd. Dat
is inzicht en domweg erg slim.

De beverdam: resultaat van aangeboren slimheid?

Afbeeldingen van de chimp en de bever zijn geplaatst met dank aan Jose Miguel Guardeno en Elli Stattaus op www.Pixabay.com
De afbeelding van Tatí is geplaatst met toestemming van Tatí.

Slim? Ik?

Natuurlijk hoor je altijd zeggen
dat chimpansees erg slim zijn.
En dat is ook zo. Maar waar
blijkt dat nu uit? Onderzoekers
hebben voor Chimpansees een
speciale computer gemaakt.
Niet met woorden of letters,
want chimpansees kunnen niet
lezen. Maar met wel tachtig tot
honderd plaatjes.
Plaatjes van een banaan, natuurlijk. En een appel. De slimste chimpansees herkennen
wel honderd woorden (die de
onderzoekers tegen ze zeggen)
en kunnen voor al die woorden
het juiste plaatje aantoetsen.
Maar het gaat nog veel verder.
Op een dag bleek een chimp
zelfs een nieuw woord te kunnen maken. Hij had die dag
voor het eerst cashewnoten
gekregen en vond ze erg lekker. Maar er was geen plaatje
voor cashewnoten. Na wat
piekeren drukte hij toen twee
toetsen na elkaar in. Het eerste
voor bessen en het tweede
voor kiezels. Kiezelbessen als
omschrijving voor harde, lekkere noten is erg creatief en
slim. Niet eens veel mensen
zouden er op komen.
En honden zijn vaak slim. Wel
zijn er nogal grote verschillen
tussen de soorten. Buldoggen zijn sterk en trouw maar
niet de allersnuggerste. Erg
slim zijn bijvoorbeeld border
collies.
Er is een beroemde bordercollie in Duitsland die
150 menselijke woorden
uit elkaar kan houden. Als
je tegen hem zegt ‘de rode

bal’ dan rent hij de trap op
en haalt de rode bal uit de
slaapkamer. En als je zegt ‘het
groene kluifje’ dan rent hij
naar de zolder en komt terug
met het groene kluifje. En zo
met 150 woorden. Dat is nog
meer dan er plaatjes zijn op
de chimpansee computer. En
dan ons eigen hondje Tatí.
Toen ze een half jaar was liep
ze op een smal paadje tussen
braamstruiken met scherpe
dorens. Plotseling was er
voor haar een braamtak in
de vorm van een hoepel, op
ooghoogte. Een soort basketbalring met nare dorens. Ze
keek er eerst onderdoor. Te
laag. Toen keek ze er overheen. Te ver om er in één
keer overheen te springen.
Toen sprong ze bijna recht
omhoog, gooide in de lucht
haar achterste omhoog en
viel recht omlaag de hoepel
in zonder een enkele braamdoren aan te raken. Niemand
had haar dat circuskunstje
geleerd. Ze had het probleem
overdacht en een oplossing
gevonden en dat voerde ze
uit. Denken dieren na? Nou
en of.
Eigenlijk zijn er geen domme
dieren. Alle dieren die er
nu zijn, zijn overlevers. Hun
soort heeft zich in de strijd
om het bestaan staande gehouden, ondanks roofdieren,
honger, ongelukken, ziektes,
natuurrampen.
Natuurlijk is een jong gansje
in onze ogen geen groot licht,
maar veel volwassen ganzen

vliegen ieder jaar naar Siberië
en slagen er meestal in daar
een paar kuikens groot te
brengen. En weer terug te
vliegen. En sommigen waren
slim genoeg om te ontdekken
dat je net zo goed hier kunt
blijven en dat je jezelf die
jaarlijkse tocht kunt besparen. En daarom zijn er nu het
hele jaar een paar miljoen in
onze weilanden.
Koeien schijnen trouwens wel
erg dom te zijn. Een dierenarts heeft eens opgemerkt
dat als je een koe haar neus
dichtknijpt, ze na een minuutje van ademnood flauwvalt.
Ze komt niet op het idee haar
mond open te doen...

Ik ben Tatí en ik weet heel goed het
verschil tussen de ene grote zwarte
bloempot en de andere grote zwarte
bloempot...

Stinks peinst over energie en massa en komt zo tot de wonderbaarlijke muizenformule waarmee hij de hele wereld zal veranderen (E=mc2)

