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Bijzondere bewoners in
een bijzonder pand
Tekst: Rockel Ellis

Robert Koch Wonen is een beschermd 24-uurs woonvoorziening van HVOQuerido. Het pand, een prachtig verbouwde voormalige kazerne, ligt op de
hoek van het Robert Koch plantsoen en de Kruislaan. De bewoners van het
pand hebben een psychiatrische aandoening, daarnaast zijn ze verslaafd
aan drugs of alcohol.
Robert Koch Wonen is geen gesloten afdeling. Bewoners zijn
vrij om naar buiten te gaan en
binnen te komen wanneer ze
willen. Er wonen 37 mensen
op onze woonlocatie. Daarnaast begeleiden we vanuit
Robert Koch Wonen nog ruim
dertig mensen die zelfstandig
wonen (buiten Watergraafsmeer) en dezelfde problematiek hebben.
In principe kan iemand een leven lang wonen op deze afdeling. Er zijn geen verplichtingen om door te stromen naar
een groepswoning of naar een
zelfstandige woning. Sommige
bewoners worden door hun
begeleiders gestimuleerd om
zelfstandig te gaan wonen.
De keuze om dit al dan niet te
doen ligt bij de bewoners zelf.

Dagbesteding
De meeste bewoners doen
dagbesteding binnen- en
buitenshuis. De taken binnenshuis bestaan uit bezemen, dweilen, tafel dekken en
afruimen, afwassen, kleding
wassen, in de tuin werken

emmer en hebben een prikker waarmee het vuil wordt
opgepakt. Misschien heeft u
de veegploeg weleens door de
buurt zien lopen...

Ziektebeeld

De woonvoorziening heeft een
mooie binnentuin

en koken in het weekend.
Buitenshuis gaan de bewoners
naar bijvoorbeeld een zorgboerderij, waar ze planten
verzorgen en dieren voeren.
De bewoners verrichten ook
productiewerkzaamheden
zoals het vouwen van enveloppen bij Hids (bedrijf waarmee
HVO-Querido samenwerkt).
Er is ook een veegploeg. De
veegploeg is een groepje
bewoners die simpelweg door
de buurt lopen en het vuil
opruimen wat er op straat ligt,
zoals plastic zakjes, blikjes enzovoorts. De bewoners hebben
een hesje om, lopen met een

Een aantal ziektebeelden die
op het Robert Koch voorkomen zijn: schizofrenie, autisme en lvb (licht verstandelijke beperking). Soms hebben
mensen meerdere ziektebeelden. Het meest voorkomende
is schizofrenie, een ziektebeeld met vervelende symptomen. Het is een hersenaandoening waarbij de persoon het
contact met de werkelijkheid
verliest. Erfelijkheid speelt
een grote rol bij schizofrenie,
maar situaties die stress opwekken verhogen de kans op
het krijgen ervan enorm. De
persoon is dan kwetsbaar om
deze ziekte te krijgen.
De meest voorkomende
verschijnselen zijn: hallucinaties (zien, horen en voelen
van dingen die er niet zijn),
wanen, geen samenhang in
spreken en denken, angstig

zijn, onlogische gedrag, gebrek
aan emotie en motivatie. Wanneer alle verschijnselen in één
periode samenkomen wordt
er van een psychose gesproken. De meeste bewoners
kunnen zich prima redden
in het dagelijks leven als ze
hun medicatie innemen en
hun behandelaren (psychiater of psycholoog) regelmatig
spreken.

Dronken
Veel van de bewoners hebben
vervelende situaties meegemaakt, traumatische ervaringen gehad. De gebeurtenissen
spelen tot de dag van vandaag
nog een rol in hun leven, al is
het misschien jaren geleden
gebeurd. Ze dragen veel emotionele bagage bij zich.
Het komt helaas voor dat
een bewoner van de Robert
Koch dronken is en loopt te
schreeuwen op straat. Het is
ook mogelijk dat de bewoner
luidruchtig met zichzelf praat
in de openbare ruimte. Of
iemand plast op straat. Het
hoeft niet iemand van ons
te zijn, maar het is wel goed
mogelijk.
De onaangepastheid kan
onderdeel zijn van het ziektebeeld, van de verslaving.
Natuurlijk proberen we de
hinder te beperken. Het signaleren en melden van ongepast
gedrag kan daarbij van belang
zijn. Via het telefoonnummer
020-6466400 kunt u in contact
komen met de woonbegeleiding van Robert Koch, om
klachten en meldingen door te
geven. U kunt ook een mailtje
sturen naar klachtenrobertkoch@hvoquerido.nl. #
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Redactioneel
Door: Arie van Tol

Op pagina 17 start een nieuwe
rubriek ‘straatnamen’. Robert
van Andel won de boekenbon
voor de prijsvraag over gebouwen in Dwars 200. In het
gesprek bij de overhandiging
daarvan bleek één van de hobby’s van Robert onderzoek naar
straatnamen. Buurtgenoten
vertelt hij er over. En zou het
leuk zijn om er over te schrijven
in de Dwars?! Ja dus!
Zo staat Dwars altijd open
voor nieuwe ideeën. Maar als
eventuele nieuwe vrijwilliger bij
de Dwars mag je ook schrijven
over de gangbare thema’s,
zoals cultuur en maatschappij.
Vers talent uit de buurt is altijd
welkom: stuur een mail naar
onderstaand mailadres of bel.
In deze Dwars 202 zijn er enkele
artikelen van gastredacteuren,
naast de gebruikelijke bijdragen
van Dynamo, OAR, !Woon en
HJS. Zij hebben geschreven over
Robert Koch Wonen (2), Hospice
ZorgHerberg (4), Villa des Roses
(6), trafokasten (5) en MeerEnergie (15). Voor één-(of meer-)
malige bijdragen over allerlei
onderwerpen betreffende Oost
kun je je ook melden via een
mail aan dwarskrant@gmail.
com of een telefoontje naar
06-42807805. Veel leesplezier! #

Column

Door: Carolien van Welij

Het raadsel van het Javaplein
‘Als je in een onbekende stad bent, kijk je dan naar de gebouwen

Sindsdien kan ik die overzichtelijkheid van het plein altijd door de

of naar de mensen?’ Ik zat in het lokaal Engels, mijn mentor tegen-

chaos en drukte heen zien. Ik kijk naar de politieman met snor,

over me. Ik had net gezegd dat ik misschien bouwkunde wilde

de bezwete hardlopers die uit het Flevopark komen, de twee

studeren. Maar toen kwam die vraag en ik raakte verstrikt. Waar

vrouwen die na het afscheid nog een half uur praten, de man met

keek ik naar? Ik had geen idee. Wanneer was ik voor het laatst

witte Birkenstocks en een zwarte hoed, het meisje met de glitter

in een nieuwe stad geweest? Ik wist het niet, probeerde me een

regenboogsokken. Ben ik iemand die naar mensen kijkt?

stad voor te stellen, zag drommen mensen, hoge gebouwen, alles
duizelde door elkaar heen. Keek ik wel ergens naar? Ik stamelde

Die gebouwen staan daar maar. De groengele kozijnen, de toren

‘mensen’ – denk ik. Ik ging geen bouwkunde studeren.

die boven alles uitsteekt, de bakstenen van Het Badhuis. En
opeens wist ik het: als ik stil zat keek ik naar de voorbijgaande

Het is een zaterdagmiddag. Geen gewone. Zwarte Zaterdag, Canal

mensen, als ik fietste, keek ik naar de stilstaande gebouwen. Er

Pride, warm. Ik ben op het Javaplein. Vroeger begreep ik dit plein

was een raadsel opgelost. Aan de tevredenheid die ik voelde,

niet. Als ik hier fietste, had ik al mijn concentratie nodig om veilig

merkte ik hoe zeer ik ermee gezeten had. Ik wilde het antwoord

van de ene naar de andere kant te komen. Maar sinds een

alsnog mijn mentor toe roepen.

herfstige dinsdagavond, alweer jaren geleden, is dat veranderd.
Als ik dít raadsel kon oplossen, hoe zat het dan met al die andere?
Toen zat ik bij het hoekraam van Het Badhuis. Het was al laat en

Doe je dit of dat? Vind je X of Y? Ben je het een of het ander? Het

het begon te onweren. De straten waren leeg, de lantarenpalen

kwam altijd op hetzelfde neer. Dat het niet zo simpel is. Dat het

schenen op de natte straten. Af en toe was er een lichtflits. Vanuit

allebei is, soms het een en soms het ander, soms zelfs tegelijker-

die hoek, boven straatniveau, keek ik naar dat onbegrijpelijke

tijd. Dat opgeloste raadsels weer nieuwe raadsels opleveren. En ik

Javaplein, en opeens zag ik de logica. Hoe mooi het was. Hoe ver

was blij dat ik geen bouwkunde had gestudeerd. #

je de Borneostraat in kon kijken. Hoe scherp de punt van het
gebouw op de hoek met de Javastraat. Hoe helder het patroon.

Reageren? Dat kan via post@carolienvanwelij.nl
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Jungle: duurzaam in en voor de buurt
In Jungle Amsterdam gebeurt veel. ‘Onze eigen’ talkshow is er
weer vanaf oktober elke eerste woensdag van de maand. Hieronder worden vier andere activiteiten uitgelicht die het Junglestempel hebben.
Energietransitie

Dapper Burendag

Op 22 september is het Nationale Burendag, een mooi moment om je buren en
de buurt beter te leren kennen. In Oost
zijn in het kader van de Burendag vele
activiteiten. Het Kathuis en Jungle Amsterdam organiseren op deze dag een
evenement in de Dapperbuurt.
Om 11.00 uur is er een openbare buurtbrunch in de Jungle – opgeven bij de
Jungle of het Kathuis of via reserveren@
jungle.amsterdam -. Vanaf 12.00 uur
gaan bewoners in groepjes op pad o.l.v.
de Buurtgidsen, naar allerlei locaties
in de buurt. Activiteiten die daar zoal
plaatsvinden zijn: een kinderpuzzeltocht, een workshop voor meiden in
Club Junior, een workshop bij Visbar
Beet, in gesprek met winkeliers van de
Eerste van Swindenstraat, etc. Er zijn
dialoogtafels bij Post Oost, het Kathuis,
de Gooyer, de Muiderkerk en de Jungle.
Om 16.00 uur is de feestelijke afsluiting
in de Jungle. Actrice Irene Kuiper presenteert de uitkomsten van alle activiteiten en natuurlijk volgt dan de borrel.

Donderdagavond 27 september om 20
uur is het vervolg van een bijeenkomst
op 4 juli. Centraal stond en staat de
vraag wat de energietransitie betekent
voor mensen met een beperkt budget.
Wat kan je nu al doen als huurder en eigenaar. Wat moet je doen als je HR ketel
vervangen moet worden? Wie draait er
op voor de kosten. Wat is de rol van de
woningcorporatie?
En wat kan je aan energiebesparing
doen? Wat zijn reële alternatieven voor
aardgas? Waar kan op een warmtenet
worden aangesloten, waar is er een mogelijkheid om energie terug te winnen
in de buurt en wat zijn de opties voor
collectieve zonnedaken?
De grootverbruikers in de buurt, wat
doen zij wel of niet om energie te besparen of energieneutraal en aardgasvrij
te worden? Zijn er voorbeeldprojecten
in Oost? Wat doen woningbouwcorporaties, het OLVG en het KIT om energie
zelf op te wekken of warmte te hergebruiken? En welke kansen biedt Oost,
die nu nog niet benut worden.
Een avond vol met informatie en debat
over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de energietransitie.

Buurtmoestuintjes

Altijd al een eigen tuintje willen hebben om zelf komkommers, tomaten,
courgette of aardbeien te verbouwen?
Vanaf nu is er ook voor Dapperbuurters
de mogelijkheid om een eigen stukje
grond te gaan bewerken. De voormalige
Verftuin aan de Pieter Nieuwlandstraat
wordt op verzoek van Jungle Amsterdam beschikbaar gesteld door de gemeente voor buurtbewoners om er hun
eigen moestuin te beginnen. Deze zomer

Sticker
Als je dit op papier leest heb je de Dwars doorgaans via je
brievenbus gekregen. Het kan ook zijn dat je ‘m van een
stapeltje op een openbare plek hebt meegenomen en denkt
‘ik zou de Dwars wel in de brievenbus willen krijgen, maar
heb een nee nee sticker’.
Voor jou hebben we nu een oplossing.
Stuur een mailtje naar ons met de
mededeling ‘ik wil een wel Dwars
sticker’ en wij zorgen dat je zo’n
sticker krijgt.
Email: dwarskrant@gmail.com

Wilt u Vriend van Dwars worden?
Maak 25 of 10 euro over naar NL63 ASNB 0706 8038 17 over en u bent dit
kalenderjaar Vriend van Dwars.
Als u dat via de mail bevestigt krijgt u ook de nieuwsbrief.

Wilt u medewerker worden van Dwars?
Nieuwe schrijvers en fotografen zijn altijd welkom. U kunt zich ook melden
als mogelijke medewerker van de talkshow, wellicht bent u onze nieuwe
interviewer, onze nieuwe quizpresentator of wie weet onze nieuwe presentator.
Mail naar dwarskrant@gmail.com of bel 06-42807805.

is de tuin klaar gemaakt voor gebruik
en vanaf september kunnen de eerste
buurtbewoners er van start gaan.
Grijp nu je kans en meld je aan via
duurzaamamsterdamoost@jungle.
amsterdam. Of kom even langs in Jungle
Amsterdam, Tweede van Swindenstraat
26. Samen maken we de Dapperbuurt
groen en eetbaar!

Infopunt duurzaamheid

Vanaf september kun je elke vrijdag
terecht bij het infopunt duurzaamheid
in Jungle Amsterdam, Tweede van Swindenstraat 26, voor objectieve, niet door
commercie gestuurde adviezen.
Je kunt er met al je vragen over energietransitie, aardgasvrij, klimaatsverandering, circulaire economie, luchtkwaliteit,
gezonde voeding, afval, hergebruik
e.d. terecht. Ook voor advies over het
isoleren van je woning, de aanschaf
van zonnepanelen of de aanleg van een
groen dak kun je langskomen. Of als je
wilt weten of jouw woning ook van het
gas af moet, en je je afvraagt wat dat
gaat kosten en wie dat gaat betalen. Welke subsidieregelingen er zijn? Of wil je
weten hoe je jouw woning beter bestand
kunt maken tegen het veranderende klimaat? Al deze vragen en nog veel meer
kun je kwijt bij het infopunt duurzaamheid. Wij pretenderen niet alles te we-

ten, sommige dingen zijn gewoon (nog)
niet bekend, maar wij weten wel waar
objectieve informatie te vinden is. Wij
werken samen met allerlei onafhankelijke instanties, en onderzoeksbureaus,
zoals Milieu Centraal, Milieudefensie,
Duurzaam Bouwloket en ECN.
Kun je op vrijdag niet zelf langs komen
bij het infopunt, geen probleem,
je kunt je vraag ook mailen naar
infopunt@jungle.amsterdam #

4 Hospice
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‘Je weet niet wat er komt, je weet
alleen wat er is’
Vrijwilliger zijn in de palliatieve zorg, wat betekent dat?
Tekst: Yvonne van Osch | Fotografie: Lionne Hietberg

‘Zullen de kinderen komen? Kan ik straks wel op mijn benen
staan? Wat moet ik aan?’ Het zijn vaak de kleinste dingen die
betekenis hebben voor mensen die gaan sterven. Vrijwilligers
kunnen hen hierin steunen. Vooral door er helemaal te zijn.
‘Een misverstand over het werken als
vrijwilliger in de palliatieve zorg,’ zegt
Gerda Naber, ‘is dat je de hele tijd iets
moet zeggen of doen. Dat is niet zo. Het
belangrijkste is dat je er bent, contact
maakt en open staat voor wat iemand
echt wil. Soms is dat gewoon even in
stilte samen zijn.’
Gerda Naber coördineert en begeleidt
het werk van vrijwilligers in de ZorgHerberg op de vijfde verdieping van
Willem Drees-Oostpoort, het woonzorgcentrum van Amstelring in Amsterdam
Oost. Zeven kamers op deze verdieping
zijn gereserveerd voor mensen die in
hun laatste levensfase zijn. Van hen
heeft het merendeel uitgezaaide
kanker die niet meer te behandelen is. De gemiddelde leeftijd is
rond zestig jaar. Daarnaast
zijn er 8 plekken voor tijdelijke opname.

tig en veilig, hier valt al dat uiterlijke
weg. Ik weet nog niet hoe het zal zijn
als in korte tijd veel mensen zouden
overlijden met wie ik een klik heb.
Maar op dit moment... dat je iemand
kunt helpen door alleen maar te luisteren, ja, dat geeft een goed gevoel. En
je leert ervan. Je wordt je meer bewust
van je verhouding tot anderen, hoe je
communiceert en ook wat je zoekt in
sociale interacties.’
Het luisteren

onbenaderbaar zijn, maar je moet je
hun kwaadheid nooit persoonlijk aantrekken. Ik heb mezelf daarin met de
jaren wel getraind. Stel dat ik daar lag,
denk ik altijd. Als het te gortig wordt,
zeg ik wel ‘Ik kom over vijf minuten
terug’ en het opvallende is, dat je vaak
juist dan de gesprekken ziet ontstaan.’
‘Echt afstemmen blijft de grote kunst
van dit werk,’ denkt Sjana. ‘Voor ik een
kamer binnenstap adem ik altijd eerst
een paar keer goed in en uit. Eerst tot
mezelf komen om voor de ander open
te kunnen staan. Voor je het weet neem
je een bedrijvige energie mee en begin
je een tafel of prullenbak op te ruimen.
Wil de bewoner dat wel, kun je jezelf
dan afvragen, of ben jij het zelf die
dat wil?’ Gerda: ‘Respecteer
de regie van de gast,
zeggen wij altijd, en
probeer je van
je eigen normen en
waarden
be-

Ego thuis laten
Naast de tien beroepskrachten werken
er ongeveer 40 vrijwilligers. Een van
de nieuwe vrijwilligers is Karel. Hij is
verrast hoeveel voldoening het hospicewerk hem geeft. ‘Ik had geen idee
hoe het zou zijn,’ geeft hij eerlijk toe,
‘en hoe ik erop zou reageren. Maar ik
merk dat ik er energie van krijg. Wat ik
bijzonder vind, is dat je zo snel contact
met mensen kunt hebben over wezenlijke dingen. In andere situaties blijft
de communicatie toch vaak wat vluch-

‘Het gaat erom
dat je beschikbaar
bent voor wat ze
ook maar zouden
wensen’
kamerdeur komt een grote witte strik.
Als mensen door de uitvaartorganisatie worden opgehaald, staan wij in de
gang en brengen een laatste groet. En
elk jaar houden we in de huiskamer
een herdenkingsbijeenkomst voor de
nabestaanden van de mensen die dat
jaar zijn overleden.’

Eén roos

Gordijn open
Het werken in de
hospicezorg kan
heftig zijn, weet
vrijwilliger Sjana
uit zo’n vijftien
jaar ervaring.
‘Toch ga ik hier
altijd blij naartoe
en ga ik altijd
blij weer naar
huis. Wat er tussenin gebeurt?
Je ondersteunt
de zorg bij dagelijkse taken, zoals
wassen, aankleden, koffie schenken, helpen bij
het eten, een beetje
opruimen of schoonmaken. Als je wilt en
kunt, help je mensen
naar de wc. Je vangt de
familie op, probeert hen
ook te steunen. Soms kan
wat bemiddeling handig zijn.
Van mensen die dat willen, masseren we voeten en handen. Een
praatje, foto’s kijken, een stukje tosti
of kroket, het gordijn een stukje open,
nieuwe batterijen voor de afstandsbediening, voorlezen uit de Bijbel,
al die dingen. Het gaat erom dat je
beschikbaar bent voor wat ze ook maar
zouden wensen. De beroepskrachten,
die dat ook willen, hebben er te weinig
tijd voor. We doen het samen.’

banger zijn voor het sterven - voor benauwdheid en pijn - dan voor de dood.’
‘Een gesprek met de arts over euthanasie of palliatieve sedatie neemt die
angst meestal wel weg. Vaak genoeg
overlijden mensen die eerst euthanasie wilden, uiteindelijk toch een min
of meer natuurlijke dood. En dan?
We hebben een soort ritueel. Op de

vraagt
wat oefening,
heeft Karel gemerkt. ‘Er zijn wel
momenten dat ik me in moet houden
om niet met mijn eigen verhaal te
komen. Het gaat niet om jou, houd ik
mezelf dan voor, het gaat om de ander.
Je moet volwassen zijn om dit werk
te kunnen doen, want het betekent
dat je je ego thuis moet laten. Ook als
iemand kwaad of nukkig doet, moet je
weten dat het niet om jou gaat. Je bent
ondergeschikt aan de situatie. Zelf was
ik hier tien jaar geleden nog niet klaar
voor geweest.’

Regie van de gast
Sjana herkent het proces. ‘Soms kunnen mensen best wel moeilijk of zelfs

wust
te zijn.
Wat jij een
puinhoop
vindt, kan voor
de ander iets prettigs
zijn, of veiligheid geven.’

Grote witte strik
Veiligheid is de basis voor een zo
harmonieus mogelijk levenseinde.
‘Doodgaan is een hele klus,’ zegt Gerda,
‘en wij proberen het voor de gast zo
comfortabel mogelijk te maken. Wat
mij elke keer weer opvalt: er is geen
blauwdruk voor. Sommige mensen
blijven vechten tot het einde, andere
wachten gelaten af. Sommige willen
erover praten, andere helemaal niet. Je
ziet nuchtere mensen, emotionele, dappere, stille. Je ziet arm en rijk, mensen
met een wild of een rustig verleden, wit
en gekleurd, hoog- en laagopgeleid, alles komt voorbij. Als er al een gemene
deler is, is het dat de meeste bewoners

Rituelen zijn er niet voor niets. ‘Je
moet af en toe stilstaan om verder te
kunnen,’ zegt Sjana. ‘De dood brengt
je dichtbij het leven, maar kan ook
dichtbij je eigen pijn komen. Ik merk
het bij mezelf en bij andere vrijwilligers. Je kan soms zomaar overweldigd raken. Als dat zo is, moet je
afstand nemen en eerst iets met die
pijn doen.’
Gerda: ‘Wat je vaak ziet, is dat mensen die zich opgeven zelf net een
van hun ouders hebben verloren
en denken stervensbegeleider te
zijn. Zo werkt het niet. Tot de dood...
wordt er geleefd. Wij begeleiden niet
het sterven, maar de tijd daarvoor,
en dat is een tijd waarin steeds meer
franje wegvalt, tot alleen overblijft wat
er toe doet. Wat ikzelf geleerd heb? Dat
je nu leeft, nu, op dit moment. Dat je
niet moet denken: straks ga ik genieten.
Gewoon ophouden met jakkeren. Je
weet niet wat er komt. Je weet alleen
wat er is.’
Sjana: ‘Vaak denk ik dat de meeste
betekenis in de kleinste dingen zit. Elke
vrijdag zet de bloemengroep bij alle
gasten een klein vaasje verse bloemen
naast het bed. Als je ziet hoe mensen
dan van één roos kunnen genieten, van
de schoonheid...’ #

Wil jij er ook zijn voor
iemand in zijn laatste levensfase? Kom dan naar de
informatieavond op woensdag 19 september om 20.00
uur. ZorgHerberg-Oostpoort,
Polderweg 452, 5e etage,
1093KP Amsterdam. Of
bel met Gerda Naber 0622153678 of mail
gnaber@amstelring.nl.
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Interview 5

Stadsdeel Oost is springlevend!
Tekst: Arie van Tol | Fotografie: Dineke Rizzoli

Maarten Poorter is de nieuwe stadsdeelvoorzitter. Hij is de
eerste niet gekozen, maar benoemde baas van Amsterdam
Oost. De PvdA’er volgt daarmee Ivar Manuel van D66 op, die
overigens wel lid van het driekoppige bestuur is gebleven. Rick
Vermin van Groen Links is de derde door B&W benoemde
politiek bestuurder.

Sociaal domein
Maarten Poorter heeft zich als gemeenteraadslid sterk gemaakt voor
het tegengaan van eenzaamheid. Het
is één van de terreinen waarop hij
ook als bestuurder van Oost een hoge
ambitie heeft. ‘Natuurlijk gebeurt er al
veel, maar in het sociale domein kan
dat wat mij betreft nooit te veel zijn.
De verborgen eenzaamheid en de stille
armoede zijn enorme problemen. We
moeten burgerinitiatieven van onderop ondersteunen. Het stadsdeel moet
samen met de welzijnspartners naar
nieuwe mogelijkheden zoeken, en bestaande projecten mogelijk houden.’
‘Goed en gezond thuis kunnen blijven
wonen moet voor (meer) ouderen
mogelijk worden gemaakt. Bezuinigen op thuishulp is gewoon een dom
besluit.’ Niet alleen bij de uitvoering
van beleid, maar ook bij het aanreiken van feitelijke gegevens voor
nieuw gemeentelijk beleid, is de rol
van het stadsdeel belangrijk. Thema’s
als gentrificatie, het in stand houden
van volksbuurten, het opknappen van
winkelstraten als de 1e van Swindenstraat en schuldhulpverlening behoeven lokale bestuurlijke (en politieke)
bemoeienis.

Links
‘Een nieuwe lente, een nieuw geluid’,
het ambitieuze coalitieakkoord van
het nieuwe Amsterdamse bestuur, zal
ongetwijfeld ook in Oost voor veranderingen zorgen. De ruimere aandacht
voor de kwetsbare bewoner is hierboven aangestipt.
De beleidswijzigingen bij Wonen zullen volgens Maarten Poorter ook in
Oost snel merkbaar zijn. Zij springen
wellicht het meest in het oog. ‘De stop
op de verkoop van sociale woningbouw is een ingrijpende koerswijziging. Dat nieuwbouw in principe gerealiseerd wordt in de verhouding 40
% sociale huur, 40 % middensegment
en 20 % duur is ook voor projecten in
Oost, bv Sluisbuurt en Bajeskwartier,
essentieel. En het college wil dat de
kwaliteit van woningen sterk verbetert. Het is mijn terrein niet – Ivar
Manuel is van Wonen -, maar dat dit
belangrijke items zijn is duidelijk.’

Maarten Poorter

‘Men weet dat ik geen voorstander ben
van het nieuwe bestuurlijke stelsel in
Amsterdam. Dat ik benoemd ben en
alleen een formele verantwoordelijkheid heb naar B&W en niet naar gekozen politici in Oost, niet naar bewoners van Oost, verdient allerminst een
schoonheidsprijs.’ Maarten Poorter
voelt zich geroepen direct bij het begin
van ons gesprek zijn positie, en die
van het bestuur van Oost, duidelijk te
maken.
‘Geen enkele partij is echt blij met het
nieuwe stelsel. Maar de partijen die
de komende vier jaar de bestuurders
in Amsterdam leveren – Groen Links,
D66, PvdA en SP – zien in de politieke
praktijk nog wel degelijk een belangrijke rol voor de stadsdelen. De politicus en burger van het stadsdeel zijn
formeel op afstand gezet, maar bij met
name de versterking van de gebiedsgerichte benadering kan de participatie
enorm baat hebben. Juist de onderwerpen die dicht bij de mensen staan
in de buurten, daarvoor moet je bij het
stadsdeel zijn.’

Start politieke carrière
De afgelopen acht jaar was hij gemeenteraadslid voor de PvdA in Amsterdam. Met name zorg, jeugd en on-

derwijs waren de onderwerpen waar
hij zich op richtte. Onderdeel van de
stedelijke coalitieonderhandelingen
was het verdelen van de bestuurdersfuncties in de zeven stadsdelen. Dat
Maarten Poorter daarbij stadsdeel-

De verborgen
eenzaamheid en
de stille armoede
zijn enorme
problemen
voorzitter van Oost zou worden lag
niet direct voor de hand. Hij woont
immers in Noord.
‘Sinds enige tijd woon ik in Noord.
Maar tien jaar lang woonde ik in Oost.
Ik ken het stadsdeel goed en ben er in
het lokale bestuur van de PvdA mijn
politieke carrière begonnen.’ Tot voor
kort combineerde hij de politiek met
een eigen adviesbureau: onder andere
het trainen van medezeggenschapsraden. ‘Ik ben de politiek ingegaan
om iets te doen voor mensen die het
minder goed hebben, de kwetsbare
medebewoners.’

Villa des Roses
Als gemeenteraadslid heeft Maarten
Poorter intensief de ontwikkelingen
rond de locatie Robert Kochplantsoen
19 gevolgd. Het initiatief van omwonenden om er een speciale vorm van
ouderenhuisvesting te starten stond
hem direct aan en juicht hij nog steeds
toe. Maar of de vastgoedstrategie die
het vorige college volgde – er moest zo
veel mogelijk publiek bezit verkocht
worden tegen een zo hoog mogelijke
prijs – tijdig kan worden teruggedraaid
in het geval van deze locatie weet hij
niet.
Ook heeft hij geen sluitend antwoord
op de vraag waar de betrokkenen
zoals die van initiatiefgroep Villa des
Roses nu wel of niet hun verhaal kunnen of moeten doen. ‘Ik ben geneigd
te zeggen dat inspreken het best maar
op alle mogelijke plekken gedaan moet
worden. In dit geval bij de gebiedscommissie Watergraafsmeer, bij de
stadsdeelcommissie, maar ook bij de
betreffende commissie van de gemeenteraad en bij de gemeenteraad.’
Buiten dat inspreken zijn contacten
met bestuurders en ambtenaren van
minstens zo groot belang. Participatie
is er zo niet eenvoudiger op geworden,

van de burger vergt het in ieder geval
buitensporig veel tijd en energie.

Maatwerk
‘Het stelsel mag dan formeel weinig
ruimte laten aan bewoners en lokale
politici, het bestuur wil graag een cultuur creëren waarin hun stem er toch
wel toe doet. Bij een gebiedsgerichte
benadering hoort ook het overlaten
van beslissingen aan betrokkenen van
dat gebied.’ Maar er is altijd een spanningsveld rond de vraag welke beslissingsbevoegdheid gelaten kan worden
aan de kleinst mogelijke collectieve
eenheid.
In de praktijk verandert er misschien
wel helemaal niet zo veel. De overlast
in het Oosterpark bijvoorbeeld is al
decennialang een item. En altijd weer
neemt het stadsdeel het initiatief –
meestal na een stroom klachten van
omwonenden – om met betrokken instanties om de tafel te gaan zitten. ‘We
blijven ons natuurlijk inzetten voor
een veilig en prettig stadspark.’
De agenda van een vergadering van
de stadsdeelcommissie ziet er ook niet
al te anders uit dan afgelopen jaren.
‘Er mag dan een stelselwijziging zijn
toegepast op bestuurlijk Amsterdam,
de stadsdelen zijn er nog altijd. Misschien komt het door de berichtgeving,
misschien door de matige PR van
stadsdelen, dat de bewoners soms
veronderstellen dat er geen stadsdelen
meer zijn. Maar: stadsdeel Oost is niet
afgeschaft, stadsdeel Oost is springlevend!’

In de praktijk
verandert er
misschien wel
helemaal niet zo
veel
Raadszaal
Het gesprek eindigt in een gedeelde ergernis over de matige informatievoorziening over de Amsterdamse politiek
aan haar bewoners. Maarten Poorter
beaamt dat relevante informatie voor
politiek betrokken burgers doorgaans
moeilijk is te vinden op www.Amsterdam.nl. Het verdwijnen van de
eigen stadsdeelwebsites heeft het er
niet gemakkelijker op gemaakt. Met
de inhoud en frequentie van de eigen
maandelijkse krant van Amsterdam
kunnen politiek betrokken burgers al
evenmin moeilijk tevreden zijn.
‘Maar Rutger Groot Wassink is niet
voor niets wethouder van democratisering geworden. Ik verwacht van
hem veel nieuwe initiatieven om
burgers weer meer te betrekken bij de
stad, bij de keuzes die een stad moet
maken. Dat het goed informeren van
burgers daarbij voorop staat weet hij
als geen ander.’
Als we elkaar al bijna de hand geschud
hebben ten afscheid komt Maarten
Poorter nog met een laatste geruststellend antwoord: ‘We gaan dubbelgebruik stimuleren, maar de huidige
raadszaal van Oost wordt niet ontmanteld.’ Dat gerucht ging, en intensief
gebruiker van die zaal, Rode Loper op
School, was bang ook te moeten uitwijken naar de Stopera. #
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Pleidooi voor de trafokast
Tekst en fotografie: Herman Wals

Jarenlang hebben de ontwerpers van de
dienst Publieke Werken onze stad verrijkt met zorgvuldig vormgegeven bruggen en gebouwen. Gelukkig is er nog
heel veel van de uitgevoerde ontwerpen
bewaard gebleven. Het straatmeubilair
van de Amsterdamse School komt er
helaas minder goed vanaf, terwijl dat
toch ooit ontworpen is als onlosmakelijk
onderdeel van de publieke ruimte.
Afvalbakken, girobussen, abri’s, telefooncellen, brandmelders – ze zijn allemaal verdwenen. De laatste zichtbare
overblijfselen van deze rijke erfenis zijn
de onverwoestbare lantaarnpaal PW
24 (door Publieke Werken ontworpen
in 1924) en een enkele krul. En dan zijn
er nog de gietijzeren trafokasten van de
hand van de Amsterdamse Schoolarchitect Pieter Marnette. Die zijn tussen
1926 en 1928 in productie genomen en
werden tot in de jaren zeventig in de
stad geplaatst.

Amsterdam had een rijkdom aan prachtig straatmeubilair,
maar de originele girobussen en brandmelders zijn verdwenen. Nu dreigen ook de authentieke trafokasten voorgoed
afgevoerd te worden. Herman Wals vraagt om meer respect
voor onze erfenis.
Alleen een silhouet

Helaas worden de trafokasten van Marnette nu stilzwijgend uit het straatbeeld
verwijderd. Rond 2010 begon dat me op
te vallen en ben ik foto’s gaan maken
van hetgeen er nog over was. Dit jaar
heb ik dat rondje nog eens gemaakt
en moest constateren dat van de 644
trafokasten uit 2010 er inmiddels 103,
oftewel 16 procent, afgevoerd zijn door
Liander – dat zich als erfopvolger van
het GEB niet veel om de geschiedenis
van de stad lijkt te bekommeren. Een
sprekend voorbeeld is de kast op de
Wethouder Frankeweg, waar alleen nu
nog het silhouet op de muur te zien valt.

De historische trafokasten zijn te verdelen in vier hoofdtypen; het kleine, het
middelgrote en het grote model én het
zeldzaam geworden model uit de jaren
tien van de vorige eeuw. Van dat laatste
model is er sinds 2010 een verdwenen.
Er staan er nu nog 27 in Amsterdam.
Het Beukenplein bood plaats aan het
grootste model dat Marnette ontwierp,
maar die is daar bij de opknapbeurt van
het plein verwijderd. Van de 29 grote
kasten in de stad zijn er sinds 2010 vier
verdwenen.
Bij straatrenovaties en nieuwbouwpro-

jecten zijn verhoudingsgewijs de meeste
kleine kasten verwijderd. Van de 78
stuks zijn er nu 29 over. Gelukkig is het
zwierige ontwerp aan de Middenweg er
nog.
In absolute zin zijn vooral de middelgrote kasten zoals die van de Wethouder
Frankeweg uit het straatbeeld verdwenen. In 2010 waren er nog 407. Daarvan
zijn er nu nog 69 over.

Kwaliteit straatbeeld

Wat ervoor in de plaats komt stemt
droevig: grijze, non-descripte kastjes
die zich niets aantrekken van de al dan
niet monumentale omgeving waarin ze
geplaatst worden. Liander lijkt zich niet
te bekommeren om de rijke Amsterdamse traditie om fraai én functioneel
straatmeubilair te ontwerpen. Op z’n
minst zou het bedrijf een nieuwe kast
kunnen laten vervaardigen die goed in
het Amsterdamse straatbeeld past en
daar een verrijking van betekent. Wat
meer onderhoud in de vorm van een regelmatige schoonmaak- of schilderbeurt
van de huidige kasten zou trouwens ook
geen overbodige luxe zijn.
De trafokasten behoren tot de details die
mede de kwaliteit van het straatbeeld
bepalen. Daarom zou de gemeenteraad
moeten beschermen wat er nog van
over is. Tot nu toe heeft één kast van
de serie 1910, in de Langestraat, het tot
gemeentelijk monument gebracht. Breid
dat uit, zou ik zeggen, en ga met Liander
in gesprek over het behoud van deze
cultuurhistorische erfenis. #

Wethouder Frankeweg

Cornelis Drebbelweg

Beukenplein

Middenweg

Hoe gaat het verder met Villa des Roses?
Tekst: Ineke Vervoort | Fotografie: Frank Schoevaart

Deze zomer las u in Dwars
201 over Villa des Roses (pagina 6). Wij zijn een groep
gelijkgestemde ouderen die
met elkaar wil gaan wonen in
een wooncoöperatie om zo,
met behoud van privacy, gezelligheid, zorg en aandacht
te delen in de laatste levensfase. Ook was er aandacht
voor de gang van zaken rond
de verkoop van het pand
waar Villa des Roses haar oog
op had laten vallen.
Villa des Roses heeft meer tijd om de
groep geïnteresseerden uit te breiden
nu er nog geen datum bekend is over de
verkoop van het pand. Gelukkig ontvingen we veel positieve reacties op het
interview. Ons initiatief raakte kennelijk
een snaar. De huidige, ouder wordende
mens, herkent zijn/haar wensen in wat
wij vorm willen geven: een wooncoöperatie. Een wooncoöperatie is opgenomen in de woningwet herziening van
2015 en is een collectief van bewoners
die vergaand zelfbeheer voeren over de
woningen waarin zij wonen. Zij gaan
samen verantwoordelijkheid dragen en
taken uitvoeren. Het is een klein woon-

bedrijf voor en door bewoners zonder
winstoogmerk.

Samen beheer en onderhoud

Een wooncoöperatie kan collectief de
woningen kopen en verhuurt deze aan
de leden die samen het beheer uitvoeren. De woningen kunnen ook van een
corporatie (woningbouwvereniging)
zijn en blijven. De coöperatie neemt
dan als collectief het verhuur, beheer
en onderhoud over van de corporatie.
In het plan van Villa des Roses worden
deze twee vormen samengevoegd tot
een coöperatieve woonvorm die bestaat
uit vrije sector en sociale huurwoningen
waarvan we met elkaar het beheer en
onderhoud uitvoeren.
Nu we zo’n grote groep belangstellenden mogen verwelkomen, is het mogelijk om met elkaar de plannen verder uit
te werken. Het is lastig dat de gemeente
het pand verkoopt via een zogenaamde
tender of aanbesteding. Dat betekent dat
niemand voorkennis mag hebben over
de verkoopvoorwaarden voorafgaand
aan de verkoop. De geïnteresseerde partijen hebben vervolgens drie maanden
de tijd om een plan in te dienen en een
bod te doen. Daarna wordt gekozen uit
het beste plan en het hoogste bod.

Voorwaarden

Deze manier van verkopen levert een
probleem op voor burgerinitiatieven
als Villa des Roses. Om als wooninitia-

Villa des Roses hoopt onderdak te krijgen aan het Robert Koch Plantsoen

tief een gedegen en kansrijk plan in te
kunnen dienen zijn jaren van voorbereiding nodig. Een burgerinitiatief zoals
onze coöperatie moet zich kennis eigen
maken op gebieden als ledenwerving,
vergaderen, het groepsproces, financiering, bouwtekeningen, gesprekken met
een woningcorporatie en met architecten, de maatschappelijke bestemming
van het pand, duurzaam bouwen, presentaties, conferenties en overleg met
adviserende organen op het gebied van
wooncoöperaties zoals !Woon, Platform
31, en Cooplink.

De enige leidraad die we bij het maken
van onze plannen hadden was het advies van het stadsdeel over de bestemming van het pand dat in 2016 was
opgesteld in aansluiting op de buurtinspraakavond. Dat advies was bekrachtigd door de Centrale Stad. We gaan er
van uit en hopen er op dat de specifieke
voorwaarden in de tender overeenkomen met dat advies en dat onze plannen
daar dus helemaal in passen. #
Meer informatie: ivervoor@xs4all.nl
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Straten 7

Geleerden en straatnamen in de Watergraafsmeer, nr. 1

Carolus Linnaeus
Tekst: Robert van Andel | Fotografie: Frank Schoevaart

Rondneuzend In het Gemeentearchief naar informatie over de buurten in de Watergraafsmeer
kun je tegenkomen dat je via de ‘geleerdenwijk’ over de Archimedesweg of Kruislaan bij het
Science Park komt. De geleerden vernoemd langs de toegangswegen tot Science Park stimuleren
zo dus als het ware tot wetenschap, een mooi gegeven!
De situatie is min of meer toevallig ontstaan met de recente stichting van het
Science Park. Ten tijde van de vernoeming van geleerden in de straatnamen
van de buurten van de Watergraafsmeer meer dan 50 tot soms wel 100
jaar en zelfs nog langer geleden was
dat nog helemaal niet aan de orde.

Verwarring uitbannen
Vernoeming van personen in straatnamen door de lokale overheid is een
gewoonte die in de 19de eeuw opgekomen is om allerlei verwarring uit te
bannen. Contacten over grotere afstanden, dankzij snellere verkeersvormen
als trein en tram, werden alsmaar
gewoner. En zo, toen iedere school aan
de ‘Schoolstraat’ lag, betekende ‘Schoolstraat’ niets meer als adres.
Inmiddels is met de introductie van
de postcode ver in de 20ste eeuw de
ordenende functie van straatnamen
weer minder belangrijk geworden.
Maar gelukkig speelt rond naamgeving
nog meer dan functionaliteit. Vergelijk
hoe in de persoonlijke sfeer vernoemen
vaak de aanzet is tot een bijzondere
relatie tussen vernoemde en naamgenoot. Bovendien ontstaat al snel na
de vernoeming - als het goed is - een
verzelfstandiging van de jonge naamdrager: de naam wordt helemaal eigen
aan haar of hem. De vernoeming is dan
meer een toegift naast de eigen verworven identiteit.

damse straatnamen en hun betekenis’.
Hij sloot zijn voorwoord af met de zin:
‘En de fijnproever, die zijn stad liefheeft, zal uit deze korte aaneenrijging
van koel-zakelijke inlichtingen alras
met trillende neusvleugels de geur van
het leven, gansch het beweeglijk en
schilderachtig beeld der Amsterdamsche straat opsnuiven.’
De inspiratie voor de verhaallijnen in
stukjes in Dwars over ‘Geleerden en
straatnamen in de Watergraafsmeer’
moet komen uit opmerkelijke verbanden tussen de vernoemingen, de levens
en de prestaties van de vernoemde geleerden. Tijdens virtuele wandelingen
komen die verhalen aan de orde.

op wisselkoortsen/malaria. Hij maakte
kennis met beroemdheden als de arts
en hoogleraar geneeskunde te Leiden
Herman Boerhave*. En hij raakte bevriend met Johannes Burman*, een vermogende arts/botanicus, die woonde
aan de Keizersgracht en die een buiten
bezat bij de kruising van – in de toen
geldende spelling – de Middenwech en
de Kruiswech. In 1738 keerde hij terug
naar Zweden om zich daar als arts te
vestigen en om dankzij zijn verworven
status nu te kunnen trouwen met Sara
Lisa, wat ze al jaren op het oog hadden.
Een groot deel van zijn verblijf in Nederland was hij in dienst als botanicus
bij de steenrijke Amsterdamse bankier

breekt in het midden van de 19de eeuw
een sterke drang door om Linnaeus
te vernoemen. Dat loopt min of meer
parallel aan de stichting van een école
d’horticulture/tuinbouwschool op
‘Frankendaal’ door de Societé Royale
d’Horticulture ‘Linnaeus’.
Verder lopend langs de Linnaeusstraat
vindt deze eerste vernoeming weerklank in de naamgeving van de Linnaeuschool voor basisonderwijs aan
de derde Oosterparkstraat en aan de
overzijde in de naam van de apotheek,
Linnaeusapotheek; een arts/botanicus
past wel heel goed als naamgever van
een apotheek.

Teslatoren
Tijdens onze wandeling blijken in
totaal 7 straatnamen te verwijzen naar
Linnaeus: de Linnaeusstraat, het
Linnaeusplantsoen (langs het spoor bij
politiebureau Linnaeusstraat) en de
Linnaeuskade bij het binnengaan van
de Meer. Vervolgens Linnaeuspad,
Linnaeusdwarsstraat en Linnaeushof

Identiteit
Ook bij vernoeming van straten speelt
dit fenomeen. De straat in al zijn aspecten raakt onlosmakelijk verbonden met
de straatnaam en als geheel verkrijgt
dit een zekere identiteit en de naamgever verdwijnt soms zelfs helemaal naar
de achtergrond.
De hierboven aangehaalde situatie
rond de toegangswegen tot het Science
Park is echter, een mooi voorbeeld van
een situatie waarin de toegift van de
naamgeving plots bijzonder goed uitpakt en een sterk verhaal wordt.
In A’dam-Oost en vooral in de Watergraafsmeer zijn vele tientallen geleerden vernoemd in straatnamen. Sommige namen roepen bij velen gemakkelijk
algemeen bekende associaties op.
Denk maar aan Linnaeus – over wie zo
dadelijk veel meer – als de botanicus
die het plantenrijk ordende, terwijl bij
veel andere straten de vernoeming – als
die al een vraag oproept – niet verder
dan een vraagteken komt. Wie was
bijvoorbeeld Biot, de naamgever van
de Biothof?

Geur opsnuiven
Nieuwsgierigheid naar en ontdekken
van de toegiften die in al die vernoemingen – bekend of raadselachtig
– schuilgaan, kunnen we zien als een
eenvoudige vorm van wetenschapsgeschiedenis en daar valt plezier aan te
beleven.
In de jaren dertig van de vorige eeuw
is dit al prachtig verwoord door de
toenmalige stadsarchivaris van Amsterdam, de heer A. Le Cosquino de Bussy
aan het slot van zijn voorwoord in het
boekje van J.J.J. Louët Feisser, ’Amster-

De Linnaeusparkweg

De eerste
En nu ter zake. In deze eerste aflevering van ‘Geleerden en straatnamen in
de Watergraafsmeer’ gaat de aandacht
naar de veruit het meest in het oog
springende vernoeming en dat betreft
Carolus Linnaeus. Tijdens zijn leven
van 1707-1778 werd hij een in heel
Europa beroemde en geëerde Zweedse
arts/botanicus. Zijn roem berust op zijn
in de wetenschappelijke taal van die
tijd, het Latijn, gepubliceerde geschriften: Genera Plantarum, Systema Naturae en Species Plantarum. De door hem
gehanteerde tweeledige indeling naar
geslacht en soort van het planten- en
dierenrijk geldt nog steeds als de basis
waarop in de biologie namen gegeven
worden.

Middenwech
Als brilliante zeer ambitieuze jonge
man kwam hij in 1735 naar Nederland
na zijn geneeskunde studie in Lund
(Zweden). Aan de universiteit van
Harderwijk promoveerde Linnaeus

Clifford die een groot, nu nog bestaand
buiten met botanische tuin en bibliotheek bezat: ‘De Hartenkamp’ in Heemstede. Daar vlakbij is nu een bekende
speeltuin naar Linnaeus vernoemd: ‘de
Linnaeushof’.
In Nederland zal hij zeker een aantal
maal ‘Middenmeer’ bezocht hebben, als
vriend van Burman en voor plantenkundige studie.

Apotheek
Bij de aanvang van onze virtuele wandeling stellen wij ons een beeld voor:
Johannes Burman en zijn vriend Carl
von Linne (zelfgekozen achternaam
die verwijst naar de lindeboom voor
zijn ouderlijk huis, later ‘gelatiniseerd’
tot Carolus Linnaeus) reizen per koets
vanaf de Keizersgracht door de Muiderpoort over wat toen nog de Oeterwalerstraat heette naar zijn botanische tuin
en buitenhuis, ‘Middenmeer’.
Het is bijzonder dat meer dan 200 jaar
later de Oeterwalerstraat omgedoopt
wordt tot Linnaeusstraat. Kennelijk

alle uitkomend op de Middenweg. En
de Linnaeusparkweg.
De drang Linnaeus te vernoemen heeft
zich nog verder uitgebreid. Aan de
Middenweg vinden we al weer vele
jaren de zeer gewaardeerde Linnaeus
boekhandel. Maar de eerste vernoeming van Linnaeus in de Watergraafsmeer blijft verbonden met de MBO
tuinbouwschool ‘Linnaeus’ van het
Wellantcollege.
Via de ‘Hipsekripse’, de lokale naam
van de Linnaeusdwarsstraat lopen
we naar de Linnaeusparkweg, wellicht de mooiste straat die de naam
van Linnaeus draagt. We wandelen
tot aan de Kruislaan en bedenken dat
‘Middenmeer’gelegen was waar nu de
Teslatoren staat en stellen ons de aankomst van Carl von Linné en Johannes
Burman op het buiten voor. #
* Johannes Burman en Herman Boerhave zijn
beiden ook in een straat in Oost vernoemd,
opzij van de Wibautstraat in de Weesperzijdestrook en Oosterparkbuurt.
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Een huis vol verzamelaars
Tekst: Hella de Groot | Fotografie: Elspeth Diederix

Op 23 september opent in Huize Frankendael de expositie The Image of a Private Collection.
De tentoonstelling omvat fotowerken van onder anderen Elspeth Diederix, Misha de Ridder,
August Sander en Jan Dibbets, alle afkomstig uit de privécollecties van kunstverzamelaars die
zijn aangesloten zijn bij Young Collectors Circle. Huize Frankendael heeft altijd een warme band
met de kunsten gehad, één van haar eerste bewoners was een verwoed verzamelaar...
Om de drukte en de stank van de stad
te ontvluchten verbleef kunstverzamelaar en mecenas Jan Gildemeester
Jansz. (1644-1699) in de zomermaanden
in Huize Frankendael. De welvarende
Amsterdammer wendde zijn (door
zijn vader vergaarde) fortuin aan om
een omvangrijke kunstcollectie aan te
leggen met werken van Rembrandt,
Hobbema, Rubens en Jan Steen – ook
de prachtige zwaan van Jan Asselijn die
nu in het Rijksmuseum hangt was ooit
in zijn bezit. Daarnaast was Gildemeester mecenas voor schilders als Adriaan
de Lelie. De topstukken uit zijn collectie
bracht Jan Gildemeester Jansz. onder
in een speciaal daartoe verworven
pand aan de Herengracht, een kleinere
selectie hing in Huize Frankendael. En
deze maanden krijgen de schilderijen
van vroeger, gezelschap van fotowerken van leden van Young Collectors
Circle, een platform dat (beginnende)
kunstverzamelaars wil informeren en
inspireren.

De tentoonstelling bij Huize Frankendael ziet Nienke van der Wal als een
mooie erkenning voor het werk van de
kunstenaars en hun verzamelaars – en
van Young Collectors Circle. De meeste
verzamelaars reageerden enthousiast
toen Nienke hen via de mail polste of
ze een werk wilden afstaan voor de
expositie, maar sommigen waren terughoudend: ‘De reden dat iemand een
bepaald werk aanschaft is heel persoonlijk, niet iedereen wil dat delen.’

De wanden van Misha

Natuur
De natuur om Huize Frankendael
krijgt een belangrijke rol, wist curator
Julia Mullié (24) meteen toen zij werd
uitgenodigd om de expositie samen
te stellen. Julia Mullié, die zelf kunst
verzamelt en geregeld gastspreker is
op bijeenkomsten van Young Collectors Circle, selecteerde voor de gang
naar de tuinkamer bijvoorbeeld een
foto van Sanne Peper die de overweldigende natuur oproept, terwijl Misha
de Ridder met Bergwald in een andere
ruimte refereert aan de rust en schone
lucht waar Jan Gildemeester in de
zomermaanden behoefte aan gehad
zal hebben. Maar zelfs in de tuinkamer boven – met fraai uitzicht over
de tuin van Huize Frankendael – blijft
de drukte van de stad voelbaar met
urbane portretten van August Sander
en Eva Besnyö.

‘Ecosysteem’
The Image of a Private Collection is de
eerste expositie in Huize Frankendael
waarbij werken van verschillende verzamelaars te zien zijn. Wat hen bindt
is dat ze lid zijn van Young Collectors
Circle, een initiatief van Nienke van der
Wal (‘ik ben nog nét 39’), als freelance
kunstadviseur werkzaam in de cultuursector. Van jongs af aan is kunst

rijk?’ ‘O, zeker!’ klinkt het hartelijk aan
de andere kant van de lijn en Nienke
vervolgt: ‘Je hoeft écht niet rijk te zijn
om lid te zijn van Young Collectors
Circle en ook niet piepjong. Dat ‘young’
in onze naam slaat vooral op het beginnen als verzamelaar. Er is geen ballotage en we eisen ook niet van leden dat
ze kunst kopen, maar we voorzien wél
specifiek in de behoefte aan kennis op
verzamelgebied, daarin verschillen we
van een kunstvereniging.’

Fire Still Life (2004) van Elspeth Diederix is te zien op de expositie

haar passie, maar om die passie om te
zetten in een verzameling is een stap
waar je wel wat praktische hulp bij
kunt gebruiken, ondervond zij toen ze
zelf begon met verzamelen. Een ‘crash
course’ Verzamelen is standaard opgenomen in het programma van Young
Collectors Circle, verder organiseert de
vereniging bezoeken aan galeries, kunstenaarsateliers en kunstbeurzen. Het
aankopen van werk van vooral jonge
kunstenaars acht Nienke van der Wal
essentieel voor wat zij het ‘ecosysteem
van de kunsten’ noemt: ‘Jonge kunstenaars verwerven dankzij verzamelaars

‘Je hoeft écht niet
rijk te zijn om lid
te zijn van Young
Collectors Circle en
ook niet piepjong’
inkomen en bekendheid, lang voordat ze door kunstinstituten ontdekt
worden. En een beginnend verzamelaar kan voor een relatief bescheiden
bedrag een mooi werk verwerven. Er
zijn veel kunstpareltjes te vinden, wij
bieden met Young Collectors Circle een
handreiking om ze te ontdekken.’

Geen ballotage
Als een verzamelaar een werk koopt
via een galerie, dan krijgt Young Collectors Circle daar geen commissie
voor. Als organisatie is Young Collectors Circle onafhankelijk, de vereniging
‘leeft’ van de abonnementsgelden (95
euro jaarlijks per lid). De organisatie
telt – twee jaar na haar oprichting –
ruim vierhonderd leden met wekelijks
een nieuwe aanmelding. De leden zijn
overwegend vrouw, hoogopgeleid, tussen de dertig en veertig jaar, hetgeen
schrijfster dezes tot de vraag brengt:
‘Is het mogelijk om lid te worden als
je, pak ’m beet, 51 bent en niet enorm

Emma van der Minne (31) is één van
die leden die enthousiast reageerde op
het verzoek om werk uit te lenen voor
de expositie. Ze staat voor de duur van
de tentoonstelling twee werken af van
Misha de Ridder, Falaise IV en X.
‘Ik ben erg benieuwd hoe het komt
te hangen in een publieke ruimte als
Huize Frankendael’, zegt Emma. In de
lichte woonkamer van haar appartement in de Oosterparkbuurt hangen de
twee fotowerken van Mischa de Ridder
fraai complementair naast elkaar –
niet boven maar náást de bank en ver
buiten het zonlicht. De fotowerken
tonen op bijna abstracte wijze delen
van rotswanden, de één rood, de ander
grijs. Emma was er verliefd op zodra
ze het werk in de galerie zag. ‘Wat ik
zo mooi vind van dat grijs’ mijmert ze
hardop, ‘het grijs van Mischa de Ridder
ís niet grijs, er zit veel nuance en diepte
in. Die wanden doen me denken aan
de rotslandschappen waar ik doorheen
loop als ik een bergwandeling maak,
het voelt vertrouwd.’
De twee werken van De Ridder waren
Emma’s eerste aankopen. Emma weet
niet of ze echt een verzamelaar is, wel
heeft ze inmiddels al meerdere werken van verschillende kunstenaars
verworven. Daarbij put ze graag uit
de kennis en ervaring die ze via Young
Collectors Circle opdoet: ‘Als je een tafel
wilt kopen ga je naar een meubelzaak,
maar er is geen echte winkel voor als je
kunst wilt kopen. Het barst in Amsterdam van de galeries, je weet alleen niet
precies waar je moet beginnen.’ Interesse in kunst heeft de advocaat altijd
gehad, maar met een fulltime baan is
de tijd om gericht naar kunst te zoeken
beperkt. Via een gallery tour van Young
Collectors Circle gedurende Amsterdam
Art Weekend bezocht ze galerie Juliette
Jongma. Later ontdekte Emma via de
website van deze galerie de Misha de
Ridders. En de volgende aankoop staat
alweer gepland. Haar ogen blijven
hangen op de lege plek boven de bank.
Er is ruimte en ze glimlacht. #
Iedereen is welkom om de opening van
de expositie The Image of a Private
Collection bij te wonen op 23 september
om 15.30 uur. De expositie duurt tot
en met 2 december. De expositie is vrij
toegankelijk op de zondag, om 12.00
uur start een rondleiding (gratis). In het
kader van de expositie organiseert Huize
Frankendael samen met Young Collectors
Circle diverse activiteiten, ga naar de
website www.huizefrankendael.nl/kunst
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Drankkegelbode
Tekst: Méland Langeveld | Illustratie: Judith

De bel gaat, ik vraag via de intercom wie
daar is?
‘Gerechtsbode, heb ’n stuk waarvoor
getekend mot worde,’ hoor ik iemand
mompelen.
Ik loop de trappen af, en bedenk me dat
we dan toch bij de rechter op het matje
moet komen…
Voor de deur staat een man die ik herken als een alcoholist die vaak dronken
in het Oosterpark rondhangt. Hoe kan
deze man in godsnaam bode bij de
rechtbank zijn?
De man kijkt me schaapachtig aan: ‘Ben
u de heer Langeveld?’ Een flinke damp
alcohol lift vrolijk met zijn vraag mee.
‘Ja.’
‘En is u voornaam Méland?’
Ik knik instemmend, en ben verbaasd
dat hij m’n voornaam juist uitspreekt.

Daar wordt in de regel nogal wat mee
gehaspeld.
‘Heb ’n gerechtelijk bevel van de rechtbank. Zet u hier naam en handtekening.’
Hij wijst op een vel vol met letters, dat
ligt te trillen in zijn hand.
Ik vertrouw dit zaakje toch niet helemaal, want wat moet die zuiplap met
mijn gegevens… Maar kennelijk ziet hij
mijn vertwijfeling.
‘Ja normaal heb ik ’n uniform an, ’t is
me vandaag effe te warm,’ lacht-ie wat
dommig.
Ik teken daar waar hij wijst, en zeg
tegen hem: ‘Krijg ik dan nu die brief.’
Het komt er nogal dwingend uit, want ik
weet bij god niet waar ik mijn handtekening onder heb gezet. Zonder een
leesbril ben ik een analfabeet in geletterd landschap.
‘Ja, mot ’t toch effe afscheuren,’ antwoordt hij kregelig.
Er wordt tegenwoordig toch ook maar
wat uit de kast gerukt en in een baan
geplugd.

Bovengekomen scheur ik de enveloppe
open. Het is zo’n zelfde enveloppe
–alleen een paar maten groter –
als waar je je pincode van
de bankpas per post meekrijgt: zo quasi geheim, om je
het gevoel te geven dat deze brief
werkelijk niet te kraken valt.
Het betreft een ‘oproeping verdachte
na ingesteld verzet’, zoals het onderwerp in het briefhoofd vermeldt. Ik voel
me bij het woord ‘verdachte’ direct al
een halve crimineel…
‘Aan u is het navolgende ten laste gelegd: hij, op of omstreeks 9 april 2016,
te Amsterdam, als eigenaar of houder
van een hond, welke zich bevond op
en/of in de omgeving van de Andreas
Bonnstraat, althans op en/of aan een
weg, niet aan zijn verplichting heeft
voldaan ervoor te zorgen dat die hond
was aangelijnd.’
We moeten dan eindelijk samen voor de
rechter verschijnen, ruim twee jaar nadat we een bekeuring kregen van onze
stalker: een doorgewinterde, uitermate
fanatieke gemeentelijke handhaver van het type dat onder
een fout regime, zonder enige
scrupules je beul wordt.
De lange, magere man – stijfjes en strak
in het uniform – liep ons bijna een jaar
te stalken met maar één doel: ons op
heterdaad betrappen. Onlangs zei een
van mijn hondenvriendinnen nog het
volgende over hem: ‘Is het je weleens
opgevallen dat die lange net iets korter
is dan jou; dat moet ongetwijfeld z’n
frustratie zijn, en de reden dat-ie je op
de bon heeft geslingerd!’
Maar Roos en ik gaan naar de rechter,
en Roos zal de rechter laten zien dat ze
keurig onder appèl aan voet met haar

Benauwd

Het lange stilzitten maakt hun benen
stram en hun billen gevoelloos. Hij tuurt
door het verduisterde raam naar buiten.
Zijn camera ligt naast hem. Een korte
ruk aan zijn mouw doet hem opschrikken. Zijn elleboog raakt de camera,
die hij ternauwernood op kan vangen.
Doodstil blijven ze zitten. Wanneer er
buiten geen gerucht te horen is, laat hij
langzaam zijn adem ontsnappen en legt
zijn camera weer op zijn plaats. Zijn
collega trekt nogmaals aan zijn mouw
en overhandigt hem een lauw flesje
water en zijn broodtrommel. Hij draait
de dop los en drinkt in een paar slokken het halve flesje leeg. Dan bekijkt hij

(wordt vervolgd)
Meer ‘Onalledaags’ en aanverwante
verhalen lezen:
www.melandlangeveld.com

Uit de andere auto stapt een man. Hij
loopt snel in hun richting. Plots trekt hij
in één beweging een bivakmuts voor
zijn gezicht.
Hij laat zijn camera zakken. Wanneer
de man met de bivakmuts hun busje
nadert en een kalasjnikov heft, laat hij
zich op de bodem van het busje vallen.
Dan barst de hel los. Zijn collega valt
naast hem. De cameralens versplintert.
Een regen van kogels doorzeeft de auto
naast hen. Misschien tien seconden,
dan is het doodstil. Hij hoort iemand
wegrennen over het asfalt. In de verte
blaft een hond.

Tekst: Melissa Plomp |
Fotografie: Ruud Meijer

De hitte drukt zwaar op ze neer. Uren
zijn verstreken sinds ze in de beschutting van het ochtendschemer in het
transportbusje geklommen zijn. De
eerste uren was er nauwelijks beweging
langs de buitenrand van Amsteldorp.
Boven de voetbalvelden en de speeltuin
dreef een lichte nevel, waarvan flarden
soms langs de geparkeerde auto’s trokken.
Het wordt steeds benauwder in de laadruimte. Ze hebben vroege joggers zien
passeren, mensen die hun hond uitlaten. Een wandelaar ritst naast het busje
zijn broek open. Zijn urine klatert onder
de bus, waar luchtgaten in zijn geboord.
De ammoniaklucht dringt door de gaten
hun benauwde schuilplaats binnen.

baas – als een volwassen meid – kan
lopen, en dat we daarmee een geestelijke lijn met elkaar hebben, en daarmee
‘aangelijnd’ door het leven gaan. Want
deze poppenkastvoorstelling willen we
beiden niet missen… #

zuchtend de slappe boterhammen. De
ham slaat donker uit en op de plakken
kaas staan druppels zweet. Hij neemt
een paar happen, legt de half opgegeten
boterham terug in de broodtrommel en
doet hem dicht. De spanning maakt hem
misselijk.
Zijn oortje kraakt. ‘Onze man nadert
jullie.’ Zijn collega knikt hem toe. Snel
gaan ze rechter op zitten, schuiven alles wat lawaai kan maken aan de kant
en brengen de camera en afluisterapparatuur in positie. De dure auto rijdt
langzaam de parkeerplaats op. Zoekend
naar een goede plek. Precies naast het
busje draait hij een parkeervak in.

Hij steekt zijn duim op naar zijn collega.
Zo kunnen ze de beoogde ontmoeting
perfect vastleggen.
Achter het stuur van de dure auto is het
corpulente lichaam van de crimineel
te onderscheiden. Hij bekijkt zo te zien
een komisch filmpje op zijn telefoon.
Lachsalvo’s dringen tot hen door en
door de zoeker van de camera kan hij de
dikke buik achter het stuur op en neer
zien gaan.
Een auto komt langzaam aanrijden. Aan
het begin van de parkeerplaats stopt hij.
De man naast hen kijkt even op, maar
het is niet de auto waar hij op wacht.
Zijn telefoon eist zijn aandacht weer op.

Hij schudt aan zijn collega. ‘Ben je in
orde?’ fluistert hij. Zijn collega draait
zich om en knikt. Langzaam komen
ze overeind. Hij zoekt zijn portofoon.
‘Shit!’ zegt zijn collega. Hij kijkt op. De
man met de kalasjnikov komt terug en
richt. Een tweede salvo verscheurt de
ochtend. Kogels vliegen door de wanden van de bus. Ze liggen doodstil op de
bodem, hun handen over hun hoofd.
Na wat een eeuwigheid lijkt te duren,
horen ze een autoportier dichtslaan en
een auto met gierende banden wegrijden. Ze kruipen voorzichtig rechtop.
De zon schijnt naar binnen door de
kogelgaten. In de auto naast hen klinkt
door de kapotgeschoten ruiten zacht het
geluid van een filmpje. #
NB: Dit verhaal is losjes gebaseerd op
een waargebeurde liquidatie, maar
geeft geenszins de werkelijke feiten
weer.
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Poppentheater Koos
Kneus
Elke zondag en woensdag
Poppenkast op het Iepenplein,
reserveren en meer informatie
www.kooskneus.nl. Vrolijke voorstellingen met schminken en verkleedkleren, drankje en koek, ook
voor verjaardagsfeestjes. Entree: €
8,- p.p., met stadspas € 6,- p.p.
Programma op zondagen 16, 23
en 30 sept, 7, 14, 21 en 28 okt:
10.30: Feest voor Flapoor (2-4 jr)
12.00: Op bezoek bij Dokter Bril,
poppendokter (2-4 jr)

Zomerfeest SP
5 en 12 okt, 2, 16, 23 en 30 nov
20.15:
Terugkeer succesvol Engels theater: Blackadder part 2 – BadhuisInternational
Tot 30 sept is het mogelijk, speciaal voor Dwarslezers, een reductie
van 5 euro te bemachtigen door
een mail te sturen naar badhuistheater@gmail.com.
za 20 okt 20.00:

DWARS DOOR DE BUURT

Talkshow Dwars door Oost in de
Jungle
za 6 okt 11.00 – 14.00:
Safari Stadslandbouw
za 6 okt 20.00 – 01.00:
Nataraj party
zo 14 okt 16.00 – 18.00:
Singing Sunday Zangsessie
ma 22, wo 24 en vr 26 okt 12.00
– 14.00:
Kinderworkshops in de vakantie
Zie verder www.jungle.amsterdam

Spreekuur Samenspraak
elke do oneven week, 27 sept,
11 en 25 okt:
www.leefenleer.nl: Leesclub Makkelijk Lezen
27 sept en 18 okt 17.00 – 18.00:
OBA Live met Theodor Holman
9 okt 15.00 – 16.00:
Kinderboekenweek Milja Praagman
za 13 en 28 okt 10.00 – 10.45:
Boekstart Babyhuiskamer (0-2 jr)
za 13 en 28 okt 11.00 – 12.00:
Boekstart Peuterhuiskamer (2-4 jr)
za 13 okt 14.30 – 16.00:
Op de Stip (buurtparlement)
Meer info: www.oba.nl

OBA Linnaeus

Op bezoek bij Dokter Bril
14.00: Ridder Roeland is bang
voor spinnen! (4-8 jr)
Het middagprogramma duurt van
14.00 tot 16.00 uur!
Programma op woensdagen 19
en 26 sept, 3, 10, 17, 24 en 31
okt:
14.00: De zeerovers en de zeemeermin; een onderwaterverhaal!
(4-8 jr)
Het middagprogramma duurt van
14.00 tot 16.00 uur!

Oostblok
vr 14 sept 20.30 en za 15 sept
16.30:
Fringe: De Zilveren Draad – Gita
Hacham
vr 14 sept 18.00 en za 15 sept
19.00:
Fringe: pygmalion_off – Trans//
missie
zo 16 sept 15.00:
NTF Jong: Anansi en de nieuwe
wereld – Blokland & Blachman (4+)
do 27 en vr 28 sept 20.00:
Antigone on Antigone – Theandric
za 29 sept 16.00:
Eendje – Kim van Zeben (6+)
wo 3 okt 14.30:
VaarWel – Malou van Sluis (2+)
zo 14 okt 15.00:
Wat is er mis met mijn vis – KRIJT (3+)
wo 17 okt 11.00 en 15.00:
Stip it – Cie sQueezz (2+)
vr 19 okt 20.30:
De rode klauw – Theater Rast
zo 28 okt 15.00:
WC-Monster – Lefkop (5+)
Zie verder www.oostblok.nl

Badhuistheater
vr 14 sept 20.00:
Film: wereldpremière van Forget
to Die, van Mike Lasoff
za 15 sept 20.00:
Dansen In Oost: ‘Alive and Kicking’
do 20 sept 18.00 – 20.00:

Uit Blackadder Part 2
Dansen In Oost: ‘Alive and Kicking’
Zie verder www.badhuistheater.nl

Jungle Amsterdam
elke vr 10.00 – 12.00:
Infopunt duurzaamheid
elke ma 20.30 – 01.00:
Kizomb Evolution Dance & Ecofood
Danslessen en aansluitend dj’s
elke di 19.30 – 21.30:
5Rhythms dansworkshop
Info en aanmelding: jaikwildansen@gmail.com
elke do 09.30 – 11.00:
Voor alle moeders in de Dapperbuurt
Gezellige koffie / thee ochtend
met info en kleine workshops
(niet in vakanties)
zo 16 sept 16.30 – 17.30:
Singing Circle
zo 16 sept 19.30 – 20.00:
Fringe: Still moving
za 22 sept 11.00 – 18.00:
Dapper burendag
za 22 sept 20.00 – 01.00:
Nataraj party met DJ Iradi &
friends
wo 26 sept 19.30 – 22.00:
Natuurmonumenten Amsterdam
do 27 sept 20.00 – 22.00:
Jungle Café: Energietransitie grote
projecten
vr 28 sept 22.00 – 03.00:
Tropenkolder Dance Night
zo 30 sept 15.00 – 17.00:
Steentje eruit Plantje erin actie
zo 30 sept 20.00 – 01.00:
Amsterdam Lindy Exchange
wo 3 okt 11.00 – 14.00:
Vrouwenfeest met workshop
eerste 1000 dagen, met Linda
Leijdekker
wo 3 okt 20.00 – 22.00:

Tropenmuseum
---TENTOONSTELLINGEN--t/m 6 jan 2019:
Fashion Cities Africa
t/m 3 maart 2019:
ZieZo Marokko – Reis mee met
Esmaa, Fatima, Nasrdin en Yousef
vanaf 28 sept:
Cool Japan
altijd te zien:
Things That Matter
altijd te zien:
Indonesië
altijd te zien:
Heden van het slavernijverleden
---ACTIVITEITEN--elk weekend en elke dag in de
schoolvakantie familiereis om
11.00, 11.30, 12.00 en 13.00 en
juniorreis om 14.30:
Doe-tentoonstelling Ziezo Marokko – Reis mee met Esmaa, Fatima,
Nasdrin en Yousef (vanaf 6 jr)
zo 16, 23 en 30 sept, 7, 14 en 21

Q-Factory
di 18 sept 20.00:
Countdown Café: o.a. T-99
do 20 sept 5 juli 20.30:
Q-Cinema: Pink Floyd – The Wall
zo 23 sept 16.00:
DVL – The Hoax & Guy Forsyth
di 25 sept 20.00:
Countdown Café: Paardekooper /
Meryn Bevelander Band
do 27 sept 21.00:
Everlast presents Whitey Ford’s
House of Pain
do 27 sept 21.00:

Gino Vannelli
okt 13.00 – 15.00:
Foodtour Javakwartier
7, 14, 21 en 28 okt 14.00 – 15.00:
Rondleiding Heden van het slavernijverleden: Black Achievement
Month
Meer info: www.tropenmuseum.nl

OBA Javaplein

Wat is er mis met mijn vis?

elke wo 15.00 – 15.30:
Voorlezen (4-7 jr)
di 2 okt 10.45 – 11.45:
Voorlezen in het Turks voor
ouderen
Elke 1e dinsdag van de maand
do 4 okt 15.30 – 17.00:
Kinderschrijfcafé (9+), met Renée
en Eva Kelder
vr 12 okt 10.30 – 12.00:
English Spoken: Tom Wolfe
za 20 okt 11.00 – 13.30 en 14.30
– 17.00:
Schrijfcafé voor volwassenen, met
Renée en Eva Kelder
za 20 okt 14.30:
De Literaire Karavaan
do 26 okt 10.00 – 12.00:
Tablet Café
Elke 4e donderdag van de maand
Meer info: www.oba.nl

elke di 14.00 – 17.00:
www.leefenleer.nl: Kom naar het
oefenspreekuur
elke di 14.00 – 17.00:
Spreekuur Taalconsulent
elke di en do 14.30 – 17.30:
StudieMax in de OBA (bijles en
huiswerkbegeleiding 6-12 jr)
elke wo 15.00 – 15.45:
Voorlezen en knutselen (3-7 jr)
elke vr 10.00 - 12.00:

Holy Wave + Jellephant & The
Phantoms
vr 28 sept 20.00:
Pubquiz
za 29 sept 21.00 – 03.00:
40UP Jubileumeditie
za 29 sept 20.30:
The RUSHians
za 29 sept 21.00:
Leo Sayer
di 2 okt 20.30:
Juiceboxxx
do 4 okt 20.30:
Q-Cinema: The Rocky Horror
Picture Show
vr 5 okt 20.30:
Fleetwood Mac by The Cosmic
Carnival
za 6 okt 20.00:
Indopop (various)
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Adressen
Poppentheater Koos Kneus
Iepenplein 40 hoek
Reserveren: 020-6928532
www.kooskneus.nl
Badhuistheater
Boerhaaveplein 28
www.badhuistheater.nl
badhuistheater@gmail.com
OBA Javaplein
Javaplein 2
020-6681565
javaplein@oaba.nl
OBA Linnaeus
Linnaeusstraat 44
020-6940773
linnaeus@oba.nl
Oostblok
Sajetplein 29
020-6654568.
www.oostblok.nl
Tropenmuseum
Linnaeusstraat 2
020 5688200
www.tropenmuseum.nl
Q-Factory
Atlantisplein 1
www.q-factory-amsterdam.nl
Tugela 85
Tugelaweg 85
www.tugela85.nl
Huize Frankendael,
Middenweg 72,
tel. 020-4233930,
www.frankendaelfoundationl.nl
Jungle Amsterdam,
Tweede van Swindenstraat
26, 020-7373326, www.jungle.
amsterdam

wo 10 okt 20.00:
FAQ Popquiz
za 13 okt 20.30:
Gino Vannelli
[foto / onderschrift: Gino Vannelli]
wo 17 okt 23.00 – 06.00:
ADE: Oliver Heldens presents
Heldeep
vr 19 okt 23.00 – 06.00:
ADE: Lucas & Steve Skyline Sessions
za 20 okt 12.00 – 18.00:
ADE: Revealed Day Conference
za 20 okt 22.00 – 06.00:
ADE: Revealed Night
wo 24 okt 20.00:
David Luning (americana)
do 25 okt 20.30:
KOTA The Friend (hiphop)
vr 26 okt 20.00:
Pubquiz
vr 26 okt 21.00:
The Bones of J.R. Jones
za 27 okt 21.00:
FEWS
za 27 okt 22.00 – 06.00:
Ouwe Stijl Is Botergeil
Zie voor prijzen en meer info:
www.q-factory-amsterdam.nl

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

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

Verloren been
Tekst, gedicht en fotografie: Méland Langeveld

In de reeks Sculpturen van Oost het metershoge been, met de
titel ‘Noch einmal’. Het is van Henk Visch en staat aan de Polderweg, langs het spoor, schuin tegenover bierbrouwerij Poesiat & Kater. Het been is daar eind juni 2018 geplaatst.
‘Noch einmal’ met deze afmeting is in
2011 in opdracht van woningcorporatie Ymere gemaakt. Sinds 1990 maakt
Visch al benen met de toepasselijke titel
‘Noch einmal’. De eerste, een goudkleurige van 101 cm hoog, geeft hij als
bijschrift unlimited edition, 1990 -. Het
exemplaar in groengrijs gepatineerd
brons dat nu aan de Polderweg staat, is
aanvankelijk bestemd voor een woonwijk in Haarlem maar komt daar nooit
te staan. Het gaat eerst naar Amersfoort en loopt daarna toepasselijk door
naar Duitsland.
Dit been is het grootste dat Visch tot
nu toe heeft gemaakt, bijna zes meter
hoog, en heeft nu een permanente
plek in Oostpoort gekregen, tegenover
woningen van Ymere.

mijn beelden staan op een voet of steunen ergens op. Het staan zoals je zelf
ook staat en be-staat. Voeten waarmee
je op de bodem staat, nee, niet op de
bodem, op de aarde.’
In een e-mail aan Geheugen van Oost

schrijft hij: ‘Het been is een werk, dat
mij tijdens mijn leven begeleidt, ik
maak er steeds weer één als ik een
exemplaar verkoop. Het symboliseert
mijn leven, het herinnert mij eraan dat
ik leef: het been is een stap, het is mijn
stap, eigenlijk de stap van iedereen.
Een stap en nog één en nog één... Het
verbeeldt het leven dat doorgaat, wat
er ook gebeurt. De titel ‘Noch Einmal’
doet mij eraan herinneren, mocht ik
het ooit vergeten, nog een afgietsel te
laten maken. De oplage is onbeperkt,
maar het wordt na mijn dood niet meer
gemaakt.’
Het eenzame ledemaat is exemplarisch
voor Visch’ oeuvre. Op zijn werk is
moeilijk een stempel te drukken omdat
het zo gevarieerd is. Zelfs in zijn puur
figuratieve beelden is er bijna altijd wel
iets dat afwijkt: een beeld zonder arm,
of zonder hoofd, of het been zonder de
rest van het lijf.

Metafoor voor de realiteit
Henk Visch, in 1950 geboren te Eindhoven, is een veelzijdig kunstenaar die
zich uitdrukt in verschillende disciplines. Hij begint als tekenaar en graficus,
maar vanaf 1981 gaat hij ook beeldhouwen. De beelden van hem variëren van
monumentale in brons gegoten beelden, houtconstructies, grote polyester
vormen tot kleine figuren van gevonden materiaal. #

Vervreemdend
Zijn beelden van menselijke gestaltes
zijn direct herkenbaar. Ze zijn bijna
altijd gegoten in brons, en hebben een
maat die prikkelt. Alles is erop gericht
zijn beelden zintuiglijk te ervaren.
Visch zegt daarover: ‘Eigenlijk gaat al
mijn werk over staan. Dat zou je best
een soort thema kunnen noemen. Al

Sommige sculpturen vragen nu eenmaal om een gedicht, en daar kan ik als
dichter niet omheen:

Verloren been
Benen zijn er om mee te lopen
én op te staan, dat is al zolang
wij op de aardbol rondgaan
echter mijn rechterbeen besloot
op een dag dat-ie liever bleef staan
heel wat argumenten roerde ik aan
toch vond mijn been dat-ie niet
langer moest lopen, hij weigerde
zelfs nog één stap te verzetten
op die bewuste plek heb ik hem
toen maar afgekoppeld, want
ík wilde toch écht verder
sindsdien dicht de dichter met
één been, hinkt nota bene elke
dag langs zijn verloren been
echter met de dag wordt dat
been donkerder én langer
nu is-ie al tot zes meter uitgerekt
de dichter vraagt zich telkens
af tot hoe hoog zijn been
uiteindelijk wortelschiet
en hoopt dat ooit zijn been besluit
het leven weer met hem te delen.
© Méland Langeveld

Meer sculpturen en/of gedichten lezen:
www.melandlangeveld.com

Een boekje open over de dood
op zondag
Tekst: Anna ten Bruggencate / Museum Tot Zover | Fotografie: Uitgeverij Nieuw Amsterdam

Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover start in samenwerking
met de Linnaeus Boekhandel een serie lezingen op de zondagochtend. Het doel is om schrijvers en publiek met elkaar in
contact te brengen rond het veelzijdige thema de dood. Mieke
Kerkhof (what’s in a name?) trapt af op zondag 16 september.
Er zijn twee zekerheden in het leven:
de geboorte en de dood. Is de eerste
meestal een blijde gebeurtenis, de
tweede is een spelbreker en wordt
door velen gevreesd. ‘Het beest in de
bek kijken blijkt de beste remedie,
maar kijken door de bril van anderen
helpt ook,’ aldus Kerkhof. En zo valt er
ineens iets te (glim)lachen. Vreugde en
verdriet zijn immers onlosmakelijk met
elkaar verbonden. ‘Humor is een wapen, een geweldig middel om je staande
te houden; zeker na een groot verlies.’

Speciale antenne
Tijdens een kop koffie en een plak cake
voor het publiek, vertelt Mieke Kerkhof
op 16 september over haar boek ‘Klaar
is Kees’. In ultrakorte verhalen wordt
daarin het onvermijdelijke levenseinde
beschreven.
Mieke Kerkhof is sinds 1998 een bevlogen gynaecoloog in het Jeroen Bosch
Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch. In
haar vak heeft ze vooral te maken met
het begin van het leven, maar soms
ook met een vroeg einde. Naast dokter
is ze schrijver van columns en korte
anekdotes, bijvoorbeeld van vele ‘Ikjes’

in de NRC. Eerder publiceerde ze ‘Even
Ontspannen Mevrouw...’, een boek over
haar belevenissen in de verloskamer.
Kerkhof heeft een speciale antenne
voor de alledaagsheid en ziet haar
spreekkamer als een ‘tuin vol mogelijkheden’.

Dood niet eng
Museum Tot Zover belicht – in samenspraak met partners en publiek – de
esthetische, culturele en historische
waarden van het Nederlands funerair
erfgoed, met het doel meer inzicht te
krijgen in hoe wij omgaan met sterfelijkheid. De koffie- en cakelezingen
voegen daar een activiteit aan toe. Publiek en schrijvers gaan met elkaar in
gesprek over een thema dat nog vaak in
de taboesfeer verkeert. ‘Klaar is Kees’

Humor is een wapen
past hier goed bij want Mieke Kerkhofs
insteek bij het schrijven was om de
dood uit het verdomhoekje te halen.
De Linnaeus Boekhandel op de
Middenweg organiseert – naast de verkoop van boeken - regelmatig lezingen
en andere boekgerelateerde activiteiten. De boeken die tijdens de lezingen
centraal staan, worden in de Boekhandel verkocht.

Aanmelden
De Koffie en cakelezingen vinden
plaats op zondagochtend van 11-12
uur in Café Roosenburgh bij Museum

Tot Zover aan de Kruislaan 124, achter
de ingang van De Nieuwe Ooster naar
rechts. Deelname is gratis.
Aanmelden voor de lezing op 16 september kan via bibliotheek@totzover.nl
o.v.v. ‘koffie en cakelezing 16 september’ of telefonisch 020 6940482. #
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Fotografen: Eddy Ellert, Ans va
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Wildplukspecial Vlierbessen
Tekst: Kirsten de Wit | Fotografie: Hans van den Bosch

Het is alweer bijna herfst. En de herfst is voor allerlei vruchten
de oogsttijd. Zo ook voor de vlierbes. Een vrucht waar je veel
lekkers mee kunt maken. Maar voorzichtigheid is geboden:
de bes kan alleen gekookt worden gebruikt, want rauw is deze
giftig.

nen. De bessen zijn donkerpaars en zitten aan roze steeltjes. Het blad bestaat
uit 5 tot 9 losse eironde, fijn getande
blaadje. De schors is diep gegroefd en
kurkachtig.
De vlier wordt zelden aangeplant. De
reden dat je zo vaak vlierstruiken tegenkomt is dat vogels, vooral spreeuwen,
graag van de bessen eten. Voor vogels
zijn de besjes en zaden rauw niet giftig.
De zaadjes die ze uitpoepen ontkiemen
op willekeurige plaatsen. Om die reden
zie je ze vaak in (binnen)tuinen, waar
veel vogels zijn. Maar ook in parken kun
je ze vinden. Op wildplukwijzer.nl kun
je vlierstruiken in je buurt opzoeken,
maar ook exemplaren toevoegen die
nog niet op de kaart staan. Een bekende
locatie in Oost, waar er een heleboel op
een rij staan, is de Ringdijk.

Historie en bijgeloof

Er zijn pitten van vlierbessen uit het
stenen tijdperk gevonden. De Germanen
en de Kelten geloofden dat de vlier beschermde tegen kwade geesten. De vlier
komt in heel veel oude verhalen voor.
Zo is er het sprookje ‘Het vliermoedertje’ van Hans Christiaan Andersen. En
Vrouw Holle, van de gebroeders Grimm,
is genoemd naar de vlier waarin ze
woonde. In het Duits heet de vlier namelijk Holunder.

Gezondheid

De Vlier (sambucus nigra)

De gewone vlier is een inheemse struik
die wel 10 meter hoog kan worden. De
vlier draagt van mei tot juli crèmekleu-

rige, zoet geurende bloemschermen van
10-25 cm. Van ongeveer augustus tot oktober hangen er trossen paarse bessen
aan. Deze soort is makkelijk te herken-

De vlier wordt geprezen om haar geneeskrachtige werking. Hippocrates, de
Griekse arts uit de oudheid, beschreef
vijf eeuwen voor Christus al de geneeskrachtige werking van de vlierbes. De
bessen zouden onder andere helpen
tegen bloedarmoede, zwellingen en
reuma. Een van de grootste verdiensten

Een lange, hete, droge zomer
Tekst en fotografie: Dick Feenstra

‘Die zomer, die begon zowat in mei…’ Alleen drie eeuwen geleden was de meimaand nòg zachter dan die van 2018.
Sinds jaren vlogen er dit voorjaar weer gierzwaluwen boven
de wijk. Er waren veel en verschillende vlinders en ook zat de
eikenprocessierups veel vroeger dan normaal in een boom op
de Bernabeauhof.
rups en ook van de nachtvlinder die er
na het popstadium uitkomt, kunnen ze
laten vallen. Er zijn mensen bij wie die
haartjes voor klachten zorgen.
Bloemrijke bermen en tuinen zijn niet
alleen goed voor bijen en vlinders, ze
zorgen voor meer soorten en helpen
bij de natuurlijke bestrijding van de
eikenprocessierups. Vliegen, kevers en
wantsen zijn de natuurlijke vijanden
van deze rups. Dus hoe meer bloemen,
hoe minder eikenprocessierupsen.

Nieuwe aanplant heeft het zwaar, omdat
hun wortels nog niet bij het grondwater
kunnen komen

De boom werd afgezet met roodwitte
linten en er kwamen mannen in pakken
met een hoogwerkertje om het kwaad
met gif te bestrijden. De haartjes van de

Desalniettemin
namen vier miljoen
landgenoten deze
zomer het vliegtuig
Voor onze groene burgemeester gaat
groen vast boven gif en ze zal zich wellicht gaan beraden over deze milieuvriendelijke aanpak. Waar mevrouw
Halsema trouwens vast ook naar wil
kijken, zijn de rubberkorrels, die op

de kunstgras voetbalvelden worden
gestrooid. Dat rubbergranulaat blijkt
zink, lood, benzeen en kankerverwekkende waterstoffen (PAK’s) te bevatten.
Staatssecretaris van Infrastructuur en
Waterstaat, Stientje van Veldhoven, is
bezorgd en er gaat nader onderzoek
plaats vinden.

En toen kwam de zomer…

Die lange, hete, droge zomer van 2018.
Dat het zo droog en 53 dagen aaneengesloten warm was, werd niet eerder gemeten en zelfs het water in de Rijn heeft
nooit eerder zo’n lage stand gekend.
Desalniettemin namen vier miljoen
landgenoten deze zomer het vliegtuig. Hier was het volgens buurvrouw
Mireille: ‘een subtropisch paradijs’. De
gierzwaluwen heb ik al in maanden
niet gehoord en ook vlinders zag ik niet
meer op mijn balkon.
Voor veel mensen, bomen, planten en
dieren is hitte en langdurige droogte
geen pretje. Mensen worden minder
productief, zijn eerder vermoeid, geïrriteerder, slapen slechter. Dieren zijn ook
trager en de groei van planten wordt geremd. Er werden bijna de helft minder
vlinders geteld en de hei verdroogde.
Als er geen nectar is kunnen de beesten
zich niet voortplanten. Vogelouders vonden niet genoeg voedsel om alle jongen
groot te brengen.
Als planten en bomen door watertekort
niet groeien en bloemen of zaden kun-

Nummer 202

van de vlier is echter het versterken van
het immuunsysteem. Je kunt het daardoor inzetten bij verkoudheid, verstopte
neus, griep en luchtwegaandoeningen.

Bloesems en bessen

Zowel de bloesems als de bessen kunnen worden verwerkt in een lekkere
gerechten. Van bloesems kun je siroop,
champagne en gelei maken. Ook lekker
is om ze door een beslagje te halen en te
frituren. Van de bessen kun je gelei, sap,
siroop en (glüh)wijn maken.

Recept vlierbessengelei

Ingrediënten
1,5 kilo vlierbessen (excl. de takjes)
geleisuiker
schone glazen potten en deksels
Trek een schort aan en draag handschoenen vanwege paarse vlekken.
Steriliseer de jampotten en deksels door
ze in water te koken.
Verwijder de onrijpe groene en roze en
de verlepte besjes. Knip met een schaar
de vlierbessen van de trossen of ris ze
met de hand of een vork van de trossen.
Laat zo min mogelijk steeltjes zitten.
Was de bessen onder stromend water.
Doe ze in een pan en voeg 100 dl water
toe bij 1,5 kilo besjes. Kook de bessen
ongeveer 20 minuten op laag vuur. Zeef
de bessen door een grote zeef met kleine
gaatjes of door een kaasdoek. Laat enige
tijd uitlekken.
Meet de hoeveelheid sap en voeg zoveel
geleisuiker toe als op het pak suiker
staat aangegeven. Laat het mengsel 4
minuten koken.
Vul de schone potten tot net onder
de rand en sluit ze. Plaats de potten
omgekeerd op een theedoek en keer
na enkele minuten weer om. Hierdoor
ontstaat er vacuüm in de pot en blijft de
gelei lang houdbaar.
Lekker voor op brood of in de vla of
yoghurt.
Eet smakelijk! #

nen geven ontstaat voedseltekort. Er is
geen honing, omdat planten niet gaan
bloeien en daardoor zijn er minder vlinders, bijen, en andere insecten.

Hondsdagen

Zaden van beuken, eiken, populieren
en kastanjes volgroeien niet als die te
weinig water krijgen en de bomen laten
bruine bladeren vallen. Het lijkt bij momenten op een herfst in Zuid Frankrijk.
Als het droog is, stopt een populier met
groeien. De diktegroei van de stam kan
in een droog jaar de helft minder zijn.
Oudere bomen gaan weinig abrupt dood
aan droogte en kunnen het door hun reserves een paar jaar uitzingen. Beuken
houden het langer vol dan populieren.
Een populier heeft veel water nodig:
zo’n 200 liter per etmaal. Jonge bomen,
die nog niet zo’n uitgestrekt wortelstelsel hebben leggen eerder het loodje.
Het werd zo droog dat we zuinig met
drinkwater deden. Er kwam een sproeiverbod. De buren kregen een boete van
driehonderd euro omdat ze hun gazon
fris groen hielden, terwijl dat van onze
flat geel en dor was geworden.
De hondsdagen waren nog maar enkele
dagen voorbij, toen het weer omsloeg
en het na 6 weken ging regenen. Die
hondsdagen begonnen dit jaar op 22 juli
en eindigden op 23 augustus. Ze danken
hun naam aan het sterrenbeeld Grote
Hond, waarvan een ster, Sirius, voor
zonsopkomst te zien is. Voor de Grieken
en Romeinen waren ze de heetste dagen
en voor de oude Egyptenaren, de natste.
Bij ons is het dan vaak broeierig met
nu en dan stevige buien. We glijden de
herfst in en ‘voor je het weet, is heel die
zomer alweer lang voorbij…’. #
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MeerEnergie maakt gasloze
Watergraafsmeer mogelijk
Tekst: Meer Energie | Fotografie: Frank Schoevaart

Het kan u niet ontgaan zijn: Amsterdam wil van het gas af.
Maar misschien vraagt u zich af: moet ik dan gaan verbouwen?
Moet ik straks koken en water verwarmen met elektriciteit?
Waar moet ik beginnen? Leest u dan verder, want MeerEnergie
beantwoordt wellicht al uw vragen in één keer.

zijn om als eerste wijk met bestaande
bouw van het gas los te gaan. Wat kan
ik doen? Hoe krijgen we dit met elkaar
voor elkaar?’
Natuurlijk gaan de werkgroepen straks
niet zelf de spade in de grond steken
om warmtebuizen aan te leggen. Dat
gebeurt uiteindelijk door professionele
organisaties, zoals Alliander DGO. Dit is
het netwerkbedrijf dat in Amsterdam
verantwoordelijk is voor de aanleg van
warmtenetten. Alliander wil bijdragen
aan een overgang naar schone energie
en onderzoekt samen met bewoners de
mogelijkheid voor een lokaal warmtenetwerk. Ook de gemeente Amsterdam
is betrokken. Ze draagt het project een
warm hart toe en onderzoekt de mogelijkheden om de hoofdleidingen van
het warmtenet in een deel van de wijk
– Middenmeer Noord – aan te leggen.
Momenteel bekijkt de gemeente hoe zij
kan helpen en hoeveel geld zij verder
kan vrijmaken om van MeerEnergie een
succes te maken.

Iedereen eigenaar

Dit grote datacenter op het Science Park moet dag en nacht computers koel houden

In onze buurt beschikken we over een
eigen energiebron. Op het Science Park
staan meerdere grote datacenters, die
dag en nacht computers koel moeten
houden. Daarbij komt veel restwarmte
vrij. Zou het niet fantastisch zijn als
we die restwarmte gaan gebruiken om
onze huizen te verwarmen? Immers, die
datacenters willen ervan af, het scheelt
bergen energie én we kunnen onze
gasleidingen en steeds duurdere fossiele
energie vaarwel zeggen.
Dat dachten vijf fanatieke en betrokken
buurtbewoners uit de Watergraafsmeer
ook. Ze wisten tientallen vrijwilligers uit
de buurt enthousiast te maken om dit
plan in de praktijk te brengen.

Wat is MeerEnergie?

Ardine Nicolaï, Siward Zomer, Job van
der Grinten, Toon Abcouwer en Bart
Teulings richtten samen een coöperatie
op onder de naam MeerEnergie. Hun ultieme doel: de eerste gasloze bestaande
wijk in Amsterdam worden. De bestuursleden brengen door hun verschillende achtergronden in duurzaamheid,
energie, techniek en politiek een berg
kennis mee. En ze wisten dat hun doel
haalbaar zou zijn.
Ze vonden datacenter Equinix op het
Science Park bereid om het project te
steunen en alle restwarmte gratis af te
staan. De eerste gasloze wijk in Amsterdam kan hiermee werkelijkheid worden, want Equinix heeft zoveel energie
beschikbaar dat er zeker 5.000 huizen
van verwarming en warm water kunnen worden voorzien!
Er is straks een warmtepomp nodig die
de beschikbare warmte van Equinix opwaardeert naar de hogere temperatuur
die we nodig hebben om onze huizen
te verwarmen. Best een ingewikkelde
opgave. Want waar in de wijk moet die
centrale warmtepomp komen te staan?
En krijgen we onze huizen ook warm
in een ijskoude winter? Het vinden van
antwoorden op deze en nog veel meer
vragen, daar zijn de mensen achter
MeerEnergie nu volop mee bezig.
Zo’n warmtenet is er niet 1-2-3… Omdat

het bestuur dit niet alleen kan én wil
doen, deden ze een oproep voor vrijwilligers. En die was niet aan dovemansoren gericht: tientallen buurtbewoners
meldden zich aan om het project van de
grond te krijgen. Zij werken nu in vier
werkgroepen aan de technische en organisatorische aspecten van het project, en
denken na over hoe alle buurtbewoners
geïnformeerd kunnen worden. Zo is
MeerEnergie er echt voor én door bewoners van de Watergraafsmeer.

Uitgelezen kans

Twee werkgroepleden vertellen over
hun deelname. Arend: ‘Toen ik de flyer
van MeerEnergie op mijn deurmat
vond, ben ik meteen ‘tientjeslid’ geworden: wat een geweldig initiatief en
uitgelezen kans! Dat uitgerekend ónze
wijk van de restwarmte van dataverkeer over de hele wereld kan profiteren
is heel bijzonder. Ik stond bovendien
voor de vervanging, binnen circa 3 jaar,
van CV-ketel en gaskookplaat. De keuze
voor nieuwe apparatuur laat ik nu
sturen door wat hier over een paar jaar
te gebeuren staat. Bovendien vinden
we de gemeente met welwillend advies
en subsidies aan onze kant. Als we dan
toch over ’n paar jaar van het gas af
moeten, maak ik graag gebruik van deze
gelegenheid. Ik heb ondertussen ook
mijn buren enthousiast gemaakt en kom
ze dus tegen bij de bijeenkomsten van
MeerEnergie.’

Zeker 5.000 huizen
kunnen van
verwarming en
warm water
worden voorzien!
Jacqueline: ‘Ik vond een half jaar geleden de folder in de bus. En wist meteen:
wat een briljant idee! Daar wil ik mij
wel voor inzetten. Hoe mooi zou het

MeerEnergie wil mogelijk maken dat
buurtbewoners (mede-)eigenaar van
het warmte-netwerk worden. Hiervoor
is de buurtcoöperatie MeerEnergie
opgericht. In deze coöperatie kunnen
buurtbewoners op verschillende manie-
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ren deelnemen: leden die investeren en
later rendement kunnen verwachten en
leden die alleen deelnemen om warmte
af te nemen. De buurtcoöperatie kan
daarnaast als startpunt dienen voor verdere duurzaamheids-initiatieven, zoals
energiebesparing en zonne-energie in
de buurt.

Doet u ook mee?

We hebben hier te maken met een
nieuw en daardoor ingewikkeld proces
dat tijd kost. U kunt wel heel eenvoudig
op de hoogte blijven van de vorderingen. Ga naar meerenergie.amsterdam
en meld u aan voor de nieuwsbrief. Of
stuur direct een e-mail naar info@meerenergie.amsterdam. Want hoe meer
buurtbewoners meedoen, hoe makkelijker het wordt om uw huis gasloos te
maken en hoe goedkoper het wordt per
huishouden. Op dit moment wordt het
plan ontwikkeld voor de buurten in het
gebied tussen de Middenweg, de Kruislaan, het spoor en de Ringvaart. Als er
meer warmte beschikbaar blijkt, komen
de daar omheen liggende buurten ook
in aanmerking.
Bent u voorzitter van een buurtvereniging, aanspreekpunt van een huizenblok of zit u in het bestuur van een grote
VvE? Dan komen we ook heel graag in
contact met u, zodat we u en uw vereniging uitgebreid kunnen informeren
zodra er een planning bekend is. U kunt
uw e-mailadres achterlaten op meerenergie.amsterdam of een e-mail sturen
naar info@meerenergie.amsterdam. #
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Negen vragen over verliefdheid
Tekst en illustratie: Anne De Smet

Twee 9-jarigen zijn voor het eerst verliefd. Ze hebben hun oog laten vallen op een
leeftijdgenootje, op elkaar. In dit vierde artikel van de filosofische rubriek kinderen aan het
woord over verliefdheid.
In een eerste ontmoeting met de 9-jarige jongen J komen zijn gedachten wat
moeizaam op gang. Het idee ontstaat
om het meisje M waar hij verliefd op is
erbij te vragen. Ik heb de verwachting
dat ze elkaar zullen helpen om over
hun speciale gevoel te denken en heb
enkele sturende vragen in de aanslag,
om hun geweten te prikkelen.
Bij de tweede ontmoeting praat J vrijuit en herhaalt zijn bedenkingen van
eerder. M is aanvankelijk bedeesd en
onrustig. J houdt haar continu in de
gaten. Met horten en stoten komt het
gesprek op gang.
Vooraf aan onze conversatie zeg ik aan
M en J dat er geen goede of slechte antwoorden zijn. Ze hebben daar moeite
mee en sputteren wat tegen.
Wat vind je het belangrijkste in je
leven?
J: Liefde. Ik kan geen andere dingen
bedenken die ik belangrijker vind. Stel
je een wereld voor zonder liefde: dat
iedereen elkaar niet leuk vindt. Geen
trouwen, geen kinderen. Er is liefde
want er zijn nog steeds mensen. Liefde
is geen ding, meer een gevoel: bij
elkaar zijn, aardig zijn.
Is er een verschil tussen liefde en
verliefdheid?
J: Nee.
M: Liefde is houden van meerdere
mensen, verliefd ben je op 1 persoon.
Hoe voelt het om verliefd te zijn?
J: Het is bijna niet uit te leggen. Je voelt
iets, dat je iemand heel leuk vindt
waardoor je best wel blij wordt. Als de
ander dat ook vindt dan kunnen we samen dingen doen. Wanneer de één dat
wel wil maar de ander niet gaat het
niet lang duren. Van iedereen die ik

aardig vond dacht ik dat het verliefdheid was maar nu weet ik dat verliefdheid meer is dan aardig vinden, meer
dan leuk vinden. Hoe ze zich gedraagt,
praat en doet. M is vanbinnen aardiger dan andere kinderen. Hoe iemand
eruit ziet is niet belangrijk.

Ben je altijd aardig voor elkaar?
J: Heel soms kan M onaardig doen terwijl ik veel om haar geef. Dan wacht
ik af tot ze weer aardig is. Ze kan een
slechte bui hebben en dat gaat over. Ze
is aardig tegen bijna iedereen en dan
kun je zien hoe ze ‘is’.

Weet je nog hoe je verliefdheid begon?
M: In groep drie waren we buiten aan
het spelen. Ik had niet veel contact
met andere kinderen. J vroeg me om te
spelen en ik zei ja. Door samen te spelen werd ik verliefd. Eenmaal binnen
om onze jassen op te hangen wou ik
J vragen, alleen weet ik nu niet meer
wat precies, wel dat ik het spannend
vond en opgewonden was. Maar J was
me voor en vroeg mij. Bij werk in de
klas heb ik hem gezegd dat ik hetzelfde voelde.
J: Ik wist niet wie ik de allerliefste
vond en ging nadenken wie ik moest
kiezen uit mijn vriendenlijstje. Ik keek
naar de beste. Voor M heb ik anderen
geprobeerd en haar toen vergeleken
maar kon het nadeel niet vinden. Ik
begon met haar te spelen en andere
dingen te verzinnen. Als allerbeste
vrienden begon ik verliefd te worden.
Ik dacht er heel erg veel over na hoe
ik het haar kon zeggen. Ik wist het een
klein beetje maar was er verlegen over
en vroeg me af of M het heel erg zou
vinden. Op zoek naar de beste woorden heb ik het gedurfd. Nu weet ik niet
meer waar ik op uitkwam.
M: Ik weet ook niet meer wat J toen
tegen me heeft gezegd. Het was wel belangrijk voor me en ik vond dat ik het
moest onthouden. Opeens waren we
verliefd en hadden besloten het aan
elkaar te vertellen. Het is mijn eerste
verliefdheid. J is gewoon lief.

Hoe reageerden de andere kinderen
op school?
M: We konden het niet voor ons
houden. Ik had het verteld aan een
vertrouwde vriendin en opeens wist
‘heel toevallig’ de hele school het. In de
speeltuin stelden meisjes me de hele
tijd vragen en ook op de nieuwe school
heb ik het verteld nieuwsgierig als ze
zijn. Er komen geen domme vragen.
Wel willen de anderen weten of ik nog
verliefd ben.
J: We wilden het de anderen het liefst
vertellen. Meestal wordt het serieus
genomen, soms niet.
Kan jullie verliefdheid over gaan ?
J: verliefdheid voor altijd is zeldzaam.
Ik ken niemand. Meestal duurt het
enkele jaren over een heel leven.
M: Het is mogelijk maar niet heel vaak.
Mijn opa en oma bleven een heel leven
bij elkaar maar of ze verliefd zijn gebleven weet ik niet.
Stel dat er iemand tussen komt?
M: Dat gebeurt vast niet en ik hoop
het niet. Ik was bang toen ik naar de
andere school ging. Daar heeft een
jongen mij verkering gevraagd en ik
heb nee gezegd. Hij was niet zo heel
erg aardig. Als hij wel aardig was
geweest had ik nog nee gezegd. Ik zou
verliefd kunnen worden maar niet zo
snel. Mijn idee is dat ik tijd nodig heb
zoals mijn moeder die twee jaar na de
scheiding weer verliefd is.
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Zit u met een vraag of kwestie die
u verder zou willen onderzoeken?
Formuleer in een tiental zinnen
wat u zich afvraagt en waarom
u wilt dat ik meedenk. Het zijn
voornamelijk uw antwoorden die
gepubliceerd worden. In een eerste
gesprek luister ik naar u, in een
tweede stel ik u gerichte vragen,
voor het gezamenlijke artikel.
Stuur uw mail naar dwarskrant@
gmail.com onder vermelding van –
Vragen aan Anne De Smet.

J: Een jongen heeft ons geplaagd op
school waar we samen waren. Was
het plagen of pesten? Pesten, erger
dan plagen. Hij zei: geef nu geld dan
stop ik met pesten. Ik heb het de juf
verteld. Er kwam een brief voor thuis
en hij moest naar de directeur. In de
klas hebben we erover gesproken. Het
pesten is gestopt en we hebben daarna
nog samen gespeeld.
Is verliefd zijn altijd vrolijk en blij?
J: Nee, als M niet kan afspreken terwijl
ik dat graag wil is dat vervelend.
M: Het is een teleurstelling als het
niet lukt om elkaar te zien. We zijn
ook drie keer boos geweest op elkaar.
Die ene keer bijvoorbeeld wanneer ik
buiten wilde spelen en J binnen.
Hoe vonden jullie het om hierover te
praten?
M: De vragen vind ik eng en spannend.
Ik vond het moeilijk maar ben tevreden.
J: Ik wil zelf proberen na te denken,
deze keer zonder te weten wat ik
moest doen. Ik wil graag goede antwoorden geven.
Filosoferen met kinderen.
Door samen te reflecteren op verliefdheid hebben we voor mijn gevoel
filosofisch een begin gemaakt. Hun
vanzelfsprekende antwoorden getuigen van een denken ‘in constructie’.
Voor M en J, verliefd als ze zijn, zet het
een enkele zode aan de dijk. Ze luisteren naar elkaars mening, eensgezind
tot nu toe.
Een van de belangrijke principes van
filosoferen met kinderen is het stellen van vragen en het opwekken van
verwondering. Het is bij de twee geen
verwondering maar vooral bewondering die ik aantref.
Hoe er op school en gezin met elkaar
wordt gesproken kleurt ze in hun
manier van spreken, hun besef van
mogelijke antwoorden op een vraag,
hun zicht op altijd twee kanten van
een medaille. Een discussie wordt filosofisch als M en J daarmee vertrouwd
raken.
Na mijn laatste vraag en hun snelle
antwoorden vliegen ze als kippen
zonder kop de bibliotheek uit niet
nadat J nog vast komt te zitten bij de
tourniquet. Met een boog door het
hele gebouw heen kan hij zich eindelijk vervoegen bij zijn vriendinnetje:
spelen, naar buiten! Het was een
spontane, blijmoedige ontmoeting met
de twee ondanks hun ‘verlegenheid
voor de geest’. Maar: ‘Een goed vuur
geeft weinig rook, echte liefde is niet
spraakzaam...’ #
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Ravidassia in Betondorp
Levensbeschouwingen in Oost deel 11
Tekst: Mirjam Ringer | Fotografie: Frank Schoevaert

Op de hoek van de Veeteeltstraat en de Brink, in het bijzondere
Betondorp, is in de vroegere volkshogeschool, tegenwoordig
een tempel van Ravidassia’s die Shri Guru Ravidass Tempel
heet. Op zondagmiddag komen hier zo’n 30 à 40 mensen bijeen
voor een eredienst.
Bij binnenkomst doe ik mijn schoenen uit en een doekje om mijn hoofd.
Pas later besef ik, dat mijn eigen sjaal
een betere keuze zou zijn geweest.
De vrouwen zijn namelijk allemaal
gekleed in prachtige Indiase kleding,
met losse omgeslagen hoofddoeken.
De mannen hebben bijna allemaal

westerse kleding aan met het soort
doekje dat ik ook op mijn hoofd krijg.
De traditionele tulband zie ik maar bij
een paar oudere mannen.

Waaier zwaaien
Ik word meteen heel gastvrij ontvangen en uitgenodigd om wat te eten en

te drinken. Lekkere gefrituurde hapjes
met een heerlijke saus en zoete thee
met melk. We zitten op de grond in
een soort antichambre. Binnen in de
hoofdzaal ontvouwt de eredienst zich
langzamerhand. Ik praat even met
een jongen van ongeveer 15 jaar. Hij
vertelt dat hij in Nederland is geboren,
maar dat zijn ouders uit India zijn gekomen. Op school vertelt hij niks over
zijn achtergrond, behalve als iemand
er naar vraagt. Opgroeien in twee culturen is overal en altijd lastig.
Als ik het eten op heb, ga ik de grote
zaal binnen. Mensen lopen in en uit,
mannen en vrouwen zitten gescheiden, maar dit wordt niet strikt gehandhaafd. Op de grond zitten twee
muzikanten, de een met een draagbaar orgeltje (harmonium), de ander
bespeelt een trom (tabla). Door de
muzikanten wordt ook, Bhajan-Kirtan,
gezongen uit het heilig boek. Voor in
de zaal staat een soort altaar waarop
het heilige boek, Amritbani Satguru
Ravidass Maharaj JI ligt. Erachter
staat iemand met een soort waaier te
zwaaien. Er staan ook enkele teksten
in het Punjabi, een taal die erg lijkt op
Hindi.

Priesteres
Op een gegeven moment loopt iedereen naar de ingang om de priesteres
te begroeten die net aankomt. Ik vind
het bijzonder dat deze groep Ravidassia’s vrouwelijke priesters heeft, een
bewijs dat gelijkheid tussen man en
vrouw niet alleen een mooie theorie is.
Als de eredienst verder gaat is er ook
een vrouw die de liederen, BhajanKirtan, zingt. Sommige mensen zingen
zachtjes mee. Het oogt allemaal zeer

De eredienst op zondagmiddag

exotisch voor een Amsterdammer en
begrijpen doe ik niks. Gelukkig geeft
internet veel informatie.

Kaste
Ravidassia is gebaseerd op de leer
van de 13e eeuwse Goeroe Shri Guru
Ravidass Maharaj Ji. Net als het
Sikhisme zijn er elementen van het
Hindoeïsme en van de Islam te vinden
in deze religie. Zo gelooft men in één
God, in zijn alomtegenwoordigheid en
zijn almacht. Maar ook in Karma en
reïncarnatie. Alle schepselen hebben
zielen, die uiteindelijk de bevrijding
zullen bereiken. De menselijke ziel
wordt gezien als een deeltje of vonk
van het Goddelijke. God kan ook in
lagere kasten ontmoet worden. Dat het
kaste-systeem niet helemaal is opgedoekt is wellicht een kwestie van tijd.
God is doel van het menselijk leven
en de mens moet zich in alle rituelen
concentreren op God.

Rijkdom vergaren
Materialisme, het vergaren van
rijkdom heeft geen betekenis in het
Ravidassias. Toch zijn Ravidassias
vaak welgestelde handelaars door hun
gedisciplineerde gedrag. Men mag zich
niet terugtrekken uit de samenleving.
Roddelen en kwaadspreken worden
streng afgekeurd, net als het gebruik
van genotsmiddelen als alcohol en
drugs. Een positieve houding ten
opzichte van het leven wordt aangeraden.
Na een uur wordt het zitten in de lotushouding op de grond me toch wat te
veel en besluit ik dat het genoeg is geweest. Met een positief gevoel verlaat
ik de Gurdwara van de Ravidassia. #

In Holland staat een (huur)huis
Tekst: Annemarije Pronk | Illustratie: Pararius

In Holland staat een huis? Voor steeds meer particuliere
beleggers wel. Hiermee komen huurders die een betaalbare
koopwoning zoeken in de verdrukking. En dat is ook het geval
in Amsterdam Oost.
In stadsdeel Oost heeft een huurwoning
in het middensegment een gemiddelde
huurprijs van €19,37 per m2. Dat is altijd nog een hoger getal dan de gemiddelde huurprijs in de stad Rotterdam:
€15,85 per m2. Volgens de huurmonitor
van het tweede kwartaal 2018 van
online woonplatform Pararius is er een
huurprijsstijging tot stand gekomen
vanaf 2010 van gemiddeld 33% die
naderhand afgevlakt is. ‘In steden waar
hoge prijzen worden gevraagd is de rek
er op een gegeven moment uit en wijken mensen uit naar randgemeenten
zoals Haarlem, Amstelveen en Almere,’
aldus directeur Jasper de Groot.
Wie een kijkje neemt op deze meest
actuele landelijke huur- en koopwoningenwebsite van Pararius en op zoek is
naar een huurwoning in de vrije sector,
komt dagelijks ruim 10.000 woningen
tegen. Jaarlijks worden er meer dan
70.000 particuliere huurwoningen verhuurd via het online platform met ruim
1500 aangesloten verhuurmakelaars.

maand kosten, tegenover het landelijke
gemiddelde van € 1100 per maand voor
exact dezelfde oppervlakte. Amsterdam spant wat dat betreft nog altijd de
kroon met een gemiddelde huurprijs
van € 22,79 per m2, nét als in Monopoly...
De huurprijs komt tot stand door vraag
en aanbod en zolang de vraag het
aanbod overtreft, is het lastig manoeuvreren. Vooral als je bedenkt dat de
vrije sector huurprijzenmarkt slechts
12% van de markt beslaat tegenover
21% koopmarkt en 57% sociale huur.
De vrije huursectorwoningen staan
steeds korter te huur. Het tekort aan
woningen loopt met 11.000 per jaar op
naar 150.000 woningen in 2026 volgens
ABF Research. De krapte komt mede tot
stand door de komst van internationale
bedrijven waarvan het expat personeel
zich hogere huren kan permitteren.
En dan hebben we nog de concurrentie van air bnb buiten beschouwing
gelaten.

Internationale huren

Starters

Als je de zoektocht beperkt tot Amsterdam, levert het ruim 1900 resultaten
op. Het gaat hier om huurwoningen
van 70 m2 die gemiddeld € 1600 per

Met een muurvaste woningmarkt is
het een flinke klus om starters een
duwtje in de rug te geven. Het zijn
vooral de middengroepen die de dupe

worden van de situatie: 19,6 % van de
huishoudens in Amsterdam betaalt
een huurprijs ver boven het niveau
van sociale huur (€ 710,68). Zij betalen
rond de € 1160 per maand volgens het
document ‘Wonen in Amsterdam 2017
Woningmarkt’ onder auspiciën van de
Gemeente Amsterdam en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Pas afgestudeerden hebben het
net zo lastig. Wethouder Laurens Ivens
heeft van woonbeleid een speerpunt
gemaakt met de zogeheten 40-40-20
regeling waarbij tot 2025 80% van de
nieuwe woningen wordt gebouwd voor
de lage- en middeninkomens en het
restant bestemd is voor de vrije sector.
En dat geldt voor zowel huur- als koopwoningen.
Voor stadsdeel Oost zijn twee specifieke woonprojecten gestart: de bouw
van het Amstelkwartier waar in totaal
zo’n 3.000 woningen komen, alsmede
de toewijzing van 100 woningen aan
jonge docenten
(jaarsalaris €
2600, - red.) in
onder meer de
Kruislaan en het
Science Park. Op
de website www.
amsterdamwoont.nl staat
een overzicht
van meer nieuwbouwprojecten
in Oost. Door

nieuwbouw en liberalisatie neemt
overigens het middeldure en het dure
huursegment in omvang toe.

Discriminatie
De gemiddelde koopprijs van een
appartement in Amsterdam is inmiddels meer dan 4 ton, aldus Het Parool.
Bovendien is het voor éénpersoonshuishoudens steeds lastiger aan een hypotheek te komen. De beleggers nemen
dus de huurwoningenmarkt als het
ware over. Naast de hoge vraagprijzen
is het niet voor iedereen even gemakkelijk een huurwoning te vinden. Zo heeft
het Ministerie van Binnenlandse Zaken
onlangs marktpartijen benaderd om in
gesprek te gaan over discriminatie op
de woningmarkt. Ook Pararius zet zich
in om discriminatie tegen te gaan. #
Meer informatie:
https://www.pararius.nl.
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Het levenstestament: regel het nu!
Tekst: Ouderen Adviesraad Oost

In de media klinken berichten over de beperkingen van een schriftelijke
wilsverklaring bij dementie en euthanasie. Naar aanleiding hiervan heeft
de Ouderen Adviesraad Oost een werkgroep ‘levenstestament’ opgericht.
De werkgroep verzamelde informatie over het levenstestament in een
document als hulpmiddel om alles zo goed mogelijk en bij het volle verstand
te regelen en later nabestaanden niet voor problemen te stellen.

Geen testament
Het levenstestament houdt
rekening met uw wensen bij
leven en biedt u de mogelijkheid vertrouwenspersonen
aan te stellen, die in uw geest
kunnen handelen in het geval
u het allemaal niet goed meer
weet of komt te overlijden. De
gang naar de notaris is hierbij
niet strikt noodzakelijk. In
het levenstestament is een
belangrijke rol weggelegd voor
vertrouwenspersonen. Dat kan

gezondheid. Haar kinderen
waren het niet eens over wat
nu het beste voor haar zou
zijn. Het goed regelen kan veel
problemen voor nabestaanden
voorkomen.
Mezzo, een vereniging voor
mantelzorgers, heeft een
praatpakket uitgebracht: Het
Familie Gesprek: een uitnodiging om te praten over later.
Het dient als leidraad om het
gesprek in de familie te voeren
over de wensen op het gebied
van wonen en zorgbehoeften
als dat later aan de orde mocht
zijn. Aan de hand van vier vragen wordt de familie uitgenodigd om over de toekomst na
te denken:
• hoe oud denk je dat je zal
worden
• vertel eens iets over zorgen
voor iemand anders
• waar wil je in de toekomst
wonen
• wat staat er op je wensenlijst

Het levenstestament geeft aan
hoe u behandeld wilt worden
bij een ingrijpende situatie,
bijvoorbeeld in het ziekenhuis;
wie over u mag beslissen en
wie uw zaken waarneemt. Hoe
stel je een wilsverklaring op
met wensen over bijvoorbeeld
een behandelverbod, een verklaring over niet reanimeren
of euthanasie?
Op de website www.thuisarts.
nl vindt u standaardformulieren, door ‘standaardwilsverklaringen’ in het zoekveld in te
tikken. Het is gangbaar om iedere vijf jaar de wilsverklaring
aan te passen. Het is belangrijk
hierover het gesprek met de
huisarts en een behandelend
specialist aan te gaan, zodat
alles duidelijk in het medisch
dossier staat vermeld.
In ons document over het
levenstestament zijn verder
de wensen na het overlijden
opgenomen zoals het regelen van de uitvaart en wordt
afgesloten met een aantal
praktische zaken: waar is mijn
informatie te vinden, wie heeft
de sleutels en wie zorgt voor
de huisdieren.
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De ervaring leert dat gesprekken over de toekomst gemakkelijker zijn te voeren dan
nadenken over de gevolgen
van het verlies van de eigen
regie, de laatste fase en manier
van sterven. Meer informatie
vindt u op www.mezzo.nl.

Breder publiek
Het op papier zetten van uw wensen kan veel problemen voorkomen

een familielid, goede kennis
of iemand zijn, die u volledig
vertrouwt.
Een vertrouwenspersoon
krijgt een volmacht om mee
te denken over uw wensen
op medisch gebied of het
regelen van de financiën. Een
volmacht kan je zelf opstellen in samenspraak met deze
vertrouwenspersoon. De
volmacht kan met de hand
geschreven zijn en moet
gedateerd zijn en ondertekend
worden door beide partijen.
Het opstellen van een ‘normaal’ testament loopt wel via
een notaris. In een testament
wordt eventueel een executeur
benoemd, die de zaken na uw
overlijden afhandelt.

Ekodis Natuurvoeding
Beukenplein 73, 1092 BB Amsterdam
020 6946327

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

Er is een duidelijk verschil
tussen het levenstestament en
een testament
Er staat omschreven aan wie
u bezittingen nalaat. In het
levenstestament zijn de wensen bij leven geregeld en in
een testament de wensen na
de dood.

Wilsbekwaamheid
Wilsbekwaamheid is een
voorwaarde bij het opstellen
van een testament en bij het
regelen van volmachten. Wilsbekwaam wil zeggen dat u bij
uw volledige verstand beslissingen kunt nemen. Een arts
toetst uw wilsbekwaamheid
aan de hand van de volgende
criteria:
• begrijpt u de informatie
• bent u nog in staat om beslissingen te nemen
• kunt u de gevolgen overzien
Het begrip wilsbekwaamheid
is per situatie verschillend en
geeft daardoor ruimte voor
misverstanden. De besluitvorming over een operatie
verschilt bijvoorbeeld van die
bij het opmaken van een testament. Het Centrum Wilsbekwaamheid van de VU in Amsterdam is het kenniscentrum
in Amsterdam voor informatie
over wilsbekwaamheid; dit
kunt u vinden op de website
www.wilsbekwaamheid.nl.
Het boek ‘Wilsbekwaamheid
in de medische praktijk’ biedt
informatie over dit thema. De
Mac Cat, Mac Arthur Compentence Assesment Tool, wordt
als gespreksmodel besproken
ter beoordeling van de wilsbekwaamheid in een specifieke
situatie.

Is er sprake van wilsonbekwaamheid dan kunt u zelf
geen beslissingen meer nemen
en wordt de verantwoordelijkheid aan anderen overgedragen afhankelijk van wat u
schriftelijk heeft vastgelegd in
het levenstestament of in het
testament.
Als er niets is geregeld stelt de
rechter een bewindvoerder
aan voor de financiële zaken
of een mentor voor de persoonlijke belangen. De onder
curatele stelling is bedoeld
voor mensen die zowel hun
financiële als persoonlijke
zaken niet meer kunnen behartigen.

Wacht niet af
Om een moeilijk onderwerp
als het levenstestament bespreekbaar te maken is het
volgende voorbeeld van een
89 jarige vrouw illustratief. In
april werd zij ernstig ziek en is
een week in het ziekenhuis opgenomen. Na ontslag bleek er
van haar wensen in de vorm
van een levenstestament niets
op papier te staan, ondanks
de kwetsbaarheid van haar

Zorg altijd dat belangrijke
persoonlijke gegevens bekend
zijn bij de huisarts, familie of
anderen. In het geval dat er
op straat iets ernstigs gebeurt,
is het altijd goed om bepaalde
gegevens bij je te dragen. Denk
aan de naam van je huisarts,
behandelaars, voorkeur voor
een ziekenhuis, donorcodicil ,
reanimatie, contactpersonen,
medicatie. Dat kan op je telefoon, een kaartje of bijvoorbeeld in een sos medaillon.
Waarom nu in de Dwars? De
werkgroep wil een breder
publiek bereiken en informeren over dit complexe onderwerp; met hen van gedachten
wisselen en het levenstestament op de kaart te zetten. Zij
hoopt te bereiken dat er geen
taboe op dit onderwerp meer
rust. Zo kunnen zorgen voor
nabestaanden verminderen en
ruzie in de familie wordt voorkomen. Het is niet de intentie
van de werkgroep om alle problemen op te lossen. Door het
gesprek over het onderwerp
aan te gaan, kan de kwaliteit
van het levenstestament alleen
maar verder verbeteren.
Op donderdag 8 november
staat het op de agenda van
de plenaire vergadering van
14.00-16.00 uur in de raadzaal
van het stadsdeelhuis, Oranje
Vrijstaatplein 2. U bent van
harte welkom. #
www.oar-oost.nl

De Ouderen Advies Raad Oost ziet het als haar taak de achterban, die bestaat uit ouderen in Oost, te informeren over en op
de hoogte te houden van ontwikkelingen ter bevordering van
kwaliteit van leven en het voeren van de eigen regie.
Hebt u goede of slechte ervaringen met de veranderingen in het
Openbaar Vervoer, mail of bel de Ouderen Adviesraad Oost.
Wij nemen ze mee. e-mail: t.jongejanmaat@chello.nl of ouderenadviesraadoost@gmail.com. U kunt ook bellen op nummer
020 - 694 37 48.
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Dagcentrum Kraaipan al 5 jaar een thuis!
In de gezellige ruimte in het dagcentrum Kraaipan
komen dagelijks senioren met beginnende vergeetachtigheid voor het dagbestedingsprogramma.
Voor hen is dagcentrum Kraaipan als een tweede
thuis. Het dagcentrum bestaat nu 5 jaar op deze
plek en dat wordt gevierd.

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

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

de mantelzorgers ontlast en
hebben de senioren een gezellige dag. Actíef gezellig, want
onder begeleiding nemen de
senioren deel aan activiteiten
als schilderen, muziek maken,
bewegen, koken en eten. In de
Kraaipan is een programma
voor Nederlandse, Marokkaanse en Turkse senioren,
waar begeleiders de eigen taal
spreken. Het dagcentrum is
voor alle ouderen met klachten van vergeetachtigheid of
een lichamelijke beperking.
Ook familie, vrienden en kennissen zijn van harte welkom.

Steun in de buurt
Het dagbestedingsprogramma
is op maat gemaakt voor senioren bij wie door de (huis- of
ziekenhuis)arts beginnende
alzheimer is vastgesteld. De

senioren van de Kraaipan
wonen (nog) zelfstandig maar
zijn vaak afhankelijk van
mantel- en thuiszorg. Met de
dagbestedingsuren worden

Bezoekers ervaren het dagcentrum als een vertrouwde plek
in hun eigen buurt waar ze
onder elkaar kunnen zijn. Ook
is er begeleiding en zorg door
professionals aanwezig. Voor
familie en vrienden is het

belangrijk om af en toe een
dagje de zorg te kunnen delen
en even tijd voor zichzelf te
hebben.

Al 5 jaar een thuis!
Het dagcentrum Kraaipan is
zo ingericht dat iedereen zich
er thuis voelt. Het is al 5 jaar
een thuis voor senioren en
dat gaat gevierd worden op
donderdag 4 oktober. Er verschijnt ook een mooi boekje
over dagcentrum Kraaipan al
5 jaar een thuis! Meer informatie staat op de websites van
ZGAO en Dynamo.
Dagcentrum Kraaipan is een
samenwerking van ouderenorganisatie ZGAO en welzijnsorganisatie Dynamo en
is gevestigd in de Hofmeyrstraat 67, telefoon 020 - 46 20
304, www.zgao.nl en www.
dynamo-amsterdam.nl. #

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

Ontmoet uw buren
Tijdens de landelijke Week tegen Eenzaamheid
(ofwel Week van de Ontmoeting) organiseren
verschillende bewoners en organisaties eind
september activiteiten waarbij bewoners elkaar
kunnen ontmoeten.
jaar door worden er op veel
plekken in de buurt allerlei
activiteiten georganiseerd.
Bewoners kunnen meedoen
met een activiteit of zelf iets
organiseren. Kom meedoen!

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

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

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

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

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

Buurtfeest servicepunt
Jeruzalem
Dynamo nodigt bewoners van
harte uit om nieuwe buurtbewoners te leren kennen. Er
wonen in Amsterdam meerdere mensen die geen beroep
kunnen doen op familieleden,
vrienden of vriendinnen
waarmee ze samen leuke
dingen kunnen ondernemen.
Wij willen deze bewoners bij
elkaar brengen, maar bijvoorbeeld ook laten zien hoe leuk
het is om als vrijwilliger in de
buurt actief te zijn en hiermee
je eigen kring aan contacten
uit te breiden. Bewoners zijn
altijd welkom bij Dynamo
om mee te doen. Het hele

Zo is er op 22 september een
buurtfeest in servicepunt
Jeruzalem in Watergraafsmeer (Van ’t Hofflaan 27).
Van 14.00 tot 17.00 uur is er
een buurtmarkt, sjoelen, jeu
de boules, tafeltennis, spelletjes, weggeefmarkt, activiteiten servicepunt Jeruzalem,
activiteiten voor kinderen en
jongeren, schminken, lekkere
hapjes, soep en taart, haringkar, poffertjeskraam, muziek.
Mis het niet!

Peuters spelen en beleven
De zomervakantie is voorbij
en de voorschool is weer
gestart. Peuters van 2 tot 4
jaar mogen weer spelen en
beleven bij een voorschool
van Dynamo.

met andere kinderen veel
plezier beleeft. Kom gerust
eens kijken op een voorschool
bij u in de buurt.
Dynamo heeft voorscholen in
Amsterdam en werkt nauw
samen met de bijgelegen
basisscholen. De voorschool is
vijf dagen per week open voor
5 uur per dag. Afhankelijk van
uw inkomen, heeft u recht op
kinderopvangtoeslag van de
belastingdienst of een vergoeding van de gemeente. Wilt u
weten wat uw kosten zijn? Wij
helpen u graag verder met de
berekening of aanvraag van
de toeslag. #

Maar er is meer...

Er is veel aandacht en tijd
voor taalspelletjes, voorlezen,
tekenen, luisteren, zingen, bewegen, fantaseren en gezond
eten. Peuters gaan hierdoor
beter voorbereid naar de basisschool. De voorscholen van
Dynamo bieden peuters een
veilige, vertrouwde omgeving
met gekwalificeerde en betrokken pedagogisch medewerkers waar uw kind samen

Kijk op dynamo-amsterdam.nl
voor alle activiteiten om leuke
dingen te doen in de buurt. #

telefoon 020 46 09 300, peuters@dynamo-amsterdam.nl,
www.dynamopeuters.nl, facebook Dynamo peuters

Avontuurlijke reis van jongerenwerker Graciano Loswijk

Hart en hoofd
Op 28 september presenteert Dynamo’s jongerenwerker
Graciano Loswijk zijn boek Hart en hoofd waarin hij zijn
avontuurlijke reis en persoonlijke verhaal vertelt.
Graciano heeft het boek geschreven voor iedereen met
belangstelling voor jongeren
en wat ze beweegt en motiveert. Door het te lezen, krijg
je een beeld van jongerenwerk in de praktijk en kom je
meer te weten over de leef- en
denkwereld van jongeren. Opkomende jongerenwerkers die
de juiste spirit hebben, kun-

nen al kennis opdoen over dit
mooie vak. Graciano Loswijk
laat het jongerenwerk zien
vanuit het perspectief van de
werkvloer. Dit boek inspireert
en laat zien hoe belangrijk het
als jongere is om je talenten te
ontdekken, een droom te hebben en ergens voor te gaan.
In de woorden van Graciano:
Never give up your dreams.

De boekpresentatie vindt
plaats op vrijdag 28 september
2018 in de Q-Factory te
Amsterdam-Oost. Binnenlopen kan vanaf 18.00 uur.
Van 18.30 tot 19.30 uur is er
een talkshow met optredens
en om 19.30 uur de boekrelease meet & greet met
schrijver Graciano Loswijk.
Het boek Hart en hoofd van
Graciano Loswijk is vanaf
eind september 2018 online te
bestellen. #
www.dynamojongeren.nl /
www.dynamo-amsterdam.nl,
telefoon 020 46 09 300
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Dwars door het recht met HJS
Het Juridisch Spreekuur (HJS) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) behandelt
in deze rubriek actualiteiten die met het recht te maken hebben.

Spreekuren in de buurt
Tekst: Esther van Slooten
Lekker gebruind en goed uitgerust, wat een super zomer! Na
een heerlijke zomervakantie, staat het nieuwe studiejaar weer
voor de deur. Ook dit studiejaar staan de medewerkers van
HJS en BOOT de bewoners van Amsterdam bij in de juridische
jungle. Vanaf 3 september start er een nieuwe groep stagiaires
van HBO-Rechten en SJD bij HJS. Zij kunnen niet wachten u van
dienst te mogen zijn! In deze column beschrijven wij kort wat
wij voor u kunnen betekenen, hoe onze werkwijze is en waar u
ons kunt vinden. Daarnaast staan we kort stil bij een kwestie
die wij voor een bewoner hebben kunnen oplossen.

Stagiaires: het hart
van HJS
Elke 5 maanden starten er
nieuwe stagiaires bij HJS. Dit
zijn allen studenten van HBORechten en SJD van de Hogeschool van Amsterdam (HvA).
Samen met de coördinatoren
en expertdocenten vormen zij
het hart van de organisatie.

Wat kunnen wij voor
u doen?
Geen vraag is voor HJS te
gek! Heeft u een brief van de
gemeente ontvangen waar u
het totaal niet mee eens bent?
Wordt u ontslagen? Heeft u
een boete gekregen en u kunt
hem niet in één keer betalen?
Heeft u problemen met uw

toeslagen? Of lukt het invullen van de belastingaangifte
niet? Komt u dan gerust langs
op één van onze inloopspreekuren. Dan kijken wij welke
stappen u het best kunt ondernemen.

Hoe kunnen wij dit voor
u doen?
Naast het feit dat alle HJS’ers
een juridische opleiding
volgen, worden zij door middel van een heel scala aan
trainingen, klaar gestoomd om
u zo goed mogelijk te woord te
staan om uw vraag te kunnen
beantwoorden. Hierbij kunt
u denken aan trainingen over
het invullen van de belastingaangifte en trainingen

op specifieke gebieden (zoals
huurrecht, aansprakelijkheidsrecht, sociaalzekerheidsrecht). Maar er worden niet
alleen juridische trainingen
aangeboden. Omdat HJS
niet alleen juridische vragen
behandelt, maar ook sociaalmaatschappelijke vragen,
worden er ook trainingen op
die gebieden aangeboden, zoals een training over huiselijk
geweld.
Door de grote variëteit in het
aanbod van trainingen en
door de begeleiding, is het
team klaar gestoomd om al
uw vragen op de genoemde
gebieden te behandelen.

Wat hebben wij
al gedaan?
HJS bestaat al sinds het jaar
2006. Sinds die tijd zijn er al
zeer veel zaken behandeld
(het laatste jaar waren dat er
bijvoorbeeld bijna 700). Om
een idee te krijgen geven wij
hier een voorbeeld uit de HJSpraktijk:
Cliënte (we noemen haar hier
voor het gemak Liliana) kwam

een aantal jaar geleden binnen met een maatschappelijk
gerelateerde vraag; echter er
bleek veel meer aan de hand
te zijn. HJS adviseerde en ging
met Liliana mee op gesprek
bij de werkgever waarmee zij
een juridisch probleem had.
Liliana werd daarna invalide
en had geen idee welke weg
ze moest bewandelen om haar
woning te laten aanpassen.
Tijdens het revalidatietraject
van Liliana heeft HJS vele
aanvragen ingediend bij de
gemeente Amsterdam en
betrokken organisaties. Alles
was geregeld en Liliana kon
thuis verder herstellen. Helaas
was de rust voor Liliana van
korte duur, de huidige woning
was niet groot genoeg om
goed te kunnen bewegen met
een rolstoel. De aanvraag voor
een ‘focuswoning’ is begin
2017 door HJS gestart, met de
nodige beren op de weg. Dit is
een woning die volledig wordt
aangepast naar de behoefte
van de bewoner. Geen vraag
te gek voor HJS, dus de handen gingen uit de mouwen!
Na veel formulieren te hebben
ingevuld, telefoontjes te hebben gepleegd en perikelen met
diverse organisaties, had HJS
het eindelijk voor elkaar! In
mei van dit jaar heeft HJS de

verhuizing naar een focuswoning voor Liliana definitief
kunnen realiseren. Zij kan nu
ondanks alle tegenslagen, genieten van een mooi appartement, in een rustige en
groene buurt van Amsterdam
waar hulp met een druk op
de knop binnen handbereik
is. Zij heeft aangegeven HJS
eeuwig dankbaar te zijn voor
de vele goede diensten die
zijn verleend.

Waar kunnen wij
u helpen?
Behalve vanuit de eigen
locatie aan de Wibautstraat
5a te Amsterdam, bemensen
wij ook dit jaar weer verschillende spreekuren bij u in de
buurt, o.a. in Oost. Hier kunt
u terecht met al uw juridische
en sociaal-maatschappelijke
vragen:
BOOT Oost / HJS
Sumatrastraat 314,
1095 HV Amsterdam
telefoon: 020 - 233 97 59
inloopspreekuur: elke dinsdag
van 13.00 tot 17.00 u.
website: www.hva.nl/hjs
e-mail: hjs@hva.nl
twitter: @hva-hjs
telefoon: 06 - 211 588 82
Bereikbaar: maandag t/m
donderdag van 9.00-17.00 u. #

Team OOST

Contractkosten voor rekening verhuurder
Mag een verhuurder bij een nieuwe huurovereenkomst
administratiekosten in rekening brengen? Een tiental huurders van Stichting Woonzorg voerde vorig jaar met succes
een procedure bij de kantonrechter. Naast de kosten van
het naamplaatje werd slechts een bedrag van e 2,- aan
administratiekosten redelijk bevonden. Dit terwijl de huurders maar liefst e 75,- hadden betaald.
In sommige gevallen zijn de
contractkosten nog hoger.
Een kleine 40 huurders van
het complex Westerkaap
(centrum) heeft !WOON
gevraagd om te helpen de on-

verschuldigd betaalde kosten
bij Ymere terug te vorderen.
Ook deze procedure heeft tot
succes geleid. Onlangs (nadat
zij een dagvaarding hadden
ontvangen) heeft Ymere laten

weten aan al deze huurders
de contractkosten (in sommige
gevallen meer dan e 100,-) te
zullen terugbetalen, ook als ze
langer dan 5 jaar geleden zijn
betaald. Heeft u ook administratiekosten betaald bij
het aangaan van een nieuwe
huurovereenkomst (bij een
corporatie of bij een particuliere verhuurder) en wilt u
deze proberen terug te vorderen, neem dan contact op met
!WOON, team Oost. #

VvE-Cursussen
In september worden er door !WOON weer twee VvE-cursussen gegeven in Oost. Op 20 september tussen 19.30 en 21 uur
beginnen we met de basiscursus VvE. Deze wordt gegeven aan
de 2e Boerhaavestraat 46-H.
Tijdens de cursus komen
verschillende onderwerpen
aan bod die te maken hebben met de VvE, zoals de
splitsingsakte, het splitsingsreglement en het huishoudelijk reglement, de benodigde
verzekeringen etc. en zal er
aandacht besteed worden

Mogelijk terugvorderen ‘gluurverhoging’
Onlangs is door de rechtbank in Den Haag beslist dat een
huurder van een sociale huurwoning recht heeft op een schadevergoeding van de Belastingdienst. Tussen 2013 en april
2016 moest de huurder hogere huurverhogingen betalen op
basis van informatie over zijn inkomen die de Belastingdienst
aan zijn verhuurder had verstrekt (de inkomensafhankelijke
huurverhoging, ook wel ‘gluurverhoging’ genoemd).
Dat had de Belastingdienst niet
mogen doen, omdat dit een inbreuk is op de privacy van deze
huurder en er (nog) geen wet
was die dit mogelijk maakte.
De wet is in april 2016 aangepast. Daarom vindt de recht-

bank dat de Belastingdienst de
gegevens vanaf die datum wel
aan verhuurders mocht geven.
Voor de extra huurverhogingen
(bovenop de laagste categorie,
d.w.z. in 2013 en 2014 hoger
dan 4% en/of in 2015 hoger

dan 2,5 %) die in de eerste
jaren van het bestaan van de
inkomensafhankelijke huurverhoging zijn betaald kan dus
in principe een terugvordering/
schadevergoeding gevraagd
worden, mits het een sociale
huurwoning betreft. Dit kan
tot enkele honderden euro’s
oplopen. De Belastingdienst
heeft wel beroep ingesteld, dus
succes is niet gegarandeerd.
Echter, vooruitlopend op de
uitkomsten van dit beroep is
het raadzaam eventuele claims

vast in te dienen, omdat het
anders mogelijk te laat is.
Heeft u hier hulp bij nodig,
neem dan contact met ons op of
kom naar één van onze spreekuren. Wij zijn te bereiken via
020-5230150 of via oost@wooninfo.nl. Onze inloopspreekuren
zijn op maandag tussen 9.30 en
11 uur aan de IJburglaan 727
en op maandag tussen 18.30
en 20 uur en woensdag tussen
9 en 12 uur aan de 2e Boerhaavestraat 46. #

aan hoe een slapende VvE
nieuw leven in te blazen.
Daarnaast is er op 25 september in de Meevaart (Balistraat
48-A) de cursus ‘Verhuur in
de VvE’, ook van 19.30 tot 21
uur. In deze cursus staan we
stil bij de vragen: Mag verhuur altijd? En onder welke
voorwaarden? Hoe zit het
eigenlijk met vakantieverhuur
of verhuur aan studenten? We
leggen uit op welke manier
een VvE met overlast door
verhuur kan omgaan en welke
afspraken gemaakt kunnen
worden. Ook bespreken we de
rol en positie van een grooteigenaar. De cursus is alleen
toegankelijk voor eigenaarbewoners uit Amsterdam.
Beide cursussen zijn gratis te
bezoeken. Meld u wel vooraf
aan, want vol is vol! Aanmelden kan door een email
te sturen naar aanmelden@
wooninfo.nl met daarin uw
naam, adres en voor welke
cursus u zich wilt opgeven. #
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De Rode Loper op School INTERVIEW

Het mooie van kunst is dat alles kan

Nederlands

Beter Nederlands leren? Start er dit schooljaar mee!
Dynamo geeft elke dinsdag- en donderdagavond van
19.30-21.30 uur les. Slechts 2 euro per les, indeling in
3 groepen op eigen niveau. Buurtcentrum Oosterpark,
3e Oosterparkstraat 159. Info: 06-26965243. Start 11
september, inschrijven elke lesdag om 19.15 uur.

Samen zingen!

Gezellig koor, alle leeftijden welkom, diverse stijlen,
start weer donderdag 6 september (maar later aansluiten kan), van 19.30-21.30 uur in de von Zesenstraat
298. Gratis proefles. Voor meer info: tel. 020-4976043
of mail juliskayonne@hotmail.com.

Ebru Calbayir (13 jaar) maakt graag kunst.
Ze zat tot voor kort op de Nelson Mandelaschool. Daar deed ze mee aan een project van
kunstdocenten Servaas Huygen en Michaela
Rademaker van De Rode Loper op School.

Nog even iets heel anders… Waar
wordt je echt blij van in je buurt?
Ik wordt blij van mooie dingen en als
mensen moeite doen voor iets. Een saai
leven, dat alles perfect moet zijn, dat is
niet leuk, dat wil ik niet.

Wat heb je gemaakt?
Een amulet in de vorm van een schelp
en een vertelstok. Een amulet is iets dat
je bij je draagt, zoals deze ketting. Je
gelooft dan dat het je beschermt tegen
ongeluk.

En als jij de nieuwe burgemeester van
Amsterdam zou zijn, wat zou je dan
veranderen?
Ik zou kinderen meer naar buiten
sturen, dat ouders strenger worden als
we de telefoon en computer gebruiken.
Ik zou meer geld uitgeven aan kinderen,
om ze zich veilig te laten voelen. Als je
veilig bent, voel je je vrij en kun je doen
en maken wat je wilt. Tekenen!

Hoe heb je het gemaakt?
De amulet heb ik van zeepsteen gemaakt, door te vijlen en te schuren. Dat
was heel veel werk! De stok is gemaakt
van wilgenhout en we mochten met
een echt mes mooie vormen in de stok
snijden.

Lezing

Heb je iets geleerd over jezelf, iets wat
je nog niet wist?
Vroeger keek ik eerst naar anderen, dan
pas kreeg ik ideeën. Nu hoef ik niet altijd in een groepje te werken, ik ben ook
graag alleen, mijn fantasie is dan genoeg
voor mij.

Apostolisch Genootschap Watergraafsmeer organiseert
op woensdag 19 september van 20.00-22.00 i.h.k.v. de
vredesweek een lezing over vreedzame communicatie,
Archimedesweg 97.
Om een koor te vormen dat een kerstconcert geeft op
12 december zoeken wij mensen uit de buurt die op
woensdagen komen repeteren. Info en aanmelden:
jmgelauff@gmail.com of 06-42168705.

Burendag Park de Meer

Wat zou je nog meer over kunst willen leren?
Ik ben op mijn 3e begonnen met tekenen. Ik zou altijd willen tekenen. Soms
teken ik hoe mijn dag eruit zag. Soms
mijn dromen. Als je tekent, kan alles!
Tekenen lucht op. Ik zou ook wel meer
over mode willen leren, mijn moeder
helpt me af en toe op de naaimachine.

Op zaterdag 15 september van 14.30-17.00 uur op het
terras van het Parkhuis (Anfieldroad 110) zijn er voor
en door de buurt: 1) drankjes en hapjes, 2) een ruilboekenmarkt, 3) muziek en 4) (kinder)activiteiten als
pannenkoekjes bakken, springkussen en schmink.

Op zaterdag 6 oktober a.s. bestaat het
laagdrempelige en non-profit Betondorp
Live precies één jaar. Dat vieren we met
een uitgebreid aanbod van uitstekende
optredens!
Op het programma staan het Brinkkoor
uit Betondorp met lekkere zeemansliederen en smartlappen, het kwartet
Echofly met poëtische folk, Henny Wieffering met covers van Leonard Cohen
en eigen nummers, de city blues band
Minstrel en special act The Moody Maniacs featuring Naomi.
En er is meer dan muziek, in het Brinkhuis aan de Landbouwstraat 63, van
19.30-24.00 uur, de entree is gratis.

Wat vond je moeilijk?
Je moest voorzichtig met het materiaal
omgaan, de steen brak snel. Bij de stok
had ik geen plan, het ging vanzelf, stukje
voor stukje.

Heb jij nou kunst gemaakt?
Iedereen ziet het anders, dat is het leuke
aan kunst.
Wat ga je ermee doen?
De verstelstok staat in mijn kamer. De
amulet hangt thuis op een pop. Af en toe
mag mijn moeder hem om. De schelp
staat voor de oceaan en betekent: je
moet sterk blijven en altijd goed je best
doen.
Wat vond je verrassend aan de lessen?
Dat ik vrijheid kreeg om te maken wat
ik wilde. Ik mocht het op mijn eigen
manier doen. Het mooie van kunst is dat
alles kan, alles wat in je hoofd zit kun je
tekenen en proberen te maken.

Concerten in het OLVG
In de OLVG-kapel staan de volgende gratis concerten op het programma:
• Woensdag 19 september van 14.00 - 15.00 uur Songfestival; ouderen zingen: aria,
chanson, jazz, levenslied en pop met piano.
Info: ouderensongfestival.nl

Dankjewel voor het interview!
De Rode Loper op School wenst Ebru
een mooie zomer en straks in september
veel plezier en creativiteit op de HavoHof. #

FLORIJN
Bankieren en krediet zonder rente,
het is zo halal. Dit is wat we nodig
hebben! Ontmoet de initiatiefnemers
van de FLORIJN en buurtbewoners en
bedrijven die dit nieuwe betaalmiddel
overwegen. Onder ‘t genot van kunst
en lekkers, bij Newest Art Organization,
Pieter Nieuwlandstraat 112 op maandag
24 september van 20:00 tot 22:00 uur.
https://www.facebook.com/
events/225879848118419/

#DWARS
voor de jeugd

DWARS DOOR DE BUURT

Hoe overleeft een een hinkende leeuw, een lynx met 1 oog en een poes met wiebelpas?

Nummer 202

MaBelle voelt zich niet anders,
maar haar baasje vond van wel

Overleven met
een handicap
Kunnen dieren met
een handicap leven of
overleven?
Een hamster met een lam
pootje omdat ie heeft klemgezeten in zijn molentje kan
zonder problemen heen en
weer hinken tussen z’n waterbakje en z’n voerbakje. Het
maakt dus erg veel uit of we
het hebben over wilde dieren
of huisdieren.

Wilde dieren hebben
elke spier en al hun
ogen en oren en voelsprieten nodig om te
overleven.

En vooral hun hele neus. Een
leeuw die een rottrap van een
olifant krijgt en levenslang
hinkt is niet meer snel genoeg
om een antiloop in te halen.
Hij kan nog wel vanuit een
hinderlaag op een smakelijke
dikke toerist springen. En je
ziet dan ook vaak dat gehan-

dicapte leeuwen menseneters
worden omdat wij zo makkelijk te vangen zijn. Maar
als er in een echt wild gebied
geen mensen zijn zal de leeuw
langzaam verhongeren. Af en
toe vindt hij misschien nog een
nest eieren of een pasgeboren
hertje maar dat is niet genoeg.
Hij gaat domweg veel sneller
dood dan een gezonde leeuw.

Veel hangt natuurlijk
af van het soort handicap. Een dove leeuw
kan nog heel goed
een antiloop besluipen en met een snelle
sprint vangen. Maar
hij hoort niet achter
hem die kwaaie mannetjesolifant tetterend
aan komen en dat kan
gevaarlijk zijn.

De kinderpagina, Stinks en foto van Mabelle zijn gemaakt door Connie Dekker. Ron de Zeeuw schrijft de tekst.
De foto van de leeuw is gemaakt door de Open University en de foto van de bobcat door Carol Baskin,
beide foto’s zijn geplaatst onder de CC licentie op Flickr. O ja, Connie heeft het ooglapje toegevoegd.

SPECIAAL: kat met wiebelpas gered door dierenarts!

Bob de
1-oog kat
In Amerika leven bobcats. Dat is een kat zo
groot als een herdershond. Hier heten ze
lynx.
Er is een bobcat met één oog
die vooral leeft van het vangen
van meeuwen op het strand. Hij
doet dat erg goed. Er lijkt geen
verschil met een gezonde bobcat. Hij sprint naar een meeuw.
Die meeuw vliegt op. De bobcat
springt onverwacht hoog op,
wel tot twee meter. Hebbes! Ik
denk dat hij vooral meeuwen
vangt omdat ze vrij laag wegvliegen. Andere vogels vliegen
stijl omhoog. En ik denk dat de
bobcat ze ook met één oog goed
boven zich ziet vliegen. En dan
zijn verbluffende sprong doet.
Misschien dat deze halfblinde
bobcat met zigzaggende konijnen of zigzaggende herten veel
meer moeite heeft. En dat je
hem daarom bijna altijd op dat
strand ziet. Je moet ook wel slim
zijn om met een handicap te
overleven.

Volgende keer: doe de Mambo met MaBelle!

Gehandicapte huisdieren hebben het veel
makkelijker. Nou ja,
niet overal.
In Spanje en Zuid-Italie en
Turkije en veel andere landen
worden jachthonden die mank
zijn vaak afgemaakt door hun
jagersbaasje. Of mensen laten
ze achter in een bos.

Of... wijzelf hebben sinds
kort een nieuwe poes.

Ze heet MaBelle

(spreek uit: Maa-bell).
MaBelle is een

Wi e

b el
poes
WieBelle ehhh....Mabelle is vanaf haar geboorte gehandicapt.
Het is een handicap die ‘wobbly
kitten syndroom’ wordt genoemd. In het Nederlands is dat
zoiets als ‘wiebelende kat aandoening’. Ze heeft niet erg veel

evenwichtsgevoel. Ze valt nogal
vaak om. Als ze omhoogkijkt valt
ze achterover op haar ruggetje. Als ze loopt strekt ze haar
pootjes erg ver recht vooruit
en dan pas naar beneden. Dat
ziet er heel deftig en parmantig
uit. Als ze eet doet ze eerst haar
kopje omhoog en gooit het dan
voorover in het bakje. Daarom
heeft ze een bakje waar haar
hele snoet in past. Je snapt wel
dat ze een nogal slordige eter
is. Ons hondje Tati zit dan likkebaardend toe te kijken als de
brokjes van MaBelle alle kanten
uit vliegen. MaBelle heeft drie
jaar bij een poezenvrouw gewoond die twintig katten heeft.
Ze werd niet goed verzorgd. Die
mevrouw wilde MaBelle laten
afmaken door de dierenarts.
Terwijl MaBelle zelf geen erg
heeft in haar handicap en ze er
gewoon oud mee kan worden.
Erg, hè? De dierenarts weigerde
dat gelukkig. Toen heeft MaBelle
een half jaar bij de dierenarts in
een kooitje gewoond. Niemand
wilde haar hebben. Tot wij haar
zagen. We moesten zo om haar
lachen. Ik vind haar erg leuk en
erg lelijk en Connie vind haar
erg leuk en erg mooi.

Wat vinden jullie van
MaBelle?

