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Modeontwerpers in de dop
Tekst: Babette van Harsselaar | Fotografie: Marije van der Hoeven

Het kan zijn dat u binnenkort kinderen in wel
zeer bijzondere outfits voorbij ziet komen.
Bont gekleurd en samengesteld uit verschillende
kledingstukken. Broeken worden jassen, truien
dienen als hoed. De kinderen hebben van kunstdocenten van De Rode Loper op School les gehad
in mode ontwerpen. Een creatieve en duurzame
aanpak met stapels gebruikte kleding, opvulwatten, nietmachines, rollen tape en scharen.
Hoe gaat dat in zijn werk?
De tweedelige lessenserie voor
de groepen 6-7-8 van de basisschool start met een presentatie van mode door de jaren
heen en werk van bekende
ontwerpers. Al eeuwenlang
maken mensen mode om indruk op elkaar te maken. Met
kleding kun je spelen. Knippen in een kledingstuk om de
nog duurdere stof eronder te
laten zien gebeurde al driehonderd jaar geleden!

Aan het werk
De kinderen gaan in tweetallen aan de slag. Ze trekken
een lootje met daarop een
opdracht. De opdrachten kunnen gaan over kleur, vorm,
functie, identiteit. Bijvoorbeeld: maak een kledingstuk
waarin je kunt laten zien dat
je machtig bent. Of: ontwerp
een creatie waardoor je heel
veel spullen met je mee kan
dragen. Zo krijgen de kinde-

Waarom vinden we mode
ontwerpen belangrijk als
onderdeel van cultuureducatie? Deze lessen spreken niet
alleen creatieve vaardigheden
aan, ze stimuleren ook de

proces stappen kinderen over
grenzen heen en laten zich
niet hinderen door wat doorsnee is of ‘in de mode’.
Ook dragen de lessen bij aan
de identiteitsvorming. In deze
leeftijd zijn kinderen steeds
meer bezig zichzelf te ontdekken. Wie ben ik, en wie is de
ander? Waar wil ik bij horen,
wat vind ik belangrijk? Door
het in deze vorm (met kleding
en veel ruimte voor keuzevrijheid en humor) aan te pakken,
voelen kinderen zich vrij om
zichzelf uit te drukken.
De lessen worden afgesloten met een fotoshoot. Dat
versterkt het zelfbewustzijn.
De fotodocent legt de kinderen
vast terwijl ze poseren voor de
camera. De kinderen verzinnen zelf de pose die past bij de
ontworpen kledingstukken.
Hun ervaring is: Het hoeft
niet altijd normaal te zijn,
het kan ook anders. Sommige
kinderen dragen hun kledingstukken zelfs de dagen erna
naar school. Net zolang tot de
dubbelzijdige tape en nietjes
het niet meer toelaten. #

ren niet alleen een kijkje in de
modegeschiedenis, maar ze
experimenteren ook met het
creëren van ruimtelijke vormen die een functie uitdragen.
In de tweede les ontwerpen
de tweetallen een kostuum.
Er liggen stapels met tweedehands kleding. Er zijn scharen,
niettangen, veiligheidsspelden en er is tape. Ze knippen
kledingstukken los en combineren stoffen en patronen tot
nieuwe creaties. Ze vallen op
door inventiviteit en gevoel
voor humor. De kinderen
ervaren een enorm gevoel van
vrijheid. Vooral de jongens
gaan helemaal ‘los’.

Mode als spiegel
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De snorren

persoonlijke ontwikkeling. De
kinderen leren couture-iconen
kennen en de wijze waarop
zij spelen met kleur, contrast,
overdrijving, asymmetrie en
functieverandering. De kin-

deren worden gestimuleerd
ruimtelijk te denken, en kleur,
vorm en functie te combineren. Er wordt gespeeld met
de mogelijkheden van het
materiaal. In het ontwerp-

Het lesprogramma Modeontwerpers in de dop is een
initiatief van Stichting
Kunsteducatie De Rode Loper
op School. Zij initieert en
ontwikkelt cultuureducatie
voor het basisonderwijs in
Amsterdam Oost. De stichting
werkt samen met kunstdocenten die hun inspiratie
en bevlogenheid in bijzondere
lesprogramma’s gieten. Zo
komt kunst dichtbij.
www.derodeloperopschool.nl

#DWARS
Redactioneel
Door: Arie van Tol

’t Is weer voorbij die mooie
zomer. Een nog mooiere herfst
breekt aan. Want hoe tevreden
we van Dwars ook zijn met de
krant, en hoe tevreden zij van
oost-online ook zijn met het
dagelijkse digitale nieuws, we
willen ook live iets gaan maken.
De eerste woensdagen van de
komende drie maanden zullen
we in de Jungle, dat zit in wat
vooral nog bekend staat als
het Muiderpoorttheater, een
avondvullend programma maken. Alles wat uit Oost komt en
nu al de pagina’s van Dwars en
oost-online vult kan nu ook live
aan de orde komen. Hiernaast
kun je er meer over lezen.
Natuurlijk kun je je ook voor
deze nieuwe activiteit melden
als vrijwilliger. Mee pionieren,
want pas al doende gaan we
weten wat we precies willen.
Schrijvers en fotografen die iets
voor Dwars willen gaan doen
blijven welkom: 06-42807805 /
dwarskrant@gmail.com. #

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

Column

Door: JaBo

Houd moed
Ik was op weg naar de campingwinkel toen ik mijn mobiel voelde trillen. In de

steding – bedoeld als uithangbord voor mezelf. Op een dag zou een hotemetoot

display zag ik een onbekend Nederlands nummer. Ik ging in de schaduw staan en

van de landelijke pers per ongeluk de Dwars lezen en dan (eureka!) inzien dat

nam op. Ene Jasper. Welke Jasper? Ik kende geen Jasper. Hij vertelde me enthou-

hij – voor een prikkie – met die maffe JaBo een columnist kon binnenhalen die

siast dat mijn brief ‘in goede aarde was gevallen’. Brief? Welke brief? Ik schreef

veel beter was dan... (vul hier de naam van uw minst favoriete columnist van NRC,

nooit brieven. Voordat ik kon vragen waar hij het over had nodigde Jasper me uit

Volkskrant of Parool in).

‘voor een vervolggesprek’. Ineens viel het kwartje.

Ondertussen schreef ik trouw sollicitatiebrieven, maar met steeds minder vertrou-

Vlak voor de vakantie had ik er nog snel een zoveelste sollicitatiebrief uitgestampt.

wen in een goede afloop. Maar nu, zo bleek op de snikhete Franse camping, had

Ik was nu bijna drie jaar zonder werk en het zoeken naar een baan was voor mij

ik opeens beet. Jasper vroeg of ik – gezien mijn brief, ervaring en skills – niet op

een even routinematige als schijnbaar doelloze onderneming geworden. Meestal

gesprek wilde komen. Zo snel mogelijk. Dat kon niet, want te ver. Samen vonden

kreeg ik per kerende mail het antwoord dat ik ‘helaas, tot onze spijt, we vinden het

we een oplossing in Facetime.

jammer...’ niet tot de ideale kandidaten bleek te behoren. Ik was langzamerhand

Vriendin T. knipte mijn baard, we streken mijn mooiste vakantiehemd, verschans-

beginnen te denken dat de toestand echt zo hopeloos was als sommige 50 plus-

ten ons in het campingcafé, schakelden de Ipad aan en opeens zat ik over mezelf

sers in mijn omgeving somberden; we zouden nooit meer aan de slag komen. De

op te scheppen voor een driekoppige sollicitatiecommissie, die net als ik naar een

McJob loerde. We zouden als postbestellers, pakjesbezorgers, papierprikkers of

schermpje keek. Een week of twee later werd ik aangenomen als docent bij de

tweedehandsplatenboer op het Waterloo-plein eindigen. In mijn ergste nacht-

Hogeschool van Amsterdam.

merries stond ik voor de Vomar met baard en gitaar verwilderd mijn hit ‘Kutwijf’ te

‘We gaan toch niet huilen?’ zei Jasper toen hij me het goede nieuws bracht.

blèren, terwijl passerende buurtgenoten die me vroeger altijd vriendelijk hadden

‘Nee,’ snifte ik, ‘het is gewoon heel fijn om een keer ‘ja’ te horen na drie jaar ‘nee,

gegroet nu hun echtgenotes en kinderen snel aan de arm wegtrokken vanwege

helaas en tot onze spijt’.’

mijn valse gezing en mijn ‘odeur de clochard’. Gelukkig was er onder dit sombere

Dus, lezer, werkeloos of niet: houd moed! ‘De Maecenas komt’, om met dichter

gesternte nog wel goede support van de UWV, een instantie waar tendentieuze

K. Michel te spreken.

journalisten mij voor hadden gewaarschuwd alsof het een kruising tussen de Stasi
en de Gestapo betrof, maar die in werkelijkheid niets liever leek te doen dan keu-

PS: Ik heb er voor heb gekozen om mij te concentreren op mijn nieuwe baan, en

rig mails en telefoontjes beantwoorden en elke maand een aardig bedrag storten.

deze reeks columns hier te laten eindigen. Dank u voor het lezen, alle reacties en

Zelf probeerde ik zoveel mogelijk aan de gang te blijven, om te laten zien waar ik

vooral dank aan Dwars (Arie!) voor deze mooie plek waar ik ruim twee jaar mocht

goed in was. Ik organiseerde samen met de Q-Factory leuke RockBooks middagen,

vertoeven.

freelancte waar mogelijk en trad af en toe op met mijn boek Donderweg. Ook de
columns die ik op deze plek schreef waren – naast een vrolijke en nuttige tijdsbe-
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Jungle: nieuw podium in Oost

Dwars gaat live

Het Muiderpoorttheater aan de Tweede van Swindenstraat 26 krijgt een
nieuwe invulling. Jungle Amsterdam, centrum voor cultuur en maatschappelijke betrokkenheid, gaat de ruimte programmeren. De initiatiefnemers
vertellen over hun plannen.

Tekst: Arie van Tol

Waarom de naam Jungle?
‘De jungle staat symbool voor de
mooiste natuur die wij op deze aarde
hebben. Het laatste stukje pure natuur, de longen van onze wereld,
maar ook bedreigd door de mens. Het
samen toewerken naar een leefbare,
rechtvaardige wereld waarin de jungle
en alle andere waardevolle gebieden
behouden blijven, dat is waar Jungle
Amsterdam voor staat.’
Voor wie wordt de Jungle?
‘We willen inspelen op spannende
nieuwe ontwikkelingen. Duurzaamheid
en maatschappelijke betrokkenheid
zijn allesbehalve saai. Die invalshoeken
hebben juist aantrekkingskracht op
creatieve geesten, vernieuwende artiesten en iedereen die energie wil steken
in een betere wereld.’
Wat mogen we verwachten?
‘Het programma zal bestaan uit optredens, lezingen en debatten rond
met name de thema’s duurzaamheid,
natuur en milieu. Omdat wij een nieuw
podium zijn en ons programma nog

Dat je graag Dwars door de Buurt
leest weten we van je. Ook dat je
steeds vaker voor je dagelijkse portie
lokaal nieuws naar oost-online klikt
is bekend. Wij denken daarom dat je
misschien wel toe bent aan een live
variant daarvan.
Op de eerste woensdag van de maand
gaan wij in ieder geval in oktober,
november en december een live programma maken in de Jungle, een nieuw
initiatief in het Muiderpoorttheater
aan de Tweede van Swindenstraat (zie
elders op deze pagina). Via interviews,
presentaties en debatten willen we

Nieuws 3

actualiteiten uit Oost levendig over het
voetlicht brengen. Beeldmateriaal, muzikale intermezzo’s en een quiz gaan de
avond kleur geven.
Je bent van ons een brede schakering
aan onderwerpen uit Oost gewend.
Dat gaat op het podium niet anders
worden. Sport, politiek, media, welzijn,
muziek, theater, literatuur, eten/drinken, het zal allemaal voorbijkomen. En
natuurlijk zullen we een kritische noot
niet schuwen.
Elke avond staat of valt met de uit te
nodigen mensen. Daarover maken
we ons allerminst zorgen: in Oost
krioelt het van de aardige, interessante,
spraakzame en/of spraakmakende
mensen. Het publiek zal vooral komen
luisteren en kijken, maar wij hopen te
stimuleren tot inbreng uit de zaal, ook
bij andere onderdelen dan de quiz. #

Dwars door Oost in de Jungle
verder opgebouwd gaat worden, zijn
wij op zoek naar organisaties en vrijwilligers die met ons willen samenwerken. We zoeken mensen die debatten
willen organiseren, activiteiten willen
filmen, interviews willen afnemen en
met de communicatie willen helpen.
Maar ook mensen voor meer praktische
zaken, zoals barkeepers en kaartverkopers. Op onze website (www.jungle.
amsterdam) kun je je aanmelden.’ #

Woensdag 5 oktober, van 20 tot 22 uur, met een drankje na. Toegang gratis.
Vanaf 19.30 uur is de deur open en is er koffie en thee. Plaats: Muiderpoorttheater, Tweede van Swindenstraat 26.
Het voorlopige programma:
• Maria Pia Kille met en over haar foto’s
• Eén van de bedenkers van de HvA en
één van de kritische buurtbewoners
(King Kong) over de Amstelcampus

• John Prop over Polderlicht, Inkijk
en Ontroerwoud
• Een quiz
• En nog veel meer...

#DWARS zoekt altijd
nieuwe vrijwilligers...
Natuurlijk buurtgenoten
die willen schrijven, die
willen fotograferen...
Meld je aan:
dwarskrant@gmail.com

Columnwedstrijd

Een vrolijk stemmend woud

beslist niet. Hoogstens een touwtje om
het middel.’

Van wie is de tulp
Tekst: Hansje Galesloot | Fotografie: Gerard Valentijn
Eigenlijk moet je héél lang blijven kijken. Want er is zoveel te zien, zoveel
dingetjes die een verbinding aangaan met weer andere dingetjes. Wim Vonk
is al ruim tien jaar bezig met het maken van grote installaties uit allerlei
gevonden of gekregen voorwerpen.
‘Het groeit organisch,’ vertelt hij, het
ene object inspireert weer tot het
volgende. Het CBK aan de Oranje-Vrijstaatkade 71 toont al dit moois tot 22
oktober onder de titel ‘Ontroerwoud’.
En inderdaad, iets ontroerends heeft
het zeker. Misschien raakt het aan de
essentie van hoe wij ons bestaan bij
elkaar harken; tenslotte volgt dan ook
tamelijk toevallig het een weer op het
ander, al verbeelden we ons wel dat we
alles zo goed kunnen plannen.

Potjes babyvoeding
Dat klinkt dan misschien zwaar, maar
de installatie is juist een wonder van
lichtheid, van lichtvoetige associaties
waarin levensvreugde doorklinkt over
al het geks dat op je pad kan komen.
Wim Vonk is lang docent geweest aan
de Rietveld Academie, maar heeft zich
nu helemaal hierop geworpen.
‘Het begon lang geleden met een pri-

mitief volkstuinhuisje waar ongeveer
niets was. Dan ga je improviseren, je
bedenkt allerlei gekke constructies.
Daarna hadden we een grote loods
in Weesp. Die enorme ruimte riep dit
vanzelf op.’
De gebruikte objecten variëren van
Afrikaanse kunst (verzameld door
Klaas de Jonge) tot doodgewone blikjes
tomatenpuree of potjes babyvoeding.
Aan alles kun je een andere draai
geven. ‘Ik heb de lege potjes babyvoeding van toen mijn zoon nog klein was,
zonder deksel in de tuin gezet. Dan
komt er dus van alles in en geen potje
is identiek aan de andere.’
Is het niet wat oneerbiedig om de
Afrikaanse maskers en houten beelden
er zomaar tussen te zetten? ‘O, maar ik
beschadig ze niet! Karel Appel hengste
er spijkers in enzo, maar dat doe ik

Bijzonder aan de expositie is dat andere kunstenaars erin deelnemen. Van
Wim Vonks vrouw, Marja van Putten,
hangt het werk ‘Flags of the World’ aan
de muur. ‘Ik heb me laten inspireren
door het patroon van boerenbonte
zakdoeken,’ vertelt ze. ‘Vlaggen hebben een sterke symbolische lading voor
mensen. Culturele symbolen reizen de
hele wereld over, maar landen proberen wel weer zich bepaalde symbolen
toe te eigenen. Van wie is de tulp: van
Turkije of van Nederland?’
Het idee voor deze CBK-expositie
komt van de in Oost gevestigde stichting Polderlicht. Eerder toonden zij in
Etalagegalerie Inkijk ‘Reconstructie van
een illegaal naaiatelier’ van Wim Vonk.
‘Dat begon met een op straat gevonden
handnaaimachine,’ vertelt Vonk. ‘Illegale
naaiateliers waren een tijdlang een hype,
maar nu heeft niemand het er meer over,
waar zijn ze gebleven?’ Zo heeft Wim
Vonks werk ook alles te maken met de
actualiteit van onze maatschappij. #
Meer info: www.ontroerwoud.nl.
Toegang gratis, wo t/m za van 11-17 uur
(do tot 20 uur).

De column hiernaast op pagina 2
is de laatste van Jaap Boots in de
Dwars. Daar is weinig twijfel over
mogelijk gezien de inhoud van zijn
ook dit keer weer mooie, persoonlijke schrijfsel. Wie wordt de nieuwe
columnist?
Een opvolger schuilt vast wel onder
de 25.000 mensen die deze krant in de
bus krijgen. Daarom schrijven we een
wedstrijd uit. Om lezers uit te dagen
hun sluimerende schrijverstalenten
aan te spreken. Of om ervaren lettertovenaars ertoe te verleiden dit keer eens
te schrijven voor die mooie buurtkrant.
Wat een column is, waar die aan moet
voldoen, de meningen zijn er zelden
eensluidend over. Veel criteria geven
we u dan ook niet mee. Hard is slechts
de voorwaarde dat de tekst maximaal
450 woorden bevat. Iets minder hard,
maar toch ook van belang is de voorwaarde dat er iets van Oost doorsijpelt
in de tekst.
De kernredactie gaat de columns beoordelen. Aan de beste inzender zullen we
vragen of hij of zij dé nieuwe columnist
wil worden van Dwars. Andere mooie
teksten zullen wellicht ook Dwars
halen of gepubliceerd worden op oostonline.
Tot maandag 17 oktober kunt u uw
column insturen naar dwarskrant@
gmail.com onder vermelding van
‘columnwedstrijd’. Een ontvangstbevestiging krijgt u in ieder geval. #
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Wanneer gaat NieuwLand weer open?
Tekst: Ton Hendrix | Fotografie: Ton Hendrix en Renata Baranyai

In het prachtige oude schoolgebouw aan de Pieter Nieuwlandstraat 93-95, waar vroeger Buurthuis de Werf was gehuisvest,
zit nu NieuwLand. Een jaar geleden gonsde het er van de
activiteiten, maar nu is de deur weer dicht. Hoe zit dat? Dwars
sprak met Eline, van de woongroep, en met Anton van het
vrijwilligerscollectief.

Eline en Anton voor het pand van NieuwLand

‘De buurt vond het een gemis dat het
buurthuis weg was. Het gebouw heeft
jaren leeg gestaan. Tot Soweto met de
gemeente een koop overeenkwam.
Soweto is een woningbouwvereniging
waar zelfwerkzaamheid van huurders
vooropstaat. Door panden aan groepen te verhuren die zelf het gebouw
beheren, zorgt Soweto voor betaalbare
woon- en werkruimte.
NieuwLand is het eerste project van
Soweto. Het plan voorzag in een woongroep van elf mensen, een sociaal-politieke ruimte en een paar werkruimten.
Die laatste worden op dit moment
gebruikt door onder andere Here to
Support, een belangenorganisatie voor
vluchtelingen, en de Fietskliniek, een
fietsreparatiewerkplaats. De leden van
de woongroep spelen een actieve rol
in de sociale ruimte en werken daarbij
samen met het vrijwilligerscollectief,
dat ook de verbouwingen coördineert
en zelf uitvoert. Het kloppend hart van
het pand is de sociaal-politieke ruimte.
Dit moet óók een plek worden waar
buurtbewoners elkaar kunnen treffen.’

Dwangsom
‘De aankoop bij de afdeling Vastgoed
van de gemeente was erop gebaseerd
dat het pand naast wonen ook die
maatschappelijke functie zou krijgen.
In het aanlooptraject zei men dat het
“voor de hand lag” dat we de benodigde vergunningen zouden krijgen, maar
dat is niet formeel afgesproken. Vergunningen voor bouw en additionele
horeca lopen via een andere afdeling.
Eind 2014 begonnen we met de
verbouwing, alles met vrijwilligers.
Voorjaar 2015 ging NieuwLand open
en starten we met het aanvragen van
vergunningen: een exploitatievergunning en een alcoholvergunning. We
gaven toen etentjes voor de vrijwilligers en de buren. Totdat eind 2015
de afdeling Handhaving er ineens mee
kwam dat sommige buren klaagden
over geluidsoverlast. We hadden net
op dat moment een bandje aangekon-

digd op onze website, dat was voor
hen een bevestiging: muziek betekent
overlast. Alles wat publiek was, moest
onmiddellijk gestaakt worden! We
kregen ook meteen een preventieve
dwangsom opgelegd van tienduizend
euro.
Wat een ellende! Normaal gesproken
als er buren klagen wegens overlast,
komt er eerst overleg in plaats van
meteen een dwangsom. Later bleek
dat dat mede kwam doordat de klacht
van de buren te lang onbehandeld was
blijven liggen.’

Oerwoud van vergunningen
‘Als het gaat om geluidsoverlast willen we daar natuurlijk rekening mee
houden. Maar op een gegeven moment zou van alles niet in orde zijn,
zoals hoe de fietsen op straat werden
neergezet. We hebben toen zelf bij
alle buren aangebeld en er bleek één
buurman klachten te hebben. Al eerder hadden we trouwens open dagen
georganiseerd, om te zorgen dat de
buurt betrokken was bij het project.
Voor alle activiteiten, dus ook voor
elke vergadering, hadden we nu een
evenementenvergunning nodig. En als
daarbij iets werd gedronken, ook nog
een horecavergunning. Zo hebben we
een half jaar niks kunnen doen.
Daarom zijn we in overleg met het
stadsdeel een nieuw aanvraagtraject
begonnen: aanpassing van de omgevingsvergunning. Voor de volkskeuken, eten koken voor de buurt, werd
ook een vergunningstraject ingezet.
Tot overmaat van ramp werd de omgevingsvergunning afgewezen, op ons
inziens onterechte gronden: we zouden zelfstandige horeca zijn. Dat heeft
er weer ermee te maken dat een te
groot percentage van de begrote – erg
bescheiden – inkomsten zou komen uit
aanbod van eten en drinken. Er bleken
ook aanhangsels bij de vergunningen
te zijn die niet openbaar waren. Als je
in de tuin eten serveert, heb je een volledige horecavergunning nodig. Als je
meer dan 20% van het vloeroppervlak

benut voor eten en drinken idem. Hoe
kunnen we voldoen aan regels die niet
openbaar zijn?’

Buiten de geldeconomie
‘Tegen de afwijzing hebben we bezwaar gemaakt en ook tegen de preventieve dwangsom. We kregen geen
reactie. Tot we ze na de deadline van
vijftien weken (!) in gebreke stelden
en er een hoorzitting werd gepland.
De afdeling Handhaving heeft toen
de dwangsom ingetrokken. Echter,
over de vergunningenkwestie heeft de
bezwaarcommissie nog geen uitspraak
gedaan. Daardoor hebben we nog
steeds geen vergunning.
Het gaat ook om het ongunstige beeld
dat ze bij de afdeling Handhaving van
ons hebben. Wij zijn er voor sociale en
politieke activiteiten, niet voor commerciële. We doen dingen anders en
hebben het imago dat we tegen het
systeem zijn. We zitten in een onontgonnen gebied: we zijn geen kroeg en
we zijn ook geen gesubsidieerd buurtcentrum, zoals de Meevaart. De politici

klimaat en vluchtelingen. We komen
uit de activistische hoek. De publieke
ruimte moet een horizontaal georganiseerde plek zijn waar buren, bewoners
en betrokkenen zich vrij voelen om
initiatieven te nemen. De Malinese
gemeenschap organiseert hier bijvoorbeeld bijeenkomsten. Verder staan op
de agenda: het vertonen van documentaires, een kledingruilmiddag,
informatieavonden en een economiewerkgroep.
We hebben onze verwachtingen aangepast, het project veranderd. Uiteindelijk moet het lukken deze plek weer
functioneel te maken, maar het duurt
te lang. We stoppen nu onze energie
in juridische zaken in plaats van in
het organiseren van activiteiten. Nog
een keer een half jaar stilliggen is niet
te doen, dan ligt het hele project plat.
Er moet nu eenmaal vanuit de sociale
ruimte ook huur betaald worden aan
Soweto. Nu betalen mensen het uit
hun eigen zak.
Zo’n mooie ruimte hebben en er niks
mee doen, dat is zo’n verkwisting!

‘De afdeling Handhaving heeft een
ongunstig beeld van ons, maar hoe
kunnen we voldoen aan regels die niet
openbaar zijn?’
zeggen dat het goed is als burgers zelf
dingen organiseren. Maar als je dat
doet, wordt het geblokkeerd.
We doen kennelijk te veel dingen
die buiten de bekende wereld van
de geldeconomie vallen. Voor ons is
de manier waarop je iets doet een
politieke keuze. Een maaltijd voor
de buurt is bij ons veganistisch (geen
dierproducten), daarmee is het een
politieke activiteit. We vragen donaties (betaal wat je het waard vindt) in
plaats van vaste bedragen. We doen
dingen die politiek emanciperend zijn,
bijvoorbeeld een tuindag organiseren,
in plaats van praten over klimaatverandering. We volgen de DIY (Do It
Yourself) filosofie.’

Het duurt veel te lang
‘NieuwLand wil ook benefieten organiseren en meer bewustwording creëren
voor bepaalde thema’s, zoals rond

Daarom hebben we een gesprek
gehad met Thijs Reuten, lid van de
Bestuurscommissie van stadsdeel Oost,
maar die wil wachten op de uitspraak
van de bezwaarcommissie. Zelfs de
klagende buurman vindt het project
eigenlijk een goed plan. We wachten
nu op de reactie op ons bezwaar tegen
het afwijzen van de vergunning. We
zijn ten einde raad!’
Bij het ter perse gaan van dit artikel
werd bekend dat er weer wat beweegt
in de procedure van NieuwLand om
de benodigde vergunningen op orde te
krijgen. Dus wordt vervolgd.#
Meer informatie: https://nieuwland.
cc of like het initiatief op Facebook:
www.facebook.com/NieuwLand.
cc/?fref=ts. Als je NieuwLand wilt
steunen, kun je een mail sturen aan
Thijs Reuten: t.reuten@amsterdam.nl

Het houden van bijeenkomsten stuitte op steeds meer problemen met vergunningen
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‘Muziek is nog steeds mijn
grootste liefde’
Tekst: Wil Merkies | Fotografie: Dineke Rizzoli

Toen Mark Bischof na zijn studies muziek een nieuwe uitdaging
zocht, koos hij voor de beeldende kunst maar dat was niet de
makkelijkste weg. Zijn vaak metershoge kinetische installaties
bouwt hij in de opslagruimtes van het vroegere Otter-Knolpand
in de Tweede Oosterparkstraat. ‘Het zijn kolossale machines
die werken op zwaartekracht en veel ruimte nodig hebben. Ze
moeten mijn eigen fantasie stimuleren, maar ook de fantasie
van anderen.’

musicus meer, maar ik geef wel thuis in
de Vrolikstraat celloles aan kinderen.’
Hij werkt samen met een violiste die
ook leerlingen heeft. ‘Een paar keer
per jaar geven wij met onze leerlingen
uitvoeringen en dat is altijd een groot
feest.’
Soms is hij als kunstenaar betrokken
bij een concert van een musicus. ‘Heel
bijzonder was het concert “Het luisterend oog – De klank van kunst” met
de vernieuwende altvioliste Esther
Apituley in de hal van het CBK aan de
Oranje-Vrijstaatkade. Ik toonde tijdens
dit evenement installaties die in interactie kwamen met de door Apituley
uitgevoerde composities. Ik hoorde van
aanwezigen dat ze deze combinatie
van muziek met kunst heel spannend
vonden.’

Waarom koos je voor een kunstenaarsbestaan?

Mark Bischof met achter hem de theepot die zelf thee kan inschenken.

Een gebruinde Mark Bischof (58) is net
terug van drie weken vakantie in het
Franse Bourgondië met zijn vriendin
die in Berlijn woont. Bij de verwelkoming zegt hij verontschuldigend: ‘Aan
mijn accent kun je horen dat ik Duitser
ben.’ Hij woont al 30 jaar in Amsterdam en werkt 19 jaar in het souterrain
van het voormalige Otter-Knolpand in
de Tweede Oosterparkstraat, waar hij
drie ‘dure’ ruimtes huurt. ‘Het lijkt veel,
maar door ruimtegebrek kan ik hier
niet al mijn installaties kwijt.’
Voordat Bischof met het interview begint, vraagt hij fotografe Dineke Rizzoli
en mij plaats te nemen op een dubbelzijdig houten bankje waarop je zij aan
zij zit, maar niet dezelfde kant op kijkt.
Een ervaring die doet denken aan een
relatie die zijn beste tijd heeft gehad.

centraal staat. Zulke objecten zorgen
voor verrassende momenten van lichtheid, ze maken ons wakker en prikkelen tot actief waarnemen. Het werk
Invention is op veel plaatsen vertoond,
onder meer in het Teylers Museum in
Haarlem en het Phaeno Science Center
in Wolfsburg.’
Het spectaculaire werk met een rollende kogel in een houten constructie
zorgt ervoor dat een theepot uiteindelijk zelf glazen thee inschenkt. Het
is 2,5 meter hoog en 3 meter breed en
vult een van de drie werkplekken in
de voormalige opslagruimtes, die binnenkort een opknapbeurt krijgen. In
alle installaties die Bischof sindsdien
bouwt, onderzoekt hij beweging als
verschijnsel waarin rollende kogels de
hoofdrol spelen.

‘Ik vind het belangrijk dat anderen
mijn werk zien.’ Het frustreert hem
dat hij voor het tonen van zijn werk te
weinig ruimte heeft. Hij hoopt op uitbreiding in het pand waar hij al zo lang
werkt. ‘Mijn objecten zijn heel kostbaar
en kwetsbaar en hebben ook veel plek
nodig. Daarom geef ik al negentien jaar
rondleidingen in dit atelier – via mijn
website www.markbischof.com kan iedereen zich opgeven. Af en toe gebruik
ik de lange gang naast mijn drie andere
ruimtes om kleine werken te tonen. Het
is wel een enorme klus om de kwetsbare objecten daar te plaatsen, maar het
geeft altijd veel voldoening om dit te
organiseren. Ik vond het heel bijzonder
om kunstenaar Leo Schatz (1912-2014)
en burgemeestersvrouw Gisèle d’Aillyvan Waterschoot van der Gracht (19122013) hier te mogen rondleiden.’

Ben jij geïnspireerd door een
andere kunstenaar?
Bischof, nadenkend: ‘Nee, niet geïnspireerd maar ik bewonder het werk van

de Zwitserse kunstenaar Jean Tinguely
(1925-1991) heel erg. Ik verheug me
op de tentoonstelling van Tinguely die
vanaf 1 oktober te zien is in het Stedelijk Museum Amsterdam. Het is met
honderd werken het grootste overzicht
ooit van hem. Maar er zijn ook verschillen tussen ons. Tinguely werkt met
gevonden spullen en roestig oud ijzer,
want van afval kun je kunst maken. Ik
gebruik messing, hard hout en andere
verfijnde materialen en dat is veel
bewerkelijker en ook kostbaarder. Aan
sommige installaties heb ik zes jaar
gewerkt.’

Werk je ook samen met andere
kunstenaars?
‘Jazeker. Ik doe mee aan de jaarlijkse
atelierroute in Oost. In samenwerking
met de Rode Loper op School bedacht
ik met Roel Prins een educatief concept
Het PingPong Pakhuis. Een kinetisch
kinderkunstwerk dat door 250 leerlingen van vijf basisscholen in Oost is
gebouwd. Samen met de leerlingen legden we de banen van draad, plastic en
karton aan. We hebben lang gewerkt,
gezaagd en gerekend. Hoe laat je een
pingpongballetje een zo lang mogelijke
weg naar beneden volgen? De zes meter hoge installatie is inmiddels op vijf
locaties tentoongesteld, onder andere
twee weekenden afgelopen juni in de
Hofkerk in de Watergraafsmeer.’
Bischof vertelt enthousiast over zijn
contact met de Assadaaka Community
in Oost. ‘Via deze vereniging geef ik
tien groepen van de islamitische AsSiddieqschool uit de Indische Buurt
hier rondleidingen. Het zijn prettige
leerlingen die op school veel met kunst
bezig zijn. Het was heel mooi om te
zien hoe ze genoten van mijn installaties die ik tijdens rondleidingen in
beweging laat komen.’

Komt er snel nieuw werk?
Bischof, voorzichtig: ‘Ik kan er nog
weinig over zeggen, maar ik ben met
nieuwe dingen bezig en werk nu alleen
nog met ijzer. Het wordt een grote koker die over twee of vier jaar klaar is.’ #
Meer informatie en opgave voor een
rondleiding: www.markbischof.com. De
eerstkomende data voor rondleidingen
zijn 24 sep, 9 okt en 29 okt.

‘Kinetische kunst zorgt voor verrassende
momenten van lichtheid’
De thee met speculaas die de gastvrije
Bischof na deze beklemmende ervaring
presenteert, is dan ook zeer welkom.

Rollende kogels
Met de rondleiding die hierna volgt,
verrast de kunstenaar ons opnieuw.
Zijn door zwaartekracht aangedreven
installaties waaronder ‘The Invention’
staan verspreid in de verschillende
ruimtes opgesteld. In de vaak metershoge objecten spelen bewegende glazen
knikkers een belangrijke rol.
Bischof: ‘Door Invention werd mijn
fascinatie voor kinetische kunst geboren, dus voor kunst waarin beweging

Luisterend oog
Bischof: ‘Dit gebouw uit 1912 heeft een
rijke historie. Er woonden hier ooit
deftige dames op leeftijd. De beroemde
Nederlandse harpiste Rosa Spier was
er een van. Nu werken er kunstenaars
en ook kleine bedrijven hebben hier
onderdak.’
Dat zijn objecten associaties oproepen met klassieke muziek, is niet zo
vreemd. Bischof studeerde aan conservatoria in Bremen en Amsterdam.
Als musicus voelde hij zich te beperkt.
‘Maar muziek is nog steeds mijn
grootste liefde. Ik ben geen uitvoerend

Interview 5

Het duurt jaren voor Bischof zijn complexe installaties af heeft.
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De Wibautstraat
Als ik een oordeel over de
Wibautstraat zou moeten geven,
vind ik het de lelijkste straat van
Amsterdam.

In de straten tussen de Mauritskade, Wibautstraat, Ruyschstraat
en de Weesperzijde stonden in
mijn jeugdjaren verschillende,
zeer oude, blokjes woningen .
www.geheugenvanoost.nl/61922

Jeugdherinneringen
Heel vaag kan ik mij nog de rails
en restanten van een station
(Weesperpoortstation. Red.) herinneren aan het Rhijnspoorplein,
begin 50er jaren.
Ook een draaiplateau voor
locomotieven, in de buurt van
het latere gebouw van de Raad
van Arbeid.

De Wibautstraat en omgeving
Tekst: Geheugen van Oost / Joop Jansen | Fotografie: Beeldbank Amsterdam

Het betrof het gebouw van de Raad van Arbeid en
het was het eerste en hoogste gebouw dat na de
oorlog gereed kwam.
Het is pal na de oorlog en net rechts over de brug van de Mauritskade die naar de Wibautstraat leidt, stond vroeger nog een oud
stenen gebouw, waar het Scapinoballet trainde.
Waar nu het belastinggebouw staat, (tegenwoordig van de H.v.A.)
was braakliggend terrein en daar was een busstation aangelegd.
Deze bussen gingen naar Amersfoort… Utrecht enz.

Weesperpoortstation
Tekst: Geheugen van Oost / Karel N. L. Grazell |
Fotografie: Beeldbank Amsterdam

www.geheugenvanoost.nl/43031

Amstelbrouwerij
Een groot bedrijf in de buurt was
natuurlijk de Amstelbrouwerij
aan de Mauritskade. Ik ben er
wel eens binnen geweest. De
omvang en luxe van de directiekamers maakten dat je je toen
wel heel klein voelde. Er stonden
altijd veel vrachtwagens en heel
veel biertonnen. Soms waren
onze daken vergeven van heel
kleine beestjes. Kwam van de
hop, werd er gezegd. Ik heb toen
maar een tijdje geen Amstelbier
gedronken.

Aan de overkant van de Wibautstraat stond een skeletachtig bouwsel, dat nog moest worden afgebouwd. Het heeft daar de hele oorlog
zo gestaan. Na de oorlog bouwde men het af. Het betrof het gebouw
van de Raad van Arbeid en het was het eerste en hoogste gebouw
dat na de oorlog gereed kwam. Achter dit gebouw waren nog de
stallen en het wagenpark van de Amstelbrouwerij.
Prachtige knollen en wagens die goed onderhouden werden.
Het Weesperpoortstation is voor de oorlog al afgebroken en daarvoor in de plaats is het Amstelstation gekomen.
Door de oorlog gebeurde er op het bouwterrein in de Wibautstraat
helemaal niks. Het was een grote, kale vlakte met kolensintels
waarop af en toe kermissen werden gehouden.
Als jochie van 12 jaar ben ik daar een paar keer naar een kermistent geweest en dat heette ‘Hollie, Hollie’. Daar kon je zelfs op een
tribune zitten en kijken naar de mensen die over bewegende trappen liepen en door een ronddraaiende tunnel moesten lopen. Het
mooiste was dan de windtunnel, waar je overheen liep en dan het
opwaaien van de rokken !
Mens, mens……. wat genoot je als jochie dan.

www.geheugenvanoost.nl/42592

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

Lees meer op www.geheugenvanoost.nl/61919

Zo is het kennelijk van iemand het beroep
met een hamer tegen onderdelen van de trein
te slaan.
Ergens jaren dertig. Hoe oud
zal ik zijn: acht, negen? Mijn
ouders en ik gaan een week
logeren in Tiel, bij mijn
grootouders. We slepen
een grote koffer van leer
en eentje van biezen naar
het Weesperpoortstation en
ook moet onze oude kater
mee in een door mijn vader
getimmerd hokje. We staan
op het perron onder de
grote overkapping dat net
zoals bij het CS halfrond is.
De trein is aangekomen en
de mensen stappen uit hun
nogal hoge coupés, vaak geholpen door conducteurs en
kruiers. Tegelijk springt een
werkman, in die tijd had je
een duidelijk onderscheid

tussen werklieden en ambtenaren, van de spoorwegen
tussen de buffers om de
locomotief los te koppelen.
Andere werklieden doen
allerlei klusjes die ik niet
begrijp, zo is het kennelijk
van iemand het beroep met
een hamer tegen onderdelen van de trein te slaan.
De zware locomotief heeft
vooral mijn aandacht. Hij
staat wat te sissen en te
stomen alsof hij een dier
is dat uitrust na een lange
jacht. Als hij los is gemaakt,
fluit hij en puffen er rake
stoomwolken uit zijn buik.
Lees verder op www.geheugenvanoost.nl/21470
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Van alles (te) veel: auto’s, hoge gebouwen
en studenten
Tekst: Arie van Tol | Fotografie: Hans Heitgeert

Het seizoen is weer begonnen. De zomerstilte op de Amstelcampus is voorbij. Duizenden studenten van de Hogeschool
van Amsterdam (HvA) krioelen dagelijks rond in de nieuwe of
gerenoveerde gebouwen aan de kop van de Wibautstraat.
De meesten volgen er een studie, sommigen wonen ook op
de campus.
Een Stedenbouwkundig Programma van
Eisen uit 2005 ligt ten grondslag aan de
clustering van hogeschoolactiviteiten
ten westen en ten oosten van de noordelijke Wibautstraat. De ontwikkeling
van het gebied is flink vertraagd. Al in
2009 had de Amstelcampus zo goed als
af moeten zijn.
Het nieuwe Wibauthuis (zie kaartje)
werd vorig jaar opgeleverd, het MullerLulofshuis opende zijn deuren twee jaar
eerder en de Studio was er nog weer een
jaar eerder. De herbestemming van een
aantal oude gebouwen is ook de afgelopen jaren gerealiseerd. De geplande studentenwoningen zijn er, op die aan de
Eerste Boerhaavestraat na. Pas in 2018
zal de Amstelcampus zijn definitieve
vorm krijgen met de oplevering van het
Conradhuis (op de Rhijnspoorlocatie) en
het plein daarbij.

extra parkeerdruk in de buurt zouden
zorgen.
De oversteekbaarheid van de Wibautstraat zou extra aandacht krijgen. Ook
voor de HvA zelf was dat een lastige
kwestie. Ideeën om over de weg heen
een brede voetgangersbrug aan te leggen, met eventueel functies erop als een
voetbalkooi, werden als onrealistisch
afgedaan. Maar feitelijk is de Amstelcampus nu opgedeeld in twee helften
en is de integratie van ‘west’ en ‘oost’
uiterst mager.
Belangrijkste punt voor bewoners,
misschien op dat van de hoogte van de
gebouwen na, was de samenhang van
de campus met de buurt. De openbare
ruimte zou nadrukkelijk ook van en
voor de buurt moeten blijven. De HvA
zegde toe bij de uitvoering van de
plannen bewoners te blijven betrekken
en de Amstelcampus zou een
domein worden waar onderwijs
en buurt elkaar in de armen
zouden sluiten.

Onderwijsgebouwen

Studenten bij café Fest op het Wibauthof

Historie

Zonder slag of stoot is het niet gegaan,
de totstandkoming van de Amstelcampus. Het uitstel van de uitvoering van de
plannen, al dan niet veroorzaakt door
de crisis, was een tegenvaller. Maar
daarvóór was de politieke instemming
met het campusconcept ook lang onzeker. Buurtbewoners, sommigen daarvan
verenigd in de actiegroep King Kong,
maakten overtuigend bezwaar tegen
vooral de hoogtes van de nieuwe bouwwerken, de dreigende grotere verkeersdruk in de buurt, de bedreiging van het
buurtkarakter in de omgeving en nog zo
wat aspecten.
De actieve buurtbewoners, maar ook de
plannenmakers van de HvA nodigden
menigmaal de politici van het stadsdeel
uit om hun tegen- of voorargumenten
toe te lichten. Uiteindelijk stemde in
2005 een uiterst nipte meerderheid (13
tegen 12) in de stadsdeelraad van Oost/
Watergraafsmeer vóór het Stedenbouwkundig Programma van Eisen.

Beloften

Er werden wel voorwaarden gesteld.
Voorwaarden die echter een weinig
dwingend karakter hadden. Omdat
er een ongekend aantal van rond de
900 ondergrondse parkeerplekken zou
komen – vooral merkwaardig omdat
de metro- en tramhaltes dichtbij zijn
en studenten veelal met het OV reizen
– eisten buurtbewoners en politici dat
HvA-gebruikers niet ook nog eens voor

Clustering van onderwijsactiviteiten is het belangrijkste doel
van de Amstelcampus. Uiteindelijk zullen ongeveer 30.000
studenten een studie volgen in
deze HvA-gebouwen.
In het Kohnstammhuis – nog
altijd vaak het oude belastingkantoor genoemd – is de faculteit Onderwijs en Opvoeding
geconcentreerd. In het eveneens
gerenoveerde Theo Thijssenhuis is naast
nog een deel Onderwijs en Opvoeding
ook de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie te vinden.
Die faculteit is verder gehuisvest in
het Benno Premselahuis (vroeger het
gebouw van de Raad voor de Arbeid)
en het Koetsier-Montaignehuis (het
voormalig hoofdkantoor van de Amstelbrouwerij). Business en Economie is te
vinden in het nieuwe Wibauthuis. De
faculteit Maatschappij en Recht huist
ook deels in het Wibauthuis en
verder in het nieuwe Muller-Lulofshuis.
In 2018 zal het nieuwe Conradhuis de deuren openen voor
Techniek, dat dan weggaat uit
de Leeuwenburgtoren bij het
Amstelstation. Er blijven drie
concentraties van de HvA buiten
de Amstelcampus: de Businesscampus in Zuidoost bij de Arena,
de Gezondheidscampus bij het
AMC en de campus Sport en Voeding in Osdorp.
In het nieuwe glazen gebouw met
de naam Studio HvA is er multifunctionele werkruimte voor de
Minor Ondernemerschap, Urban
Management en het MediaLab.
Daar wordt het meest expliciet
verbinding gelegd met de stad
Amsterdam.

een aantal woonblokken betrokken.
De Wibautwoningen (W, zie kaartje),
de Boerhaavewoningen (B) en de
Tilanuswoningen (T) zijn daarmee ook
onderdeel van de Amstelcampus. De
Leeuwenhoekwoningen (L) zullen naar
verwachting in 2017 worden opgeleverd.

Samenhang tussen
campus en buurt is
twijfelachtig
In de gebouwen hebben naast onderwijsfuncties ook diverse al dan niet
openbare functies een plek gekregen. De
sporthal/gymzaal is een voor de hand
liggende, de supermarkt misschien een
verrassende. Verder zijn onder meer
een bibliotheek, een debat- en activiteitencentrum (Floor), copyshops, fitnessruimtes, restaurants en cafés gepland.
De openbare ruimte waar studenten en
buurtbewoners elkaar vooral moeten
gaan ontmoeten, is gecentreerd in het
Wibauthof en Rhijnspoorplein-Oost aan
de oostkant van de Wibautstraat, en
aan de andere kant het Kohnstammhof.
Daar zal ook nog Rhijnspoorplein-West
komen. Meer of minder openbaar zijn
natuurlijk ook de speeltuin, de parkeergarages en de fietsenstallingen.

Woningen en hoven

Studenten, al dan niet van de
HvA, hebben al weer enige tijd

Het nieuwe Wibauthuis aan de achterzijde

Tweedeling

Op 25 augustus werd het Wibauthof
optimaal gebruikt voor de introductiedag voor nieuwe HvA-studenten. De
zomerse temperaturen maakten het
toeven tussen de gebouwen bij enkele
podia en vele kraampjes zeer aangenaam. Dat hier sprake was van een min
of meer besloten aangelegenheid valt
te begrijpen. Maar dwalende tussen de
jongeren vroeg ik mij wel ernstig af of
het Wibauthof en café Fest op andere
dagen een enigszins gemengd beeld geven: of buurt en studentenwereld elkaar
daar tegen zouden komen.
In elk geval manifesteerde het probleem
van de tweedeling van de campus tussen ‘oost’ en ‘west’ zich tijdens deze
introductiedag overduidelijk. Er waren
ook enige kraampjes geplaatst op het
Kohnstammhof, maar daar was nauwelijks iemand en van druk verkeer tussen
de twee hoven was geen sprake.
Op woensdag 5 oktober, bij de eerste
aflevering van de talkshow Dwars door
Oost in de Jungle (zie pagina 3),
hopen we van een buurtbewoner/
voormalig King Konger en de programmamanager van de HvA te horen of
het geworden is zoals gehoopt dan wel
gevreesd.
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De wondere wereld van nachtvlinders
Tekst: Kirsten de Wit | Fotografie: Hans van den Bosch

Elke dag fotografeert hij nachtvlinders. Ik spreek met Hans van
den Bosch, bewoner van de Transvaalbuurt, fotograaf en groot
liefhebber van vlinders. Vooral als ze voor de lens zitten. En
omdat er zoveel verschillende zijn, komt hij steeds weer
nieuwe tegen. Welkom in de wondere wereld van de
nachtvlinders!
Wat is een nachtvlinder?
‘Nachtvlinder is een verwarrende naam,
want veel soorten nachtvlinders vliegen
overdag. Dag- en nachtvlinders zijn
beiden vlinders, maar behoren tot verschillende families. Dagvlinders hebben
knopjes op de antennes en kunnen hun
vleugels niet opvouwen.’

dan kun je er heel veel ontdekken. Het
muntvlindertje kan je heel vaak overdag
zien, vooral bij munt. Het is wel een klein
beestje, dus let op alles wat fladdert. Hij
vliegt tot in oktober. De kolibrievlinder
(Macroglossum stellatarum) zie je ook
overdag, en met die naam herken je hem
ook meteen. Deze vlinder zit zelden stil.

‘Er zijn zoveel verschillende soorten, dat
ik niet uitgekeken raak’
Nachtvlinders zijn bruin, klein en
oninteressant?
‘Juist niet! Nachtvlinders zijn er in alle
kleuren en maten. De variatie is veel
groter dan bij de dagvlinders. Dat is
ook logisch, want er zijn zo’n 53 soorten
dagvlinders in Nederland, tegen bijna
2000 soorten nachtvlinders. Zo heb je na
flink wat spotten misschien 10 soorten
dagvlinders gezien, die je daarna voortdurend weer ziet. Met nachtvlinders kan
je eindeloos voort.’

Je ziet hem als hij al fladderend nectar
drinkt. Hoe vaak je deze soort ziet hangt
van het jaar af. Het is een trekvlinder
die uit verre zuidelijke landen komt. Het

De bonte brandnetelmot is een opvallende verschijning

‘De late middag of vroege avond is voor
de meeste nachtvlinders echter de beste
tijd. De vlindertjes worden actief en dan
zie je hoeveel er eigenlijk zijn. De meest
opvallende is de bonte brandnetelmot
(Anania hortulata). Een vrij grote vlinder
met mooie zwart-wit tekening. Met dank

Ook in de stad, hier in Amsterdam
Oost?
‘Jazeker, ook in de stad. Sommige soorten
zie je juíst in de stad. Het leukste voorbeeld is de muntvlinder (Pyrausta aurata)). Een kleurrijk dagactief vlindertje
wiens rupsen eten van munt en andere
kruiden die we in een pot op het balkon
hebben staan.’
‘Minder leuk is de Indische meelmot
(Plodia interpunctella). Die leeft van
meel en andere niet goed verpakte
levensmiddelen. De klerenmot (Tineola
bisselliella) van Doris is ook heel bekend,
maar tegenwoordig erg zeldzaam door
het succes van de mottenbal.’

De paardenbloemspanner eet als rups het liefst... mos!

Maar ik heb die vlinders nog nooit
gezien? Wanneer kan ik ze zien?
‘Dat vind ik het leuke aan deze vlinders
- je moet nét even wat beter kijken en

ene jaar zijn ze massaal hier, het andere
komen ze niet verder dan Noord-Frankrijk. Je ziet hem vooral in augustus en
september.’

De muntvlinder zie je vooral in de buurt van munt

aan de minder ijverige tuiniers die wel
eens een brandnetel laten staan. Hij is,
afhankelijk van het weer nog te zien tot
in september.’
‘De echte nachtbrakers kun je de volgende ochtend vinden in de buurt van
lampen. In de nacht zijn ze aangetrokken door het licht. Eénmaal op de lamp
dachten ze dat het dag was en zijn ze er
gaan slapen. De paardenbloemspanner
(Idaea seriata) is een voorbeeld. Ook
vaak te zien op ramen. Hij maakt zich
heel plat om zo min mogelijk op te vallen. Hij vliegt tot in oktober. Overigens
leeft de rups van mos op de daken, niet
van paardenbloem. Over verwarrende
namen gesproken.’
En als ik zeker weten zoveel mogelijk
soorten wil zien?
‘Dan kan je de vlinders lokken. Dat kan
met ‘smeer’: een smeersel dat zoet en alcoholisch moet ruiken (prak een banaan,
doe er stroop en bruin bier doorheen
- smeer dit mengsel op een boom). Of
gebruik een lamp. Nachtvlinders zijn
gevoeliger voor bepaalde kleuren licht,
dus met speciale lampen zie je meer. Ik
experimenteer momenteel met smeer en
met lampen. Volgend jaar augustus hoop
ik hier, in Amsterdam Oost, een nachtvlinderexcursie te organiseren.’

Waarom vind jij nachtvlinders eigenlijk zo interessant?
‘Ik vind alle vlinders mooi. Moet je maar
eens kijken als je ze uitvergroot op je
beeldscherm ziet. Het leuke aan nachtvlinders is dat er zoveel verschillende
soorten zijn, dat ik niet uitgekeken raak.
En dat je ze in de tuin, op het balkon, in
plantsoenen of in het park kunt tegenkomen. Gewoon, hier om de hoek. In Amsterdam Oost. Seringsteltmot, Koolmotje,
Waaiermot, Snuituil, Windevedermot,
Parelmoermot, Hertshooibladroller,
Esperiamot, Scherphoekverdermot en
zelfs het Sergeant-Majoortje - je hoeft er
amper de deur voor uit. #
Voor meer foto’s van vlinders kun je
terecht op de website van Hans van den
Bosch: www.joco.me.
Meer informatie over smeer, lampen en
de nachtvlindernacht 2017 kun je vinden
op www.nachtvlindernacht.nl.’
Mocht je niet kunnen wachten tot
volgend jaar augustus? In het Flevopark
vindt op 17 september een nachtvlinderexcursie plaats tussen 21.00 en 23.00
uur, georganiseerd door de Vrienden
van het Flevopark (bij de vissershuisjes
en het Nieuwe Diep). Meer informatie
hierover kun je vinden op de Facebookpagina Flevopark85jaar of op www.
flevopark.nl.

De kolibrievlinder drinkt al fladderend
nectar
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Helen of Troy

Verhalen 9

Onalledaags

Tekst: Méland Langeveld | Illustratie: Judith Lammers

Nu en dan komt er een hoog piepend
geluid uit zijn keel omhoog geborreld.
De jonge havik zit op een stok die
midden op het veld met een stang in
de grond staat geprikt. Een kraai kijkt
hem vanaf de grond met argwaan aan,
terwijl de havik hem strak in de ogen
staart. De spanning is om te snijden.
Plots laat de havik zich van zijn stok
op het gras vallen, het belletje aan zijn
poot rinkelt. Verbolgen vliegt de kraai
met luid gekras weg.
Roos, mijn hond, kijkt naar het
schouwspel alsof het een dagelijks
tafereeltje is. Het is te warm voor haar
om zich er druk om te maken.
Een veertigtal meter verderop staat
een man. De rand van zijn hoed houdt
de zon uit zijn ogen. Zijn linkerhand
en zijn onderarm zitten in een leren
handschoen; de havik is met een lang,
dun koord aan hem verbonden. Hij
positioneert zijn hand en een hoog
fluitsignaal weerklinkt door het Flevopark. De havik kijkt op, fladdert terug
op zijn stok en komt in een glijdende
vlucht op hem af. Elegant landt hij op
zijn arm en pikt verwoed aan de een-

dagskuiken die de man tussen duim en
wijsvinger vasthoudt.
Ik loop op hen af. ‘Dat gaat er bij hem
in als koek.’
‘Het is een meissie,’
antwoordt hij.
Ondertussen bekijkt Roos de havik. Het is voor het eerst dat ze
een roofvogel van zo dichtbij
ziet, maar vandaag windt
het haar niet op.
De man vertelt me dat
hij haar dagelijks op
de weegschaal zet.
‘Twintig gram te
zwaar en ze vliegt
niet meer. Dan
heb ze geen honger en
komt ze niet meer van d’r
verdomde stok af.’
Na nog enkele vluchten heeft
ze er weinig trek meer in.
Fervent blaast
hij op zijn
fluitje, maar
ze reageert er
niet langer op.
Ze heeft zich demonstratief

De ster

met haar rug naar hem toegekeerd.
‘Het is duidelijk te warm voor mevrouw.’
‘Hoe oud is ze?’
‘Tien weekies.’
‘Ah, dan zal ze nog wel veel moeten leren?’
Hij knikt met zijn hoofd. ‘Ja, net
als bij kleine kinderen. Je mot
ze werkelijk nog alles leren.’
‘Heeft ze ook een naam?’
‘Maar natúúrlijk, ze
heet Helena.’
‘Zo, dat’s een bijzondere naam.’
‘Ja, Helena van
Troje, weet
je wel. Die
bloedmooie
Helena.’
‘Zij wordt
vast ook zo’n
begeerlijke
meid,’ zeg ik lachend.
Hij kijkt me fier
aan, en glimlacht.
Als er hoog in de lucht

halsbandparkieten krijsend overvliegen, kijkt Helena omhoog en beweegt
haar kopje met de vlucht mee. Haar
blik straalt smullen uit.
‘Ja ja, mevrouw ziet ze wel. Eens komt
er een dag dat ze d’r achteraan gaat,
één uit de lucht prikt en hem oppeuzelt. Ja, ik moet haar verdomd goed op
gewicht houden; ze mag geen honger
krijgen. Anders ben ik d’r nog kwijt
ook.’
‘Tja, een vogel blijft een vogel,’ zeg ik
glimlachend.
‘Nou zo snel is ze niet weg hoor. Ze
blijft afhankelijk van me. Ze ken eigenlijk alleen mijn hè. Ik ben als ’t ware
d’r bloedeigen moedertje.’
Ik wens hem veel succes met het onderrichten van zijn kind, en loop het
park verder door.
Plots zoeft er een meisje op skates
rakelings langs me. Ze duwt in volle
vaart een kinderwagen voor zich uit.#
Meer ‘Onalledaags’ en aanverwante
verhalen lezen: www.melandlangeveld.com

Oost-thriller

Tekst: Melissa Plomp | Illustratie: Ruud Meijer

Ze schuifelden voort door de hopen
gesmolten sneeuw. De armzalige,
opgelapte schoenen konden niet meer
voorkomen dat het ijswater in hun
sokken drong en hun voeten koud
en gevoelloos maakte. Vera’s voeten
wilden niet meer, maar de zwijgende
mensenmassa stuwde haar voort
richting het Muiderpoortstation, dat
aan het eind van de straat opdoemde.
Naast haar liepen haar ouders en haar
broertje.
Plots klonk er een harde knal aan
de overkant van de straat. De menigte stond stil. Er klonk een hoop
geschreeuw. De politieagenten die de
troosteloze groep mensen begeleidden,
haastten zich er heen. Twee bakfietsen waren op elkaar geknald en de
berijders gingen elkaar te lijf, terwijl
hun voertuigen de straat versperden.
‘Wegziehen! Sofort!’ schreeuwde een
soldaat.
Een groepje tienermeisjes liep kletsend
hun kant op. Een agent vlak bij Vera
knikte hen toe. De meisjes lachten en
duwden elkaar heen en weer. Twee
van hen struikelden tegen Vera aan.
Haar koffer werd uit haar verkrampte
vingers gerukt. ‘Wat...?’ vroeg Vera
verbaasd, maar de meisjes trokken in
één beweging een sjaal om haar nek,
die de gele ster op haar jas bedekte. Ze
haakten hun armen in die van Vera en
gingen moeiteloos op in het luidruchtige groepje.
‘Zu fuss! Doorlopen!’ werd er geschreeuwd. Langzaam kwamen de
mensen weer in beweging. Vera
draaide zich om naar haar ouders,
maar de meisjes trokken haar mee.
‘Niet omkijken. Kom op, lach, praat,’
siste er eentje in haar oor.
Als verdoofd liet Vera zich meevoeren.
‘Veertje, we hebben maar tot het eind
van de straat.’ Met een schok herkende
Vera de stem van haar beste vriendin.
Ze hadden elkaar al een tijd niet meer
gezien. Sinds Vera en haar familie

gedwongen naar het getto waren verhuisd. ‘Sofie? Maar waarom? Papa en
mama...’ ‘Sssst, niets vragen Veertje.
Dat is te gevaarlijk voor ons allebei.
Dat meisje met die krullen slaat zo
linksaf richting Diemen. Je moet voorbij een controle. Hier is je persoonsbewijs. Zeg zo min mogelijk en val niet
op. Vernietig je oude persoonsbewijs
zodra dat kan. Vanaf nu bestaat Vera
niet meer. Maartje Feenstra heet je
nu. Truitje brengt je naar een veilig
adres. Ik zoek je op, zodra dat kan.’
Voordat Vera kon antwoorden, kneep
Sofie in haar hand en drukte er een
persoonsbewijs in. Ze sloeg rechtsaf,
terwijl een meisje met blonde krullen
Vera aan haar hand naar links trok, de
Linnaeusstraat in.

Ze liepen stevig door. In de verte stond
een controlepost. Nerveus trok Vera de
sjaal verder over haar ster en volgde
het meisje. Een groepje opgeschoten
jongens hing in hun Jeugdstormuniformen wat rond bij de soldaten
van de controlepost. Ze floten naar de
meisjes en riepen ongepaste dingen.
Een blik van een Duitse soldaat legde
hen het zwijgen op. De soldaten hadden het zichtbaar koud en hadden
weinig interesse in de twee meisjes.
Na een snelle blik op hun papieren
mochten ze doorlopen.
Zo snel mogelijk vervolgden ze hun
weg richting de Ringdijk. De Middenweg was al bijna in zicht. Plots
klonk er gejoel achter ze op straat. Met
gebogen hoofd ploeterden de meisjes

nog sneller voort, glibberend over
de plekken waar de sneeuw nog niet
gesmolten was.
De Jeugdstormers haalden ze in. Ze
bleven naast Vera en Truitje lopen.
‘Dames, mogen wij jullie veilig naar je
bestemming begeleiden?’ Een slungel greep Vera bij haar mouw. Vera
trok zich los, maar de jongen had
haar sjaal te pakken. De sjaal gleed
van haar schouders. De groep jongens viel stil en keek naar de gele ster
op haar borst. Truitje greep Vera en
zette het op een hollen. De jongens
bleven even verbijsterd staan. Boven
het geluid van hun rennende voeten
konden de meisjes hen nog net horen.
‘Grijp ze! Er achter aan!’ #

10 Uit in oost
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Kluizenaar – Simone de Jong (2+)
Mime en muziektheater
vr 28 okt 20.00:
Verse Vis (op locatie)
Zie verder www.oostblok.nl.

Badhuistheater

Avonturen aan de Prinsengracht

Poppentheater Koos
Kneus
Elke zondag en woensdag
Poppenkast op het Iepenplein,
reserveren en meer informatie
www.kooskneus.nl. Vrolijke voorstellingen met schminken en verkleedkleren, drankje en koek, ook
voor verjaardagsfeestjes. Entree: €
8,- p.p., met stadspas € 6,- p.p.
NB je mag soms 2 verschillende
voorstellingen blijven zitten voor
de prijs van 1
Programma op de zondagen 18
en 25 sept en 2, 9, 16, 23 en 30
okt:
10.30: Ik zag twee beren broodjes
smeren! 2 – 4 jaar
12.00: Heksje Bezemsteel en
Truusje Zwabberaar, 2 – 4 jaar
14.00: Avonturen aan de Prinsengracht, 4 – 8 jaar
Programma op de woensdagen
21 en 28 sept en 5, 12, 19 en 26
okt:
14.00: De dappere ridder en de
domme draak, 4 – 8 jaar
15.30: Agent Speurneus vangt een
boef! 4 – 8 jaar

Oostblok
Alle voorstellingen tenzij anders
vermeld: Sajetplein 39
vr 16 sept 20.30:
Het Wilde Oosten – De Nieuwe
Oost
Literatuur, theater, muziek, poëzie
en meer...
za 24 en zo 25 sept 20.00:
Helft – Jolien van der Mee
Over verlies en rouwverwerking,
onderdeel van de reeks #Stof
vr 30 sept en za 1 okt 20.00:
Polonium-210 – Dégradé
Over Rusland en dissident Litvinenko, onderdeel van de reeks
#Stof
zo 2 okt 15.00:
Er was een in Oost... (4+)
Een Viking Verhaal van Myrna
Versteeg
vr 7 en za 8 okt 20.30:
De Tweede Wereld – Lynx
Een muzikale voorstelling
vr 21 okt 10.30 en 15.00:
Wanikan – 4Hoog (3+)
Vlaams danstheater
zo 23 okt 20.30:
Ignatioa – Azure Hiptronics
Ultrafunkatronicjazzhippop
wo 26 okt 10.30:

vr 16 (20.30), za 17 (20.30) en zo
18 sept (14.30):
De Kinderen Smit – Theatergroep
Toetssteen
Tekstschrijver: Ger Beukenkamp;
regie: Erris van Ginkel
za 24 sept 20.00:
Dansavond: Alive and Kicking
Bluegrass special with the Unborn
Brothers
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ZieZo Marokko – Reis mee met
Esmaa, Fatima, Nasrdin en Yousef
t/m 30 okt.:
Rhythm & Roots: van blues tot
hiphop
van 23 sept t/m 29 jan 2017:
De Boeddha: van levensverhaal
tot inspiratiebron

OBA Javaplein
elke di 14.00 – 17.00:
Leef en Leer! – oefenspreekuur
(vrije inloop)
Zie ook www.leefenleer.nl
elke woe 14.00 – 16.00:
Inloopspreekuur Indische Buurtbalie

vr 30 sept, za 1 en zo 2 okt 20.15:
The Shadow of a Gunman – Badhuistheater International Co
Reprise: derde deel van the Dublin
Trilogy van Sean O’Casey
do 13 okt 20.15:
Shakespeare Karaoke: Antony and
Cleopatra
za 15 okt 20.00:
Dansavond: Alive and Kicking
zo 23 okt 17.00:
‘Gif’ van Lot Vekemans
vr 28 20.00, zo 30 okt 14.00 en
20.00:
Isabella live Back to Musical
Zie verder www.badhuistheater.nl

elke woe 15.00:
Voorlezen voor kinderen van 4 t/m
7 jaar, o.b.g. van een ouder
elke vr 10.00 - 12.00:
Spreekuur Samenspraak
zo 18 sept 14.00:
Film: Sjakie en de Chocoladefabriek (6+)
Feest! 100 jaar Roald Dahl
za 24 sept 11.00:
Retteketet... Peuterpret! (2-4 jr)
Interactief muziekprogramma
wo 28 sept 14.30 – 15.30:
Kunstworkshop: Proef je Wortels
(6-10 jr)
Meer info: www.oba.nl

Tropenmuseum

OBA Linnaeus

---ACTIVITEITEN--za 24 sept:
Werelddovendag: Tropenmuseum
in gebaren
Info in gebarentaal:
10.00-11.30: rondleiding door het
Tropenmuseum (volw.)
11.00-12.30: ZieZo Marokko familiereis (vanaf 6 jr.)
12.30-14.00: ZieZo Marokko familiereis (vanaf 6 jr.)
13.00-14.30: Rondleiding door het
Tropenmuseum (volw.)
---VOOR KINDEREN--elke zo in sept van 12.00 – 16.00:
Creatieve kinderactiviteit: Ga aan
de slag met glasmozaïek (4+)
Voor meer info, actuele prijzen en
tijden: www.tropenmuseumjunior.
nl.
---TENTOONSTELLINGEN--t/m voorjaar 2018:

elke woe 16.00:
Voorlezen voor kinderen van 4
t/m 7 jaar
vr 16 sept 10.30 – 12.00:
English Spoken o.l.v. Anneke Hesp
en Loes van der Zanden: Harvest
van Jim Crace
za 17 sept 14.30 – 17.00:
Workshop Renée en Eva Kelder
do 29 sept 18.00 – 19.00:
Linnaeus Live met Laura Broek-

Etalagegalerie Inkijk
[vet] t/m do 3 nov elke dag van
07.00 – 24.00: [vet]
Kairos - een installatie van Marielin Simons
in metrostation Wibautstraat
[foto met onderschrift: Kairos]
t/m do 3 nov elke dag van 07.00
– 24.00:
Mutated Presence - een installatie
van Gerry Mellema
in metrostation Weesperplein
t/m zo 18 sept elke dag van
07.00 – 24.00:
Portaal – een installatie van Koen
Kloosterhuis
in metrostation Waterlooplein
Meer info: 020-6925733 of www.
polderlicht.com

Huize Frankendael
van 18 sept t/m 15 jan 2017 elke
zo van 12.00 – 17.00:
Tentoonstelling: uit de fotocollectie van Flip Bool & Veronica
Hekking

Adressen
Poppentheater Koos Kneus
Iepenplein 40 hoek
Reserveren: 020-6928532
www.kooskneus.nl
Badhuistheater
Boerhaaveplein 28
www.badhuistheater.nl
badhuistheater@gmail.com
OBA Javaplein
Javaplein 2
020-6681565
javaplein@oaba.nl
OBA Linnaeus
Linnaeusstraat 44
020-6940773
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
Q-Factory
Atlantisplein 1
www.q-factory-amsterdam.nl
Tugela 85
Tugelaweg 85
www.tugela85.nl
Huize Frankendael,
Middenweg 72,
tel. 020-4233930,
www.frankendaelfoundationl.nl
Grand Café Genieten,
Oranje Vrijstaatplein 2

Laura Broekhuysen
huysen en Pauline Slot
vr 7 okt 9.30 – 11.30:
Workshop schrijven Sieneke de
Rooij
vr 14 okt 10.30 – 12.00:
English Spoken o.l.v. Anneke Hesp
en Loes van der Zanden: Life After
Live van Kate Atkinson
za 15 okt 14.30 – 17.00:
Workshop schrijven Renée en Eva
Kelder
do 27 okt 18.00 – 19.00:
Linnaeus Live met Basje Boer en
Tjeerd Posthuma
Meer info: www.oba.nl

Q-Factory
Wanikan

do 22 sept:
Jan Akkerman Band
za 24 sept:
Outlaws & Legends Americana
Festival
vr 30 sept:
Ignition Extreme (clubavond)
za 1 okt:
The Doors Alive
woe 12 okt:
FAQ PopQuiz 8
vr 14 okt:
DNA Latino (dansavond)
wo 19, do 20, vr 21, za 22 en zo
23 okt:
ADE Playground: exhibition
do 20 okt:
ADE Festival: PRSPCT presents The
Hard Way
ADE Festival: Global Underground
‘Twenty’
vr 21 en za 22 okt:
ADE Playground: demo panel
vr 21 okt:
ADE Playground: seminar
ADE Festival: DJ School Amsterdam Certified Talent Stage
ADE Festival: Terminal M x Tronic
za 22 okt:
ADE Playground: masterclass
ADE Festival: Compass Agency
Showcase
ADE Festival: Villa Kakelbont
meets Q-Factory
za 29 okt:
Drivin n Cryin
Zie voor tijden, prijzen en meer
info: www.q-factory-amsterdam.nl
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vr 16 sept:
Surinaams Goud – Sranan Gowtu

Kairos

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

Genieten
elke 2e zo mi van de maand
15.00:
Café Chantant

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

Kijk voor onder
andere meer
agenda-informatie op
www.oost-online.nl
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Cultuur 11

Het objectieve oog
van Oost
Tekst: Hella de Groot | Fotografie: Dineke Rizzoli

Reinjan Mulder is bekend als literair criticus, journalist en uitgever. Minder bekend is dat hij als beeldend kunstenaar actief
is geweest. Zijn bijzondere fotoproject Objectief Nederland
resulteerde onlangs in een tentoonstelling in het Rijksmuseum
en een fraaie boekuitgave.
Aan de keukentafel in zijn woning
aan een rustige straat in Oost bladert
Reinjan Mulder (1949) door de catalogus van Objectief Nederland. De serie
fotowerken die daarin zijn afgebeeld
maakte hij in 1974. Het uitgangspunt
was uniek: hij streefde ernaar om de
werkelijkheid objectief in beeld te
brengen, ontdaan van persoonlijke
voorkeuren en emoties. ‘We kijken
automatisch naar wat dichtbij is, naar
wat we kennen en dat vinden we mooi,’
legt Mulder uit. ‘Maar ik dacht destijds:
ís dat nou zo? Wat is er te zien als je
zonder vooropgezet referentiekader
kijkt?’

Geen esthetiek
Mulder ontwikkelde een methode die
iedere subjectieve keuze uitschakelt.
Aan de hand van een raster verdeelde
hij Nederland in 52 topografische
kaarten; het exacte middelpunt van die
kaarten bepaalde het standpunt voor
zijn foto’s. Hij maakte er per locatie
vier, in elke windrichting één. Dat
leverde in totaal 208 zwart/witopnamen op, waaronder bijna tweehonderd
landschappen. Alles in het beeld is even
belangrijk, er is geen esthetische hië-

rarchie in wat zichtbaar is op een foto,
er is wat er is. Hier is geen maker aan
het werk die voorschrijft: dit springt
eruit, dat is prachtig.
Deze benadering vraagt ook van de
kijker een onbevooroordeelde blik en
soms treft Objectief Nederland je dan
onverwacht door de schoonheid van
een opname, zoals ‘Oudega’ met z’n ijle
boompjes en huisjes op een strook land
aan het water.

ook diaopnames in kleur gemaakt – te
schenken aan het Rijksmuseum. Toen
kwam er wel een expositie van, in het
Rijks, en ook verscheen er een boek
over het project.

Expositie en boek

Eenmansbedrijf

De foto’s van Objectief Nederland
vielen in 1974 in de smaak bij de Raad
voor de Kunst die Mulder een subsidie verstrekt had. Die subsidie was
allerminst vanzelfsprekend geweest:
de kunstcommissie had interesse in
de opzet van het project maar Reinjan
Mulder was geen professioneel beeldmaker. Pas nadat een proefopdracht
de kunstcommissie overtuigd had, kon
Mulder aan de slag.
Maar Objectief Nederland kreeg
destijds geen expositie. Een paar keer
kwam het er bijna van, maar steeds
weer ketste het af. Totdat Mulder niet
lang geleden besloot om de zwart/
witafdrukken van destijds – er zijn

Dat boek kwam uit bij Mulders eigen
uitgeverij Babel & Voss, al was dat niet
het eerste plan. ‘Als uitgever moet je
vol enthousiasme je auteur aanprijzen
om boeken te verkopen. Als je dan zelf
de auteur bent, dan voel je toch een
lichte gêne,’ zegt hij wat verlegen. Maar
omdat het Rijksmuseum vanwege drie
andere exposities en de bijhorende
catalogi geen mogelijkheid zag om
op korte termijn zelf een catalogus
te produceren, en omdat twee uitgeverijen die Mulder vervolgens polste
de productie niet op tijd rond kregen,
besloot hij het zelf te produceren en te
betalen. ‘Ik wist dat ik de catalogus in
drie maanden kon maken. Ik had de

Een vervaagd joods
verleden
Tekst: Hansje Galesloot | Fotografie: Florian Hardwig / Flickr en Joods Monument.nl

In verbleekte letters staat boven de lateibalk van
Weesperzijde 24-huis: ‘Electro- en Radio Groothandel Max
Goudeket & Co’. Een muurreclame die het verdient
gerestaureerd te worden. Want ze herinnert aan het sterk
joodse karakter van deze straat.

Versleten reclame aan Weesperzijde 24

Als je Weesperzijde intikt op de website
van het Joods Monument, krijg je de
namen van maar liefst 183 vermoorde
bewoners van deze toch niet erg lange
straat. Het aantal ligt extra hoog door
de joodse pensions annex rusthuizen
die hier gevestigd waren.
Een speurtocht naar de firma Goudeket
levert enigszins verrassend op dat dit

bedrijf hier juist ná
de oorlog neerstreek.
Tot de liquidatie door
de Duitsers huurde
de joodse firma Max
Goudeket & Co,
‘Grossiers in zwakstroom- en radioartikelen’, het hele
pand Kromme Waal
23. De eigenaar van
de firma, Max (of
Meijer) Goudeket,
woonde met zijn
vrouw Sara Abas
en hun dochtertje
Rebecca (Beppie) aan
de chique Nieuwe
Keizersgracht op de eerste etage van
nummer 18.
Maar de benedenetage van Weesperzijde 24 had al wel een joodse geschiedenis. In de eerste jaren van de oorlog
woonde hier de jonge joodse arts Juda
Erwteman met zijn gezin, die er ook
praktijk hield. Hij kwam in 1943 in
Birkenau om het leven. Mogelijk stond

Reinjan Mulder voor Linnaeus Boekhandel, omlijst door ‘objectieve’ foto’s in vier richtingen

het onderstuk sindsdien leeg.
Het naast café De IJsbreeker gelegen
Weesperzijde 24 is samen met vier
buurpanden een rijksmonument uit
1887. De vijf panden zijn ontworpen
door de bekende architect Abraham
Salm ‘in een eclectische stijl’, zoals het
zo mooi heet – hetgeen betekent dat
hij een vreemde potpourri van gotiek,
renaissance en barok uitdacht. Het
resultaat is niettemin, of juist daardoor,
erg fraai.
Een beladen huis, wellicht, en een door
de oorlog getekende straat. Hier vestigde zich na de Tweede Wereldoorlog
de heropgerichte firma Max Goudeket & Co. Nog altijd genoemd naar de
vooroorlogse eigenaar, maar Max, Sara
en Beppie kwamen met z’n drieën op 2
juli 1943 om het leven in Sobibor, het
kamp diep in Polen dat bijna niemand
heeft overleefd. Dochter Beppie was
toen 10 jaar, Max was 40 jaar, Sara een
jaar jonger.

De Schaduwkade
Hun namen zijn onderdeel van het ontroerende monument De Schaduwkade
uit 2013, geïnitieerd door bewoners van
de Nieuwe Keizersgracht om alle 200
omgekomen joodse bewoners van deze
straat te herdenken. In de kade aan de
overkant zijn voor hen naamplaten
aangebracht, steeds direct tegenover
hun vroegere huis. (Overigens heten
alle gezinsleden op deze naamplaat
Goudket; door vermoedelijk een ooit
gemaakte fout bij de burgerlijke stand
werd de achternaam in de familie
steeds wisselend gespeld.)
In elk geval in 1947, mogelijk al eerder,
was de firma Goudeket herrezen aan
de Weesperzijde onder leiding van
Max’ zwager en halfbroer Lion Abas
(1908-1989). Hij woonde met zijn echt-

foto’s, ik kende de drukker, de vertaler,
de vormgever...’
De contacten met boekhandels, musea
en media en de bezorging van de bestelde boeken: Reinjan Mulder doet het
allemaal zelf. Zijn uitgeverij die hij aanvankelijk bestierde met twee bevriende
schrijvers, is nu een eenmansbedrijf
dat elegante en fris vormgegeven boeken uitbrengt, zoals Oost en Meer Oost,
met verhalen van schrijvers uit en over
Amsterdam-Oost. En zijn fotografiemethode zal door de fotoverhalenclub van
het Geheugen van Oost toegepast worden op onze eigen buurt. Op bijgaande
foto alvast een voorproefje. #
Objectief Nederland is t/m 25 september in het Rijksmuseum te zien. De
boekuitgave is te koop in het Rijksmuseum en Linnaeus Boekhandel. Meer
informatie: www.reinjanmulder.nl

genote Vrouwtje en de kinderen Piet
en Betty (beiden na de oorlog geboren)
boven de zaak. ‘Wij hebben een klein,
druk kantoor met een gezellige sfeer,’
valt te lezen in naoorlogse personeelsadvertenties. Tot 1986 is dit soort
advertenties terug te vinden, vermoedelijk is de firma daarna opgeheven.
Behalve de familie Abas kende de
Weesperzijde na de oorlog nog meer
joodse overlevenden. Historica Ruth
Oldenziel is in 1958 als baby op de
Weesperzijde komen wonen. Haar
joodse moeder Rosa Knorringa had de
oorlog overleefd door onder te duiken.
Oldenziel herinnert zich dat er in de jaren zestig nog steeds een geografie van
goed en fout was in de winkels in de
buurt. Zo zijn er vele verhalen over de
joodse Weesperzijde te vertellen. Een
gerestaureerde geveltekst van de firma
Goudeket kan die joodse geschiedenis
zichtbaarder maken. #
Dit is deel 4 van een onregelmatig verschijnende serie over muurreclames in
Oost.

Beppie Goudeket, overleden in 1943 in Sobibor
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Fotografie: Gerard Valentijn,
Dineke Rizzoli en
Ans van de Scheur
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Wie eet hier mijn oogst op?
Tekst en fotografie: Ton Hendrix

Als je bezig bent in de moestuin, samen met andere buurtbewoners, verwacht je dat je te zijner
tijd ook kan gaan oogsten. En erna lekker je zelf gekweekte groenten opeten. Toch gaat dat oogsten niet altijd van een leien dakje. Er is concurrentie, anderen zijn je soms vóór. Wie zijn dat, die
mee-eten van je zelf gekweekte groenten?
Concurrenten bij het oogsten

Slakken zijn tweegeslachtelijk (hermafrodiet). Ze hebben echter wel een
andere slak nodig om te paren. Hun
geslachtsorgaan zit tussen de twee
ogen. Bij een paring worden de slakken
beiden bevrucht, voor de rest van hun
leven. In april beginnen de slakken aan
hun eerste legsel: een goede 400 eieren
leggen ze onder aardkluiten. De eitjes
zijn een soort witte, glibberige balletjes.
Drie weken later komen de eitjes uit en
twee maanden later zijn die slakjes op
hun beurt ook al volwassen. Zo kunnen
ze ruim 1200 eitjes per jaar leggen!
Sommige soorten slakken eten de helft
van hun lichaamsgewicht per dag. Maar
hoeveel ze eten is nog meer afhankelijk
van hun afmetingen dan van het soort.

Slakken vreten in één nacht al je jonge kiemplantjes weg

Nummer één van de ongenode gasten:
de slakken. De meeste mensen vinden
deze beestjes een beetje jakkie bah,
speciaal de naaktslakken. Erger is dat ze
– hoe langzaam ze ook mogen zijn – in
één nacht hele rijen jonge kiemplantjes
kunnen wegvreten. De slak heeft een
mondholte waarin zijn radula zit: een
soort rasptong, met kleine tandachtige
structuren en een groot aantal randplaatjes. Bijna iedere groep slakken
heeft weer een andere rasptong. Zo
komt het dat slakken nagenoeg alle soorten voedsel kunnen eten. Met de radula

schrapen de slakken kleine stukjes van
bladeren of vruchten af. Vervolgens
zuigt de slak het afgeraspte eten met
zijn slokdarm (vergelijkbaar met een

Vogels van allerlei pluimage zijn ook
een zware concurrent bij het oogsten.
Ze zijn verzot op nieuwe, jonge blaadjes en plantjes die net boven de grond
uitkomen. Maar ook wat onder de

Het geslachtsorgaan van de slak zit
tussen de twee ogen
stofzuigerslang) de darmen in. Hierin
zitten kauwplaatjes, vergelijkbaar met
kiezen. De slak ‘kauwt’ zijn eten dus in
zijn darmen.

oppervlakte ligt zoals erwten en bonen
is niet veilig voor merels en duiven. En
plantuitjes trekken ze uit de grond, ze
eten ze vaak niet eens op. Sommige van

onze gevederde vrienden zijn zo verlekkerd op aardbeien dat de vrucht meestal
al gepikt is voor ze volledig rijp is.

Overwinterende boosdoeners

Bij bloemkool en broccoli heb je geen
last van vogels, hier is de koolvlieg de
boosdoener. Deze legt eitjes aan de voet
van de plant, waarna de larven aan
de wortels en de stengels vreten. Ook
de rupsen van het koolwitje, dat leuke
vlindertje, eten graag en veel van de
koolplantjes.
Dan zijn er nog de bladluizen. Het
geheim van de overwintering van de
bladluis zit ‘m in de eieren. In de herfst
worden die gelegd door de gevleugelde
luizengeneratie. Deze eitjes zijn ‘winterproof’ en verdragen zelfs strenge
vorst. Uit deze eieren komen in het
voorjaar de gevleugelde luizen die
gebruik maken van hun vleugels om te
zoeken naar de geschikte plant. Op deze
plant produceren ze aan de lopende
band vleugelloze nakomelingen. En de
bladluis-melkende mieren beschermen
de bladluiskolonies tegen natuurlijke
vijanden zoals lieveheersbeestjes en
sluipwespen.
Je begrijpt, tuinieren gaat niet vanzelf.
Sommige tuiniers houden het na een
tijdje dan ook voor gezien, ze kunnen
al die aangevreten groenten niet meer
aanzien. Maar niet alle dieren zijn
tegenstanders, er zijn ook hele aardige
beestjes, zoals de egel, het lieveheersbeestje, de regenworm, de bij, de sluipwesp en nog vele anderen. Tuiniers,
weet dat jullie er niet alleen voor staan!
Er zijn ook dieren die jullie je oogst wel
gunnen! #

Toekomst Wartburgia ziet er goed uit
Tekst: Bert van Galen | Fotografie: Arie van Tol

Sport

Het gaat goed met voetbalclub Wartburgia.
Men is druk bezig met de nieuwe kantine
en ook de accommodatie wordt ingrijpend opgeknapt.

De overblijfselen van het oude clubhuis

Wartburgia doet dit seizoen met 23 spelende teams mee aan de competitie. En
die zijn netjes verdeeld in acht herenteams, zeven damesteams en acht veteranenteams. Voorzitter Gosse van der
Wal: ‘Onze kracht is dat het hier altijd
zo gezellig is. We waren 35 jaar geleden
een van de eerste clubs in Amsterdam
die met damesvoetbal zijn begonnen. En
daar zijn we trots op want de sfeer bij
een vereniging wordt veel beter als er
mannen en vrouwen actief zijn.’
Wartburgia is een zaterdagclub. ‘Op
zondag speelt hier FIT en die samenwerking gaat al hele lange tijd prima.
De contacten met de voetbalclubs naast
ons is bijzonder goed. Nu we vanwege

de verbouwing minder kleedkamers tot onze beschikking
hebben, kunnen we tijdelijk bij
de buren terecht en dat zegt veel
over onze verstandhouding.’
Veel verenigingen hebben te
kampen met een gebrek aan vrijwilligers, bij Wartburgia gaat dat
wel goed. Van der Wal: ‘Er zijn
ongeveer vijftig leden hier zeer
actief. De kunst is altijd om de
juiste mensen te vinden om het
leuk te houden. De gezelligheid
staat bij ons voorop.’

Nieuw clubhuis

De verbouwing duurt iets langer dan
werd verwacht. Van der Wal: ‘De afgelopen maanden is er achter de schermen
hard gewerkt om de laatste bureaucratische en fiscale eindjes aan elkaar te
knopen en dat is vorige maand gelukt.
Na overleg met de vastgoedtop van de
belastingdienst Amsterdam hebben wij
over de hoogte van de BTW-teruggave
een goedkeurende brief ontvangen. We
hebben daar lang op moeten wachten,
maar na deze uitslag worden nu alle
eerdere afspraken en voorwaarden met
de financiers en waarborgers op een
stapeltje gelegd, van een nieuwe datum
voorzien en aan elkaar geniet. Dit heeft

de weg opengelegd om door te gaan met
de verbouwing.
Wij hebben de afgelopen weken met
de aannemer afspraken gemaakt om
de bouw weer op te starten. Dat duurt
natuurlijk even omdat alle bestellingen
opnieuw moeten worden gedaan en er
weer een goed team met bouwers moet
worden opgesteld. De eerste stap is dat
het staalwerk wordt geproduceerd. De
verwachting is dat we na de bouwvak
weer verder gaan met het installeren
van het staalwerk.’

Betrokken trainers

De dames 1 speelt in de Topklasse. Van
der Wal: ‘Daar zijn we trots op. Het is
wel vrij kostbaar voor de vereniging, ik
denk daarbij aan de speciale busreizen.
We reizen het gehele land door en we
spelen tegen hele sterke teams zoals
Heerenveen.’ De dames 1 staan dit jaar
weer onder leiding van hoofdtrainster
Suzanne Bakker. Deze 29-jarige trainster heeft al in een vroeg stadium voor
een jaar bijgetekend. Als speelster was
ze ook tien jaar bij de club actief. De
verwachtingen voor dit seizoen zijn
positief. Bakker: ‘Vorig jaar zijn we
super gestart en wonnen de eerste zes
wedstrijden. Daarna hebben we wel wat
punten verspeeld en vooral in de laatste
wedstrijd voor de winterstop tegen
Heerenveen lieten we de overwinning
liggen. Toch zijn de verschillen klein en
in de tweede seizoenshelft ging het weer
naar wens.’

De heren 1 van Wartburgia hebben gescoord

De heren 1 staat ook dit jaar weer onder
leiding van trainer Hans Bergsma. Bij
iedere wedstrijd staat hij zeer aanwezig
langs de kant. Bewogen is hij altijd en
hij weet precies hoe hij de spelersgroep
moet stimuleren. Het is alweer het zesde
jaar dat Bergsma bij Wartburgia onder
contract staat. Van der Wal: ‘Het is onze
kracht dat we vanwege de sfeer en het
goede werkklimaat de leden en trainers
vast kunnen houden. Ik ben zelf al 56
jaar bij de vereniging betrokken en
eigenlijk ben je als bestuurder nooit vrij.
Er is altijd wel weer een nieuwe klus of
een onverwachte situatie. Daar moet je
ook niet moeilijk over doen, want dat
hoort er gewoon bij. Deze vereniging
zit goed in elkaar en dat is iets waar we
heel blij mee zijn. Daarna gaan we gewoon weer over tot de orde van de dag.
Ik kan iedereen van harte aanbevelen
hier eens een kijkje te komen nemen.
Zeker na de renovatie is het hier fijn
vertoeven.’ #
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De hele wijk is het museum
Tekst en fotografie: Rose Bartholomé en Kirsten de Wit

‘Hel, hel, wat nou hel. Jullie moesten eens meegaan naar de
Transvaalbuurt. Jullie beseffen gewoon niet wat ik daar elke
dag zie gebeuren. Huizen leeg, gezinnen spoorloos. Vorige
week nog liep ik op de Tugelaweg en plotsklaps kwamen er
een paar auto’s de hoek om gestoven. Vliegensvlug werden de
deuren van de auto opengegooid, soldaten trapten een deur
open en liepen schreeuwend naar boven.’ (Uit De eiermand
van Carina Smit)
Onze eerste kennismaking met de ‘collectie’ van het Museum zonder Muren
is een literaire wandeling door de
Transvaalbuurt. De gids is een app op
de smartphone. Deze virtuele gids leidt
je langs straten waar bekende schrijvers
hebben gewoond, zoals Nescio, Herman
Heijermans en Oek de Jong. Al lopend
door de buurt beluister je steeds een
literair citaat van een bekende of iets
minder bekende schrijver, voorgelezen
door een buurtbewoner.
Enkele verhalen spelen in de jaren
twintig en dertig toen veel joden uit de
verpauperde Jodenbuurt bij het Waterlooplein naar de nieuwe Transvaalbuurt
kwamen. Je hoort aangrijpende fragmenten over de deportaties van joden in
de oorlog en over het verzet. Ook hoor
je gedichten van hedendaagse dichters
zoals van de Egyptische kunstenaar
Shawky Ezzat. Alleen al deze literaire
wandeling, die gratis te downloaden
is van hun website, maakt een mens
nieuwsgierig naar het Museum zonder
Muren.

Zonder gebouw

Wij spreken Zeraja Terluin. Zij nam samen met Daniel Metz in 2013 het initiatief voor de oprichting van het Museum

zonder Muren. Het oorspronkelijke idee
was om een Berlagemuseumwoning te
realiseren. Een onderzoek in de buurt
maakte echter duidelijk dat de buurtbewoners niet op een museumwoning
zitten te wachten, maar wel graag meer
kunst en cultuur in de wijk willen. De
buurt als museum: een Museum zonder
Muren.
Zeraja: ‘Je woonomgeving als museum
zien en deze ook de aandacht geven die
het dan toekomt, dat is het idee achter
Museum zonder Muren. Het is namelijk
geen gebouw. Geen plek waar je naar
binnen loopt, maar de hele wijk is het
museum. Museum zonder Muren is geïnspireerd op de bijzonderheden die in
de wijk aanwezig zijn. Dat is een beetje
breed. Daarom richten wij ons vooral
op de geschiedenis van de buurt, de toekomst, de architectuur en de verhalen
van de bewoners.’

Portret Mandela

Andere in het oog springende beelden
van Museum zonder Muren zijn het
grote portret van Nelson Mandela en
zijn uitspraak Unity in Diversity op het
gebouw de Krugerkop aan de Maritzstraat. En de vele muurpanelen waar
kleine stukjes geschiedenis van de buurt

Muurpanelen vertellen stukjes geschiedenis van de buurt

op zijn te lezen.
Zeraja vertelt dat Museum zonder
Muren nu werkt aan het programma
‘The Stranger Next Door’. In dit verband
wordt op 3, 4 en 5 november een grote
Video-kunstroute georganiseerd met als
ondertitel ‘Anders hoeft niet vreemd te
zijn’.
Zeraja: ‘Dit project gaat over reflectie
op de ander. Hoe kijk je naar de ander,
hoe beoordeel je de ander. Het is een
idee van Eva DeCarlo, gastcurator van
Museum zonder Muren en buurtbewoner. Zij is geïnspireerd door het werk
van Todd Weinstein, een Amerikaanse
fotograaf. Hij heeft een programma
ontwikkeld met een tentoonstelling over
profeten. In elk mens kan een profeet
schuilen. Zo kan je op elk moment naar
iemand kijken alsof het een heel belang-

rijk iemand is, een profeet. Naar elkaar
kijken vanuit nieuwsgierigheid in plaats
van uit argwaan. Dat is de onderliggende idee van het nieuwe programma
dat wij nu aan het maken zijn.’
Inmiddels werken Daniel en Zeraja in
een kernteam bestaande uit Steffen
Maas, Carline Wesdorp, Laura Iqbal
en San Jonker. Voor The Stranger Next
Door zoeken zij Transvaalbuurtbewoners die hun huis ter beschikking willen
stellen om een video-installatie te tonen.
Ook vrijwilligers die aan het project mee
willen werken zijn welkom! #
Meer informatie: www.museumzondermuren.com of like de Facebookpagina
MuseumzonderMuren

‘Beeldvorming? Die maken wij zelf!’
Tekst: Veronica van Roon | Fotografie: Noud Verhave

‘Mijn school was De Kaap in de Christiaan de Wetstraat. Twaalf jaar was ik en we kregen een
camera. We mochten gewoon onze buurt filmen, wat we om ons heen zagen. Jongerenwerkers
hielpen ons, ik had er toen nog geen idee van dat ze later mijn collega’s zouden worden...’
Jongerenwerker Hicham uit de Transvaalbuurt vertelt over het buurtjournaal.
daarom werd de tunnel verlicht met
projecties van bewegende dieren, zodat
je het al van een afstand kon zien. Ook
dat kwam in ons buurtjournaal.’

Buurtjournaal wint prijs

Gesprekstafel in Transvaalbuurt, rechts Hicham

‘Rond 2009 kwam de Transvaalbuurt
negatief in de media. Wij als jongeren
herkenden ons daar niet in. We wilden
andere dingen laten zien, een positiever
beeld neerzetten. We filmden buurtfeesten waar alle generaties en nationaliteiten elkaar tegenkwamen, de kleine
geveltuintjes die de buurt vrolijker en
groener maken. We gingen met een mi-

crofoon de buurt in en vroegen mensen
hoe lang ze hier al wonen, of ze zich
veilig voelen en wat ze willen veranderen. Mensen waren niet cameraschuw.
Ze kenden ons immers uit de buurt, we
hadden hun vertrouwen.
Ook het opknappen van een donker
fietstunneltje filmden we. Mensen
voelden zich daar ’s nachts onveilig en

‘Op de Dag van de Wijkaanpak wonnen
wij de prijs voor het beste buurtinitiatief. We besloten ons te professionaliseren met het geld van de prijs. Ik volgde
zelf een camjocursus (cameraman/journalist) van drie maanden en we leerden
onze eigen films te monteren. We zijn
nu tien jaar verder en gisteren nog
hebben tieners uit de buurt hun eigen
beelden gemonteerd. Want het buurtjournaal bestaat nog steeds!
Ooit waren de jongerenwerkers in deze
buurt mijn rolmodel. Nu ben ik een van
hen. Op mijn beurt wil ik de jongeren
van nu graag inspireren. Ook mijn
kleine broertje stimuleer ik. Hij wil alles
weten. Hij vraagt wanneer ik ga trainen
en lesgeven, hoe ik het met school heb
gedaan, wat mijn werk nu is... En ik
vind het super om te zien hoe de volgende generatie het overneemt. Net als
wij zetten zij hun films op YouTube. Zo
verspreiden we onze eigen visie op de
Transvaalbuurt.’

Kickboksen

‘Mijn werk is veelzijdig. Belangrijk is
dat we ook zelf dingen met de jongeren
doen. Met veel plezier doe ik al meer
dan tien jaar aan kickboksen. Dat is nu
hotter dan ooit. Ik train de jongeren zelf.
Ook de meiden doen nu aan kickboksen!
Het buurtjournaal en het kickboksen
zijn geen eendagsvliegen. Het zijn activiteiten die wortel hebben geschoten in de
buurt en al meer dan tien jaar bestaan.
We luisteren naar wat de jongeren zelf
willen. Is er veel vraag naar dj’s? Dan
organiseren we een cursus. We hebben
een hele set apparatuur aangeschaft
en laten de jongeren het uitproberen.
Kortom, we doen alles om de jongeren
hun talenten te laten ontdekken en
ontwikkelen.’

Bruggenbouwer

‘Ook zijn we een brug tussen politie,
buurtregisseur en buurtbewoners. Klagen enkele buurtbewoners over overlast
omdat er wat jongeren “hangen”, dan
gaan we met ze praten en op het laatst
gaan ze uit zichzelf weg. Aanspreken
zonder aanvallen is ons credo. We hebben veel gesprekken met jongeren. We
laten hun zien dat rottigheid uithalen
niet scoort. We zijn op vele manieren
een brug, ook in het sociale leven.
Ik doe mijn werk met plezier. Vaak
maak ik extra uren. Maar als je iets met
plezier doet, speelt tijd geen rol.’ #
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‘Spelende kinderen’
Tekst, gedicht en fotografie: Méland Langeveld

In de serie Sculpturen van Oost ‘Spelende kinderen’ van Gerda
Rubinstein. Het beeld staat sinds 1957 in het Oosterpark.
Maar in 2010 staat er ineens
Gerda Rubinstein. Hoe kon dit
gebeuren?
Een speurtocht levert het volgende op: zowel op de pagina
van Katinka op Wikipedia, als
in het overzicht van de kunstwerken in de openbare ruimte
in Oost, als in de Beeldbank van
het Stadsarchief, staat aangegeven dat Katinka van Rood-Limpers de maker is van ‘Spelende
kinderen’. Maar in het augustusnummer van Ons Amsterdam
uit 1971, met een overzicht van
kunstwerken in de stad, staat als
maker mej. G. Rubinstein.

Waar ging het mis?

Het beeld ‘Spelende Kinderen’ in het oosterpark

Het beeld, in brons uitgevoerd, is een
tijdlang aan een andere kunstenares
toegeschreven geweest. Het plaquette
vermeldt dan: ‘Spelende kinderen’ door
Kattinka van Rood-Limpers, 1957. (Kattinka met dubbel-t nog wel,terwijl het
Katinka moet zijn).

Gerda woont al meer dan vijftig
jaar in Engeland, en aan de
telefoon legt ze aan Parool-journalist Paul Arnoldussen uit hoe
dit zit: ‘Er was de laatste jaren al
iets merkwaardigs aan de hand.
Bekenden van me schreven
dat ze dat beeld van me in het
Oosterpark niet konden vinden.
Toen ik in 2008 in Amsterdam was, ben
ik eens gaan kijken. Het stond er nog
prima bij, maar het verbaasde me wel
dat het nu aan iemand anders was toegeschreven.’ (Paul Arnoldussen in Het
Parool, 13 september 2010).
Pas in 2010 schakelt Gerda een aan-
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getrouwd familielid in. Met krantenknipsels uit 1957 en 1959 laat hij bij
Stadsdeel Oost zien dat het beeld toch
écht van Rubinstein is. Aanvankelijk
is er een plaquette met de juiste naam,
dat verdwijnt en bij het maken van een
nieuw bordje zijn ze in hun zoektocht
waarschijnlijk bij de naam van Van
Rood-Limpers blijven steken, want die
staat dan op diverse websites foutief
vermeld.

mooi verhaal over aan het Algemeen
Dagblad: ‘Hij (Zadkine) vroeg een keer
een leerlinge of ze wist hoe ze pannenkoeken moest bakken. Voortvarend
begon ze de ingrediënten op te sommen.
Zadkine reageerde heel cynisch dat ze
haar energie beter kon steken in die
pannenkoeken dan in de kunst.’ (Bron:
Paul Arnoldussen). #

Gerda Rubinstein, geboren in 1931, is
de twee jaar jongere zus van schrijfster
Renate. Tot haar twaalfde trekt Gerda
voornamelijk met haar tweelingbroer
Jan op, daarna meer met haar zus
Renate. In 1957 vertrekt Gerda naar
Londen. In de jaren ervoor woont ze
enkele jaren samen met Renate op de
Oudezijds Achterburgwal waar ze haar
atelier heeft.
In Engeland is Gerda Rubinstein veel
bekender geworden met haar werk dan
in Nederland. Haar eerste tentoonstelling in Nederland is pas in 1986: Haar
zus Renate opent deze met een speech
waarin ze terugkijkt: ‘Met haar beelden
ben ik opgegroeid, niet uit eigen keuze
(…) maar omdat we nu eenmaal zusters zijn. Het was allemaal zo gewóón.
Pas een jaar of tien geleden kwam de
gedachte bij mij op: Gerda is misschien
helemaal niet zo gewoon, ze is eigenlijk
verdomd goed. Andere mensen hadden
me dat al eerder gezegd maar met complimenten aan je familie is het net zo als
met complimenten aan jezelf, je waardeert de vriendelijkheid, maar je neemt
ze niet au sérieux.’ (uit: Rondom MS van
de stichting MS Research, 2005).

Het volgende gedicht is van mijn hand,
ik schreef het onlangs, en het heeft het
beeld als uitgangspunt:

Gerda studeert bij Wessel Couzijn, en
in 1952-’53 bij Ossip Zadkine in Parijs.
Daar vertelt ze jaren later nog een

Vertraagde wind
Ik ben het kind aan
de rug van moeder
mijn armpjes hangen
om haar nek
haar jurkje en paardenstaart
wapperen in de vertraagde
wind, als een vogel
zweven we boven zee
maar dan is ze gevallen, haar
rollator ligt zijdelings
in de berm
haar jurkje omhoog
gekropen, ik hijs haar op
zet haar achter de rollator
kon ik maar domweg dat kind
hangend aan haar rug zijn.
© Méland Langeveld

‘De weg naar het Stedelijk Museum
begint bij de prentenboeken’
Tekst: Anna ten Bruggencate

Als onderdeel van de Kinderboekenweek (5 - 16 oktober) toont
het Rijksmuseum in de expositie ‘Penselen in het Rijksmuseum’
originele illustraties van de winnaars van de Penselen, de
Paletten en de Vlag en Wimpels 2016. Doel is om prentenboekillustraties een eigen platform te bieden en kinderen naar kunst
te leren kijken met behulp van de illustraties die zij kennen uit
hun eigen kinderboeken.
Net zoals bij beroemde kunstenaars zijn
de namen en het werk van sommige
kinderboekenillustratoren zo bekend
dat iedereen het (her)kent. Ook omdat
ze gebruikt worden voor kopjes, handdoeken, gordijnstof, affiches etcetera.
Zoals de tekeningen van de buurkinderen Jip en Janneke van Fiep Westendorp. Of het beroemde Nijntje van illustrator Dick Bruna, dat zelfs in Utrecht
een eigen museum heeft gekregen. Illustraties in kinderboeken laten zien wat
er in een verhaal gebeurt en brengen de
personen tot leven. Bij prentenboeken
zijn de illustraties extra belangrijk, want
zij vertellen het verhaal dat bedacht is.
De tekst bestaat vaak uit een paar regels
en soms is er zelfs helemaal geen tekst.

perspectief is verschillend: een illustratie vanuit vogelperspectief (alsof je als
een vogel over de voorstelling vliegt)
of juist vanuit een kikkerperspectief
(alles is groot en hoog) of bijvoorbeeld
in close-up. Materiaalgebruik zoals
olieverf, aquarel, potlood, collage, is
bepalend voor het beeld, net als bijvoorbeeld kleurgebruik. Illustraties worden
‘met de hand’ gemaakt of op de computer of een combinatie van die twee.
Aan de hand van prentenboeken leren
jonge kinderen al die verschillende
beeldaspecten te herkennen en er op
een onbevangen manier woorden aan
te geven. Dat leren kijken en benoemen
wat je ziet, is een belangrijk onderdeel
van kunsteducatie.

Leren kijken

Kwaliteitsverschil

Door het kijken naar de illustraties van
prentenboeken maken kinderen kennis
met de eigen stijl die een illustrator
gebruikt om zijn fantasie te verbeelden.
Soms zijn illustraties natuurgetrouw
met aandacht voor details, soms zijn ze
heel globaal of zelfs abstract. Ook het

Het ene prentenboek is het andere niet.
‘Art can break your heart but only kitsch
can make you rich’. Er is een grote
commerciële markt die prentenboeken
van bekende televisieseries uitgeeft.
De illustraties zijn platte reproducties,
bijvoorbeeld van ‘stills’ uit de serie; er

komt geen illustrator aan te pas en de
verhaaltjes hebben meestal weinig om
het lijf. Illustratoren van prenten- en
kinderboeken zijn vaak afgestudeerd
aan een kunstacademie. In ieder geval
zijn het vakmensen die een goed gevoel
hebben voor vorm, verhouding, kleur,
in combinatie met een grote dosis fantasie en inlevingsvermogen. Een goed
prentenboek is als het ware een organisch geheel waarin tekst en illustraties
elkaar aanvullen en waarin ruimte is
voor de eigen fantasie van een kind.
Illustraties van bekende kinderboekenillustratoren kunnen als zelfstandige
kunstwerken aan de muur hangen,
zoals in de expositie ‘Penselen in het
Rijksmuseum’.

Prijzen Kinderboekenweek

Op 22 juni werden de Zilveren Penselen,
Paletten en Vlag en Wimpels van de Kinderboekenweek 2016 uitgereikt. De met
een Zilveren Penseel bekroonde boeken
zijn Lettersoep van Harriët van Reek, en
Hondje, de enige echte van Yvonne Jagtenberg. Het gat van Øyvind Torseter en
Mijn opa is een boom van Ingrid Godon,
kregen een Zilveren Palet: de prijs voor
de beste illustraties bij vertaalde boeken. Een aanmoedigingsprijs is de Vlag
en Wimpel; die werd dit jaar uitgereikt
voor Avonturen van Odysseus waaraan diverse illustratoren meewerkten,
en voor Stem op de okapi van Martijn
van der Linden. Op 21 september 2016
ontvingen de winnende illustratoren
Het Gouden Penseel, de prijs voor het

best geïllustreerde kinderboek en Het
Gulden Palet voor het beste werk van
een buitenlandse illustrator. (Bij het ter
perse gaan van dit nummer van Dwars,
waren de winnaars nog niet bekend.)
(NB: de titel van dit artikel is een citaat
van Annie M.G. Schmidt) #
De tentoonstelling Penselen in het
Rijksmuseum is gratis en dagelijks te
bezoeken van 10.00 tot 16.00 uur in
de ‘Teekenschool’ en loopt tot en met
zondag 19 februari 2017. De winnende
illustratoren geven workshops voor kinderen en volwassenen gedurende deze
hele periode. Voor meer informatie:
www.rijksmuseum.nl/nl/penselen-inhet-rijksmuseum
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Op stap met rolstoel en
blindenstok in Oost by night
Tekst: Annemarije Pronk | Fotografie: Maarten Doedes

Ooit geweten dat de meeste cafés in Wales voorzien zijn van een invalidentoilet? Toegegeven,
daar sta je niet zo snel bij stil, maar vanavond komt het ter sprake als geen enkele horecazaak
in Oost een passende wc heeft voor Marnix in zijn elektronische rolstoel. Hij tovert prompt een
plasbeker tevoorschijn. Maar hoe lossen vrouwen met een fysieke beperking dit dan op?
Samen met het pr-team van de vereniging Onbeperkt Oost zijn we op kroegentocht gegaan. Het is een pilot, want
de landelijke Week van de Toegankelijkheid moet nog beginnen: op 8 oktober.
Vooruitlopend op het thema horeca
nemen Jos, Frederieke, Marnix en Dror
een checklist ter hand na ieder bezoek
aan café, restaurant of hotel. Hoe word
je bejegend als je in een rolstoel je uiterste best moet doen het drinken van tafel
over te pakken naar het voorblad van
de rolstoel? Of als de rekening betaald
moet worden met een bankpas terwijl
een visuele beperking in de weg staat?

Sticker toekennen

Beoordeling: 0

Hotel Manor, het voormalige stadsdeelkantoor, is het startpunt. Het is bekend
terrein voor Dror die jarenlang op vrijwillige basis als adviseur heeft gewerkt
aan de BTB: Bereikbaarheid, Toegankelijkheid, Bruikbaarheid. Het stadsdeel
heeft ooit de winkeltoegankelijkheid in
kaart gebracht na een rondgang langs
twintig winkels aan de Javastraat, Middenweg en Linnaeusstraat. Wat bleek?
De deuropening was gemiddeld 65 cm
breed terwijl de norm 90 cm is!
In het Manorhotel zien we een ruim
miva-toilet: een wc voor minder validen.
Marnix kan als rolstoeler echter niet de
deur achter zich dichttrekken doordat
de stang aan de deur ontbreekt. Dus
moet hij een beroep doen op omstanders. ‘Dat komt heel vaak voor.’ Achteraf
beschouwd krijgt het hotel de meeste
waardering vergeleken met de andere

zich verdienstelijk op te stellen voor
lotgenoten. Wat hij het meeste mist, is
oogcontact met de ander en het lezen
van boeken. Dror kan blind typen waarbij een stem uitspreekt wat er uitgewisseld wordt aan communicatie.
Frederieke heeft reeds sinds haar jeugd
moeite met bewegen. Zij gebruikt een
steunstok om haar evenwicht te bewaren. Als zij de wc opzoekt, is het vaak
lastig haar evenwicht te bewaren op
trappen zonder armleuning.

Dror, Frederieke, Jos en Marnix (van links af) met de checklist op een terras in Oost

etablissementen die we deze avond nog
af zullen gaan in de Linnaeusstraat.
Nu het zomer is, lukt het Marnix op
het terras aan het hoofdeinde plaats te
nemen met zijn rolstoel. Wat de invaliden-wc betreft: op de rest van het
traject is er geen enkele meer te vinden.
Beoordeling: 0.

Schrikranden

Dror houdt bij waar schrikranden en
Voetgangers Oversteek Plaatsen (VOP’s)
zijn aangebracht. In de praktijk zijn tikkers vaak niet te horen bij stoplichten.
Er zijn prima schrikranden (afscheiding
tussen trottoir en fietspad) tot ze ophou-

den bij het oversteken van de Eerste van
Swindenstraat. Er is geen zebrapad en
het blijkt dat er geen enkele scheiding is
aangebracht van het trottoir naar fietspad en rijbaan: levensgevaarlijk, vooral
als je bedenkt dat fietsers en elektrische
auto’s niet te horen zijn! ‘Zolang ik maar
goed herkenbaar met mijn taststok kan
lopen,’ zegt Dror monter.
Voor hem kan een kakofonie van
geluiden vermoeiend zijn. Zijn gehoororgaan is extra gevoelig sinds hij op zijn
dertigste volledig blind werd door een
netvliesontsteking. Hij moest zijn baan
bij KLM opgeven en kwam toen in een
diep dal. Hij is eruit geklommen door

‘In Haarlem rijden rolstoeltaxi’s nooit
op tijd,’ aldus Marnix. Hij is blij dat hij
naar Amsterdam is verhuisd en nu in
een Fokuswoning verblijft: een aangepaste, gelijkvloerse huurwoning met
begeleiders. In Amsterdam is de kans
groter een baan te vinden en is het vervoer beter. Het is hem gelukt met zijn
bachelor media-/infomanagement bij
Philips en Telfort te werken als content
manager. Nu heeft hij een ander bedrijf
in het vizier.
Marnix heeft niet stilgezeten: hij heeft
D66 geholpen als vrijwilliger, zes jaar
gespeeld in de Hockey League en is
fervent voetbalsupporter van Ajax. Hij
komt met zijn rolstoel in de Arena op de
eerste rang te zitten, maar de wachttijden bij de liften kunnen oplopen tot
een uur.
Jos en Frederieke hebben een fraaie sticker ontworpen met een duim erop en de
tekst Onbeperkt Oost. Bij de ingang van
een horeca-etablissement zou de sticker,
bij wijze van keurmerk, mooi prijken.
De stickers kunnen worden toegekend
tijdens de Week van de Toegankelijkheid. Onbeperkt Oost is er klaar voor...
Nu de horeca nog! #

Kringloopwinkel in Jeruzalem gestart
Tekst en fotografie: Daniëlle de Loches Rambonnet

Sinds kort beschikt de buurt Jeruzalem over een kringloopwinkel, gevestigd in een grote ruimte
aan het Robert Kochplantsoen 2 op de hoek met de Van ’t Hofflaan. Daar is een complex sociale
huurwoningen voor senioren met op de begane grond enkele sociale voorzieningen.
Het bewuste hoekje is goed te zien vanaf
het Christiaan Huygensplein, aan de
andere kant van de Middenweg, en kan
dus meeprofiteren van het winkelpubliek aldaar. Er is van alles te krijgen:
kleding, schoenen, sieraden, speelgoed,
boeken, elektronica, meubelen, huishoudelijke artikelen, noem maar op.
’t Hartje is een pop-up winkel, dat wil
zeggen dat de winkel tijdelijk is, in een
ruimte die leegstond omdat er geen
huurder te vinden was.
Al met al een fijne plek om eens te gaan
rondsnuffelen, temeer omdat er ook
thee en koffie geschonken wordt. Maar
ook voor een kapster en manicure/pedicure kunt u in ’t Hartje terecht. De
kringloopwinkel maakt geen winst,
maar investeert de opbrengst in sociale
activiteiten, zoals de BuurtBBQ kort
geleden.

feestjes voor kinderen en een high tea of
soep voor buurtbewoners. Ook was ze
de initiator achter de Facebookpagina
‘Betondorp en Park de Meer verkoopt,
vraagt en geeft weg’, een slimme metho-

Verspilling tegengaan

Tamara Hoovenstat, een jonge moeder
uit Betondorp, had al de nodige ervaring
met zelf opgezet vrijwilligerswerk, zoals

Tamara bij haar winkel

de om binnen de buurt vraag en aanbod
betaalbaar aan elkaar te koppelen en
verspilling tegen te gaan. Met momenteel 495 leden is deze Facebookgroep
een groot succes.

En nu is Tamara de kringloopwinkel ’t
Hartje begonnen. De winkel is zondag,
dinsdag en woensdag geopend, van
10.00 uur tot 16.00 uur. Voor wie spullen wil doneren is ’t Hartje een goed
doel. Neem in dat geval contact op met
Tamara: thoovenstat@gmail.com of via
06-83605030. En... de kringloopwinkel
zoekt nog vrijwilligers!

Uitverkoop

Tamara en haar vrijwilligers roeien met
de riemen die ze hebben. De ruimte
is aantrekkelijk gemaakt, de locatie is
prima en er wordt meer dan voldoende
aan spullen binnengebracht. Maar er
zijn ook moeilijke zaken. Natuurlijk is
het beschikbare budget gering en zo
zijn elektriciteit, water en gas nog niet
aangesloten.
Gelukkig krijgt ’t Hartje ondersteuning
van het naastgelegen servicepunt Jeruzalem van Dynamo. Zo kunnen er toch
koffie en thee gemaakt worden voor de
klanten van de winkel. En ook de eigenaar van het gebouw, Habion, steunt
het project van de kringloopwinkel van
ganser harte. #
Tot eind september heeft de kringloopwinkel uitverkoop met 50% korting op
alles! Meer weten? Kijk op Facebook:
Kringloopwinkel ’t Hartje

18 Vrijwilligers #DWARS
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‘Wauw, dit is leuk
dacht ik al!’
Tekst: Hella de Groot | Fotografie: Gerard Valentijn

Snel nadat hij zich bij ViiA had ingeschreven kreeg Tobias Terpstra (25) al
een aantal interessante aanbiedingen als vrijwilliger. Voorlezen voor
kinderen bijvoorbeeld of plaatjes ‘grijsdraaien’ voor senioren. En dan had
ViiA nóg iets leuks voor hem... senioren matchen als oppas voor een
huisdier.
Tobias (25) bevindt zich in de
laatste fase van zijn HBOstudie Communicatie. Hij gaat
zijn scriptie schrijven over en
voor de organisatie waar hij

mezelf bezig was. Mensen
van mijn generatie zijn hyperactief met social media, we
houden elkaar goed in de gaten. Of we wel hippe dingen

Vrijwilliger Tobias Terpstra vergroot sociale netwerken

nu drie dagen per week als
vrijwilliger werkt: OOPOEH.
Via de website van de stichting bieden senioren zich als
oppas aan voor een huisdier
van een doorgaans drukbezet
baasje. De senior heeft dan
gezelschap en beweging, de
baas heeft een betrouwbare
oppas. Het maken van de
juiste match tussen oppas en
huisdier – meestal een hond
– is één van Tobias’ taken als
vrijwilliger. Zo’n match levert
blije reacties op bij alle partijen, getuige de vele bedankjes die ze ontvangen. Tobias:
‘Toen ik bij hen op kennismakingsgesprek ging dacht ik al:
wauw, dit is leuk!’

doen, of we de juiste merken
dragen. Ik heb soms het idee
dat door die media de kloof
tussen jongeren en ouderen
groter is geworden.’
Eén uitgangspunt voor zijn
afstudeerscriptie is de vraag
hoe je senioren kan bereiken
die (sociaal) minder actief
zijn dan de senioren die nu
bij de stichting zijn ingeschre-

schreef bij ViiA nog geen idee
over het vrijwilligerswerk dat
hij wilde doen. Op internet tikte hij de zoektermen
‘Vrijwilligerswerk Oost’ in. Zo
kwam hij uit
bij ViiA in de
Wijttenbachstraat. Hij
gaf bij zijn
inschrijving
op internet
een aantal
kernwoorden op zoals
Muziek en
Dieren. Tot
zijn verrassing werd
hij meteen
gebeld
door ViiAcoördinator
Arianne
voor een
intake. Ze
had ook een
paar opties
qua vrijwilligerswerk in
gedachten.
De term Muziek leverde
bijvoorbeeld
de optie om
als vrijwilliger mee
te draaien bij het project
‘Een Praatje en een Plaatje’.
Daarbij gaat een vrijwilliger
met een koffer vol vinylplaten
naar een senior om samen
muziek te luisteren. Via het
andere zoekwoord, Dieren,
bracht ViiA Tobias in contact
met OOPOEH, waar hij zich
meteen thuis voelde. Hij vindt
bij beide stichtingen hetzelfde
als bij zijn betaalde baan als

Ik heb soms het idee dat door die
media de kloof tussen jongeren
en ouderen groter is geworden

Sociale netwerken
Op de vraag wat Tobias motiveert om al op jonge leeftijd
vrijwilligerswerk te doen
antwoordt hij: ‘Ik vind het
belangrijk om zinvol werk te
doen. Het kan ook makkelijk:
ik studeer nog en heb geen
hoge vaste lasten. Voordat
ik bij ViiA kwam ben ik op
gesprek geweest bij een commercieel bedrijf om daar mijn
afstudeerscriptie te doen.
Iedereen zat daar strak in het
pak, ik voelde duidelijk dat
ik op een kruispunt stond: ga
ik déze kant op of zet ik me
maatschappelijk in? Ik voelde
me schuldig omdat ik zo met

ven. Tobias vermoedt dat er
veel ouderen zijn die actiever
willen worden maar niet de
sociale netwerken hebben om
te weten hoe ze dit moeten
aanpakken: ‘Ik vind het erg
de moeite waard om te onderzoeken hoe je deze senioren
kunt activeren.’ Uit ervaring
weet Tobias hoe blij senior en
‘leenhond’ met elkaar kunnen
zijn – er zijn zelfs vriendschappen ontstaan tussen
oppas en baasje!

Vrijwilligerswerk via
ViiA
Tobias had voor hij zich in-

barkeeper: een glimlach op
het gezicht van mensen die
hij helpt. Hij heeft het van
geen vreemde, zegt hij, zijn
moeder en oma zaten allebei
in de zorg. De mannen in zijn
familie noemt hij ‘gevoelige
types’. Gevoelig is Tobias zelf
ook – maar geen softie. Want
wat doet hij in zijn spaarzame
vrije tijd? Hij bokst.#
Wil je ook vrijwilligerswerk
doen? Kijk voor actuele vacatures op viia.nl of kom langs
in Post Oost, Wijttenbachstraat 36hs.

Vrije geest
zkt. sturing
Help jij Priscilla met haar school- en beroepskeuze
en persoonlijke ontwikkeling?
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.
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De Amsterdamse Mavo leert
kinderen meedoen
Tekst: Anneke Hesp | Fotografie: Maarten Zwetsloot

De Amsterdamse Mavo is de nieuwste school in Oost en begint
met twee eerste klassen aan de Linnaeushof. De oprichters willen dat de kinderen leren meedoen in de wereld om zich heen.
Dus ook in de buurt.
Mavo-leerlingen kunnen veel meer als
ze les krijgen van echt inspirerende
leraren; leraren die kansen scheppen, die in hen geloven en voor wie
ze willen werken. Tot die overtuiging
kwamen Lars Hoogmoed en Martine

wen in de menselijke vermogens. De
gemeente wees hen het gebouw aan
de Linnaeushof toe waar eerder het
Cygnus Gymnasium en de Hof Havo
van start gingen. Inmiddels huist het
Cygnus in de oude ambachtsschool

Allemaal mensen die graag willen beginnen op een nieuwe school die hen
dit jaar alleen nog maar een kleine
baan kan bieden. Ze hebben videoopnamen opgestuurd van de lessen
die ze geven en we hebben een heel
inspirerend team kunnen samenstellen van mensen die goed les kunnen
geven en zich vinden in onze idealen
van humanistisch onderwijs.’
Het bijzondere aan de docenten is dat
het eerstegraads docenten zijn. Dat
wil zeggen dat zij een Masteropleiding

Onderwijs 19

voorbeeld aan contacten met ouderen
of vluchtelingen. ‘Maar leerlingen
kunnen zich ook inzetten voor goede
doelen of een mensenrechtenproject.
Dit kan een schoolinitiatief zijn of
we kunnen aansluiten bij bestaande
projecten van bijvoorbeeld het Humanistische Verbond, Humanitas, HIVOS,
Greenpeace of Unicef.‘

Open blik
Hoe wit is deze school eigenlijk ? Die
staat immers in het witste deel van
Oost en humanistisch is een term die
je als nieuwkomer in Nederland niet
snel in het vizier hebt. Hoogmoed
lacht; ‘Ik hou niet van een verdeling
waarbij Antillianen en Surinamers in
Zuidoost naar school gaan en Marokkanen in West blijven. De Amsterdamse Mavo is voor iedereen. Op onze
open dagen hebben we dat laten zien.
Er kwam hier een jongen met een
gesluierde moeder. Hij keek rond en
zei tegen me ‘ik voel me hier thuis’.
Daarop zette hij ons bij de centrale inschrijving als nummer een in de selectie. En nu is hij een van de leerlingen
met ouders die niet hier zijn geboren.
Ze maken 40 procent uit van wie er nu
in onze eerste twee klassen komen. En
60 procent is wit.’ Hoogmoed is erg blij
met de diversiteit in zijn klassen. ‘We
willen meer dan tolerantie. We willen
dat leerlingen met een open blik de
wereld tegemoet treden. Maar dat kan
alleen als je die wereld ook binnen in
je school hebt.’

Vak als middel

De docenten van de eerste klassen van de Amsterdamse Mavo

van Hoogen na jarenlang werken in
het middelbaar beroepsonderwijs.
De twee docenten gaven veel les aan
studenten die van de mavo kwamen
en signaleerden dat die een bijzondere
inbreng hadden.
Ze vinden dat er een rare houding
is tegenover onderwijs op de zogenaamde lagere niveaus dan havo. Er
is minder aandacht voor. En toch hebben veel politici en managers en van
grote bedrijven die mavo gedaan. En
de meerderheid van de Nederlandse
bevolking is naar het vmbo geweest,
het onderwijs waar ook de mavo onder valt.

Waardigheid
De collega’s gingen onderzoeken of
er in Amsterdam plek zou zijn voor

aan de Wibautstraat en de Hof Havo is
dit jaar begonnen in het oude gebouw
van de Reinwardt Academie naast de
brandweer aan de Dapperstraat.

Eerstegraads docenten
Het compacte gebouw garandeert
kleinschaligheid en flexibiliteit en zo
willen de directeuren Hoogmoed en
Van Hoogen het ook. Zij beginnen met
twee eerste klassen en zien 300 leerlingen als de limiet voor een menselijke
maat. Er is een eigen, onbezoldigd
bestuur. De faillissementen van enkele
grote onderwijsinstellingen laten
immers zien hoe funest grootschaligheid kan uitwerken. De kwetsbaarheid
nemen ze op de koop toe.
De voordelen voor nu zijn duidelijk:
‘Iedere docent krijgt een eigen lokaal

‘Leerlingen kunnen alleen leren met
een open blik in de wereld te staan als
ze die wereld ook binnen hun school
tegenkomen’
een nieuwe mavo. Nou, eigenlijk niet.
De leerlingenaantallen lopen terug
want Amsterdammers krijgen minder
kinderen en voor iedere levensovertuiging is er al voldoende mavo-onderwijs. O, ja? En het humanisme dan?
Nee, het Humanistische Verbond heeft
geen scholen en was ook niet van plan
ze te stichten.
Hoogmoed en Van Hoogen namen
een moedige stap. Ze vergaarden
hun eigen spaargeld en richtten De
Amsterdamse Mavo op, vanuit een
humanistische levensovertuiging. Die
overtuiging gaat uit van de menselijke waardigheid en heeft vertrou-

dat hij of zij helemaal kan inrichten
naar eigen inzicht.’ De leerlingen
verkassen van het ene lokaal naar
het andere. Maar dat gebeurt niet zo
vaak. De lessen zijn vaak blokuren van
negentig minuten zodat op de meeste
dagen de leerlingen maar twee keer
hoeven te verkassen. Dat betekent
veel rust in het rooster maar stelt
wel hoge eisen aan de docenten die
veel afwisseling in hun werkvormen
zullen moeten aanbrengen. Negentig
minuten luisteren of lezen is immers
voor deze leerlingen toch een lastige
opgave. Hoogmoed is er gerust op. ‘We
hadden sollicitanten uit het hele land.

hebben gehad. Gewoonlijk is dat een
vereiste voor onderwijs aan de bovenbouw van havo en vwo. Voor een
mavo is de tweedegraads opleiding
voldoende.

Zelf denken
In het rooster heeft de vrijdag een speciale plaats. Er zijn drie lesuren ’s ochtends voor de kernvakken Nederlands,
Engels en Wiskunde. Daarna drie
zogenaamde VVV-lessen. Hoogmoed:
‘Eerst werken we aan Verbeteren van
een vak waarin een leerling niet zo
goed is. Dan gaan we juist aan de slag
met Verdiepen van een vak waarin
een leerling goed is. En tenslotte gaan
we Verbreden. Dat wil zeggen dat we
dingen gaan ondernemen waarvoor
we een speciale plek inruimen in het
humanisme. Dat gaat uit van de menselijke waardigheid en de menselijke
vermogens. We willen dat leerlingen
betrokken raken bij de wereld om hen
heen, dat zij zich een gewaardeerd
onderdeel voelen van de maatschappij
en dat zij daar een bijdrage aan gaan
leveren. Meedoen staat centraal en
actief zijn in en buiten de school.’
Het begin van dat meedoen ligt in de
school zelf bij zaken als de leerlingenraad, de moestuin, de kantine, het
rooster en de zorg voor de pannakooi,
de social media en het in de gaten houden van de duurzaamheid op school.
Het zullen de eerste stappen zijn voor
leerlingen die leren verantwoordelijk te zijn, of zoals het motto van
de school luidt: ‘Zelf denken, samen
leren’.
Daarna gaat de school op zoek naar
mogelijkheden om mee te doen in de
buurt en verder in Oost. De school
wil en kan niet in alleen op zichzelf
gericht zijn als het de leerlingen wil
leren om deel te nemen aan het leven
om hen heen. Hoogmoed denkt bij-

Lars is sportleraar. ‘Ik zie mijn vak
niet als doel, maar als middel. Bij mij
leren ze niet alleen hun lichaam te
gebruiken, maar ook organiseren,
voor een groep te staan en die toe te
spreken, omgaan met teleurstellingen.
We kunnen immers niet allemaal altijd
winnen? En natuurlijk omgaan met
conflicten en met weerstand.’
Ook de andere leraren doen meer dan
alleen de regels van de grammatica
en liefde voor hun eigen vak overbrengen. Graag zouden de directeuren
zien dat het onderwijsaanbod van de
vakken en het mentoruur op elkaar
afgestemd worden en gericht op wederzijdse versterking. Ook de docenten
kunnen er dus op rekenen dat zij zelf
moeten denken maar samen moeten
leren. #
Op 13 oktober organiseert De Amsterdamse Mavo een open dag voor buurtgenoten, ouders en andere belangstellenden. Meer informatie kunt u lezen
op www.deamsterdamsemavo.nl

Bij de sportles leren de leerlingen niet alleen
hun lichaam te gebruiken
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Is armoede ‘eigen schuld’?
Tekst: Ouderen Advies Raad Oost

De vereniging Ouderen Advies Raad Oost behartigt de belangen van
ouderen in Oost en geeft gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen
die senioren direct aangaan en die op een bredere schaal spelen zoals
bijvoorbeeld armoede.
Onlangs waren er twee deskundigen van de afdeling Voorzieningen van
de gemeente Amsterdam bij onze bijeenkomst aanwezig. Zij gaven
informatie over hun actie ‘Pak je kans! (Extra’s voor Amsterdammers met
een krappe beurs)’.

Voorlichting om uit te leggen
hoe het allemaal werkt en
boetes om af te schrikken en
te straffen gaan uit van een
ideale burger die niet bestaat.
In het onderzoeksrapport
Eigen Schuld? Een gedragswetenschappelijk perspectief op
probleemschulden van eind
juni jl., kraakt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) kritische
noten over de overheid als
schuldeiser.
Het onderwerp probleemschulden, schulden waarvan
je redelijkerwijs niet kunt uitgaan dat ze binnen de gestelde
termijn worden afgelost,
draagt al jaren het kabinetsstempel ‘speerpunt’, maar
lijkt nauwelijks beheersbaar.
Probleemschulden leiden tot
stress en andere gezondheidsproblemen en belemmeren
een onbekommerde deelname
aan de samenleving. Een op
de tien huishoudens heeft
dergelijke schulden.

Regels en regimes

Het onderwerp ‘armoede’
staat vaker op onze agenda.
Zo waren er dit voorjaar drie
bijeenkomsten in pakhuis
De Zwijger met drie andere
deskundigen die vanuit hun
eigen ervaring een bijzonder
inzicht over armoede gaven:
Roeland van Geuns, lector
Armoede en Participatie bij de
Hoge School van Amsterdam,
Joke de Kock, voorzitter NVVK
en dr. Jurenne Hooi, directeurbestuurder van welzijnsinstelling MaDi in Zuidoost-Diemen.
Zij ondersteunen bewoners bij
het oplossen van problemen
die zij ervaren in hun sociale
maatschappelijke, persoonlijke- en financiële situatie.
Ze hanteren een vorm van
klantgedreven dienstverlening
met de ambitie ‘laten zien dat
het beter en slimmer kan’. Het

uitgangspunt is: ‘kijken door
de ogen van de klant’ en de
aanpak: ‘zelf doen (met een
beetje hulp)’.
Mevrouw Hooi: ‘MaDi wil
met haar nieuwe programma
‘POP-UP Your Life’ een verandering realiseren. Daarvoor
is er een samenwerking met
Stedman Graham (de levenspartner van Oprah Winfrey)
die auteur, coach, ervaringsdeskundige en bovenal rolmodel is.’ De insteek is ongebruikelijk: het programma
heeft als doel ieder persoon
in zijn of haar kracht te zetten
door ze zelf te laten werken
aan een persoonlijk ontwikkelingsplan vanuit hun
‘droom’ en niet vanuit de
problematiek. Dat alles onder
de slogan ‘MaDi: Geeft grip
op je leven’.

Ekodis Natuurvoeding
Beukenplein 73, 1092 BB Amsterdam
020 6946327

Armoede in Amsterdam
Stedelijk was het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening in 2014, 8742 en in
Zuidoost 1622.
Verhoudingsgewijs vinden de
meeste aanmeldingen in Zuidoost plaats. Ook in stadsdeel
Oost was het aantal aanmeldingen bovengemiddeld. Dit
geldt voor Oud-Oost en het
Oostelijk Havengebied, in Watergraafsmeer ligt het aantal
echter onder het gemiddelde.
Uit een recente, landelijke
enquête van seniorenorganisatie ANBO over de achtergronden van armoede, blijkt
dat 80% van de gepensioneerden zich zorgen maakt over
financiën. Immers: jaarlijks
worden zorgpremies en huren
verhoogd en stijgen AOW en
pensioenen nauwelijks. Ruim
een derde maakt zich zelfs regelmatig tot vaak zorgen. Een
van de voorgestelde oplossingen is om het verplicht eigen
risico van de zorgverzekeringen te verlagen omdat het
een effectieve maatregel is die
met name ouderen met een
laag inkomen en vaak hoge
zorgkosten zo op korte termijn
helpt.
Het systeem van de overheid
om burgers te beschermen
tegen financiële problemen
werkt niet en maakt de ellende vaak alleen maar groter.

De grootste schuldeiser van
Nederland is de overheid in
de hoedanigheden van onder
meer de Belastingdienst, het
UWV en het CJIB. Gemiddeld
hebben mensen met probleemschulden te maken met
veertien verschillende schuldeisers, allemaal met eigen
regels en regimes voor afbetaling. Die zijn vaak ingewikkeld
en moeilijk te doorgronden.
Voor de 2,5 miljoen laaggeletterden in Nederland is goed
financieel beheer al snel te
moeilijk, zegt de WRR.
WRR-onderzoeker Will Tiemeijer: ‘Op papier is het in
Nederland goed geregeld’. Als
je weinig verdient, zijn er allerlei inkomensvoorzieningen
en als je toch schulden maakt,
krijg je eerst aanmaningen en
een dwangbevel, voordat ze
je geld inpikken. En als je helemaal vastloopt, kun je kijken
of je in een schuldsaneringtraject terecht kan komen. Maar
in die papieren werkelijkheid
gaat de overheid volgens
Tiemeijer ten onrechte uit van
een daadkrachtige, goedgeïnformeerde en gedisciplineerde
burger. ‘Als die een probleem
heeft, pakt hij dat direct aan.
Hij leest en begrijpt al zijn
post en heeft zijn administratie op orde. Als er iets mis
dreigt te gaan, komt hij meteen in actie. De ideale burger
doet geen impulsaankopen
en laat zich niet uit het veld
slaan als hij de ene tegenvaller
na de andere voor z’n kiezen
krijgt.’
Helaas, heel veel mensen
vallen niet in dat profiel van
de ideale burger. Volgens de

• Contactadressen voor vragen, suggesties of een

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

afspraak: Secretariaat OAR-Oost via e-mail: secretarisOARoost@gmail.com of telefonisch: 020-665 1063
(Frank Stork). Contactpersonen per buurt vindt u op
onze website www.oar-oost.nl.

• Postadres: Ouderen Advies Raad Oost, Middenweg
86, 1097 BS Amsterdam.

• De OAR-Oost komt maandelijks voltallig in vergadering bijeen op de eerste donderdag van de maand
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WRR overschat de overheid
de financiële zelfredzaamheid
van de burgers. In het rapport
kijkt de WRR naar schuldenproblematiek vanuit een
psychologisch, gedragswetenschappelijk perspectief.
‘Dan zie je, dat mensen die
goed zijn opgeleid ook in
financiële problemen komen.
Dat het krijgen van schulden
niet alleen het gevolg is van
informatie wel of niet goed
kunnen verwerken.’

Aanleg voor schulden
Persoonlijkheid speelt een
belangrijke rol, zegt de WRR.
Onderzoek laat zien dat mensen met een vermijdend karakter en mensen met weinig
zelfcontrole een beduidend
grotere kans lopen op financiële problemen. Ze zijn eerder
geneigd problemen te ontkennen, te veel geld uit te geven
en niet op tijd maatregelen te
nemen. Deze persoonlijkheidskenmerken zijn voor een deel
erfelijk bepaald. Sommige
mensen hebben zo ‘van nature’ meer kans op financiële
problemen dan anderen.
Als gevolg van stress en
armoede denken mensen
minder lang over beslissingen
na. Ze laten zich sterker leiden
door acute problemen van
het moment. Hun zelfcontrole
wordt minder. Dus juist op het
moment dat het extra belangrijk is geen domme dingen
te doen, gaan psychologische
mechanismen spelen die het
moeilijker maken verstandige
financiële besluiten te nemen
en de lange termijn voor ogen
te houden. Zo kan een neerwaartse spiraal ontstaan. Als
je dan denkt: we doen er nog
een bak voorlichting tegenaan, of we gaan nog harder
straffen, dan los je het probleem waarschijnlijk niet op
en loop je het risico dat je het
alleen maar erger maakt. Ook
is er een morele vraag, zegt
Tiemeijer. ‘Als iemand in zo’n
situatie zit, hoe hard wil je
dan tegen hem zeggen: ‘eigen
schuld, dikke bult?’
De OAR-Oost wil samen met
het Platform Ouderen Amsterdam (POA) i.o. meer aandacht
voor dit probleem bij kwetsbare ouderen! #

om 14.00-16.00 uur in de Raadzaal van het stadsdeelhuis, Oranje Vrijstaatplein 2, 1093 NG Amsterdam.
Dat is op donderdag 13 oktober a.s. om 14.00 uur!
(i.v.m. het symposium Watergraafsmeer op 6 oktober
a.s. in de raadzaal.)

• 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
(Dick Oosterbaan 06-51196725).
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Week tegen eenzaamheid
In de laatste week van September is het de jaarlijkse Week tegen Eenzaamheid. Eenzaamheid komt overal in de maatschappij voor. In iedere buurt
wonen wel mensen die zich afzonderen van anderen. Soms willen ze dat zelf,
maar soms voelen ze zich buitengesloten door anderen.

De bijeenkomsten zijn bedoeld
voor de gezelligheid en om
(nieuwe) contacten op te doen.
Ook willen we graag met de
deelnemers van gedachten
wisselen over eenzaamheid en
wat je ertegen kunt doen.

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.

Samen in de buurt

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

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

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

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

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

hebben gevonden in de buurt.
Mensen die zich eenzaam
voelen in de buurt, komen
meestal niet zo gemakkelijk
de deur uit. Met de campagne
‘Alleen met z’n tweeën!’ richt
Dynamo zich op buurtgenoten
die het leuk vinden om naar
de bijeenkomsten te komen
en vragen tegelijk aan hen om
iemand mee te nemen die nog
niet zoveel contacten heeft op
IJburg.

Vorig jaar heeft Dynamo in
de Week tegen Eenzaamheid
buurtgesprekken georganiseerd. Deelnemers hebben
toen gepraat over wat eenzaamheid is en wat je ertegen
kunt doen. Ook dit jaar organiseert Dynamo een aantal
bijeenkomsten over het thema
eenzaamheid.

Alleen is ook maar alleen:
mensen en wensen verbinden!
In Oud-Oost en de Watergraafsmeer worden twee activiteiten georganiseerd, waarbij

mensen en wensen met elkaar
in verbinding worden gebracht. Heeft u een leuk idee
of een plan en wilt u dit graag
samen met iemand anders
uitvoeren? Dan bieden de
bijeenkomsten een prachtige
gelegenheid om iemand te vinden die met u mee wil doen!
Wilt u bijvoorbeeld samen
met iemand naar de markt,
samen sporten, samen eten,
gezelschapsspelletjes doen,
wandelen of samen naar een
museum? Alles is mogelijk. De
bijeenkomsten zijn bedoeld
voor jong en oud en de toe-

gang is gratis.
Op vrijdag 23 september komen we bij elkaar in de Watergraafsmeer in het servicepunt
Jeruzalem en op vrijdag 30
september in Oud-Oost in het
Buurtcentrum Oosterpark.

Alleen met z’n tweeën!
Op IJburg gaat Dynamo van
start met de campagne ‘Alleen
met z’n tweeën!’. Er worden
een aantal bijeenkomsten
georganiseerd voor (nieuwe)
buurtbewoners en voor mensen die (vaak door omstandigheden) nog geen aansluiting

Dynamo organiseert continue
veel activiteiten in de buurt
die het mogelijk maken om
andere buurtbewoners te
ontmoeten. Dit wordt vaak
gedaan in samenwerking met
vrijwillige bewoners. Zo kan
men op veel plekken eten met
andere buurtbewoners in een
buurtrestaurant in de eigen
buurt. Een kopje koffie drinken of een krant lezen. Samen
met anderen een spelletje
doen. Er zijn ook verschillende wandelgroepen die wekelijks met elkaar wandelen.
Het hoeft niet veel te kosten
en sommige activiteiten zijn
gratis.#
Ga naar www.dynamo-amsterdam.nl voor meer informatie!
Of bel 020 46 09 300 voor
informatie over een locatie bij
u in de buurt.

‘Pak je Voordeel’, iets voor u?
Dynamo’s cursus ‘Pak je Voordeel’ is speciaal bedoeld voor Amsterdammers met een krappe beurs
die hun inkomen willen verruimen.
Er zijn veel regelingen voor
minima waar bewoners met
een laag inkomen gebruik van
kunnen maken. Op deze manier kunnen zij hun inkomen
aanvullen. Sommige bewoners
zijn niet goed op de hoogte
van de financiële mogelijkheden waar ze gebruik van
kunnen maken. Ze weten niet
goed hoe dit werkt of vinden
het lastig om de aanvraag te
doen. In dat geval is de cursus
‘Pak je Voordeel’ een uitkomst.
In deze cursus wordt geleerd
welke regelingen er zijn,
welke van toepassing zijn op
de cursist en hoe men de aanvraag indient.
Na het succes van eerdere
edities start Dynamo vanaf
september weer met de voorlichting en cursus in Watergraafsmeer en IJburg. Grijp
deze kans, doe mee en zet de
eerste stap naar de voorlichting.
Geïnteresseerden krijgen hier
informatie over de minimaregelingen en op welke vergoedingen men recht heeft om
het inkomen te verruimen. De
cursus start op donderdag, is
een vervolg op de voorlichting. Tijdens deze 4-weekse
cursus worden de regelingen

uitgelegd en gaan de cursisten
de aanvragen in gang zetten.
Ook leren cursisten om te
gaan met onderwerpen die te
maken hebben met financiële
onzekerheid, zoals stress en
piekeren (samen met PuntP
Preventie). Cursisten kunnen aan de cursus meedoen
zonder mee te doen aan de
voorlichting.

Waar en wanneer?
Watergraafsmeer-Jeruzalem
(van ’t Hofflaan 29-A) op donderdag (13.30-15.30 uur) vanaf
1 september.
Watergraafsmeer-Betondorp
(Landbouwstraat 63) op donderdag (13.30-15.30 uur) vanaf
24 november.
Info: mkhalil@dynamo-amsterdam.nl, 06 34 65 93 17.
IJburg-Gezondheidscentrum
Haveneiland (IJburglaan 727)
op donderdag (13.30-15.30
uur) vanaf 13 oktober.
Info: Mwitte@dynamo-amsterdam.nl, 06 19 91 62 79. #
Dynamo deelt graag haar
ervaring met andere organisaties. Mocht u het draaiboek
willen voor uw eigen organisatie, neem dan contact op met
Magdy Khalil, participatiemedewerker van Dynamo.

Talententent!
Na schooltijd van alles te doen! De Talententent
van Dynamo start vanaf september met superleuke en leerzame activiteiten na school.
Kinderen van 4 tot 10 jaar
uit Amsterdam Oost kunnen
meedoen met kunstzinnige
en sportieve activiteiten. Er
is veel variatie en ze worden
flink uitgedaagd om hun eigen
talent te ontdekken. De activiteiten worden gegeven door
professionele vakdocenten.
Het volgen van een activiteit
bij de Talententent is niet
alleen leerzaam, maar vooral
leuk! De meeste activiteiten
zijn gratis. Maar soms wordt
een kleine bijdrage gevraagd.
Kinderen kunnen meedoen
aan onder andere: Mediakids, Natuurclub en Klassiek
rondom de klas. Maar ook
koken, filmen en schilderen.

Sportievelingen kunnen gaan
dansen, volleyballen, atletieken en meedoen aan allerlei
sporten.
De Talentententfolders worden uitgedeeld op verschillende scholen in Amsterdam
Oost. Sommige activiteiten
zijn specifiek voor de kinderen van die school. Andere
activiteiten zijn bedoeld voor
alle kinderen uit Oost.
Inschrijven voor de naschoolse activiteiten is mogelijk via
de website of via de docent
van de eigen school. #
Het complete aanbod staat op
www.dynamo-amsterdam.nl/
talententent.

22 Advies

#DWARS

DWARS DOOR DE BUURT

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

Hulp bij het huishouden als het zelf niet meer lukt
Tekst: Melissa Macnack

Door ziekte, een beperking of ouderdom lukt het vaak niet meer om bepaalde
dagelijkse handelingen zelf te verrichten. Denk aan boodschappen halen,
de was doen of het schoonmaken van de woning. Als deze handelingen
door de persoon in kwestie niet meer zelf kunnen worden verricht, dan is
het mogelijk om onder andere hulp bij het huishouden aan te vragen bij het
Wmo-loket van uw gemeente. Wmo staat voor de Wet maatschappelijke
ondersteuning. Officieel heet deze wet Wmo 2015.
Doelen van de Wmo 2015 zijn:
• Aanpassen van de kwaliteit
van de maatschappelijke
ondersteuning aan de veranderende eisen en omstandigheden.
• Mensen zo lang mogelijk
thuis laten wonen.
• Ondersteuning en zorg aanbieden die aansluit op persoonlijke omstandigheden.
De gemeente is verantwoordelijk voor het regelen van
deze hulp. Naast hulp in het
huishouden kunnen ook aanpassingen in de woning of een
vervoerspas voor Aanvullend
Openbaar Vervoer (AOV) op
basis van de Wmo 2015 worden aangevraagd. Voor een
compleet overzicht kunt u het
Wmo-loket van uw gemeente
bezoeken (www.amsterdam.
nl/zorg-ondersteuning/wmo/
wmo-helpdesk/). Hierna zal

het aanvragen van hulp bij
het huishouden(Hbh) nader
worden toegelicht.

Schoon en leefbaar
Gekeken dient te worden met
welke hulp uw huis schoon en
leefbaar kan worden gehouden. Deze hulp verricht dan
de huishoudelijke taken die u
niet zelf meer kunt doen. Deze
taken kunnen bestaan uit afwassen, boodschappen doen,
bereiden van maaltijden,
de was doen, opruimen en
schoonmaken diverse ruimten
en/of de koelkast, afstoffen,
afnemen van meubilair, maar
ook het bed verschonen en
opmaken.
De Wmo stelt dat u eerst een
beroep moet doen op uw
naasten, oftewel uw partner,
echtgenoot of inwonende
kinderen. Het is te begrijpen

dat dat niet altijd mogelijk is.
Wanneer zij niet in staat zijn
om u de hulp te bieden, en u
zelf geen andere hulp kunt
betalen, kunt u een aanvraag
indienen. Aan de hand van bepaalde voorwaarden bepaalt
de gemeente of u inderdaad
recht hebt op huishoudelijke
hulp. Meestal moet u van de
gemeente ook een eigen bijdrage betalen.
De aanvraag doet u bij het
Wmo-loket in de gemeente
waar u woont. De gemeente
bekijkt de aanvraag en stelt
een indicatie op. U kunt ook
contact opnemen met de Wmo
helpdesk: 0800-0643 elke
werkdag tussen 08:00-18:00).

Aanvraag Hbh wel of
niet toegekend?
Binnen 2 weken nadat u de
aanvraag heeft ingediend,

krijgt u te horen of de Hbh wel
of niet wordt toegekend. Als
het niet wordt toegekend kan
u, als u het niet eens bent met
deze beslissing (= een beschikking van de betreffende gemeente), bezwaar maken. Dat
kan bijvoorbeeld als u naar
uw mening geen of te weinig
uren voor en Hbh toegekend
hebt gekregen.
Bezwaar maken is bijvoorbeeld verstandig als de
gemeente de aanvraag heeft
afgewezen omdat er sprake
is van een inwonend (meerderjarig) kind. In elke zaak
dient de gemeente namelijk
ook te kijken naar de (bijzondere) omstandigheden van het
geval. Deze omstandigheden
kunnen van dien aard zijn
men af dient te wijken van de
regel en/of het beleid.
Als het wel (geheel) wordt
toegekend (onder vermelding
van het aantal uren per week
en voor welke periode) zal een
zorgaanbieder Hbh samen
met u kijken welke hulp u concreet nodig hebt om uw huis
schoon en leefbaar te houden.
Heeft u hulp in natura aangevraagd dan zal de zorgaanbieder Hbh een persoon als Hbh
aanwijzen die u op gezette
tijden gaat helpen. In plaats
van deze zorg in natura kunt

u de Hbh ook in de vorm van
een persoonsgebonden budget
ontvangen. Met een persoonsgebonden budget kunt u de
hulp zelf inkopen.

Uit de HJS-praktijk
HJS heeft al in meerdere
zaken cliënten bijgestaan met
het aanvragen van maatschappelijke ondersteuning op basis
van de Wmo 2015. Ook voor
hulp bij het indienen van een
bezwaar – of beroepschrift
kunt ubij HJS terecht. Vragen?
Schroom niet, maar neem gerust contact op met het HJS. #
Voor meer info: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
zorg-en-ondersteuning-thuis/
inhoud/wmo-2015

Adresgegevens en spreekuurtijden BOOT-Oost/HJS:
Batjanstraat 1b
1094 RC Amsterdam
Inloopspreekuren:
di. t/m do. van 13:00-17:00 u.
telefoon: 020 - 665 80 15
Algemeen telefoonnummer
HJS: 06 - 211 588 82
website HJS: www.hva.nl/
hetjuridischspreekuur

Betaling watergeld voortaan rechtstreeks aan Waternet
140.000 Amsterdamse huishoudens zonder eigen watermeter betalen
het watergeld tot nu toe nog altijd via de servicekosten aan de verhuurder of de VvE. Deze stort het geld weer door aan Waternet.
De verhuurder of VvE is dus in feite een doorgeefluik voor het watergeld. Per oktober 2016 verandert dit en gaan ook deze Amsterdammers direct aan Waternet betalen.
Het drinkwatergeld verdwijnt dus
uit de huur of servicekosten. Hieronder leest u wat moet u doen en
waar moet u op letten.
1. Meldt u zich aan bij
Waternet (www.waternet.nl)

en check uw persoonlijke gegevens.
Als het goed is heeft u een brief
van Waternet ontvangen met een
inlogcode en wachtwoord.
Heeft u die niet ontvangen, of

bent u deze gegevens kwijt?
Neemt u dan contact op met Waternet op nummer 020-6086600.
2. Controleer of het aantal
eenheden voor uw woning klopt
en controleer het maandbedrag
dat daarbij hoort.
Als eenheid worden gerekend:
• vertrekken groter dan 6 m2 (vertrekken groter dan 30 m2 tellen
als twee)
• keuken
• ligbad

Vernieuwde regeling Van Groot naar Beter
Met behulp van de voorrangsregeling Van Groot naar Beter kunt u
binnen de gemeente Amsterdam met voorrang van een grote woning
naar een kleinere verhuizen.
Onlangs is de regeling Van Groot
naar Beter door de Amsterdamse
corporaties herzien. De regeling is
versoepeld en nu voor alle corporaties zo goed als gelijk.

gen. Wanneer u aan de voorwaarden voldoet, wordt de voorrang
bij uw inschrijving vastgelegd. Een
toegekende voorrang is twee jaar
geldig.

Als u voor deze voorrangsregeling
in aanmerking wilt komen, dan
moet u deze bij uw eigen woningcorporatie in Amsterdam aanvra-

Wanneer de nettohuur van de
nieuwe woning hoger is dan de
nettohuur van uw huidige woning,
dan wordt deze aangepast. U gaat

dus niet meer nettohuur betalen
dan u nu voor uw huidige woning
betaalt. Daarnaast kunt u een
verhuiskostenvergoeding krijgen.
De hoogte van de vergoeding is
afhankelijk van het aantal kamers
van de achter te laten woning
en bedraagt max. e 6000 (bij 7
kamers). Formulieren voor de
aanvraag hiervan zijn binnenkort
te verkrijgen via de corporatie.
De voorwaarden om voor deze
regeling in aanmerking te komen
zijn als volgt:

• tuin groter dan 65m2
• garage
Voor bijbehorende bedragen,
check de site van Waternet. Klopt
het aantal eenheden niet? Neemt
u dan contact op met Waternet.
Mocht u ontdekken dat u in het
verleden te veel watergeld heeft
betaald, dan kunt u dit in principe
tot maximaal 20 jaar terugvorderen. Het Wijksteunpunt Wonen
kan u hierbij helpen.
3. Zorg dat u per 1 oktober de

juiste, lagere huurprijs gaat
betalen:
Betaalt u uw huur via automatische incasso? Controleert u dan
of het maandelijks incassobedrag
door uw verhuurder op de juiste
manier wordt aangepast.
Betaalt u uw huur via een automatische overschrijving of maakt u
de huur handmatig over?
Zorgt u dan zelf dat u per 1 oktober de juiste verlaagde huur gaat
betalen. #

• U laat een woning in Amsterdam
achter van 5 of meer kamers en
van minimaal 70 m2 die u huurt
van een van de deelnemende
corporatie (De Key, Stadgenoot,
Eigen Haard, Ymere, de Alliantie
en Rochdale);
• Uw huishouden bestaat uit maximaal drie personen;
• U reageert op een woning in
Amsterdam van een deelnemende
corporatie;
• U reageert op een woning
van maximaal 60 m2, of op een
seniorenwoning, of op een WIBOwoning;
• Het inkomen van uw huishouden

bedraagt niet meer dan het maximum dat de corporatie hanteert
(De Key en Eigen Haard e 35.739;
de Alliantie, Stadgenoot, Ymere,
Rochdale e 39.874).
Vraagt u zich af of u in aanmerking
komt voor de regeling of heeft u
hulp nodig bij de aanvraag, neem
dan contact op met het Wijksteunpunt Wonen Oost. #
Wij hebben inloopspreekuur op
maandag van 19 tot 20 uur en op
woensdag van 9 tot 12 uur, aan de
Wijttenbachstraat 36-H. Bellen of
mailen kan ook, op 020-4620330
of oost@wswonen.nl.
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Meidenvoetbal
Droom jij ervan om een voetbalster te
worden? Bij s.v. De Meer in AmsterdamOost zoeken we nog enthousiaste meiden
tussen de 9 en 15 jaar. Geef je nu op voor
een gratis proeftraining! Dit kan door een
mail te sturen naar: svdemeermeisjes@
hotmail.com.

#DWARS
liggertjes

De gratis advertentierubriek
van Dwars door de Buurt

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.

Verloren
Verloren op woensdag 24 augustus
tussen 14.30 en 15 uur op het fietspad
van de Linneausstraat of Middenweg :
een donkerblauwe platte portemonnee.
Inhoud: papiergeld en bonuskaart van
AH. Beloning voor de eerlijke vinder. Tel.
06-58869727.

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.

Dwars 189 verschijnt vrijdag 29 oktober,
de deadline voor uw bijdrage is donderdag 6 oktober 2016.
Adresgegevens:
Wijttenbachstraat 36 hs
1093 JC Amsterdam
tel. nr.: 06 - 428 078 05
e-mail: dwarskrant@gmail.com

Voedseltruck
De VOEDSELBANK heeft een nieuwe
voedseltruck nodig! Steun dit goede doel
en kom naar de rommelmarkt: zaterdag
1 oktober van 12-16 uur in De Bron,
hoek Middenweg / Hugo de Vrieslaan.
Speciale aandacht voor kinderen. Welkom
allemaal!

DJK-reünie
Op vrijdag 14 oktober 2016 is er de
tweede a.s.v. D.J.K.-reünie. De aanvang is
om 19.30 uur, het feest zal eindigen om
01.00 uur.
Ben jij een oud-lid van D.J.K. mail dan je
naam en emailadres naar fortius1993@
gmail.com.
Gelieve kosten, 15 euro pp, over te
maken op NL19INGB0755440722 t.n.v.
Ron de Wit – Almere, o.v.v. D.J.K. Reünie.
Hiervoor krijgt u bij binnenkomst 4
consumptiebonnen pp. Geef het door aan
mogelijk geïnteresseerden! En wees op
tijd met betalen: vol = vol.

Kernredactie:
Arie van Tol, Hansje Galesloot en
Melissa Plomp

Tai Chi Chuan
Cursussen voor beginners: op ma 14.30
– 15.30 uur in het Parkhuis, Anfieldroad
110 en op di 19.30-2030 uur in Servicepunt Jeruzalem, van ’t Hofflaan 29a. Voor
gevorderden: op do 19.45-20.45 uur in
Brinkhuis, Landbouwstraat 63. 1 proefles
gratis; e 3,50 per les. Opgeven: 0612579070; teohaverkort@online.nl.
Coachgesprek
Gratis Mindful Coachgesprek om kennis
te maken met de principes van mindfulness en hoe je die kunt inzetten in je werk
en je relaties. Bel of mail en we maken
een (skype) afspraak: inge@ingejager.nl
of 020-6652420. Zie ook www.handboekvoorkleingeluk.nl.

Vrijwilliger
VPTZ-Amsterdam (Vrijwilligers Palliatieve
Terminale Zorg) zoekt mensen die een
paar uur per week aandacht willen geven
aan iemand in de laatste levensfase.
Gewoon, door er te zijn, te praten of
samen een activiteit te ondernemen.
VPTZ is onderdeel van Markant; geïnteresseerd? 020-8868800 of info@markant.
org / www.markant.org.

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.

EHBO-cursus
Op 12 oktober start in Oost een EHBOcursus. Info en aanmelden: www.ehbooost.amsterdam/cursus.

Opmaak:
Frits van den Akker, Robert Nieman
en Ron de Wit
Medewerkers:
Anna ten Bruggencate, Anneke Hesp,
Annemarije Pronk, Ans van de Scheur,
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.

Op zondagmiddag 25 september is er weer een evenement van
Duizendenéén Film&Poëzie, in het Lloyd Hotel, waar korte films
en poëzievoordrachten samenkomen. Duizendenéén Film&Poëzie
gaat daarmee het vijfde seizoen in.

Bestuursleden
Stichting Dwars door Oost:
Arie van Tol, Mike de Kreek en Tim Stok

Ook onze Dwars-columnist Méland Langeveld gaat daar gedichten
voordragen die raakvlakken hebben met Amsterdam-Oost. #

Druk: Rodi Rotatiedruk

Post Oost is hét participatiecentrum voor
Amsterdammers uit Oost. Het 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

Nieuw in Post Oost: de Leef en Leer pas!
Amsterdammers uit Oost kunnen in Post Oost een gratis Leef en Leer pas
ophalen. Met deze pas is het mogelijk om in te loggen op de website
oefenen.nl. Hier staan gratis cursussen over Nederlandse taal, Computer
en internet en Budgetteren. Met de pas kun je thuis vanachter je eigen
computer oefenen of je gebruikt de computers in de bibliotheken.
Bewoners zijn ook welkom in het gratis Open Leercentrum van Post Oost:
- maandag, donderdag, vrijdag tussen 9:30 en 11:30.

Mededelingen 23

Park Darwin
Op zaterdag 17 september is er van
12.00 – 16.00 uur een open dag in
Park Darwin. De vereniging Vrienden van Park Darwin wil buurtgenoten en andere belangstellenden
laten zien hoe deze prachtige tuin
eruit ziet.

Redactionele bijdragen:
Dynamo, Viia, HJS, OAR en WSW

De tuinman gaat met pensioen en
wordt niet vervangen: het voortbestaan van de tuin is in gevaar. #
Kijk voor meer info op www.vriendenvanparkdarwin.nl.

Met als startpunt de ingang van de tuin
aan het Darwinplantsoen zijn er rondleidingen. We vertellen over de diversiteit aan planten, over hoe ooit de tuin
is aangelegd en waarom het belangrijk
is om lid, donateur en/of vrijwilliger
te worden. Voor kinderen is er een
bloemenpuzzeltocht. En natuurlijk is
er voor iedereen een drankje en een
hapje.

- dinsdag en woensdag tussen 11:30 en 13:30.
Hoe vraag je de pas aan?
Kom naar Post Oost met een ID-kaart, rijbewijs of paspoort.
Je krijgt de Leef en Leer pas dan direct mee.

Wijzelf Amsterdam-Oost
Samen ZELF zorg organiseren
De overheid verwacht van burgers dat we onze zorg steeds meer zelf regelen en betalen. En dat kunnen we in Amsterdam Oost! Daarom is er sinds eind mei de Wijzelf
Zorgcoöperatie Amsterdam-Oost.

Zorgvragers worden lid

Meer leren over taal?
Kom op maandag naar het Taalwijzer-spreekuur in Post Oost!
Tussen 9:30 en 12:30 krijg je dan meer informatie over taalcursussen.

Een Wijzelf Zorgcoöperatie behartigt de belangen van de leden, dat zijn de zorgvragers en de mantelzorgers die hen begeleiden. De vrijwillige bestuurders van de coöperatie werven de aanbieders, zien toe op kwaliteit en betrouwbaarheid en ondersteunen waar nodig. De zorgaanbieders zijn altijd particuliere mensen en komen
ook uit Amsterdam Oost. Zij bieden huishoudelijke zorg, persoonlijke verzorging,
burenhulp, klussen in en om huis en in de tuin. Dat kan vrijwillige of betaalde hulp
zijn. Op de website van Wijzelf (amsterdam-oost.wijzelf.nl) regelen leden of hun
mantelzorgers zelf met welke aanbieder ze afspraken willen maken.

Informatieavond
Op 15 september organiseert Wijzelf Amsterdam-Oost een informatieavond voor
zorgvragers en hun mantelzorgers. Mail naar Amsterdam-oost@wijzelf.nl als u op
de hoogte gehouden wil worden.#
Meer info: www.amsterdam-oost.wijzelf.nl
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Ook ik heb oortjes!
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Coördinatie en Stinks Connie Dekker, teksten Ron de Zeeuw

zeilen bij! Deze pagina is
opgedragen aan iedereen met oortjes, groot
of klein, die er soms niet
alleen zijn om mee te horen maar ook om andere
dingen mee te doen...

Ik heb oortjes!

De Afrikaanse olifant heeft ook
oortjes en niet alleen om mee
te horen. Deze olifant heeft
waarschijnlijk de grootste oren
ter wereld, ongeveer 1.80 bij 1
meter.
Als de olifant vindt dat er dreigend opgetreden moet worden
stormt hij met uitgespreide
oren op je af, en lijkt op die
manier nog veel groter dan
hij al is. Verder zijn die grote
oren ook bedoeld om koel te
blijven. Als er een windje is
gaat de olifant zo staan dat
zijn oren er maximaal profijt
van hebben, ongeveer als twee
zeilbootjes. Zijn oren hebben

van voor tot achter bloedvaten
en dat warme bloed wordt
door de wind gekoeld en zo
houdt de olifant zijn temperatuur binnen de perken. En dan
gebruiken ze hun oren ook nog
om signalen aan elkaar door te
geven. Een olifant die plotseling de oren spitst heeft meteen
de aandacht van de groep en
iedereen is op zijn hoede.
Natuurlijk gebruiken ze hun
oren ook om mee te luisteren.
Het is pas sinds een paar jaar
bekend dat olifanten geluiden van wel 10 kilometer ver
kunnen horen, oftewel van
honderd kilometer in het rond.

Afbeeldingen van de olifant (Chris Earson) en de fennec (Tom Thai) zijn geplaatst met dank aan Wikipedia.
De afbeeldingen van de baby aye aye is geplaatst met dank aan het Durrell Wildlife Conservation Trust, website: www.durrell.org

Tatí, ons sloothondje,
heeft oortjes. In de auto
zit zij graag oplettend op
schoot. Dat is natuurlijk
gevaarlijk maar heel af
en toe mag het. Dan zeggen we altijd: Tatí zet alle

Een paar van de leukste oren
heeft de fennec, het NoordAfrikaanse woestijnvosje dat
ook in Artis te zien is.
Ook zijn oren zijn zo groot
vanwege de hitte in de woestijn. Net als bij de olifant zijn
de oren van de fennec vol
aderen en wordt het bloed
koeler doordat het warmte
afgeeft via de grote oren. De
fennec hoort verder ook erg
goed. Hij kan lang stilzitten
waarbij zijn oren los van elkaar bewegen, net als bij een
jagende poes.
De fennec kan zo zelfs prooidieren, insecten en muizen,
horen die onder de grond
leven.
Een dier dat helaas niet in
Artis is te zien is de aye aye,
oftewel het vingerdier. Het
leeft alleen op het eiland
Madagascar voor de kust van
Afrika.
Het is een nachtdier en net
als de fennec gebruikt het

zijn oren voor het vinden
van goed verstopte insecten.
In zijn geval zijn dat lekkere
dikke houtwormen die in de
stam van bomen zitten. De
aye aye gebruikt zijn twee
grote oren onafhankelijk van
elkaar om de precieze locatie
van zijn favoriete hapje te
peilen. Eenmaal gepeild dan
knaagt hij net zolang tot
hij bij de holte is waar de
houtworm zit. Dan steekt hij
zijn verlengde vinger als een
satéprikker in het gat en haalt
zijn hapjes eruit.
In de top tien van beroemde
oren staat natuurlijk ook de
vleermuis. Die gebruikt een
systeem om insekten te vangen dat echo locatie heet. De
vleermuis krijst onafgebroken
hoge kreetjes.
Wij kunnen die niet horen zo
hoog is dat geluid. Het geluid
kaatst terug op een vliegend
insekt en via zijn oren krijgt
de vleermuis die echo’s terug

van de vliegende insekten.
Op die manier weet hij waar
ze zijn en vangt hij ze.
Natuurlijk hoort een vleermuis zo nog veel meer. Hij
krijgt ook echo’s van de
struiken en bomen en huizen
waartussen hij in het donker
vliegt en die ontwijkt hij.
Sommige van zijn prooidieren
hebben een nog beter gehoor
ontwikkeld, veel soorten motten bijvoorbeeld.
Ze horen de hoge piepjes van
de vleermuizen en weten dat
ze dekking moeten zoeken.
De recordhouder is de greater wax moth, misschien wel
het best horende diertje. Hij
hoort 150 keer zoveel als een
mens.En dat zonder zichtbare
oren.
De hele bijzondere baby aye
aye op de foto hieronder is
28 juni 2016 geboren in het
Durrell Wild Life Park. Bekijk
de video op www.durrell.org

Benodigdheden: haarband, karton, vilt of verf, schaar, lijm
Trek de oortjes over. Vergroot ze op een kopieermachine.
Knip de oortjes uit op karton. Verf ze of beplak ze met vilt. Lijm de
oortjes op een haarband en klaar...

Stinks heeft met grote tegenzin model gestaan

