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Anna’s Tuin & Ruigte
Tekst en fotografie: Marleen Feldbrugge

Het is voor velen nog een onontdekt stukje stadsnatuur. Voor anderen
een ideale zondagmiddagbesteding in stadsnatuur. Anna’s Tuin & Ruigte,
opgericht door studenten van de Universiteit van Amsterdam, is inmiddels
alweer 3 jaar bezig en daar zijn de vruchten van te plukken!
Het begon allemaal met het
idee om een ontmoetingsplek te creëren en het ruige
stuk rietland soortenrijker te
maken door natuurvriendelijke oevers aan te leggen. De
locatie in het Science Park,
voorheen Anna’s Hoeve (vandaar Anna’s Tuin & Ruigte),
was er zeer geschikt voor.
De grote aantallen studenten,
bewoners, voorbijgangers en
werkende mensen maakten al
gauw dagelijks gebruik van de
paden door het gebied. Ook de
gesteldheid van de bodem is
een bepalende factor. Anna’s
Tuin & Ruigte bestaat uit 1
hectare sloten en land. Er kon
een tuin worden gecreëerd en
er was een gebied waar flora
en fauna ongestoord hun gang
zouden kunnen gaan. Zelfs de
Blauwborst, het logo van het
project is alweer gesignaleerd
in de tuin, evenals de IJsvogel
in de winter.

Opbouwen van een
permacultuurtuin
Een tuin ontstaat echter niet
zomaar. Door studenten van
Wageningen Universiteit werd
een ontwerp gemaakt, met als
basis de leer van de permacultuur. Het streven was om

Gastredactie
te geven. Zo is er al een workshop ‘wormhotel bouwen’
gegeven, waarbij iedereen zijn
eigen wormhotel kon bouwen
en we er samen een paar voor
Anna’s Tuin maakten.
Met wat compostwormen,
lege mayonaise emmers en
een boormachine maakten we
zo een plek in de tuin om het
groenafval van de keuken in
te doen en te laten composteren. In de keuken vind je de
zelfgemaakte pizza oven die
van bakstenen, zand, stro en
klei uit de tuin is gemaakt.
De oogst van de tuin wordt
in deze oven bereid, waardoor we geregeld gezellige
pizza avonden kunnen organiseren met buurtbewoners,
studenten, collega’s en vele
anderen.

Zelf meedoen

geen gifstoffen te gebruiken
en zoveel mogelijk materiaal
te hergebruiken en lokaal te
verzamelen. Bij deze manier
van ontwerpen staat de kennis
van de natuur centraal. En de
mens wordt geacht goed zorg
te dragen voor de natuur en
de oogst eerlijk te verdelen.
Afgelopen lente is er een doorstart gemaakt om de technieken van permacultuur toe te
passen en zo het tuinontwerp
verder uit te voeren. Van
kruidenspiraal tot sleutelgattuintjes, iedere techniek werd

uitgelegd door Tuincoördinatoren João Lotufo en Marleen
Feldbrugge. De vrijwilligers
staken de handen uit de mouwen en bouwden stap voor
stap de tuin op.

Van pizza oven tot
wormhotel
Middels deze ‘workshops’
wordt kennis gedeeld, wat
één van de ambities van het
project is. Niet alleen de coördinatoren organiseren deze
workshops, maar ook vrijwilligers krijgen de ruimte om ze

Anna’s Tuin & Ruigte is een
openbare groene ruimte en
de tuin groeit naarmate er
meer mensen aan meedoen.
Kom vooral eens langs op een
zondagmiddag om kennis te
maken met de coördinatoren,
vrijwilligers en de tuin. Voor
verdieping in de permacultuur organiseren we vanaf
oktober wekelijks een studiegroep, waar onderwerpen en
technieken worden uitgelicht
die we toe (kunnen) passen
in de tuin. Dit is een open
bijeenkomst en gaat over het
delen van kennis. Voor meer
informatie en updates van de
tuin, houd www.annastuin.nl
in de gaten! #
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#DWARS
Redactioneel
Door: Arie van Tol

De aanwezigen zijn na afloop
altijd enthousiast, over de
talkshow waarin ze net mensen
uit Oost aan het woord hebben
gehoord. In deze Dwars komen
de verhalen van de gasten op
een net even andere manier
terug.

Column

Door: Carolien van Welij

Stilte in de stad
Een zaterdag. Ik fiets over het nieuwe rode asfalt over de Maurits-

‘Het is stil op straat’ is een boek van fotograaf Hugo Lingeman.

kade. Het is half tien in de ochtend. Geen auto’s, geen scooters,

Zijn zwart-wit foto’s van Amsterdamse straten en pleinen voe-

geen fietsers. Wel een reiger op een tak van de treurwilg en een

len vertrouwd en o zo vreemd. Want waar zijn de mensen? De

Op pagina 2 lezen we over
Anna’s Tuin & Ruigte. Op
pagina 5 doet Ad Broere een
volgende poging om duidelijk te
maken dat ons geldstelsel op de
schop moet. Nowelle Barnhoorn komt nog een keer aan
het woord op pagina 22. En op
de pagina daarnaast is Walking
Football het onderwerp.

lachende Anne Frank in felle kleuren op een bunker. Waar is

Ringdijk zonder de hondenuitlaters, het Javaplein met een leeg

iedereen? En waar zijn de uitlaatgassen?

terras, de Linnaeusstraat zonder tram. Lingeman laat zien wat er

Ook de nieuwe talkshow, die
van woensdag 7 november,
dient zich al aan in deze Dwars.
Te gast is bijvoorbeeld Graciano
Loswijk: over hem valt te lezen
op pagina 8. Natuurlijk is er
volop aandacht voor Parklicht,
een nieuwe lichttentoonstelling
in het Oosterpark (pagina 3 en
de bijlage in het midden).
Op pagina 13 is terug te vinden
wat er verder nog op het
programma staat woensdag
7 november. Kom langs! Horen
over Oost is net zo aardig als
lezen over Oost! #

overblijft van de stad als de mensen er niet meer zijn.
Een zondag. Ik ben op de Cruqiusweg. ‘Pas op! Uitrit bouw 2’
roept het gele bord. Bouwhekken omheinen zandvlaktes. Een

Amsterdam wordt iedere dag weer iets drukker – en toch verbaas

hijskraan in het groen van de firma ‘voorbij’ prijkt omhoog. Een

ik me vaker over de stilte van de stad. Net zoals er steeds meer

meterslange rode slang is gedrapeerd over het zand. Het is een

gebouwen bij komen die het uitzicht belemmeren en ik meer

warme oktobermiddag. Ik hoor in de verte het geruststellende ge-

horizonnen zie. Het lijkt steeds vaker Koningsdag en ik ontdek

luid van een varend vrachtschip, het getingel van het touw tegen

meer lege plekken.

de vlaggenmast. Een Canta probeert tevergeefs te starten. Wat is
het hier stil.

Er zijn pleinen waar ik niet meer kom, cafés die ik niet meer bezoek. Ik kies niet meer voor de kortste fietsroutes en ik rijd nu wel

Praten over de drukte in de stad is zoiets geworden als praten

eens een doodlopende straat in. Ik vind het niet meer erg als ik in

over het weer. Het voordeel is dat je het vaak met elkaar eens

het weekend ergens vroeg moet zijn in Amsterdam en misschien

bent. Over de bierfiets – verboden in het centrum en nu te vinden

word ik ooit nog eens een ochtendmens. Ik hoop dat ik me nog

in oost. Over Engels als voertaal en de geur van wafelwinkels. Het

heel lang kan blijven verbazen over de stilte van de stad. #

nadeel is dat je jezelf hoort praten en denkt: ben ik nu zo iemand
geworden die vindt dat vroeger alles beter was?

Reageren? Dat kan via post@carolienvanwelij.nl
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Licht vervloeit met de omgeving
Tekst: Arie van Tol

Van woensdag 14 tot zondag 18
november vindt in het Oosterpark
de lichtkunsttentoonstelling Parklicht plaats. Informatie over de
kunstenaars die meedoen is in het
middenkatern van deze Dwars te
lezen. De plattegrond in die bijlage
wijst de bezoeker de route langs
alle kunstwerken.
Ik spreek John Prop ruim een maand
voordat het evenement gaat plaatsvinden in zijn woon/werkruimte. Samen
met Loes Diephuis vormt hij sinds 2001
de Stichting Polderlicht. ‘In 2001 was
onze eerste lichtkunstmanifestatie in
Oost. In het Polderweggebied – wat nu
Oostpoort is geworden. Daar komt ook
onze naam vandaan. We zijn inmiddels
toe aan onze negende openlucht-expositie, en voor het tweede jaar achter
elkaar in het Oosterpark.’

De eerste
Inmiddels is lichtkunst in de open lucht
op meerdere plekken in Nederland te
zien. In ondermeer Gouda, Schiedam
en Eindhoven zijn er terugkerende
manifestaties, en natuurlijk is er het
jaarlijkse Amsterdam Light Festival,
het ‘grote broertje’ van Parklicht. ‘Maar
met gepaste trots mag ik wel zeggen dat
wij toch echt de eerste waren.’
Bij het samenstellen van de expositie
wordt gekeken naar zowel nieuwe
kunstenaars als naar kunstenaars die
eerder meededen. ‘Er is dit keer een bij-

Oost 3

een logische route voor de bezoeker
uitrollen.’
Dat de omgeving belangrijk is staat
buiten kijf. Maar is daarbij de natuur
een grotere vriend van de lichtkunst
dan de gebouwen in het park, vroeg ik
mij af. John aarzelt niet: ‘Makkelijker
dan natuur leent zich architectuur voor
een verbinding met kunstlicht. Beiden
zijn nu eenmaal menselijke vindingen.
Daarnaast zijn er praktische overwegingen: in bomen zit nu eenmaal geen
stopcontact, zo simpel is het.’

Suppoost

Een eerdere lichtinstallatie van de Japanse Parklicht-kunstenaar Yasuhiro Chida

drage van een kunstenaar – inmiddels
in de 70, de oudste, toen ook al overigens – die ook al bij de eerste keer (in
2001) een lichtkunstwerk bij ons heeft
getoond. Het werken met mensen die
je al kent heeft het voordeel dat je goed
weet wat je kunt verwachten wat hun
kunst betreft. En ze kennen in ieder geval de praktische obstakels van buitenkunst. Dit jaar zijn er drie kunstenaars
die ook vorig jaar deelnamen. Maar die
komen natuurlijk wel met een geheel
nieuw lichtkunstwerk.’

Verbinding
In het Oosterpark zullen vijf avonden
lang veertien lichtkunstwerken te zien
zijn, van 18.00 uur tot 23.00 uur. Er zijn
grotere en kleinere, opgesteld langs pa-

HERDENKEN 80 jaar
1938 - 2018

Van MUIDERPOORT naar WESTERBORK:
KRISTALLNACHT HERDENKING 2018
De Kristallnacht vond plaats op 9 november 1938 in Duitsland.
Dit jaar herdenken we dit op donderdag 8 november van 16.30 tot 17.30 uur
bij het gedenkteken Muiderpoortstation, Oosterspoorplein, Amsterdam.
Met sprekers, gebed voor de doden, minuut stilte,
bloemen leggen, kaarsjes branden.
Gelegenheid tot napraten in Havo De Hof
Amsterdam Oost, Dapperstraat 315 (naast de brandweer)

“JE WORDT NIET MET HAAT GEBOREN, DAT WORDT JE GELEERD.”

den, in het groen, in het water en in en
op de gebouwen. ‘Elf van de veertien
kunstwerken zijn speciaal voor Parklicht gemaakt. Lichtkunst in de buitenruimte is vaak eenmalig, tijdelijk. Het is
een wezenlijk onderdeel van lichtkunst
dat het een bijzondere verbinding aangaat met de omgeving. Juist het feit dat
licht vervloeit met de omgeving maakt
lichtkunst bijzonder.’
Bij de keuze van kunstwerken en bij
de keuze van waar in het Oosterpark
een plek geschikt genoeg is wordt niet
over één nacht ijs gegaan. Al vanaf een
maand of negen vóór de tentoonstelling
zijn Loes en John samen met de kunstenaars aan het overwegen waar hun
werk het best tot zijn recht kan komen.
‘En uiteindelijk moet er dan ook nog

De praktische kant is nooit te veronachtzamen bij buitenkunst. Hoe de
kwetsbare lichtkunst beveiligd moet
worden is altijd weer een lastig vraagstuk. Medewerking van vrijwilligers
en van de kunstenaars zelf is daarbij
onmisbaar. ‘Bij een aantal kunstwerken staat tijdens de openingstijden
van de tentoonstellingen een vrijwilliger die dienst doet als suppoost. Een
aantal werken wordt elke dag na afloop
ergens naar binnen gebracht, soms is
daarbij de technische assistentie van de
kunstenaar onontbeerlijk.’
De samenwerking met diverse instellingen in en rond het park is cruciaal. Ze
staan allemaal genoemd in de bijlage.
Bijzonder is dat Hotel Arena zelf in het
kader van Parklicht een programma
heeft op zaterdagavond waarbij de
combinatie licht - muziek centraal
staat. Ook daarover is preciezere informatie terug te vinden in de bijlage.
En ja, ik leg het hem in de mond, maar
ik weet dat John het de komende weken
vaak zal denken: ‘Als het maar een
beetje schappelijk weer wordt van 14
tot 18 november, geen hoosbuien...’ #

4 Milieu
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Energiebesparing: het kan!
Tekst: Lennie Haarsma | Fotografie: Henk Pouw

Het is donderdagmiddag 11 oktober half 5. Ik zit op een krukje in de warme zon tegenover
de Jungle in de Tweede van Swindenstraat en ga in gesprek met activist duurzaamheid
Hans Bueno de Mesquita. Hij is net terug van de Energiebeurs in Den Bosch. ‘Hier zo in de zon
zitten half oktober is natuurlijk niet normaal; het klimaat is wezenlijk aan het veranderen.
Daar moeten we ons zorgen over maken,’ zo begint ons gesprek.
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Activist met de lange adem
Ik vraag Hans naar wie hem betaalt
voor al zijn activiteiten. ‘Ik heb een betaalde baan als coördinator duurzaam
bebouwde omgeving bij de gemeente
Haarlem. Mijn ambitie is het realiseren
van duurzame aardgasvrije gebouwen
en gebieden die passen bij de mogelijkheden en wensen van de gebruiker.’
Op mijn vraag of individuele besparing
wel zoden aan de dijk zet in plaats van
grootverbruikers aan te pakken, komt
de activist en visionair Hans naar voren. ‘Ik vind dat iedere bewoner recht
heeft op een comfortabele en gezonde
woning met lage energiekosten. Om
de energiearmoede – die echt groot is
in bepaalde delen van deze wijk - te
bestrijden ben ik samen met andere
gemeenten een lobby gestart richting
het rijk om extra middelen vrij te maken voor met name deze doelgroep. Het
sleutelwoord is waardecreatie: de mens
centraal stellen; daarbij is energiebesparing een manier waar iedereen
beter van wordt. De maandlasten gaan
omlaag. Het geeft mensen meer kans
op werk als ze klussen in huizen kunnen uitvoeren die tot energiebesparing
leiden. Denk aan het monteren van
zonnepanelen. Vluchtelingen met een
technische achtergrond kunnen opgeleid worden. Het geeft ook de mogelijkheid werkzoekenden en bedrijven aan
elkaar te koppelen en warmtepompen
goed te laten installeren. En dat alles
samen met buurtbewoners. Als iedereen meedoet met de infraroodsafari zet
je met elkaar kleine stapjes.’

Gemeentelijk beleid

Hans Bueno de Mesquita

De lijst vragen die ik heb voorbereid laat ik gelijk los, want Hans
begint vol vuur te vertellen. ‘We
willen met de Jungle werkzame oplossingen bieden voor de mensen uit de
buurt. Ik doe veel met participatie in
vergelijkbare wijken in Haarlem en
ben actief geweest in het participatieplatform in de Transvaalbuurt.
Ik geef lezingen over energiebesparing
voor mensen met een kleine beurs.
Daar ligt mijn passie. En dan is eenvoudige taal gebruiken heel belangrijk.
Want alleen al het woord energietransitie begrijpen veel mensen niet.
Bij je verhaal moet altijd een beeld
komen.’

Infopunt
‘De problemen zijn divers. Al in 1996
deed ik bij TNO onderzoek naar de
mogelijkheid van aardgasvrij Nederland. Er wacht ons de komende jaren
een grote opgave om aardgasvrij te
worden en om de klimaatdoelstellingen
van Parijs te halen. Een opgave die wij
gezamenlijk moeten uitvoeren, overheid, ondernemers, maar zeker ook de
burgers van Amsterdam. Alles, en ook
energie, wordt duurder en voor veel
mensen in deze wijk zelfs onbetaalbaar. Als je je woning energiezuiniger
wilt maken kost dat veel geld en daarnaast hebben mensen onvoldoende
ideeën hoeveel concrete maatregelen
bijna niets kosten en al veel besparing
opleveren. En misschien wel het meest
belangrijk: mensen worden niet goed
voorgelicht. Ik maak te vaak mee dat
de overheid zich op de zogenaamde
koplopers richt. Daarom hebben we
het Infopunt duurzaamheid opgericht.
We richten ons primair op mensen met
een smalle beurs. Bij ons zijn individuele huurders, eigenaren, Verenigingen

‘Ik vind dat iedere bewoner recht heeft
op een comfortabele en gezonde woning
met lage energiekosten’
van Eigenaren, energie coöperaties en
sinds kort ook woningbouwcorporaties
welkom.’
‘Het infopunt geeft gratis objectieve,
niet door commercie gestuurde adviezen. Iedere vrijdag van 10-12 uur kun
je met vragen terecht over het isoleren
van je woning, de aanschaf van zonnepanelen of de aanleg van een groen
dak, welke subsidieregelingen er zijn,
of jouw woning ook van het gas af kan,
wat dat gaat kosten en wie dat gaat betalen. We staan ook open voor vragen
over klimaatsverandering, luchtkwaliteit, gezonde voeding, afval en hergebruik. Bewoners kunnen hun vraag
ook mailen naar infopunt@jungle.
amsterdam. We weten ook niet alles,
vandaar dat we samenwerken met
onafhankelijke milieuadviesinstanties
en de gemeente.’

Infraroodmetingen
‘Beter isoleren van je huis is nog altijd
de beste manier om energie te besparen en bovendien een must als je ooit
van het gas af wilt en wilt overgaan op
duurzame energie. De infraroodcampagne wil zichtbaar maken en zien wat
jij niet ziet. Aan de hand van foto’s van
de buitengevel en binnenkant van woningen met de infraroodcamera maken
we zichtbaar waar energie-lekken in
je huis zitten. Een voorwaarde is wel
dat het niet warmer of kouder dan
15 graden moet zijn. Op basis van de

metingen wordt advies gegeven welke
concrete besparende maatregelen in
huis genomen kunnen worden. Denk
dan bijvoorbeeld aan folie op radiators,
waarbij je al gauw e10,- per maand
kunt besparen. Maar ook het aanleggen van tochtstrippen, deurdorpels en
raamgaten in kozijnen dichten levert
al snel besparing op. Aan de hand van
concrete voorbeelden van woningen
die we de afgelopen winter hebben
doorgemeten, laten we op de informatieavond op 31 oktober in Jungle
Amsterdam zien wat allemaal mogelijk
is en hoeveel je kunt besparen met een
paar eenvoudige maatregelen En als
je interesse hebt om je huis te laten
fotograferen, kun je contact opnemen
met duurzaamamsterdamoost@jungle.
amsterdam.’

Groen en gezond
Hans vindt het ook heel belangrijk om
samen te werken aan een goede gezonde en groene leefomgeving. Hij organiseert regelmatig discussieavonden
met bewoners en gemeente over groen
en luchtkwaliteit. Het gaat dan bijvoorbeeld over de gevolgen van het kappen
van bomen voor de gezondheid. Samen
worden oplossingen bedacht voor hittestress, wateroverlast, maar ook luchtkwaliteit. Verder worden regelmatig
groensafari’s met de fiets georganiseerd
over stadslandbouw, binnentuinen,
groen initiatieven en de kwaliteit van
groen in Amsterdam Oost.

In februari van dit jaar nam de
Amsterdamse gemeenteraad een ambitieus klimaatinitiatief aan. Landelijke
doelstellingen van 55 % in 2030 en 95%
minder CO2 uitstoot in 2050 werden
overgenomen. Gemeente Amsterdam
wil het goede voorbeeld geven en al
in 2030 klimaatneutraal zijn. Ik vraag
Hans wat hij vindt van de gemeentelijke plannen voor duurzaamheid en de
samenwerking met andere organisaties
in Oost zoals Science Park.
‘Het is een mooi akkoord; de intentie
van het beleid in ons stadsdeel is ook
in orde. Er zijn veel ideeën en projecten gericht op duurzaamheid. Meer
samenwerking met coöperaties en
VVE’s is wenselijk. De aandacht voor
energiearmoede kan beter. Het schaalniveau is te groot als je van het hele
stadsdeel uitgaat. Beperk je tot straten.
Zo heb ik een data-analyse gemaakt in
de Transvaalbuurt, de Dapperbuurt, de
Indische Buurt, IJburg en Watergraafsmeer. Energieverbruik per vierkante
meter, inkomen en aantal VVE’s zijn in
kaart gebracht. Eind november vindt
de presentatie van resultaten plaats op
de Energiemarkt. Zeker is samenwerking met Science Park nodig en nuttig.
Dat gebeurt al over biodiversiteit in
Anna’s tuin & ruigte, energie in lokalen,
groensafari etc.’

Meer aandacht
Hans vertelt over een tweetal avonden
die in juni en september dit jaar zijn
georganiseerd. Ook noemt hij nogmaals
het infopunt duurzaamheid in de
Jungle op vrijdagochtend en de avond
op a.s. 31 oktober. En verder is er op
zaterdag 24 november in de Jungle een
duurzaamheidsmarkt.
Voor hem is meer aandacht voor gezamenlijke plannen, informatie over
maatregelen om energie te besparen en
breder te werken aan een duurzaam
Amsterdam-Oost een grote wens. ‘Misschien is het mogelijk dat de Jungle en
Dwars samen ten strijde trekken. We
zouden regelmatiger aan veel meer
onderwerpen in de krant aandacht kunnen besteden: gezondheid, voedsel, eigen biodiversiteit, hergebruik van afval,
etc. Dit interview is een mooi begin.’ #
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Het is de schuld van de banken,
de boete is (nog) voor ons

schulden de noodlottige bal aan het
rollen gebracht. Het oppotten van geld
en bezit bij enkelen, het groeien van de
schuldenberg bij de meesten, het kan
onmogelijk eindeloos zo doorgaan. Op
een gegeven moment is het ene gat niet
meer met het andere te vullen.’

Macht van de banken
Tekst: Arie van Tol | Fotografie: Eddy Ellert

In zijn boek Geld in de bijrol legt Ad Broere uit hoe het huidige geldstelsel een menswaardige
samenleving in de weg staat. In de talkshow van 3 oktober j.l. overtuigde hij de aanwezigen van
de urgentie van verandering. Hoe kan geld in de bijrol teruggedrongen worden?
Ad Broere is econoom. Hij is economie
gaan studeren omdat hij wilde begrijpen wat voor ’n wereld het was waarin
het leven van zijn vader zo door geld
beheerst werd. ‘Mijn vader was middenstander, had een kledingzaak. Zijn
humeur hing altijd af van of er wel of
niet voldoende verkocht was. Er was
voortdurend stress.’
Van de economie vond hij als student al
snel dat het een erg eenzijdige wetenschap was. ‘De veronachtzaming van
sociologische en psychologische aspecten maakte de economische wetten wat
mij betreft verre van betrouwbaar.
Zelf zocht ik naar manieren om die
eenzijdigheid te doorbreken door me
bijvoorbeeld ook te verdiepen in de sociale psychologie. Een econoom die een
voorbeeld voor me is? Ernst Friedrich
Schumacher. Zijn bekendste boek is
Small is beautifull. Hij komt in eerder
werk van me regelmatig terug.’

ceerd (BNP)) is in de afgelopen veertig jaar veel lager geworden. En het
aandeel van kapitaalinkomen is veel
groter geworden. Ook dat geeft aan dat
er meer geld met geld wordt gemaakt.
En dat arbeid voor de meeste mensen
minder loont. Vooral als je bedenkt dat
in die lonen ook de inkomens zitten
van bijvoorbeeld de topmensen van
ING, Shell en Philips.’

Geld scheppen
De banken scheppen geld dat aan
bedrijven, particulieren en overheid
wordt uitgeleend. De overheid heeft
op basis van de grondwet eigenlijk die
taak, maar gaf het uit handen aan de

George van Houts) betrokken zijn,
heeft in de Tweede Kamer een pleidooi
gehouden om het geld scheppen weer
tot een kerntaak van de overheid te
maken. ‘Er is geluisterd, de argumenten
van de stichting worden meegewogen
in toekomstig beleid, maar vooralsnog lijkt geen enkele politieke partij
doordrongen van de urgentie van het
voorstel. Ik juich het Burgerinitiatief
Ons Geld toe, omdat het de discussie
over het belangrijke onderwerp geld in
de politiek heeft aangewakkerd.’

Schuldenberg
Broere: ‘De hoeveelheid geld is in de
afgelopen 25 jaar gigantisch toegeno-

Voor Broere gaat het in de kern om geld
en waarde. ‘Geld is een transportmiddel (er gaat waarde van A naar B), een
rekenmiddel, een ruilmiddel. Met geld
kun je geen waarde creëren. Waarde
zit niet in geld, waarde zit in onszelf!
Dat je geld voor je kunt laten werken is
in feite absurd. Geld werkt niet, wij –
de mensen – creëren, denken en doen
waardoor er waarde ontstaat. Geld
moet daarom de plaats krijgen die het
toekomt: in de bijrol.’
Het huidige geldstelsel, met de macht
van banken en met de euro, laat geen
ruimte voor veranderingen. Ook
overstappen naar de Triodosbank biedt
geen soelaas, vindt Ad, hoewel hij wel
erkent dat binnen het huidige geldsysteem deze bank de beste keuze is.

Rentevrije florijn
Een bank zou met een andere – renteen speculatievrije – munt moeten werken om werkelijk verschil te maken.
Er zijn al diverse alternatieve munten

Menswaardig
Econoom Broere vindt ook dat Naomi
Klein als geen ander de krachten achter
het neoliberalisme, het neokapitalisme,
heeft blootgelegd. ‘Het zijn de mechanismen die de multinationals hanteren
om hun macht uit te oefenen, te behouden en uit te breiden.’
De ondertitel van het boek Geld in de
bijrol is Op weg naar een menswaardige samenleving. Broere: ‘Nee, een
samenleving waar zo’n 1,2 miljoen
mensen onder de armoedegrens leven
kan niet bepaald menswaardig worden
genoemd. Nederland heeft het imago
van een land van gelijkheid, van niet al
te grote verschillen. Dat is een fabeltje.
10 % van de bovenlaag bezit 75 % van
al het vermogen. Weer 0,1 % daarvan
heeft 40 %. Het zijn duidelijke cijfers.
Ja, mondiaal is het allemaal nog erger.’

Rente
Ad Broere: ‘Bij het ontstaan van die
enorme inkomensverschillen speelt
geld de hoofdrol: dat het mogelijk is
geld met geld te verdienen is desastreus. Banken verdienen verhoudingsgewijs veel te veel door de rente die zij
leners opleggen als beloning voor hun
dienstverlening. Het gaat echter niet
alleen om rente, er zijn vele alternatieven ontwikkeld om geld met geld
te verdienen. Maar let wel, er is geld
nodig, bij nul beginnen is geen optie.
Het speculeren op de beurzen met
louter geld – er komt dan geen product
of onderneming aan te pas - is big
business. Er zijn de zogeheten ‘swaps’:
ingewikkelde constructies, waarmee
grote beleggers hoge winsten kunnen
behalen zonder daarvoor hoegenaamd
risico’s te lopen. En ik noemde net al
het beleggen in (huur)woningen, wat
door de lage rente van nu een interessante bestemming is om geld met geld
te verdienen.’
Het is geld waar geen (nieuw) product tegenover staat. ‘De macht van
het kapitaal is ook af te lezen aan de
ontwikkeling van de zogeheten arbeidsinkomensquote (AIQ). Het aandeel van
lonen van werknemers en zelfstandigen in de totale waarde van wat er in
Nederland in een jaar wordt geprodu-

Ad Broere in gesprek met Arie van Tol bij de talkshow

banken. ‘Om die praktijk te legitimeren
wordt altijd gewezen naar de Weimarrepubliek en Zimbabwe, voorbeelden
van staten waar het geld scheppen
volledig uit de hand liep. Daarbij
worden succesvolle voorbeelden van
geldschepping door de overheid handig
genegeerd, zoals Canada, de Verenigde
Staten en zelfs in Engeland. Dat het uit
de hand loopt met de banken aan het
roer is kennelijk geen argument serieus
te heroverwegen of geld scheppen toch
niet een taak van de overheid is.’

Ons Geld
Ad Broere somt de nadelen op van de
huidige praktijk: ‘Banken zijn gewoon
ondernemingen, waarbij het gaat om
aandeelhouderswaarde en om winstmaximalisatie, waarbij het maatschappelijk belang ondergeschikt is. Net als
water, elektriciteit en wonen hoort
een essentiële voorziening als geld in
publieke handen te zijn.’
Burgerinitiatief Ons Geld, waarbij de
zogeheten Verleiders (waaronder

‘Een essentiële
voorziening als geld
hoort in publieke
handen te zijn’
men. Daarmee ook de schuldenlast,
want 94 procent van al het geld dat er
is, ontstaat door schuld. Ook de conventionele economen zijn het er over eens
dat een volgende crisis (daardoor?)
onvermijdelijk is. Het is het terugkerend gevolg van een in wezen instabiel
systeem. De plannen hoe die volgende
crisis wederom af te wentelen op de
staat en haar burgers liggen waarschijnlijk al klaar.’
Vergelijkbare toestanden als in Argentinië, Venezuela en Griekenland zijn volgens Broere helemaal niet uit te sluiten
in Nederland. ‘In die landen heeft het
opeisen van de enorme openstaande

gelanceerd, in binnen- en buitenland.
Ze verschillen van elkaar in doel, reikwijdte en regels maar één eigenschap
is bij alle munten hetzelfde: het is een
ruilmiddel.
In Amsterdam Oost wint de florijn terrein. Ad Broere ondersteunt actief de
florijn – Geld in de bijrol is bijvoorbeeld
te koop met florijnen – en hoopt dat dit
alternatieve betalingsmiddel snel meer
draagvlak zal krijgen. ‘Ekodis is een
belangrijke ondernemer in Oost waar
betaald kan worden met de florijn. Het
is belangrijk dat er meerdere middenstanders op verschillende terreinen
in zee gaan met de munt. Pas dan
kan het echt interessant worden voor
particulieren. Ja, natuurlijk is de florijn
rentevrij!’ #
Op oost-online.nl is een filmpje te zien
waarin Ad Broere geïnterviewd wordt
door Rob Zwetsloot. Op adbroere.nl is
o.a. te lezen hoe het boek Geld in de
bijrol is te bestellen. Ga begrijpen dat
dit geldstelsel rijp is voor het museum!
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Waar willen we de naam Johan Cruijff?
Tekst: Arie van Tol | Fotografie: Ben Thomas

Ajax speelt tegenwoordig dan eindelijk in de Johan Cruijff
ArenA. Veel bewoners en ondernemers in de Watergraafsmeer
vinden het nu ook hoog tijd worden dat de naam Johan Cruijff
in hun buurt gerelateerd gaat worden aan openbare ruimte.
De opvallende muurschildering bij de
entree naar Park de Meer waarop Johan
Cruijff te zien is in het oranjeshirt is een
mooi eerbetoon. Maar vernoeming van
een straat, plein of park in de Watergraafsmeer zou een logische volgende
stap zijn.
Er zijn bij het stadsdeel meerdere ideeën bekend. Sommige ervan hebben een
formele status gekregen op het moment
dat ze op papier werden aangeboden
aan het stadsdeel. Andere zijn te rangschikken onder de vele losse flodders
die verwacht mogen worden in bars en
op straat. De gemeente Amsterdam zelf
heeft bij de gotspe rond de eventuele
naamsverandering van het Stadionplein
de opvallendste losse flodder geproduceerd en vervolgens lang heel serieus
genomen. Het voorbijgaan aan omwonenden is keihard afgestraft.
Om te voorkomen dat de gemeente in de
(nabije) toekomst vergelijkbare blunders begaat is het goed dat er eerst een

heldere procedure komt, vindt Maarten
Poorter. Zolang die procedure er niet is
mogen ingediende initiatieven evengoed
op een tijdige reactie rekenen, erkent
diezelfde Maarten Poorter.

Fatsoen

En dat is nu net niet het geval bij bijvoorbeeld het initiatief van Frank Stork.
Als ik hem spreek relativeert hij de door
hem gedane voorstellen voor naamgeving. Maar relativeren doet hij niet de
grote stilte, de onverschilligheid die er
spreekt uit dat verzuim van de overheid
om op zijn minst een voorlopig formeel
antwoord te geven en te verklaren dat
er met de ideeën een ambtelijk traject
zal worden ingegaan, en welk traject
dan.
Het schijnt dat er een gemeentelijke
commissie is die gaat over naamgevingen in Amsterdam. Maar of die commissie een voorgekookt plan, van andere
ambtenaren dan wel burgers, ten uit-

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.

Cruijff werd al eens geëerd met een eigen tram

voer brengt, of zelf betrokken is bij de
hele procedure, van idee tot uitvoering,
is niet duidelijk.

Sportpark

Frank Stork heeft met ondernemers en
bewoners gepraat over zijn voorstellen.
De reacties zijn in meerderheid positief.
‘Maar kritische geluiden zijn er ook wel
degelijk,’ erkent Frank. Wat wil Frank?
‘Mij lijkt het een mooi plan om sportpark Voorland/Middenmeer in de toekomst de naam sportpark Johan Cruijff
te geven. Het sportpark is belangrijk in
de Watergraafsmeer en sterk verbonden
met Park de Meer – de wijk die in naamgeving voetbal ademt en is gebouwd
waar voorheen het Ajaxstadion de Meer
stond – en Betondorp – de buurt waar
Cruijff opgroeide -.’
Frank ziet het sportpark dat de naam
van Cruijff zou moeten gaan dragen
ook als entree naar de stad, en daarmee
meer dan gepast voor de naam. ‘In praktische zin is de naamsverandering niet
heel ingrijpend: voor alle verenigingen
in het sportpark verandert de adresaanduiding niet, omdat de straten in en
rond het sportpark, het Voorlandpad en
de Radioweg, hun eigen naam (kunnen)
behouden.’

Promenade

Een andere idee van (o.a.) Frank Stork is
wellicht meer discutabel. De praktische
consequenties zijn ook hier leidend. ‘Het
voorstel is om een deel van de Middenweg voortaan Johan Cruijff Promenade
te noemen. We praten dan over het
deel vanaf de ringweg A10 tot aan het

punt waar de parallelweg begint, dat is
bij nummer 326. Bewoners en ondernemers kunnen hun huidige adres op
de Middenweg behouden, omdat het
genoemde deel dan een parallelweg
wordt. En ook de OV-haltes hoeven
hun huidige aanduiding niet te verliezen.’ Een stuk straat waar de auto zo
dominant is en de voetganger uit de
buurt wenst te blijven promenade gaan
noemen lijkt niet sterk. Anderzijds is het
bedoelde stuk Middenweg wel de verbinding tussen waar Cruijff opgroeide
(Betondorp) en waar hij voetbalde (De
Meer).
Er zijn nog andere varianten denkbaar.
In Betondorp zou bij het Johan Cruyffcourt wat nu Onderlangs heet een Johan
Cruijff Promenade kunnen komen. Dat
zou dan een voetgangersgebied moeten
worden waar sport en Cruyff prominenter ontwikkeld worden, wellicht
met ooit een Cruijff-Museum. Minder
ambitieus (te weinig ambitieus?) is het
idee om de Akkerstraat te veranderen in
de Johan Cruyffstraat. Enzovoort.

QR-bordjes

Er is nog een idee voorgelegd aan de
stadsdeelcommissie / de gemeente.
Samen met Stichting Vrienden van
Watergraafsmeer en andere geschiedschrijvers willen initiatiefnemers de
geschiedenis tonen door middel van
bordjes met een QR-code. Die bordjes
linken dan naar informatie over Johan
Cruijff, Ajax, De Meer, Café Meerzicht
(nu De Avonden), Park de Meer, de Akkerstraat en Betondorp waar hij Johan
Cruijff is geboren en opgegroeid. #

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

Villa des Roses heeft een uiterst geslaagde informatiemiddag
achter de rug. De aanwezigen reageerden zeer positief op onze
plannen en op het concept van de collectieve woonvorm.

Uit welingelichte bron hebben we
vernomen dat de tendervoorwaarden in
oktober gepubliceerd zullen worden.
De nieuwste ontwikkeling is dat de
bestemming van een groot deel van de
begane grond zeker is geworden. Nog
vóór de verkoop van het pand is Urban
Resort toegezegd dat het vanaf medio
december Broedplaats Koch mag starten
(www.urbanresort.nl). Er komen 19

ateliers van 20 tot 40 m2, die de hele
prachtig gelegen, breedte van de begane
grond aan de voorkant invullen.
Op de hoek aan de kant van de Röntgenstraat is ruimte voor een ‘buurtkamer’
van 2 x 16 en 1 x 18 m2. We gaan er van
uit dat deze ontwikkeling de voorbode is
van de publicatie van de tender met de
specifieke voorwaarden en dus van de
verkoop van het pand.
Het was overigens vanaf het advies van
2016 bekend dat een dergelijke invulling van de begane grond waarschijnlijk
was. De buurt wilde naast de hoofdfunc-

tie wonen voor ouderen kleinschalige
bedrijvigheid, broedplaatsen en een
buurtkamer op de begane grond. Met
de bedoeling dat ‘die een toegevoegde
waarde voor de bewoners van het pand
en de buurt zouden hebben en die geen
overlast zouden veroorzaken en dus
rustig wonen zou bevorderen’.
Evengoed verraste de recente gang van
zaken ons vanzelfsprekend. Overleg in
verband met de gezamenlijk bewoning
van het pand door ouderen en kunstenaars wordt blijkbaar niet van belang
geacht. Voor Villa des Roses betekent
het wel dat we ons nu een kleine

In Dwars doet Ineke Vervoort
verslag van de ontwikkelingen,
als die er zijn, rond de totstandkoming van ouderenwoongroep
Villa des Roses aan het
Robert Kochplantsoen.
voorstelling kunnen maken van wat de
inhuizing van Urban Resort kan gaan
betekenen. We zijn erg benieuwd naar
de reacties van buurtbewoners op deze
nieuwe situatie. Voldoet die bijvoorbeeld aan de eis van de toegevoegde
waarde zoals die gesteld was in het
advies naar aanleiding van de buurtinspraakavond in februari 2016? #
Voor reacties: ivervoor@xs4all.nl
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Middenmeer-Noord
in de oudheid
Tekst: Robert van Andel | Fotografie: Henk Pouw

in de Watergraafsmeer - deel 2
de bron van tonen zijn die ieder in een
getal uitgedrukt als snaarlengte te vatten zijn.
Onze leidende vraag is wat de andere
vernoemde geleerden over de bewegende hemellichamen naar voren
gebracht hebben. We verlaten de
Pythagorasstraat bij de Linnaeuskade,
slaan rechtsaf en wandelen de kade af
tot de Hogeweg. Eerst lopen we hier iets
naar links en met de bebouwing mee de
Archimedesweg op.

Speurend naar een verhaallijn komt
de vraag op, of er een leidend idee was
in de keuze voor de daar vernoemde
wetenschappers. Dit achterhalen in het
gemeentearchief blijkt niet eenvoudig.
Straatnamen worden vastgesteld door
de gemeenteraad. Oude uitgaven van
het gemeenteblad zijn echter (nog) niet
gedigitaliseerd. Zonder de datum waarop het besluit viel over de naamgeving
van een straat, is het zoeken naar zo’n
besluit ondoenlijk. Welke overwegingen
in de dertiger jaren gespeeld hebben,
blijft daarmede helaas verborgen.

a²+b²=c²

Bij de voorbereiding van onze ‘virtuele
wandeling’ gaan we online. Met behulp
van Wikipedia vinden we teksten over
de geleerden vernoemd in dit deel van
Middenmeer- Noord. We kiezen voor
het volgen van de tijdlijn waarop de in
de straten vernoemde personen staan.
De Pythagorasstraat moet dan overduidelijk ons startpunt zijn. De stelling van
Pythagoras (a²+b²=c², in een rechthoekige driehoek met overstaande zijde c) is
zo vertrouwd uit de wiskundelessen van
ieders tienerjaren dat zijn vernoeming
niet gelijk een vraag oproept. Achter dit
‘o ja natuurlijk’ is echter veel te ontdekken.
Pythagoras ( 570-500 v. Chr.) leefde op
Samos en later in Croton, in de hak van
Italië. Hij was invloedrijk als filosofisch
leermeester en religieus hervormer en
richtte een enigszins sektarische broederschap op waar - voor die tijd opvallend - ook vrouwen lid van waren. In de
volgende eeuwen werd er van alles aan
hem toegeschreven. Er zijn veel tegenstrijdige legenden over hem. Het is zelfs
onwaarschijnlijk dat de stelling die zijn
naam draagt van zijn hand is.

Muziek der sferen

Vanaf Plato (427-347 v. Chr.) wordt
Pythagoras genoemd in verband met
de filosofische gedachte dat getallen
in de natuur de kern van alles zijn. De
muziekintervallen, de afstanden tussen
verschillende tonen op de toonladder,

evenals de ‘harmonie der sferen’, een
veronderstelde wiskundige ordening
van het heelal, zijn een uiting van dit
idee. De planeten worden als verbonden
gezien met - door gewenning onhoorbare - tonen, de ‘muziek der sferen’.

Copernicus was
terughoudend om
zijn inzicht over de
kosmos als een zonnestelsel buiten een
kleine kring te delen
Voor ons is vooral van belang dat aan
Pythagoras de speculatieve natuurfilosofische gedachte toegeschreven
kan worden van een eeuwige stabiele
kosmische ordening waarin de met het
blote oog waarneembare, bewegende
hemellichamen, de Zon, de Maan, Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus,
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Geleerden en straatnamen

Veelzijdig genie

Deze rubriek zoekt verhaallijnen die al wandelend door ‘De
Meer’ te ontdekken zijn in de vernoemingen die zo’n 50 tot
100 jaar en soms nog langer geleden gedaan werden. In deze
tweede aflevering Middenmeer-Noord: de buurt die omsloten
wordt door Middenweg, Ringdijk, spoorweg/rangeerterrein en
Galileïplantsoen.

Straten

Archimedes van Syracuse, Sicilië (287212 v. Chr.), wordt hier in Middenmeer
driemaal vernoemd: de Archimedesweg,
de Archimedeslaan langs het spoor en
het uitgestrekte Archimedesplantsoen
tot aan de Kruislaan, een flinke wandeling heen en terug.
Archimedes was een uiterst veelzijdig
genie: wis- en natuurkundige, ingenieur, uitvinder en sterrenkundige. Hij is
beroemd om zijn vondst van de oplossing van oppervlakte- en inhoudberekeningen, zijn verklaring voor het blijven
drijven van schepen met de naar hem
genoemde wet en als bedenker van
proeven om materiaal te analyseren.
Zijn beroemde uitroep ‘Eureka!’ slaat op
dit laatste.
Voor ons thema is de ‘Psammites’, ‘de
zandrekenaar’, zijn enige terug gevonden boek over sterrenkunde van
belang. Hij gaat uit van een speculatief
kosmologisch model dat de zon centraal
plaatst. Archimedes stelt zich in dit
boek ten doel het aantal zandkorrels te
berekenen waarmee het heelal gevuld
kan worden en komt uit op 8x10 tot de
drieënzestigste!

Copernicus

Na onze omzwerving keren we terug
naar de Hogeweg en zien dat we daar
een heel korte straat links hebben laten
liggen: de Ptolemaeusstraat. Claudius
Ptolemaeus van Alexandrië (87-150 na
Chr.) was een Griek. Zijn belangrijkste
boekwerk is de ‘Almagest’: een compilatie van alle astronomische kennis
en waarnemingstechnieken tot dat
moment. De Almagest functioneerde
wel 1500 jaar als de vraagbaak voor de
Arabische sterrenkunde en speelde ook
een grote rol in het wereldbeeld van
Christelijk middeleeuws Europa. Het
biedt een kosmologisch model, dat de
aarde onbeweeglijk in het middelpunt
plaatst. Dit wordt in de wetenschap ‘geocentrisch’ genoemd. De Almagest geeft
ingewikkelde mathematische verklarin-

gen voor de waargenomen banen van
de bewegende hemellichamen.
We volgen opnieuw een stukje van de
Archimedesweg tot aan de Copernicusstraat. Nicolaas Copernicus (1473-1543),
een geleerde uit de Renaisance, was
van Duitse familie in wat tegenwoordig Polen is. Hij bekleedde een positie
als kanunnik, als niet gewijde functionaris binnen de katholieke kerk in
Frauenburg. Zijn ontwikkeling was
zeer breed door de studie van rechten,
geneeskunde, wiskunde en astronomie.
Copernicus gold als een groot expert op
het gebied van de astronomie. De Kerk
vroeg hem om een bijdrage te leveren
aan de verbetering van de kalender die
van oudsher van waarnemingen aan
de kosmos afgeleid wordt en die in de
Christelijke jaartelling met pauselijk gezag bekrachtigd werd. Copernicus was
echter terughoudend om zijn inzicht
over de structuur van de kosmos als een
zonnestelsel buiten een kleine kring te
delen. Hij ging niet in op de uitnodiging
voor het Concilie.

Vreemde eend

Zijn ideeën beschreef hij in ‘De revolutionibus orbium coelestium’. Pas aan het
einde van zijn leven, op aandrang van
enkele vrienden, gaf hij dit boek voor
publicatie vrij.
Met dit boek geeft hij de eerste beschrijving van het voor ons vertrouwde beeld:
de aarde tollend om de aardas in een
dag en cirkelend om de zon in een jaar.
Met zijn beschrijving wordt de aarde
ineens een planeet ronddraaiend in het
zonnestelsel tussen Venus en Mars. We
proberen ons voor te stellen hoezeer dit
inzicht het wereldbeeld deed kantelen
en waarmee het idee van de aarde als
onwrikbaar vast centrum kwam te
vervallen!
Voor de planeetbanen ging Copernicus uit van de ideale vorm, de cirkel,
net als Ptolemaeus. Om zijn model in
overeenstemming te brengen met de
waarnemingen bracht Copernicus een
groot aantal hulpcirkels naar voren in
de beschrijving van de banen van de
planeten. De eenvoud van zijn concept
van het zonnestelsel verzwakte daardoor, maar dat zijn inzicht juist was,
stond voor hem en zijn vrienden vast.
Het is belangrijk te bedenken dat Copernicus tot zijn heliocentrische wereldbeeld kwam zonder enige kennis over
de zwaartekracht, die pas later werd
ontdekt.
Met Copernicus laten we de astronomie
van de oudheid achter ons. In de wetenschapsgeschiedenis wordt het begin
van de wetenschappelijke revolutie
algemeen bij de zogenaamde ´Copernicaanse wending´ gelegd.
De Copernicusstraat lopen we af en
kruisen achtereenvolgens de Laplacestraat, de Keplerstraat, en de Newtonstraat en vragen ons af welke inzichten
over de `zwerfsterren´ achter deze
vernoemingen schuilgaan.
Voordat we ons startpunt bereiken,
kruisen we nog de Mr. P.N. Arntzeniusweg. Wat leert Arntzenius ons over de
planeten? Dat blijkt een dwaalspoor;
als bestuurder, jurist en dichter is hij
hier een vreemde eend in de bijt. Juist
na de Napoleontische tijd zat hij in het
polderbestuur van de Watergraafsmeer
en publiceerde verdienstelijk over de
16de dichter Pontanus. Tot de volgende
Dwars op het Galileiplantsoen. #
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Graciano Loswijks
avontuurlijke reis

optredens van rappers, waaronder
één van de zonen van Graciano. ‘Dom
bezig’ herinner ik me, veel tekst is
verder tamelijk onverstaanbaar in de
stroom aan beats. Maar lekker is het.
Muzikaal hoogtepunt is het optreden
van Zakaria, die in Voice Kids schijnt te
hebben geglorieerd.
Het presentatieduo stelt nog enkele
vragen over Hart en hoofd. Mij blijft bij
wat Graciano zegt over de term randgroepjongeren. Waar de vragensteller
gruwt van de term en daarmee de negatieve lading erkent, is de term voor
Graciano verre van negatief. Een groep
zet je niet weg met het gebruik van
een term, maar met een grove mening
erover. De laatste zin is overigens wel
een erg grove interpretatie van mijn
kant van wat Graciano zei.

Tekst: Arie van Tol | Fotografie: Olha Viacheslavina Solovei

Vrijdag 28 september j.l. werd in een zeer goed gevulde zaal
van de Q-Factory een mooie show opgevoerd. Het was de omlijsting van de presentatie van het boek Hart en hoofd van jongerenwerker Graciano Loswijk.
Het was weer eens zo’n avond die
ik hard nodig heb en die er gelukkig
regelmatig zijn in Oost. Een avond
waar een warme, menselijke sfeer en
gepaste pretenties dat wat op een podium gebeurt bijna secundair maken.
Een avond waar respect voor de ander
werkelijk voelbaar is. Een avond dus,
die in schril contrast staat met het
cynisme van VVD-leider Dijkhoff, die
met een proefballon bij de Algemene
Beschouwingen weer eens een groep
mensen (lees: randgroepjongeren) als
het ware doorstreept.

Maar zij kondigen de ster van de avond
aan: dansend en met een bonkend hart
(naar hij zelf zegt) gaat Graciano over
het podium en ook even high-fivend
door de zaal.
Gestoken in een kleurrijk jasje, hoed

Nerveus

Dansend en met
een bonkend hart
(naar hij zelf zegt)
gaat Graciano
over het podium

Mijn inleidende woorden zijn verre
van nep, maar toegegeven: wel nogal
particulier. Want over politiek ging
het niet op deze avond. Het ging in de
show die vooral door Graciano Loswijk zelf zijn bijzondere vorm kreeg,
om een boek, om een persoon, om het
werk van jongerenwerker.
Het publiek druppelt binnen bij
stevige hiphop, uitgezocht door een
professionele dj. Precies op tijd wordt
aangekondigd dat ‘het programma
over 10 minuten begint’. Ook van de
twee hosts, net als van de dj, moet ik
de lezer de namen schuldig blijven.

op, neemt hij de aanwezigen een eindje
mee in zijn wereld, in de wereld van
het jongerenwerk. Over hoe nerveus
hij wel niet was op zijn 10e verjaardag,
omdat hij niet kon dansen maar wel
moest. Over hoe nerveus hij was toen
hij, net aangenomen in een nieuwe
baan, een presentatie moest doen.
Over hoe nerveus hij nu is. Over hoe
belangrijk kleren kunnen zijn: dat hij
underdressed ten tonele verscheen om
minder hoge verwachtingen te wekken.
In het jongerenwerk kom je een eind
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Graciano Loswijk bij zijn boekpresentatie

met humor. En je moet zelfverzekerd
zijn. En een goed mens. De manier
waarop Graciano er verhalend over
uitweidt, maakt nieuwsgierig naar wat
hij er allemaal over zegt in zijn boek.
Het boek – Hart en hoofd – overhandigt
hij aan een aantal mensen, ‘omdat ze
zo belangrijk voor me waren’: aan zijn
meest geliefde oom, aan buurtvader
Bob en aan meester Mario.

Negatieve lading

De Dynamomedewerkers worden
tniet vergeten. Met naam en toenaam
krijgen zij een bedankje. Een aantal
voor hun onmisbare bijdrage aan de
totstandkoming van het boek. Let wel,
Graciano heeft de tekst voor zijn boek
voornamelijk ingesproken. Anderen
hebben het voor hem uitgeschreven
en stevig geredigeerd. Ook de vormgeving, de lay-out, is door Dynamocollega’s ter hand genomen.
Tot de andere onmisbare categorie behoren de collega’s in het jongerenwerk.
Met hen heeft hij de locatie JavArt in
de Indische Buurt tot een voorbeeldige
plek voor jongerenwerk gemaakt. Die
plek, JavArt, zijn collega’s en natuurlijk de jongeren uit de buurt zijn het
vertrekpunt geweest van Graciano
Loswijk voor zijn avontuurlijke reis als
jongerenwerker. Een reis verwoord in
Hart en hoofd. #
Het boek bestellen kan bij bol.com
met zoekterm ‘Hart en hoofd’ of
‘Graciano Loswijk’.

Nee, het is geen one-man-show. Er zijn

Engelse humor in het Badhuistheater
Tekst: Arie van Tol | Fotografie: Frank Schoevaart

In het Badhuistheater zijn er regelmatig voorstellingen van het
(eigen) toneelgezelschap BadhuisInternational. Op de vrijdagen
2, 23 en 30 november om 20.15 uur is nog te zien Blackadder
part 2: ‘The Other Bits’
Op een nazomerse vrijdagavond in oktober fiets ik naar het Boerhaaveplein
om eindelijk een komedie van Mike
Manicardi’s Company te zien. Ik kom
langs het drukke Beukenplein waar
als het ware een walm aan warmte en
geluid opstijgt. Even verderop blijkt
ook de Andreas Bonnstraat (e.o.) zich
te ontwikkelen tot horecastraat. Door
mijn hoofd spookt de gedachte dat ik
de enige zal zijn die de terrassen links
laat liggen en in het Badhuistheater zal
kijken en luisteren naar Blackadder
part 2.

Internationaal
Ik ben zeer op tijd en krijg in de kleine
ruimte naast de zaal muziek voorgeschoteld van Bob Dylan. Allerminst een
fan stel ik enigszins met tegenzin vast
dat One more cup of coffee van de lp
Desire toch wel heel mooi is. Langzaam
druppelen de toeschouwers binnen,
van oud tot ook opvallend veel jong.
Een divers internationaal gezelschap.
Mike Manicardi programmeert in zijn
Badhuistheater vaak Engelstalige stukken voor een internationaal publiek.
Omdat mijn Engels niet overdreven

goed is is het één van de redenen dat
ik die voorstellingen eerder aan mij
voorbij laat gaan.
De zaal zit vol als rond half negen de
voorstelling begint. Drie episodes worden er aangekondigd, met telkens een
korte pauze daartussen. En de schlemiel Baldrick wordt in elk bedrijf door
een andere acteur gespeeld.

Vaart
Vanaf het begin spat de energie er van
af. De televisieserie van tientallen jaren krijgt een levensechte vorm op het
toneel, en kolderiek is het woord dat
het meest van toepassing is. Als verwacht is de taal regelmatig een hindernis voor mij, maar het verhaal en de
humor zijn ook zonder de finesses van
de dialogen en monologen duidelijk en
overtuigend.
Aan een samenvatting van de drie
verhalen waag ik me evengoed niet.
De essentie van de voorstelling zit ’m
meer in het spel en de humor, en in
de vaart en de energie. Het decor, de
decorstukken en de kleding dragen
passend bij aan de groteske sfeer. En
de groep acteurs is al net zo divers als

het publiek: jong en oud en alles wat
daartussen zit.

Allo Allo
Met een klaterend applaus van de
toeschouwers verdwijnen de spelers
naar de coulissen, ook in drie etappes.
En net als tussen de bedrijven door
genieten de aanwezigen na afloop van
een heerlijk biertje, een lekker wijntje
of een fris sapje.
Een enkeling spoedt zich alsnog naar
één van de verhitte terrassen in de
buurt. Anderen nemen hun drankje
mee naar buiten, om daar de creatieve
kijk op de eerste wereldoorlog na te
bespreken.
Eerder speelde Badhuisinternational
de voorstellingen Sloane, Allo Allo!,
Blackadder part 1 en The Sean O’Casey
trilogy. Een pilot van een nieuw stuk,
Kerst ‘Allo Allo’, staat gepland begin
december: 6, 7 en 8 december om 20.15
uur en 9 december een matinee om
16.00 uur.
Maar eerst wordt op drie vrijdagen in
november – de 2e, de 23e en de 30e
– Blackadder part 2 ‘The Other Bits’
nogmaals opgevoerd. #
Meer info: badhuistheater.nl
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De angsthaas

Oost 9

Sculpturen

Tekst en fotografie: Méland Langeveld

draagvlak voor het kunstwerk te zijn,
dan kan de vergunning worden verlengd. Het beeld is op 11 augustus 2018
tijdens het Appelsap festival onthuld.
Maar er is ook weerstand. De Vrienden
van het Flevopark laten in een brief
aan de wethouder van Kunst en Cultuur weten dat ze tegen de plaatsing
van het beeld zijn omdat er volgens
hen niet genoeg draagvlak is gecreëerd. Verder is er geen omgevingsprocedure doorlopen. Volgens hen past het
beeld ook veel beter op een stedelijke
plek, en niet in een natuurlijk park als
het Flevopark. Zij willen kunst die past
bij het karakter van het park, en waar
belangengroepen zoals de Vrienden
van het Flevopark en bewoners van
de Indische Buurt actief bij betrokken
worden.

De organisatoren van Stichting Appelsap schenken dit beeld aan de gemeente. Jaarlijks organiseren zij in de zomer
een hiphopfestival in het Flevopark.
Het beeld is deels gefinancierd door
Stichting Appelsap en aangevuld met
een subsidie van 35.000 euro van het
Mondriaan Fonds en een sponsoring
van WeTransfer.
Voor Stichting Appelsap is Piet Parra
de meest voordehand liggende keuze
omdat hij als kunstenaar, die veel internationaal succes geniet, onlosmakelijk verbonden is aan de Amsterdamse
hiphop-, kunst- en modecultuur.

Zelfportret
Parra komt met een reusachtig konijn
dat angstig in elkaar gedoken zit. Het
beeld is drie meter hoog en 400 kilo
zwaar. De schets van Parra laat nog
opstaande konijnenoren zien, maar
dat idee laat hij in een later stadium
los: hij modelleert de oren tegen de
schedel. Parra handhaaft wel zijn
signatuur in de spitsvormige snoet van
het konijn, die spitsvormige kop komt
vaker in zijn kunstwerken voor.
De firma Blow Ups – een fabriek voor
kunst- en reclame in het Limburgse
Heijen – gaat aan de slag om dit ‘opgeblazen’ konijn te fabriceren. Het holle
beeld is gemaakt van purschuim en
met een staalconstructie versterkt. De
buitenhuid bestaat uit glasvezelver-

sterkt polyester.
De kunstenaar noemt het zelf een
zelfportret, dan wel een portret van
mensen die altijd klagen over festivals.
‘Angstig konijn’ heeft een voorganger,
getiteld ‘Anxiety’: het is een urethaanschuimen beeldje uit 2016, slechts 56
bij 60 bij 56 centimeter groot en hardroze van kleur. Het heeft echter wel
opstaande konijnenoren.

Weerstand
Het ‘Angstig konijn’ heeft een tijdelijke
vergunning van drie maanden gekregen. Blijkt er na die periode genoeg

Piet Parra is de artiestennaam van
grafisch ontwerper en illustrator Pieter
Janssen (1976). Onder de naam Parra
maakt Janssen grafisch werk voor affiches en flyers. Ook ontwerpt hij het
design voor een aantal schoenen van
Nike, waaronder de Air Max 1: ‘Cherrywood’ en de Air Max 95: ‘The Running
Man’. Janssen is mede oprichter en
creatief hoofd van het merk Rockwell
Clothing, dat vanaf 2015 wordt voortgezet onder de naam By Parra.
Sommige sculpturen vragen nu een-

Vette vis

maal om een gedicht, en daar kan ik
als dichter niet omheen:

Ineengedoken
Ineengedoken sta je zwart
en log in het open veld, zo
tevergeefs opzoek naar
een geschikte schuilplek
angstig konijn, gaven ze je
als titel mee, maar al rap
kreeg je het label angsthaas
opgeplakt, waarom sta je
zo ineengedoken in het
uitgestrekte veld, toon dat je
je angst kan overwinnen
maak je sterk, laat zien dat
je die plek in het Flevopark
waardig bent, kijk met
triomf de wijde wereld in:
laat je vooral niet wegsturen.
© Méland Langeveld

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

Oost-thriller

Tekst: Melissa Plomp | Illustratie: Ruud Meijer

Hij staarde naar het grijze hoofd
van zijn spiegelbeeld in het water.
Zijn verfomfaaide, morsige uiterlijk
stemde hem treurig. Hij wist nog hoe
hij ooit een lange, sierlijke gestalte
was geweest. De vrouwen strekten
hun halsen om hem beter te kunnen
zien. ‘Kom op, oude jongen, tijd om
een hapje te gaan eten,’ zei hij tegen
zichzelf. Zijn stramme lijf kwam met
tegenzin in beweging.

verhaal verteld. Hij bleef bewegingloos
staan luisteren. Ontroerd door dit
onverwachte blijk van vertrouwen.
Uiteindelijk had de man hem aangekeken en gegrinnikt: ‘Jij bent er een van
weinig woorden, hè? Fijne dag nog.’

het water liep hem in de mond. Hij zou
haast een moord plegen voor een vette
haring of een portie kibbeling. Hij trok
zijn schouders op en liep met trage
passen naar de kraam.
De vrouw zag hem al aankomen. ‘Zo,

Een herfstzonnetje verwarmde de Dappermarkt en het was gezellig druk. Hij
stond aan de kant, tussen twee kraampjes en zag de bonte stoet mensen
aan zich voorbij trekken. Oude dames
reden op hun scootmobiel voorbij.
Een groepje scholieren renden gillend
achter elkaar aan. Een moeder duwde
haar peuter vermoeid door de menigte. Vlak naast hem bleef ze staan.
Ze graaide tussen de schoenen op de
kraam. ‘Heeft u deze ook in maat 37?’
riep ze. Het kleine meisje in de buggy
staarde hem aan. Ze kraaide en strekte
haar handjes naar hem uit. Geschrokken keek de moeder op, een schoen in
haar hand. ‘Gatver, ga weg viezerik!’
Ze zwaaide vervaarlijk met de schoen
naar hem. Hij deinsde achteruit en
schuifelde weg tussen de kramen.
Hij schudde zijn hoofd. Wat hadden
jonge mensen toch weinig respect.
Oudere mensen hadden nog wel eens
een vriendelijk woord voor hem over.
Onlangs in het Oosterpark nog. Een
oude man was naast hem komen staan
en had hem zomaar zijn hele levens-

Of die dame die laatst haar brood met
hem had gedeeld...
Hij schrok op en keek om zich heen.
Hij stond vlak bij een viskraam. De
wind voerde de vette lucht van gebakken vis mee. Zijn buik rommelde en

ben je daar weer, ouwe zwerver?’ riep
ze. ‘Kssst, ga weg! Geen gebedel hier!’
Ze zwaaide met haar theedoek naar
hem, vanachter de toonbank. Een jongeman lachte. ‘Ach, Rita, laat die ouwe
toch. Hij hoopt dat je hem op een dag
eens lekker zult verwennen. Je kent

hem toch? Hij kijkt alleen maar. Daar
hebben we toch geen last van?’
Hij verstijfde. Al die beledigingen. Hij
voelde de woede als een klein, lang
vergeten vonkje, diep in zijn binnenste. Als hij tanden had gehad, had hij
beslist geknarst. Nu maakte hij slechts
een geïrriteerde beweging met zijn
hoofd. Zijn ogen vlamden. De jongeman wees. ‘Volgens mij heb je hem
boos gemaakt, Rita. Ik zou maar uitkijken als ik jou was.’ Rita zetten haar
handen in haar zij. ‘En wat zou hij
willen doen dan?’ krijste Rita, ‘Me dood
staren?’ Ze gilde van het lachen.
De vis staarde hem aan. Zijn honger
was sterker dan de neiging weg te
lopen. Normaal zou hij nooit stelen.
Dat was hem zijn eer te na. Maar vandaag dreef zijn woede hem verder dan
hij ooit ging. Hij zette een stap in de
richting van de vis. En nog een... Plots
stond Rita voor hem met een emmer.
Haar gezicht vertrokken van woede.
‘Ik...zei... ga... weg!’ De plens water
raakte hem op hetzelfde moment.
Geschrokken zette hij zich af en strekte
zijn vleugels. Met een kreet vloog hij
op. ‘Verdomde reigers,’ mompelde Rita,
terwijl ze haar handen afdroogde aan
haar schort en terug liep achter de
toonbank.
Hij cirkelde boven de kraam. Plots nam
hij een duikvlucht en vlak boven de
bakken vis ontspande hij.
De stralen reigerpoep plensden neer
over de vissen en spatten in Rita’s verbijsterde gezicht. Daarna vloog hij weg
in de richting van het park. #
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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 28 okt,
4 en 11 nov, 9, 16, 23 en 30 dec:
10.30: Feest voor Flapoor (2-4 jr)
12.00: Op bezoek bij Dokter Bril,
poppendokter (2-4 jr)
14.00: Ridder Roeland is bang
voor spinnen! (4-8 jr)
Het middagprogramma duurt van
14.00 tot 16.00 uur!
Programma op woensdagen 31
okt, 7 en 14 nov, 12, 19 en 26 dec:
14.00: De zeerovers en de zeemeermin; een onderwaterverhaal! (4-8 jr)
Het middagprogramma duurt van
14.00 tot 16.00 uur!
Speciaal Sinterklaasprogramma
op zondagen 18 en 25 nov en 2
dec:
10.30: Zie ginds komt de stoomboot! (2-4 jr)
12.00: Zie ginds komt de stoomboot! (2-4 jr)
14.00: Sint en Piet naar de
haaien! (4-8 jr)
Speciaal Sinterklaasprogramma
op woensdagen 21 en 28 nov:
14.00: Sint en Piet naar de haaien!
(4-8 jr)

Schminken na afloop van
de voorstelling

Oostblok
zo 28 okt 15.00:
WC-Monster – Lefkop (5+)
za 3 nov 20.00:
Contemporary & African Dance –
Simone Heiloo & Tebby Ramasike
zo 4 nov 11.00:
De Nieuwe Kleren van de Keizer –
Vespucci Kwartet & Steef Hupkes
(5+)
do 15 nov 20.00:
Impulse [1/3] – Movementalist
vr 16 nov 20.30:
Papia – Vanta / Poetry Circle
Nowhere
vr 23 nov 19.30:
Imagine The Silence – De Jonge
Republiek (14+)
zo 9 dec 15.00:
Rijk / Miljoen – Lot Houtepen (5+)
Zie verder www.oostblok.nl

Badhuistheater
vr 2, 23 en 30 nov 20.15:
Terugkeer succesvol Engels theater: Blackadder part 2 – BadhuisInternational
Tot 1 nov is het mogelijk, speciaal
voor Dwarslezers, een reductie
van 5 euro te bemachtigen door
een mail te sturen naar badhuistheater@gmail.com.
za 10 nov 20.00:
Dansen In Oost: ‘Alive and Kicking’
za 24 nov 20.15:
Theater Leiden speelt 1984 van
George Orwell
za 1 dec 17.00:

Mikulas Tjechisch Kerst Feest voor
kinderen
do 6, vr 7 en za 8 20.15 en zo 9
dec 16.00:
Kerst ‘Allo Allo’ the pilot met BadhuisInternational
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 en zo 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)
vr 26 okt 12.00 – 14.00:
Herfstvakantieworkshop Streetdance
Dansworkshop o.l.v. Ruben Sanchez (8-12 jr)
vr 26 okt 17.00 – 01.00:
Starters4communities X Amsterdam-Oost VRIJMIBO
za 27 okt 20.00 – 01.00:
Nataraj barefoot party
wo 31 okt 20.00 – 22.00:
Energie besparen met infrarood
metingen
zo 4 nov 14.00 – 16.00:
Herweg en Verweg jazz concert en
dichtbundelpresentatie
zo 4 nov 19.30 – 21.30:
5Rythms Danceworkshop
wo 7 nov 08.30 – 11.30:
Erik Scherder: actieve kinderen
zijn blije kinderen
wo 7 nov 20.00 – 22.00:
Talkshow Dwars door Oost in de
Jungle
za 10 nov 20.00 – 01.00:
Nataraj barefoot party
zo 11 nov 19.30 – 21.30:
5Rythms Danceworkshop
za 17 nov 21.00 – 00.00:
Aerials & Solo weekend
za 24 nov 20.00 – 01.00:
Nataraj barefoot party
za 1 dec 15.00 – 17.00:
Gerlinde Esser leerlingen zangpresentaties
wo 5 dec 20.00 – 22.00:
Talkshow Dwars door Oost in de
Jungle
Zie verder www.jungle.amsterdam

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
t/m 1 sept 2019:
Cool Japan
t/m 1 sept 2019:
Bitter Chocolate Stories: kinderverhalen over cacaoplantages in
West-Afrika
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 4 nov en 2 dec 14.00 – 15.00:
Rondleiding Things that matter
zo 11 nov en 9 dec 14.00 – 15.00:
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Rondleiding Heden van het slavernijverleden
t/m 25 nov:
Feest? Wereldwijd: Loy Krathong
het Thaise lichtjesfeest
t/m 1 dec:
Art Rocks
9 dec:
Fashion Fest: wedstrijd voor
modetalenten van de toekomst
Meer info: www.tropenmuseum.nl

OBA Javaplein
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:
Spreekuur Samenspraak
elke do oneven week, 8 en 22
nov, 6 en 20 dec:
www.leefenleer.nl: Leesclub Makkelijk Lezen
za 27 okt 10.00 – 10.45:
Boekstart Babyhuiskamer (0-2 jr)
za 27 okt 11.00 – 12.00:
Boekstart Peuterhuiskamer (2-4 jr)
8 nov 17.00 – 18.00:
OBA Live met Theodor Holman,
hoofdgast: Annet Mooij
za 17 nov 14.30 – 16.00:
Op de Stip (buurtparlement)
za 24 nov 10.00 – 10.45:

Boekstart Babyhuiskamer (0-2 jr)
za 24 nov 11.00 – 12.00:
Boekstart Peuterhuiskamer (2-4 jr)
do 29 nov 17.00 – 18.00:
OBA Live met Theodor Holman,
hoofdgast: Elma Drayer
za 8 dec 10.00 – 10.45:
Boekstart Babyhuiskamer (0-2 jr)
za 8 dec 11.00 – 12.00:
Boekstart Peuterhuiskamer (2-4 jr)
do 20 dec 17.00 – 18.00:
OBA Live met Theodor Holman:
uitreiking van de Theodor Award
2018
Meer info: www.oba.nl

OBA Linnaeus
elke wo 15.00 – 15.30:
Voorlezen (4-7 jr)
do 1 nov 15.30 – 17.00:
Kinderschrijfcafé (9+), met Renée
en Eva Kelder
Elke 1e donderdag van de maand
di 6 nov 10.45 – 11.45:
Voorlezen in het Turks voor
ouderen
Elke 1e dinsdag van de maand
vr 9 nov 10.30 – 12.00:
English Spoken: Ali Smith
wo 14 nov 10.00 – 10.20:
Boekstart MEMO Muziek met
baby’s (0-2 jr)
wo 14 nov 10.30 – 11.00:
Boekstart MEMO Muziek met
peuters (2-4 jr)
za 17 nov 11.00 – 13.30 en 14.30
– 17.00:
Schrijfcafé voor volwassenen, met
Renée en Eva Kelder
do 22 nov 10.00 – 12.00:
Tablet Café
Elke 4e donderdag van de maand
do 29 nov 19.00 - 20.00:
Linnaeus Live: Saskia Goldschmidt

en Louis Stiller
di 4 dec 10.45 – 11.45:
Voorlezen in het Turks voor ouderen
Elke 1e dinsdag van de maand
do 6 dec 15.30 – 17.00:
Kinderschrijfcafé (9+), met Renée
en Eva Kelder
Elke 1e donderdag van de maand
vr 14 dec 10.30 – 12.00:
English Spoken: Tracy Chevalier
za 15 dec 11.00 – 13.30 en 14.30
– 17.00:
Schrijfcafé voor volwassenen, met
Renée en Eva Kelder
Meer info: www.oba.nl

Q-Factory
vr 26 okt 20.00:
Pubquiz
vr 26 okt 21.00:
The Bones of J.R. Jones
vr 26 okt 22.00:
Garrett T. Capps
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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

Garrett T. Capps
za 27 okt 21.00:
TDI presents: FEWS
za 27 okt 22.00 – 06.00:
Ouwe Stijl Is Botergeil
zo 28 okt 20.00:
Brian Gore’s Night of Guitar
di 30 okt 20.00:
Countdown Café: Rob Lamothe
(Riverdogs), Marlou, The Wanderer
do 1 nov 20.30:
Q-Cinema: Dr. Strangelove
do 1 nov 20.30:
Meridian Brothers
vr 2 nov 20.30:
A tribute to George Harrison
‘While my guitar gently weeps’
za 3 nov 20.30:
JP Harris & The Tough Choices
zo 4 nov 20.30:
Olden Yolk
ma 5 nov 20.30:
Grauzone presents Soft Kill
di 6 nov 20.00:
Countdown Café: Sweet Mary
Jane, Joost de Lange Rock/Blues
Experience
wo 7 nov 20.30:
Grauzone presents Cold Cave
do 8 nov 21.00:
Derv Gordon Of The Equals & So What
vr 9 nov 20.30:
Popa Chubby
vr 9 nov 21.00:
Tess Parks + Charles Howl
za 10 nov 19.00 – 02.00:
Amsterdam PL Hip Hop Festival
zo 11 nov 16.30:
De Blues Fabriek Presenteert: Eric
Steckel
di 13 nov 20.00:
Countdown Café: Tim Akkerman –
Marvin Dee Band – Wild Romance
do 15 nov 20.30:
Gaye Su Akyol

Gaye Su Akyol
za 17 nov 21.00:
Bob Wayne
za 17 nov 21.00:
Glenn Hughes performs Deep
Purple
za 17 nov 21.00:
Alec Todd + FOSS
zo 18 nov 16.00:

Tropenmuseum
Linnaeusstraat 2
020 5688200
www.tropenmuseum.nl
Q-Factory
Atlantisplein 1
www.q-factory-amsterdam.nl
Jungle Amsterdam
Tweede van Swindenstraat 26
020-7373326, www.jungle.
amsterdam
Grand Cafe Genieten
Oranje-Vrijstaatplein 2
020-2535554
Brinkhuis
Landbouwstraat 63
020-4620331

Mark Olson
zo 18 nov 20.30:
Los Van Van
wo 21 nov 21.00:
NELLY
do 22 nov 20.30:
Gruppo Sportivo
di 27 nov 20.00:
Countdown Café: met o.a. Delgado Brothers Band
do 29 nov 20.30:
Desert Mountain Tribe
zo 2 dec 16.00:
Delgado Brothers
do 6 dec 20.30:
Q-Cinema: Black Christmas
za 8 dec 20.30:
Grauzone presents Still Corners
zo 9 dec 20.30:
De Roots Fabriek presenteert:
Nathan Bell
do 13 dec 20.30:
Cronin: A Tribute to Shane MacGowan and The Pogues
za 15 dec 20.30:
Sonic Jesus
za 15 dec 20.30:
Massada
za 15 dec 20.30:
Leif de Leeuw Band plays Allman
Brothers Band
Zie voor prijzen en meer info:
www.q-factory-amsterdam.nl

Brinkhuis
elke 1e za van de maand van
19.30 – 0.00:
Betondorp Live

Grand Café Genieten
elke 2e zo mi van de maand
14.30:
Café Chantant
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Met drang en dwang verhuizen
Tekst: Rose Bartholomé | Fotografie: Arie van Tol

De woningmarkt, zeker die in Amsterdam Oost, zit op slot.
Huur en koopprijzen zijn voor de meeste mensen onbetaalbaar. Voor een sociale huurwoning zijn er lange wachtlijsten.
Coalitiepartijen in Den Haag en een aantal woningcorporaties
willen meer mogelijkheden om scheefwonen tegen te gaan.
Lossen de voorgestelde maatregelen om het huurrecht te
flexibiliseren de problemen op de woningmarkt op?
De Haagse coalitiepartijen en een
aantal woningcorporaties willen het
mogelijk maken om in één klap de huur
van ‘scheefwoners’ stevig te verhogen.
Zo willen zij mensen onder druk zetten
om te verhuizen. Verhuurders mogen als deze plannen doorgaan - ieder jaar
de financiële passendheid en de grootte
van het huishouden beoordelen.
Hiermee zouden vraag en aanbod op
de woningmarkt beter op elkaar gaan
aansluiten. De plannen van de coalitiepartijen zijn vooralsnog terugverwezen
naar de tekentafel omdat er grote onduidelijkheid is over de concretisering.

Hier aan de Middenweg waar eens
wapenhandel Munts was gehuisvest kan
in de toekomst achter de oude voorgevel
scheef gewoond worden zoals onze
regering het bedoelt: te duur!

in Amsterdam 2017 van de gemeente
blijkt dat betaalbare woningen die
vrijkomen in prijs omhoog schieten.
De verwachting dat deze woningen
toegevoegd worden aan de voorraad
woningen in het middensegment, waar
de mismatch tussen vraag en aanbod
groot is, blijkt niet op te gaan. De voorraad sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen is inmiddels als
sneeuw voor de zon gesmolten. Sinds
2000 zijn 40.000 sociale huurwoningen
in Amsterdam verkocht. Bovendien
is er de afgelopen tien jaar te weinig
gebouwd.

Protesten
Lisa, 30 jaar oud, werkzaam als
leidster in de kinderopvang, woont
noodgedwongen antikraak. Zij
wordt zwanger en houdt dit niet
geheim voor het bedrijf dat als
verhuurder optreedt. Voor ze het
goed en wel in de gaten heeft, staat
ze op straat. Het zou te onveilig zijn
om als je zwanger bent antikraak te
wonen. Zij kan nu nergens terecht.
Zij logeert bij vriendinnen en bij
familie. Ze durft niet naar Hulp voor
Onbehuisden omdat zij bang is
om tussen de daklozen terecht zal
komen en dat men haar kind af zal
nemen als ze geen huis heeft.

Muurvast
Een aantal woningcorporaties, waaronder Stadgenoot en Ymere, zien ‘passend
wonen’ als dè oplossing voor scheefwonen. In een gespannen woningmarkt zitten mensen muurvast in hun
niet passende woning. Zij kunnen, zo
betogen zij in hun plan voor Passend
Wonen, de voorraad woningen veel
efficiënter inzetten om meer mensen
passend te laten wonen. Zij benoemen scheefwonen als de belangrijkste
oorzaak van het tekort aan betaalbare
huurwoningen. Klopt dit wel?

Mismatch
De fricties op de woningmarkt zijn
vooral in het goedkope en middensegment. Uit de cijfers in de nota Wonen

Huurdersorganisaties zoals de Huurdersvereniging Amsterdam Oost,
Huurgenoot en de Bond Precaire Woonvormen protesteren tegen de plannen
om de huren nog meer te flexibiliseren.
Zij betogen dat de corporaties uitgaan
van een onjuist aantal scheefwoners.
‘Volgens de verhuurders is er te weinig
doorstroom door de huidige regelgeving,’ vertelt Frans Ondunk van
de Huurdersvereniging Oost. ‘Er zijn
echter geen geschikte woningen waar
de zogenaamde ‘scheefwoner’ naar
toe kan. En verhuurders vergeten die
andere scheefwoners die gewoon te
duur wonen en 45% of meer van hun
inkomen aan huur besteden. Dat is een
gevolg van politieke keuzes. De coalitiepartijen willen dat sociaal wonen een
laatste vangnet wordt, net als de bijstandswet. Alleen mensen die zichzelf
niet kunnen redden, mogen nog een
beroep doen op een sociale woning.’

Precariteit
Huren flexibel maken klinkt innovatief, maar het creëert precariteit.
Abel Heijkamp van de Bond Precaire
Woonvormen legt uit: ‘Precare komt
van het Latijnse woord voor bedelen.
Precariteit betekent dat rechten nu als
gunst verleend worden in plaats van
uit solidariteit.
In de documentaire ‘Alles Flex?’ van de
Bond Precaire woonvormen betoogt
Pim de Ruijter, directeur van Stadgenoot: ’Vijf jaar is redelijk om je weg op
de arbeidsmarkt gevonden te hebben
en een fatsoenlijk inkomen te hebben

waarmee je dus op de vrije markt een
woning kunt huren of kopen.’
Deze opmerking veronderstelt dat er
twee soorten mensen zijn. Zij die het
binnen vijf jaar maken en zichzelf
kunnen redden op de geliberaliseerde
huizenmarkt en zij die dat niet kunnen.
Het betekent dat ook op het gebied van
wonen, de tweedeling in de samenleving groot zal worden. Op den duur
verdwijnen dan steeds meer sociale
woningen uit de stad, omdat de prijzen
te hoog zijn voor sociale huur. Net als
in Parijs zullen er banlieus ontstaan,
waar sociale onrust ongericht en gewelddadig kan opvlammen.

Alles flex
‘Flex is het nieuwe permanent,’ vervolgt De Ruijter monter. Na flexibel
werken is flexibel wonen aan de beurt.
Welke gevolgen heeft deze flexibilisering?
• Ouderen, flexwerkers, mensen die
scheiden: op termijn weet geen enkele
huurder meer hoe lang hij nog in zijn
woning kan blijven.
• De financiële prikkel om door te
stromen zal vooral nieuwe armoede
opleveren omdat er geen passende
woningen zijn waar mensen naar toe
kunnen verhuizen. Meer mensen, ook
met een baan krijgen schulden of raken
dakloos. De daklozenopvang is niet berekend op deze mensen en al helemaal
niet op gezinnen.

Mila, geboren en getogen in
Amsterdam Oost, 35 jaar, woont
samen met haar man en twee gehandicapte kinderen, noodgedwongen in een woning in de vrije sector.
Iedere jaar stijgt de huur maximaal.
Haar man is alleenverdiener en
verdient iets meer dan een minimumloon. Het jaar dat zij de huur
niet meer kunnen opbrengen nadert. Voor de zorg van hun kinderen
zijn zij aangewezen op mantelzorg
van hun familie in de buurt. Waar
moeten zij naar toe?

De film van mijn leven: Ik kreeg een
totaal uitgewoonde etage in Amsterdam Oost. Mijn carrière verliep
voorspoedig en ik werd volgens de
huidige maatstaven een scheefwoner. Ik woonde te goedkoop. Ik
kreeg een zoon en omdat de buurt
verpauperd was en men graag de
bevolkingssamenstelling meer wilde
differentiëren, mocht ik mijn etage
samenvoegen met de buuretage.
Het meeste onderhoud in huis
deed ik ondertussen zelf. Ik werd
ontslagen en door mijn leeftijd
vond ik geen nieuwe baan. Opeens
woonde ik weer recht. Enkele jaren
later ging mijn zoon het huis uit en
weer woonde ik scheef. Ik kreeg
een relatie en woonde weer recht.
Stel je voor dat ik al die keren had
moeten verhuizen.

• Kinderen stabiel op laten groeien
betekent dat zij zich moeten kunnen
hechten aan vertrouwde personen in
een vertrouwde omgeving. Mensen die
een beroep moeten doen op mantelzorg
of op bijvoorbeeld informele kinderopvang komen in de knel.
• Bewoners investeren in hun woning,
in hun buurt en in hun buren als er een
vooruitzicht is dat men er langere tijd
kan wonen. De sociale samenhang in
een wijk komt onder druk te staan.

Wat kunt u doen?
De belangen van verhuurders en investeerders zijn groot. Zonder tegenbeweging zal ook het wonen flexibel worden. Kom daarom meediscussiëren op
een bijeenkomst over Passend Wonen
en de schaarste op de woningmarkt in
Amsterdam Oost. De Huurdersvereniging Oost en Dwars nodigen u uit in
Post Oost op woensdag 14 november
om 20 uur. #
Voor de documentaire Alles Flex?:
www.salto.nl/programma/alles-flex
Voor meer informatie: info@huurdersverenigingoost.nl.
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Drankkegelbode (het vervolg)
Tekst: Méland Langeveld | Illustratie: Judith Lammers

lijke rechter noemt mijn naam die op
een lijst staat, maar kan het dossier niet
zo snel in haar computer vinden. Ze
aarzelt wat, rommelt en vindt dan toch
de gegevens.
Ze somt de feiten op. Dat ik ben aangehouden omdat ik niet aan mijn plicht
voldeed mijn hond aan te lijnen. Verder
haalt ze mijn schriftelijk verweer aan,
waarin ik meld dat mijn hond volledig
onder appèl staat en daarmee geestelijk
aangelijnd is.
Ze kent het woord onder appèl staan
niet, en vraagt me wat dit precies
inhoudt? Ik vind dit vreemd, maar leg
het haar uit: ‘Het heeft me heel veel tijd
en energie gekost om dit voor elkaar te
krijgen. Er is heel wat vallen en opstaan
aan voorafgegaan. Op dat soort mensen,
die daar zoveel tijd in investeren, zou de
samenleving juist trots moeten zijn, in
plaats van die persoon af te straffen met
een geldboete!’
Hierop heeft ze geen antwoord. Ze kijkt
van me weg en verstopt zich even achter haar beeldscherm.
‘Maar u bent volgens de Algemeen
Plaatselijke Verordening (APV) verplicht
uw hond aan te lijnen. Loopt u nu nog
steeds los met uw hond over straat?’
‘Ja,’ zeg ik heel eerlijk.

De drankkegelbode is nu een vrouw,
deze is echter broodnuchter. Ze ziet er
veel imponerender uit dan degene die
een maand geleden bij me aan de deur
stond, maar ook veel bedreigender. Ze
heeft nogal wat zwaar materiaal aan
haar heupen gegespt, waaronder een
vuurwapen en verder wat ondefinieerbare gereedschappen om je vakkundig
te vloeren.
Maar voordat ik bij haar aan de balie
sta, moet ik mijn jas afgeven. Die komt
op een lopende band terecht en wordt,
zoals gebruikelijk op luchthavens,
gescand. Zelf moet ik door een detectiepoort – en alsof dat niet genoeg is – moet
een man me ook nog eens handmatig
betasten.
‘De volgende keer als u komt graag uw
jas in een bak gooien, anders blijft-ie in
de scanner hangen,’ zegt de in uniform
gestoken man.
‘Nou, ik hoop hier niet nog een keertje te
komen.’
De man lacht schaapachtig, en laat me
door.
In een kale betonnen ruimte zitten een
aantal wachtenden. Verdachten, net als
ik, maar ze zien er écht als verdachten
uit. Van die lui die je ’s avonds liever
niet tegen het lijf loopt. Met ongeschoren koppen, slonzig gekleed zitten ze
wat voor zich uit te staren, of te scrollen
op hun smartphone. Bij een van hen
gaat de telefoon: ze wisselen wat uit in
een Slavisch klinkende taal.
Ondertussen tikt de klok door, de
wachttijd loopt flink op. Ik loop naar de
balie waar de gerechtsbode kauwend
op kauwgum zit te scrollen op haar
telefoon.
‘Nog twee mensen voor u.’
Ik haal nog maar een kop koffie.
‘Meneer Langeveld u kunt met me meekomen.’ Samen lopen we naar de deur
van de gerechtszaal.
Het is een omvangrijke zaal met een
verzameling lege stoelen. Voorin zitten
drie personen, twee vrouwen en een
man ieder achter een beeldscherm.
Ik moet direct gaan staan voor de reling
van het beklaagdenbankje. De vrouwe-

…waarin ik meld
dat mijn hond
volledig onder
appèl staat en
daarmee geestelijk
aangelijnd is
Ze kijkt me verbaasd aan. ‘Dus u loopt
al die tijd, het is inmiddels alweer 2,5
jaar geleden dat u werd bekeurd, met
uw hond onaangelijnd. Heeft u dan niet
meer bekeuringen gehad?’
‘Nee.’ Ik besef dat ik deze zaak ga verliezen. Mijn antwoord was te eerlijk, en
daar word ik nu op afgerekend. Ik moet
het over een andere boeg gooien, anders
verlies ik dit en ik wil voor mij en Roos
de vrijheid!
‘Ik zal het u sterker vertellen: ik word
soms ook door agenten aangesproken,
maar ik laat hen dan zien hoe goed mijn

hond alle commando’s opvolgt en dan
geven ze me complimenten. En mag ik
een aanvulling geven op de persoon die
mij bekeurd heeft: hij heeft me bijna een
jaar lang moedwillig achtervolgd om me
op heterdaad te betrappen.’
‘Ah, hij heeft er een persoonlijke zaak
van gemaakt,’ zegt ze geïnteresseerd.
Ik moet hier op doorgaan, dit snijdt
hout.

‘Ja, de man is inmiddels uit zijn functie
gezet vanwege intimiderend gedrag.’
‘Heeft u een klacht over hem ingediend?’
‘Nee, maar er zijn wel veel klachten
over hem binnengekomen.’
‘Hoe weet u dat?’
‘Van een vrouw, zij werkt bij Handhaving. Ik ken haar, ze heeft ook een
hond.’
Het woord is nu aan de officier. Ze staat
op van haar stoel. Het is een keurige
dame, stijfjes, zonder enig menselijke
uitstraling. Ze is het tegendeel van de
rechter, die zeer beminnelijk op me
overkomt. Ze doet haar zegje wat neerkomt op: regels zijn regels. Ofwel: het
bekende riedeltje van de gezagdrager in

functie. Verder heeft ze notie genomen
van mijn verweer, maar vindt ze uit
veiligheid voor de openbare orde dat
ik mijn hond moet aanlijnen, want een
hond kun je nooit voor honderd procent
vertrouwen. Ze blijft bij haar eis dat
ik de bekeuring moet betalen. Ze weet
even niet om welk bedrag het gaat, en
zoekt dit in haar computer op.
‘Heeft u hier nog iets aan toe te voegen?’
vraagt de rechter aan mij.
‘Ik ben het volledig eens met de officier
dat je een hond nooit voor honderd
procent kunt vertrouwen. Ik lijn m’n
hond ook altijd aan bij het oversteken
van drukke wegen en bij situaties die ik
als gevaarlijk inschat. En overigens dat
onaangelijnd lopen doe ik niet zomaar:
als ik m’n hond niet voor driehonderd
procent zou vertrouwen dan zou ik
nooit los met haar lopen. Ze is m’n
grootste liefde en bezit, dat wil ik niet
zomaar kwijtraken onder een auto!’
De rechter knikt instemmend, en vraagt
me naar mijn beroep.
‘Ik ben tekstschrijver en redacteur én ik
schrijf gedichten. Binnenkort komt m’n
dichtbundel uit.’
Ze kijkt zeer belangstellend. ‘En u heeft
ook nog geen strafblad zie ik.’
‘Dat klopt.’
‘Dan kom ik nu tot een uitspraak. Ik wijk
af van de eis van de officier. Ik leg u een
voorwaardelijke straf op, dat betekent
dat u deze boete niet hoeft te betalen,
maar als u binnen twee jaar toch weer
wordt bekeurd voor deze overtreding
dan moet u deze alsnog betalen. Begrijpt
u?’
‘Begrepen, en bedankt daarvoor.’
‘Dat was het, ik wens u een fijne dag.’
‘Jullie een fijn weekend, antwoord ik, en
loop de lange zaal uit naar de uitgang.
Langzaam dringt de overwinning bij me
door als ik de trappen af loop op weg
naar de buitenlucht. Ik heb het gevoel
dat de rechter me ongrijpbaar vond.
Zoiets van het heeft geen zin deze man
te bekeuren: hij blijft toch met z’n hond
loslopen. Dat heeft ze dan volledig bij
het rechte eind.
Het voelt heel goed: ik ben eerlijk
geweest door te zeggen dat ik nog
steeds met Roos losloop. Dat is onze
gezamenlijke vrijheid en die heb ik voor
ons beiden bevochten. En ik heb een
persoonlijke overwinning behaalt op die
irritante handhaver die me bijna een
jaar moedwillig heeft gestalkt! #
Meer ‘Onalledaags’ en aanverwante
verhalen lezen:
www.melandlangeveld.com
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Oost is een uniek podium rijker
hebben om met elkaar te praten. ‘Toen
kwam ik tot de conclusie dat je absoluut
kwaliteit theater moet blijven aanbieden, maar dat je dat moet terugbrengen
naar kleine porties en die ‘on demand’
moet serveren. Zodat men zelf kan bepalen wanneer en welke voorstelling ze
bijwonen. Bij ons is er de mogelijkheid
om het bij één voorstelling te houden en
de rest van de avond lekker in het café
te zitten, of juist het bezoeken van meerdere voorstellingen. Tussen de voorstellingen door heb je de ruimte voor een
hapje of een drankje. Dat is het mooie
aan het TapasTheater: je kan komen
wanneer je wil, je kan gaan wanneer je
wil en het belangrijkste: je kunt je avond
precies indelen zoals je zelf wil.’

Tekst: Gabriëlle Franke
Fotografie: Eddy Ellert

Misschien herken je het wel:
gek zijn op theater, maar
eigenlijk niet de tijd vinden
voor een avond schouwburg.
Of misschien heb je gewoon
geen zin om op je vrije avond
in een lange zit, bij een voorstelling waarvan je eigenlijk
niet eens zeker weet of het
wel aan de verwachtingen
voldoet. In beide gevallen
biedt TapasTheater voor jou
dé uitkomst.
Afgelopen augustus opende TapasTheater haar deuren op de Andreas Bonnstraat in Oost. Een nieuw concept,
zoals we dit nog niet eerder hebben
gezien. Je theater zoals je tapas: een
klein hapje, het liefst in allerlei verschillende soorten en alleen wanneer je er
trek in hebt. Korte, maar kwalitatieve
voorstellingen, van een tijdsduur van 20
minuten. Op het programma staan drie
á vier verschillende voorstellingen die
de hele avond herhaald worden. Tussen 19:30 en 22:45 start er elk kwartier
een voorstelling. Je kiest dus zelf wélke
voorstelling en hóeveel voorstellingen
je wil bijwonen. In de kelderruimte van
het café zijn vier kleine zaaltjes verstopt,
met ruimte voor ongeveer tien man per
zaal. De sfeer is dus behoorlijk intiem.

Kleine porties

Initiatiefneemster Tessa Harmsen was
al werkzaam in de theatersector voordat
ze het TapasTheater-avontuur in dook.
Toen vielen haar twee belangrijke dingen op: er zijn ongelooflijk veel jonge en
talentvolle theatermakers die heel graag
willen spelen, maar moeite hebben met
het vinden van een betaalbaar podium.
‘Alle extra kosten die bij het maken van
een show komen kijken, is voor de jonge
en beginnende artiest vaak niet te doen.
Wat ik graag wilde, is een podium creëren waarbij de artiest alles ‘inbegrepen’
krijgt. Ze krijgen van ons een podium
inclusief alle faciliteiten, zoals bijvoorbeeld verlichting, maar we zorgen ook
voor publiek in de zaal. Op deze manier
krijgen ook jonge theatermakers de
kans om hun kwaliteiten te laten zien.’
En er was nog iets wat Tessa opviel: ‘Ik

Fixation:

een installatie en een performance
Redactioneel

Fixation is de naam van een
installatie die van 5 t/m 24
november is te zien in het
CBK, gedurende de openingstijden. Fixation is ook de
naam van de theaterperformance die op 17 en 23 november van 20.30 – 21.30 is te
zien in datzelfde CBK.

wee weer van het leven van een klein
meisje en haar moeder, gezien vanuit
het kind dat troost en plezier zoekt bij
grote hond K, popje A en Lammetje O.

Liefde

Beeldend kunstenaar Ronald de Ceuster heeft met de installatie Fixation het
decor vormgegeven van zijn nieuwe
performance die hij dezelfde naam
heeft meegegeven. Het materiaal dat hij
daarbij heeft gebruikt is purfoam.

De première van het project Fixation
was enige tijd geleden in het Kunstenlab
in Deventer. Ronald de Ceuster brengt
beweging, klank, tekst en beeld samen
in een theatrale performance, zo kon
men lezen in de regionale pers. Een
theaterstuk in de gebruikelijke van het
woord is het niet, het is een totaalbeleving waarbij je ogen en oren tekort
komt om het in je op te kunnen nemen.
Over verlies gaat de Fixation zeker,
maar toeschouwers vonden ook het
woord liefde goed samenvatten waar de
performance over ging.

Verlies

Data

Fixation is het vervolg op de performances Turning en Still en is in coproductie
met Kunstenlab tot stand gekomen.
Op muziek van Diederik de Ceuster en
teksten van beeldend kunstenaar Lieke
Gobbels, laten de performers Petra
Dictus en Arianne Koelemand een reeks
associatieve beelden van hunkering en
pijn zien. Samen met de muziek van
ruisklanken en echo’s van verstilde
gitaren wordt er een grillig universum
gecreëerd waarin angst en troost samenkomen.
Aanleiding van Fixation zijn de teksten
van Lieke Gobbels waarin Ronald de
Ceuster het gevoel van verlies herkende.
Beiden hebben een dochter verloren. De
teksten geven herinneringen vol heim-

Niet wachten

De tapas haal je zelf uit de snackmuur

Twee keer wordt de theaterperformance Fixation opgevoerd in het CBK,
op zaterdag 17 november en op vrijdag
23 november, beide keren van 20.30 tot
21.30 uur. Tickets zijn uitsluitend digitaal verkrijgbaar, via cbkamsterdam.nl
of via ronalddeceuster.nl.
Op vrijdag 16 en woensdag 21 november zijn er in het CBK tussen 12.30 en
16.00 uur optredens die gratis toegankelijk zijn. Om 12.30 en 15.00 uur is er een
uitvoering van de performance Turning
Ball door Petra Dictus.Om 12.45 en
15.15 uur is er een voordracht uit eigen
teksten door Lieke Gobbels. En om 13.15
en 15.45 uur is er een uitvoering van
de performance Still#1 door Ronald de
Ceuster. #

In de kelderruimte
zijn vier zaaltjes
verstopt

En ook over de echte tapas is nagedacht. De tapas zijn verkrijgbaar uit de
snackmuur, maar anders dan dat de
naam doet vermoeden, worden er geen
snacks geserveerd. Het zijn echte, kleine
tapas, zoals quiches, risotto en salades.
Je haalt ze zelf uit de muur zodat je in
ieder geval zeker weet dat het eten ruim
voordat de voorstelling begint er is.
Geen stress of wachten op het eten - dat
bepaal je namelijk helemaal zelf.

’Er waren allerlei verschillende redenen
om niet naar het theater te gaan, maar
de belangrijkste waren wel dat veel
mensen na een lange werkdag geen zin
hebben om zich naar een voorstelling
te haasten. Nog even snel een warme
hap en vervolgens de hele avond in de
zaal zitten. Of dat ze eigenlijk hun vrije
avond liever spenderen met vrienden
en familie, waarbij ze de mogelijkheid

Ben je al nieuwsgierig geworden naar
TapasTheater? Ze zijn open van donderdag tot en met zaterdag, van 19:00
tot 0:00, en op zondagmiddag van 14:00
tot 18:30. Het programma wisselt elke
kalendermaand. Kijk voor meer informatie op: www.tapastheater.nl of,
nog beter, breng een bezoek aan dit
ongelooflijk leuke en unieke concept:
Andreas Bonnstraat 40H. #

sprak een hele hoop mensen die tegen
me zeiden: ‘Theater? Ja, dat vind ik hartstikke leuk, maar ik ga eigenlijk nooit.’

14

Stoeptegels in Oost

#DWARS

Fotografie : Hans Heitgeert, Edd
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Groenig nieuws herfst 2018
Tekst en fotografie: Dick Feenstra

De warmste zomer ooit, ging door tot ver in de herfst en werd
de langste zomer ooit, met de meeste dagen van 20 graden of
meer. De zomer van 2018 was de droogste sinds meer dan
veertig jaar. Na de eerste week van september met hoog
zomerse temperaturen, kwam er een einde aan die droogte en
regende het acht uur aan een stuk door. Nu nog hebben we een
neerslagtekort, dat na drie dagen met alleen maar regen kan
worden aangevuld.
Tweeduizend dieren
Na een week Hollands weer, gingen
dorre, gele gazons en velden groen
kleuren en bloeide de roze klaver alweer. Met de bloemen komen de insecten. Voor het eerst sinds maanden zie
ik een enkele vlinder en met vlinders
heb ik iets omdat ze mooi en nuttig zijn
en het leven vrolijk maken. Er zijn er
alsmaar minder.

In een halve eeuw is het aantal vlinders
in ons land met 40 procent gedaald en
dat kunnen er weer meer worden als
iedereen met een tuin of balkon ze een
handje helpt. Hommels, bijen en vlinders hebben nectar nodig en die vinden
ze in bloemen, die niet zonder hommels bijen en vlinders kunnen om zich
voort te planten. De bloem biedt nectar,

een zoete en energierijke vloeistof die
op de bodem onder de stuifmeeldraden zit. Tijdens het drinken ervan,
neemt de vlinder stuifmeelkorrels mee,
waarvan enkele bij een landing in een
volgende bloem, achterblijven en zo
kan de versmelting met een eicel beginnen voor de vorming van een vrucht of
zaad. Geen vlinders, hommels, bijen,
geen vruchten of fruit voor ons en voor
dieren en vogels.
We kunnen wat doen aan de snelle
afname van het aantal insecten: 76% in
dertig jaar! Zet een pot met honingbloemen op terras of balkon, of zaai in het
voorjaar op een braak liggend stukje
grond of in potten een zakje zaad voor
vlinders en insecten uit. Ligt een tegel
uit je tuin en plant een vlinderstruik.
En wie in de gelegenheid is, plant een
boom. Insecten kennen een grote voorkeur en wonen het meest in bomen,
die hier al eeuwen voorkomen, wilgen,
eiken en berken. Bij wilgen kunnen er
zelfs 450 soorten insecten wonen. In de
kroon van een zeshonderd jaar oude
boom werden meer dan tweeduizend
dieren, verdeeld over 257 soorten,
geteld. Op geïmporteerde bomen als de
tamme kastanje, Amerikaanse eik en
lariks leven nog geen enkele tientallen
soorten insecten.

herfstaster, sneeuwklokje, krokus en
meer. Want ik vind, dat de gierzwaluwen terug moeten komen om boven
mijn huis te vliegen. Dat ze zich moeten
,nestelen in de buizen die in de gevels zijn gemetseld, zodat ze insecten
vangen en ik wil niets liever dan dat
de vleermuizen bij zonsondergang
weer langs mijn ramen vliegen, om
hun maaltje bij elkaar te scharrelen.
De esdoorn, de Amerikaanse eiken en
de wilde wingerd geven de prachtigste rood bruine kleuren, zoals altijd.
Dat het klimaat verandert is duidelijk.
Wanneer komen wij in actie? Of zijn
mensen, lemmingen die door ongebreidelde lusten en behoeftes zichzelf naar
de ondergang leiden? De aarde kan
zonder de mens, de mens niet zonder
de aarde. #

Lemmingen

In mijn tuin herplant ik insecten trekkende bloemen, zoals de herfstaster

Dode bomen of bomen die aan het
aftakelen zijn, vormen een voedselbron
of nestgelegenheid van zo’n beetje de
helft van alle insecten. Een dode stronk
in de tuin of opslag van dood hout, is
een woning voor talloze soorten. Dode
stronken genoeg in de tuin na die lange
hete droge zomer met sproeiverbod. Ik
heb er al meer dan zes gerooid en ben
bezig met herplant, waar insecten op
afkomen: kamperfoelie, contoneaster,

De prachtigste rood bruine herstkleuren

Gemeente zet MeerEnergie op agenda
Tekst: Anke Bos

Buurtinitiatief MeerEnergie onderzoekt of een duurzaam
warmtenet in beheer van bewoners zelf in de Watergraafsmeer
haalbaar is. Door restwarmte van datacenter Equinix op het
Science Park te gebruiken kan veel energie worden bespaard.

Het bestuur van de coöperatie MeerEnergie heeft een helder doel: met
gebruik van restwarmte een warmtenet realiseren voor 5.000 huishoudens
in de Watergraafsmeer, in beheer van
bewoners zelf. Onlangs werd bekend
dat de Van der Pek-buurt als eerste
oudbouwbuurt in Amsterdam gasloos
wordt gemaakt. MeerEnergie wil de
volgende zijn, en is al ver met plannen
om in Middenmeer niet alleen gasloos
te worden, maar om dat ook in coöperatief verband voor elkaar te krijgen.
Een grote, actieve groep mensen achter
MeerEnergie is op vrijwillige basis
volop bezig met uitwerking van de
techniek, de organisatie en de haal-

baarheid van het plan.

Warmtenet serieuze optie
Om het warmtenet daadwerkelijk te
realiseren, is medewerking van de
Gemeente Amsterdam noodzakelijk.
Daarom steekt het bestuur van MeerEnergie al vanaf de oprichting vier jaar
geleden veel tijd in gesprekken met
wethouders en mensen van heel veel
verschillende gemeentelijke afdelingen.
En dat heeft nu zijn vruchten afgeworpen: burgemeester Halsema heeft de
gemeenteraad laten weten dat in Oost
nu mogelijkheden van een warmtenet
worden uitgewerkt in samenwerking
met MeerEnergie.

Gasleidingen vervangen: maar
door wat?
In Middenmeer Noord is het tijd voor
groot onderhoud. Riolering, gasnet,
waterkering, en ook de inrichting van
de straten worden aangepakt. Een
warmtenet maakte in eerste instantie
geen onderdeel uit van de plannen.
Best zonde, nu we allemaal weten dat
we binnen niet al te lange tijd van het
gas af moeten. Als bij de graafwerkzaamheden in Middenmeer meteen
pijpen worden neergelegd voor een
warmtenet, dan slaan we twee vliegen
in één klap; dan hoeft de straat niet
binnen een paar jaar weer open als het
gas wordt afgesloten en een warmtenet
moet worden aangelegd.
MeerEnergie heeft hierover in het
voorjaar dan ook druk overlegd met
de gemeente. Rick Vermin, dagelijks
bestuurder van Stadsdeel Oost namens
GroenLinks, schaarde zich meteen
achter het idee. Bij het besluit in de
gemeenteraad diende Jasper Groen
van GroenLinks een motie in met de
opdracht de mogelijkheden voor een
warmtenet in Middenmeer Noord eerst
te onderzoeken.

Ontwerp
Onlangs, op 18 september, stuurde bur-

gemeester Halsema in antwoord daarop een brief naar de raad om te laten
weten dat de gemeente plannen voor
een warmtenet nu wil onderzoeken in
samenwerking met MeerEnergie. Als
alles goed gaat wordt een nieuw besluit
over de werkzaamheden in Middenmeer Noord, nu mèt ontwerp voor een
warmtenet, in het voorjaar voorgelegd
aan de raad. Ardine Nicolaï, voorzitter
van MeerEnergie: ‘Met deze brief heeft
de gemeente kleur bekend en geeft zij
aan met ons te willen samenwerken.
We staan nu met naam en toenaam op
de agenda van de gemeente en daar
zijn we ontzettend blij mee.’

Op de hoogte blijven?
U kunt op de hoogte blijven van de
vorderingen. Ga naar meerenergie.
amsterdam en meld u aan voor de
nieuwsbrief. Bent u voorzitter van een
buurtvereniging, aanspreekpunt van
een huizenblok of zit u in het bestuur
van een grote VvE? Dan komen we 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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Wildplukspecial: Tamme Kastanje
Tekst: Kirsten de Wit | Fotografie: Hans van den Bosch

Buiten wordt het nu snel kouder. Een vrucht die echt past bij
dit jaargetijde is de tamme kastanje (Castanea sativa). Geroosterd kun je er van alles mee. Lekker warm en vol van smaak.
groeien is er ook speciale kastanjehoning te krijgen.
In september en oktober zijn er dan de
kastanjebolsters. Net als de paardenkastanje (Aesculus hippocampus) heeft
de tamme kastanje stekelige bolsters,
waarin de noot te vinden is. De bolsters van de tamme kastanje hebben
echter veel meer stekels. De twee soorten kastanjebomen zijn geen familie
en je kunt de noten van de paardenkastanje ook niet eten. In de bolster
van de tamme kastanje zitten 2 tot 4
nootjes. De kastanjes kunnen, nadat de
stekelige bolster is verwijderd, worden
geschild en gegeten. De kastanjes zijn
gepoft, gekookt of verwerkt tot puree
erg lekker.

zijn de bolsters dan al wat open en
kun je makkelijker bij de noten. Sla
de kastanjes niet uit de boom met een
stok. Daarmee beschadig je de boom.
Neem altijd precies hoeveel je nodig
hebt, dan blijft er nog voor anderen
over. Tamme kastanjes worden vaak
schimmelig en ze drogen uit na een
tijdje. In de koelkast kan je ze een paar
weken tot een maand goed houden
in een zak waar je gaatjes in prikt,
maar je kunt ze ook gekookt en gepeld
invriezen en dan kan je ze zes maanden bewaren. Gooi kastanjes weg
als er gaatjes inzitten. Dan is de noot
vaak aangetast door insecten die er
hun eitjes in hebben gelegd of eraan
hebben gevreten. Je kunt testen of
kastanjes nog goed zijn van binnen: als

je de kastanjes in een bak water gooit
zijn degene die boven komen drijven
niet meer goed. Er zit dan vaak een
wormpje in.
Kastanjes bevatten veel vitamine C,
B-vitaminen, koper en magnesium. Ze
bevatten veel zetmeel en eiwit en weinig vet. Het meel gemalen van kastanjes kan voor mensen met glutenintolerantie worden gebruikt als glutenvrij
meel.
Maak met de kastanjes eens de heerlijke risotto of de kastanjesoep. Mocht je
geen kastanje kunnen vinden en wil je
toch proeven? Vaak zijn ze te koop bij
natuurwinkels en bij de groenteboer.
Eet smakelijk! #

Geschiedenis

Bolster met tamme kastanjes

De Tamme Kastanje is een grote boom
die wel 20 tot 30 meter hoog kan worden. De boom staat graag in de volle
zon. Het is geen inheemse boom, dus
ze zijn meestal aangeplant. Je ziet ze
meestal als solitaire boom (vrijstaand).
Langs de Ringdijk staat een hele rij. Op
begraafplaats De Nieuwe Ooster, een
arboretum, is de boom ook te vinden.
Zo ook in park Frankendael. Ongetwijfeld staat deze boom op nog veel meer
plaatsen in Amsterdam Oost, maar
daarvoor zult u zelf op stap moeten.

Bloemen en bolsters
De tamme kastanje is gelukkig goed te
herkennen aan de lange, grof gezaagde, lancetvormige bladeren, die van
boven glanzend zijn. De boom bloeit in
mei en juni met sterk geurende groengele bloemen die aan parelsnoeren
zitten. Bijen vliegen dan ook graag op
de tamme kastanje, zowel voor nectar
als voor stuifmeel. In warmere landen
waar veel tamme kastanjes in het wild

Tamme kastanjes zijn niet inheems
in Nederland. Een soort is inheems
als deze op eigen kracht Nederland is
binnen gekomen. Oorspronkelijk komt

Sla de kastanjes
niet uit de boom
met een stok,
daarmee beschadig
je de boom
de tamme kastanje uit West-Azië. Uit
onderzoek blijkt dat de boom al sinds
200 voor Christus in Noord-Europa
voorkomt. Waarschijnlijk hebben de
Kelten deze vruchten meegenomen en
verspreid. De Romeinen zijn de kastanjebomen vervolgens gaan aanplanten, om hun legioenen van voedsel te
voorzien. In de Middeleeuwen werden
ze regelmatig in kloostertuinen aangeplant.

Kastanjes rapen
Raap de kastanjes van de grond. Vaak

Gepofte kastanjes
Verwijder de kastanjes uit de bolster. Snijd een kruis in de schil.
Leg de kastanjes op het bakblik
van de oven. Zet de oven op 200
graden. Pof de kastanjes ongeveer
10 à 15 minuten tot ze open staan
Voor extra smaak kun je ze poffen
op de barbecue:
Leg de ingekerfde kastanjes in een
vuurbesteding bakje op het rooster
van de barbecue. Doe de deksel op
de barbecue. Wacht tot de kastanjes open staan.
Risotto met kastanjes en paddestoelen
Ingrediënten (voor 4 personen):
200 gr risottorijst
100 gr gepofte, schoongemaakte
kastanjes
150 gr gemengde paddenstoelen
1 ui
125 ml witte wijn
60 gr boter
zout
versgemalen zwarte peper
1 l groentebouillon
Parmezaanse kaas, geraspt of
geschaafd
verse peterselie, gehakt
Snij met een mesje een kruis in
de kastanjes en leg ze in een pan
zacht kokend water tot ze openspringen; dit duurt circa 15 minuten. Neem de pan van het vuur
en laat de kastanjes in het water
liggen. Pel ze en verwijder na de
dikke schil ook het dunne velletje.
Snijd de ui, kastanjes en paddestoelen. Fruit de ui in 40 gram
boter. Voeg de kastanjes en paddenstoelen toe en fruit ze mee
op hoog vuur. Voeg de rijst toe en

Tamme kastanjebomen langs de Ringdijk

roer door tot de rijst glazig is. Voeg
nu de wijn toe en laat deze een
paar minuten meekoken. Draai
het vuur laag. Voeg nu beetje bij
beetje de hete bouillon toe en blijf
regelmatig roeren. Steeds als de
rijst de meeste bouillon heeft opgenomen voeg je nieuwe toe. Proef
na circa 25 minuten of de rijst gaar
is en voeg, indien nodig, de laatste
bouillon toe. Meng de overgebleven boter door de rijst en strooi
er de Parmezaanse kaas en verse
overheen.
Kastanjesoep
Ingrediënten (voor 4 personen):
250 gram gepofte tamme kastanjes
50 gram cashewnoten (ongezouten
en ongebrand)
1 wortel
1/5 zoete aardappel
2 blokjes groentebouillon
20 gram selderij
1 ui
2 teentjes knoflook
klont boter
Benodigdheden:
Staafmixer/blender
Hakmolen/Keukenmes
Doe de boter in de pan en wacht
tot deze heet is. Fruit dan de ui en
de knoflook tot ze gelig zijn. Snijd
alle groenten en de kastanjes.
Voeg aan de pan 1 liter water, 2
blokjes groentebouillon, wortel,
zoete aardappel en selderij toe.
Maal de cashewnoten fijn in een
hakmolen of hak ze heel fijn en
voeg toe. Voeg de gepofte kastanjes
toe. Breng aan de kook en laat op
een laag vuurtje pruttelen tot alle
groente gaar is. Mix daarna met
de staafmixer tot een mooie, egale
massa. Voeg nog wat zwarte peper
toe, voor extra smaak .

22

Cultuur

#DWARS

DWARS DOOR DE BUURT

Nummer 203

De tweelingparadox: een roman met een actueel thema
Tekst: Lennie Haarsma

In 2016 verscheen haar debuut Schemerdieren. De tweede
roman van Nowelle Barnhoorn heet De tweelingparadox en
verscheen afgelopen juni. In de talkshow van 3 oktober j.l.
was de jonge schrijfster de literaire gast. Met dit interview op
papier leert ook de Dwarslezer haar kennen.
‘Je boek kreeg lovende reacties: een
goed toegankelijke literaire roman, door
stijl en thematiek. Je werd geïnterviewd
in tijdschriften en kwam op de radio.
Heb jij zelf een verklaring voor dat
enthousiasme?
‘Ik denk dat het tot de verbeelding
spreekt dat het boek is gebaseerd op
mijn eigen leven. Het gaat over twee
tweelingbroers van wie er eentje zwaar
gehandicapt ter wereld komt, en de
ander helemaal gezond. Ik heb zelf een
tweelingzusje dat meervoudig gehandicapt is en het grootste deel van de dag
op bed ligt. Ik heb er wel echt een fictief
boek van gemaakt, waarvan ik hoop dat
een groot publiek het behalve indringend ook grappig vindt. Maar ik begrijp
heel goed dat juist het autobiografische
aspect aanspreekt, dat mensen willen
weten hoe ik het zelf beleefd heb en hoe
het nu met ons gaat’.

Keuze voor fictie

‘Je schreef het boek in zeer korte tijd; in
12 weken als ik me niet vergis. Hoe doe
je dat in zo’n korte tijd?’
‘In 6 weken zelfs! Dat is iets wat ik
eerder ook nooit voor mogelijk had
gehouden en ik weet niet precies hoe
zoiets werkt. Vlak voordat het boek
eruit vloeide, zat ik juist heel erg vast.
Ik had mezelf teruggetrokken op Ibiza
om te schrijven, maar er kwam niets.
Ik ontdekte dat ik zelf nog wat hobbels

moest overwinnen voordat ik ook de
scènes kon opschrijven die bij mijzelf
schaamte of verdriet opriepen. Toen ik
dat eenmaal had gedaan leek het net of
ik mezelf toestemming had gegeven. Ik
weet nog precies het moment dat ik zat
te eten in een restaurant waar een yin/
yang teken hing en dacht ‘ik moet alle
kanten van mezelf accepteren’. Ik wist

dat als ik terug in Nederland zou zijn
ik het boek in 1 keer zou opschrijven,
zonder stress of haast, en ik er 6 weken
over zou doen. Dat is ook gelukt.’
‘Je hebt het boek geschreven in het
Volkshotel. Wat maakt dat tot een plek
waar je goed kan schrijven?’
‘Het is een bruisende plek met een
fijne sfeer. Je kunt er heerlijk werken
als freelancer, aan lange tafels en je
betaalt alleen voor consumpties. Tussendoor heb je gemakkelijk een koffie- of
lunchafspraak in de lobby van het hotel.
Echt een tip als je houdt van werken met
wat rumoer om je heen.’
‘Je boek is gebaseerd op jouw eigen ervaring, daar ben je open over. Waarom
heb je dan toch voor fictie gekozen?’
‘Dat heeft eigenlijk meerdere redenen.
Door voor fictie te kiezen kon ik mijn eigen privacy én die van mijn familie nog
enigszins beschermen. Lezers zouden
wel kunnen raden wat echt gebeurd is,
maar het nooit zeker weten. De tweede
reden is dat het boek veel ingewikkelder
was geworden als ik mijn hele leven beschreven had. Dan had ik ook veel meer
personages en verhaallijnen moeten
toevoegen die hadden afgeleid van de
kern van het verhaal: de band tussen de
tweeling. En: als romanschrijver kun je
echt in iemands huid kruipen en de scènes zo effectief mogelijk op te schrijven.’

Afhankelijkheid

‘De titel De tweelingparadox slaat uiteraard op het gedachte-experiment uit de
relativiteitstheorie: een astronaut maakt
een ruimtereis waarin hij lang met zeer
hoge snelheden reist. Als hij terugkomt
op aarde, blijkt hij jonger te zijn dan zijn
tweelingbroer, die op aarde is gebleven.
Waarom koos je voor deze titel?’

‘Nou, eigenlijk kwam een vriendin met
dit natuurkundige experiment, toen we
een beetje over titels aan het nadenken
waren. Toen ik me verdiepte in het
experiment was het eigenlijk heel passend bij mijn eigen verhaal: twee broers
van wie er eentje thuisblijft en eentje op
reis gaat, en van wie de thuisblijver in
verhouding ouder en meer volwassen
blijkt als de ander terugkomt. Zo is het
de tweeling in het boek ook vergaan. De
gehandicapte broer blijft thuis, maar
vindt in de tussentijd vrede en wijsheid
in zichzelf, terwijl zijn broer het geluk in
verre oorden zoekt.’

Toen ik dat eenmaal
had gedaan leek
het net of ik mezelf
toestemming had
gegeven
‘Heel recent kwam je op het journaal in
het kader van de week van de toegankelijkheid en het VWS-programma ‘Volwaardig leven’. Heb je een boodschap
over het thema afhankelijkheid?’
‘Ik vind het lastig om daar iets algemeens over te zeggen, maar ik denk
dat afhankelijkheid er nooit voor hoeft
te zorgen dat je jezelf minder belangrijk vindt dan iemand anders. En ook
omgekeerd: niemand hoeft zijn of haar
afhankelijkheid aan jou op te dringen.
Iedereen heeft recht op een eigen pad,
eigen keuzes, een eigen visie. Je kunt
ook niet voor een ander uitmaken of hij
gelukkig is’ #

De Rode Loper op School - INTERVIEW

Nepnieuws: Spoken op de Barbaraschool
Tekst en fotografie: Wendeline Thole

Lieuwe en Manuel (7 jaar)
maken nieuws, echt nepnieuws. Ze doen dit samen
met de kunstdocenten (filmmakers) van NurLimonade.
De klas maakt kennis met de
verschillende aspecten van
een reportage, zoals het vinden van een goed onderwerp
en de rol van de presentator.

dat een schema belangrijk is. We moesten goed met elkaar overleggen. Ook
leerden we wat een close-up is en ‘een
over de schouder’.
Zou je meer over nieuws en filmpjes
maken willen leren?
Ja, we mogen straks met een naschoolse
activiteit meedoen, het KinderPersbureau. Daar gaan we nog veel meer leren
over nieuws, filmen en acteren.
Even iets anders, waar worden jullie
echt blij van in de buurt?
In koor: ‘Vriendschap’.

Wat is nepnieuws?
Nieuws dat je zelf verzint. We kijken het
echte nieuws in de klas op het digibord.
Wat hebben jullie gemaakt?
Een filmpje voor ons eigen Barbara
Journaal. We gingen nieuws namaken
om te leren hoe je een filmer kan worden. We moesten eerst beslissen welk
onderwerp we gingen kiezen. Daarna
maakten we een draai-schema en verdeelden we de rollen. Er was een cameraman, een interviewer, een journalist
en we mochten ons ook verkleden. Er
waren heel veel leuke pruiken.
Wat was jullie nieuws?
Dat er spoken zijn op de Barbaraschool!
Iehhh!

Journalisten Lieuwe en Manuel

En wat hebben de andere groepjes
verzonnen?
‘Trump wordt de nieuwe schooldirecteur.’ En: ‘Er zijn reuze sprinkhanen op
school die kinderen bijten.’ En: ‘Barbaraschool overstroomt, door een verstopt
putje.’

Wat vonden jullie leuk aan de les?
Alles. Zelf filmen en om de rollen te
verdelen.
Hebben jullie iets geleerd, iets dat je
nog niet wist?
Wat een cameraman allemaal doet. En

En als jullie burgemeester waren, wat
zouden jullie dan als eerste veranderen?
We zouden een disco-bowlingbaan
maken, op het schoolplein. Voor iedereen! En een tabletwinkel openen, gratis
voor alle kinderen en dat je daar zonder
codes kunt downloaden.
En… dat er geen spoken en reuze
sprinkhanen meer onze school binnen
kunnen komen!
Dank jullie wel voor het interview. #
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Trainen voor 5 km bij AV’23

gelopen worden. Ook is het mogelijk om
mee te doen met de 10 kilometer-loop.
Vlak voor de start vanuit onze kantine
kan je nog kiezen. Beetje afhankelijk
van hoe je je dan voelt. Na afloop heerlijke door ons zelf gebakken oliebollen

en één (of twee) glaasje(s) glühwein.
We beginnen de clinics op zaterdag 27
oktober om half tien vanuit onze kantine aan de Radioweg 89 in de Watergraafsmeer. Anderhalf uur later zit het
erop. De trainingen worden door twee

Oldstars Walking Football blijkt
voor iedereen alternatief
Tekst: Bert van Galen | Fotografie: Henk Pouw

Bij voetbalclub Geuzen Middenmeer is het iedere woensdagochtend feest. Een groep enthousiaste senioren bedrijven dan
een nieuwe voetbalvorm. Walking Football is Nederland aan
het veroveren. In Amsterdam Oost zijn Geuzen Middenmeer
en TOS Actief als eerste begonnen met deze nieuwe vorm
van voetbal.
Kees Zijp van de Geuzen: ‘Er hebben
zich al diverse 60-plussers aangemeld
bij deze twee roemruchte Amsterdamse
clubs. Er zijn volop voetballers die na
hun actieve carrière ook graag actief
blijven. Door walking football is het mogelijk je leven lang te blijven voetballen
en wie wil dat niet?’

Enthousiaste senioren

Onlangs werd de eerste training gegeven door oud Ajacied en -international
Sonny Silooy. De Zaankanter kent de
sportvelden in Oost bijzonder goed: ‘Ik
heb natuurlijk jaren gespeeld toen Ajax
nog in de Meer zat en bij de Geuzen en
TOS kwam ik ook regelmatig. Het zijn
allebei hele leuke clubs. Ik ben ook blij
dat er hier in de buurt zoveel straten
zijn vernoemd naar Ajax-helden. Dat is
een terecht eerbetoon. En in gedachten
zie ik het oude Ajax stadion nog steeds
voor me, wat een prachtige tijd is dat
geweest.’
Silooy gaf vol passie een clinic voor de
enthousiaste senioren. Het weer werkte
niet mee, maar door al het enthousiasme voelde al snel niemand dat meer.
Tijdens het sportief bezig zijn, is er ook
voortdurend tijd voor humor. Meer
dan vijfentwintig mannen zijn komen
opdraven en natuurlijk kunnen de mannen van de Geuzen en TOS het buiten
de lijnen prima met elkaar vinden. In
het veld is er natuurlijk altijd sportieve
rivaliteit geweest.

voetballen. Ik voelde me hier direct helemaal thuis, dat was ook niet zo moeilijk, want ik kom uit een nest dat intens
verbonden is met Oost en de Geuzen.
Mijn vader was hier lange tijd leider van
een team en maarliefst 24 familieleden
zijn hier actief geweest. Deze club heeft
een unieke uitstraling en het is altijd
gezellig.’ Zijp voelt zich nog altijd volop
Mokummer en zijn liefde voor stadsdeel
Oost is groot. ‘Ik ben met mijn gezin
ooit naar Koedijk, een klein dorpje bij

Alkmaar, verhuisd, omdat we hier geen
goede woning konden krijgen. Maar de
band is altijd gebleven.’
Zijp voetbalde tot en met 1978. ‘Toen
kreeg ik te maken met blessureleed en
leek het over en sluiten wat betreft het
aantrekken van mijn kicksen. Ik kwam
tijdens een wedstrijd in de regen verkeerd neer en brak een stukje bot van
mijn enkel. Ik had toen nooit verwacht
dat ik via walking football weer op het
veld zou terugkeren. De Geuzen ben ik
altijd trouw gebleven als vrijwilliger
op vele fronten. Ik ben met hart en ziel
aan deze vereniging verbonden. Juist
in deze tijd, waarin je zoveel hoort over
mensen die zich eenzaam voelen of zich
vervelen is het zo goed om bij een club
als vrijwilliger actief te zijn.’
Afgefloten
De doelstelling van het Walking Football
is duidelijk. Een vrijwilliger van het

Blessureleed

Zijp komt al sinds begin jaren zestig
bij de Geuzen. ‘Ik ben er begonnen als
honkballer en twee jaar later ging ik ook
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Per abuis
In Dwars 202 stond in het artikel ‘Een
huis vol verzamelaars’ de volgende zin:
‘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.’
In Huize Frankendael verbleef Jan Gildemeester Jansz. zeker maar dan een
eeuw later, hij leefde namelijk van 1744
tot 1799. We danken onze lezer Jan Dijk
voor zijn oplettende blik!

Tekst en fotografie: Hans Hofstede

Op de foto elf blije deelnemers aan de
cursus voor beginnende hardlopers
na afloop van de laatste training dit
voorjaar. Sommigen zijn doorgegaan
met hardlopen en lopen nu al afstanden
van vijf of tien kilometer. Anderen doen
het wat rustiger aan of zijn er helemaal
mee gestopt. Hardlopen is toch niet zo
hun ding.
Voor al deze mensen en voor degene
die nooit zo’n cursus hebben gevolgd
maar toch verder willen met hardlopen,
heeft de atletiekvereniging AV’23 nu een
aantrekkelijk aanbod.
Vanaf 27 oktober organiseren we een
vervolgcursus van negen clinics met als
doel vijf kilometer achter elkaar hardlopen. De cursus wordt afgesloten met het
deelnemen aan een door ons zelf georganiseerde loop van vijf kilometer. Het
gaat om onze jaarlijkse supergezellige
Oliebollenloop op zondag 30 december.
Het is geen wedstrijd, er wordt geen
tijd gemeten en je kan bij een groepje
van jouw tempo aansluiten. Naar keuze
kan er 5 kilometer gewandeld of hard

Sport

Er hebben zich al diverse 60-plussers aangemeld.

ervaren looptrainers gegeven. De laatste
echte training is op zaterdag 22 december. De feestelijke afsluiting vindt plaats
tijdens onze Oliebollenloop op zondag
30 december.
Oud-deelnemers aan onze beginnerscursus kunnen inschrijven voor slechts
€65,=. Voor alle anderen kost het €75,=,
inclusief deelname aan de Oliebollenloop. Ga naar website www.av23.nl
om te lezen hoe je je kunt aanmelden.
Wel snel! #

Nationaal Ouderenfonds: ‘Het gaat er
niet alleen om de ouderen in beweging
te krijgen of te houden, maar vooral
ook dat ze elkaar weer ontmoeten in
de kantine en de kleedkamer. Dat is
precies wat hier gebeurt. Het landelijk
streven is om dit jaar 300 verenigingen
te bereiken.’
Silooy is ervan overtuigd dat er overal
interesse zal zijn: ‘De belangrijkste regel
bij Walking Football is, dat je niet mag
rennen of elkaar aanraken. Om daaraan te wennen, werken we elke oefening wandelend af. Als je een bal naast
schiet, ga je dus niet rennen om hem
snel te pakken. En dat is nog best lastig,
als de mannen aan de slag gaan.’
De training wordt afgesloten met een
partijtje. Uiteraard. Het valt niet mee om
de bal consequent in de voet te spelen
in plaats van in de loop. En sprintjes om
een bal nog net even binnen te tikken
worden resoluut afgefloten. #
Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend
kennismaken met de spelvorm en
kunnen zich aanmelden door een mail
te sturen naar Geuzen Middenmeer of
TOS. Zijp is te bereiken via 0651735964.
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Eenvoudig leven in 2019
Tekst: Hella de Groot | Fotografie: via Nynke Valk

Eenvoudig leven, het klinkt mooi… Maar hoe krijg je het voor
elkaar, in een tijd waarin we van alles moeten op het gebied
van werk, studie, familie en sociale media? Boeddhistisch
coach Nynke Valk bedacht een agenda waarmee je je activiteiten kunt plannen én je rust kunt bewaken. Je hoeft er niet
spiritueel voor te zijn.
Nynke Valk (60) bladert door haar
Eenvoudig Leven Agenda 2019 die nu in
de winkels ligt. Ja, beaamt ze, ze is sinds
haar 23ste boeddhiste, maar je hoeft het
niet te zijn om haar agenda te gebruiken: ‘Ik wilde juist een seculiere vorm
bedenken voor een agenda, met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.’
Naast de gewone dagen van 2019 voor
praktische afspraken biedt de agenda
ruimte om je leven zonder haast vorm
te geven.

Binnen- en buitenwereld

‘Kijk, hier begint het mee,’ zegt Nynke
bij de tekening die het Eenvoudig Leven
Model verbeeldt. Ze houdt de agendapagina’s omhoog met tekst en tekening
voor de maand januari. De tekening
toont een cirkel met daarin een kleinere cirkel. De grote cirkel verbeeldt de
buitenwereld, de kleine cirkel staat voor
innerlijke waarden zoals: ‘accepteren
wat er is’ en ‘jezelf stilte en ruimte gunnen’. ‘Die innerlijke waarden raken snel
in de verdrukking door de eisen die de
buitenwereld stelt,’ licht Nynke toe: ‘Met
als gevolg dat mensen zichzelf negatief
beoordelen als ze zich vergelijken met
anderen die wél tegen stress en drukte
lijken te kunnen.’ De agenda bevat
praktische wenken om de eisen van de
buitenwereld en de behoeften van de
binnenwereld met elkaar in balans te
brengen.

Vriendelijke evaluatie

Aan de rechterkant van de agenda zijn
de dagen van 2019 afgebeeld (de buitenwereld), aan de linkerkant houd je ‘de
binnenwereld’ bij. Daartoe heeft Nynke
een kolom met vijf vakken voor thema’s
aangebracht (bijvoorbeeld ‘werk’ of
‘tuin’) met daarachter een kolom waarin
kan worden genoteerd welke acties je
daaraan wilt koppelen (bijvoorbeeld
‘nieuwsbrief maken’ of ‘gras maaien’).
Aan het eind van iedere week kun je een
‘vriendelijke evaluatie’ invullen aan de
hand van vragen als ‘Welke kleine, haalbare acties heb je de afgelopen week
gedaan?’ en ‘Welke uitdagingen kwam
je tegen?’ (met als antwoord bijvoorbeeld: ‘Ik had veel zelfkritiek’ of ‘ik had
ruzie met een collega’). ‘Door naar je innerlijk kompas te luisteren kun je beter
bijsturen,’ meent Nynke. ‘Zelfregie en
zelfcompassie zijn de twee pijlers waar
mijn werk op rust.’

Effectiever

Als Nynke íets wil bereiken met de
agenda, brengt ze naar voren, dan is
het dat mensen zingeving koppelen aan
wat ze doen. Waarden opleggen doet
ze niet, want ‘het laatste wat ik wil is
dat mensen overspannen raken van het
bijhouden van een agenda!’
Het werken aan de agenda ging vrij vlot,
vertelt ze, want zelf houdt ze al jaren op
deze manier een agenda bij. Ze doet dat

Nynke Valk presenteert haar agenda in de Linnaeus Boekhandel

ook als coach voor PGB-cliënten die hun
leven weer op orde willen krijgen in het
ritme dat bij ze past. ‘Ik ben met deze
agenda-opzet begonnen bij Rigpa (een
boeddhistische organisatie in De Pijp
waar ze als instructeur aan verbonden
is). De leden van het management team
hielden naast de praktische afspraken
in de agenda individueel hun thema’s
bij en wisselden aan het begin van de
nieuwe week hun ervaringen uit en
het werkte heel goed. Deze agenda is
geschikt voor iedereen die mindful met
zijn / haar tijd wil omgaan. Deze aanpak
zou ook kunnen werken in een organisatie met een meer commerciële inslag.
Onlangs las ik over een interessant onderzoek bij een IT bedrijf waarbij iedere
ochtend begon met een persoonlijke
evaluatie en het bleek dat die medewerkers veel effectiever werkten.’

Online

Er klinkt een riedeltje, het is haar Nokia.
Ze schiet in de lach. ‘Ik heb ’m al sinds
2010 of zo. Werkt prima en er zit geen
internet op, heerlijk rustig.’ Geheel in
overeenstemming met haar overtuiging
om niet te ‘reageren op elke afleiding’
uit de buitenwereld laat Nynke haar mobiele telefoon overgaan om ons gesprek
voort te zetten. Ze krijgt regelmatig de
vraag of ze niet een digitale versie van
haar agenda wil uitbrengen, zegt ze.
Nee, antwoordt ze dan vriendelijk. ‘Papier past prima bij de Eenvoudig Leven
agenda: het is geduldig, je kunt er in alle
rust je gedachten ordenen.’ Haar agenda
ligt bij diverse ‘analoge’ verkooppunten
in Oost zoals Linnaeus boekhandel en
tabakswinkel Sproet in Watergraafsmeer. Toch moet ze erkennen: de
online bestellingen gaan het hardst. #

Amsterdamse Nieuwbouwprijs
BAAK 54

97 woningen aan de Marius Meijboomstraat 1-113 en de Pampuslaan
108-194

Jaarlijks is er de prijs voor het beste nieuwbouwproject van
Amsterdam. Een publieksjury heeft 10 projecten via een stemming aangewezen voor de eindstrijd. Zij zijn opgeleverd in de
periode augustus 2016 - augustus 2017. U kunt ook stemmen.
Ga daarvoor naar www.amsterdamwoont.nl/nieuwbouwprijs
Van de 10 projecten zijn er 4 uit Oost en 1 aan de rand van Oost
(Centrum-Oost). Daarvan laten we hier de foto’s zien. Ook de
beschrijvingen zijn van bovengenoemde website geplukt.
OOSTPOORT PLOT 2b

14 woningen aan het Paradijsplein
8-22 en de Tuin van Hera 23-28
Het voormalige gashoudersterrein aan
de Polderweg is de afgelopen jaren
getransformeerd tot een nieuwe buurt
in Amsterdam-Oost. Langs de Linnaeusstraat is de dichtheid hoog en is het
stedelijke karakter met de vele winkels
en terrassen evident. Dit project ligt wat
verderop in een rustige woonbuurt.

Leefbaarheid
In dit project wonen allerlei zeer
verschillende doelgroepen vlak naast
elkaar zonder dat er conflicten ontstaan.
Daarnaast zijn de woonwerkwoningen
aan de Pampuslaan een hele leuke toevoeging aan de straat wat de levendigheid in het gebied vergroot.
Woonkwaliteit
Een belangrijke factor van de woonkwa-

Woonkwaliteit
Mooie architectuur, leuke ruimte voor
de woning met stoepen en trappen, fijne
achtertuin, voorzieningen op loopafstand, persoonlijke woonwensen in de
indeling en afwerking.
Toegevoegde waarde voor de buurt
Een nieuwe woonbuurt binnen de ring
vergroot en stabiliseert de stad.
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BOOT-studenten
staan klaar voor buurtbewoners
Tekst: Jan Molenaar |
Fotografie: Frank Schoevaart

Na tien jaar is de Buurtwinkel Onderwijs, Onderzoek en
Talentontwikkeling (BOOT)
nu te vinden aan de Sumatrastraat in de Indische
buurt. In de winkel helpen
de studenten buurtbewoners
op juridisch en financieel
gebied. Programmamanager
Daniel Haverkort en coördinator Jasmijn van Katwijk
vertellen over BOOT Oost.
Ze trapten op een shakefiets om met de
blender een gezonde shake te maken op
17 oktober. Ze deden sport-en-spelclinics. De studenten van de buurtwinkel
BOOT zetten zich al tien jaar in voor
mensen in de buurt. Waar komen die
activiteiten toch vandaan?
De juridische dienstverlening aan
medewerkers en studenten aan de
Hogeschool van Amsterdam begon elf
jaar geleden. Al snel zette men de stap
naar de buurt. Er ontstond een buurtwinkel waar bewoners terecht konden
voor gratis advies. En niet alleen in Oost
is een BOOT maar ook in Zuid Oost en
Nieuw West en verder in de Zaanse
wijken Poelenburg en Peldersveld.
De studenten die er als stagiairs werken,
ontwikkelen zo ook hun eigen talenten.
Zij houden spreekuur en krijgen daarbij
begeleiding van de projectleiders van

Uit de buurt
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waarna de bewoners aan de slag gingen
met het koken van een gezonde maaltijd. Bij deze activiteit sloot BOOT aan
bij initiatieven zoals ‘Aanpak Gezond
Gewicht’ van de gemeente. Daniel
Haverkort: ‘Er zijn al veel bestaande
initiatieven en daar willen we niet
mee overlappen.’ BOOT medewerkers
zoals coördinator Jasmijn van Katwijk
proberen goed zicht te houden op alle
activiteiten die reeds in de buurt plaats
vinden en hier op aan te sluiten.

Actieve buurtbewoners

Een jonge Oumnia op de shakefiets van BOOT

BOOT. In het begin zitten de begeleiders
er nog bij. Maar naarmate de studenten langer werkzaam zijn, worden ze
zelfstandiger.

Op 17 oktober verzorgden ze een leuk
programma en bereidden moeders uit
de buurt gezonde hapjes om daarbij te
tracteren.’

Shakefiets

Aansluiten

Programmamanager Daniel Haverkort merkt op dat veel bewoners zich
vertrouwd voelen bij BOOT terwijl ze de
stap naar officiële instanties nogal eens
een drempel te hoog vinden.
Een project om bewoners te bereiken
die anders misschien onbereikbaar
zouden zijn is het Bakkie op het Plein.
Daniel Haverkort: ‘Het is heel goed dat
studenten hier gedwongen worden uit
hun comfortzone te stappen en dat ze
contact moeten maken met anderen.

BOOT is dus meer dan een buurtwinkel;
er vinden tal van projecten plaats die
te maken hebben met wonen, werk,
geld, jeugd, educatie, lokale gebiedsontwikkeling, wijkeconomie, gezondheid,
zorg, sport enzovoorts. Studenten doen
ook projecten voor bijvoorbeeld hun
afstudeerscriptie. Dat is ook ten behoeve
van de hogeschool of voor klanten in de
buurt zoals buurtorganisaties of lokale
ondernemers. Studenten Voeding en
Diëtetiek gaven bijvoorbeeld informatie

Hoe komt het toch dat in de Indische
Buurt zo veel buurtbewoners actief
zijn en dat er zo veel community’s zijn?
Haverkort: ‘Er was een aantal jaren geleden collectieve onvrede, onder andere
over bijvoorbeeld het Makassarplein.
In de buurt was er genoeg organiserend
vermogen om dit aan de orde te stellen
en zo groeide het gemeenschapsgevoel
van de buurtbewoners.’
De Indische buurt is sterk verbeterd de
afgelopen jaren. Problemen als armoede
en eenzaamheid bij individuele bewoners zijn echter nog steeds aanwezig
volgens Jasmijn van Katwijk. ‘Maar in
het project Buurtschouders proberen
bewoners buurtgenoten die zich in hun
armoedeproblematiek letterlijk terugtrekken, weer bereikbaar te maken voor
hulp.’
De lokale bewoners in de Indische buurt
hebben een burgerperspectievennota
geschreven en benaderen hiermee de
politiek. Van Katwijk: ‘Daarin komen
thema’s aan de orde als armoede,
duurzaamheid, pedagogisch klimaat en
lokale democratie. Daar kan BOOT ook
mee aan de slag in de nabije toekomst;
er is voorlopig genoeg werk aan de
winkel.’ #
De redactie feliciteert de organisatie
met het jubileum en wenst BOOT veel
succes de komende jaren.

2018
KADEWONINGEN OOSTPOORT

liteit is de beleving van binnen in de woning. Door goede plattegronden en zeer
ruime balkons is hier veel aandacht aan
besteed. Daarnaast is het gelukt om op
dit krappe smalle kavel alle doelgroepen
een eigen hoofdentree te geven. Ook de
groene binnentuinen en de sedumdaken
zorgen voor extra woonkwaliteit.
Toegevoegde waarde voor de buurt
Door heel veel specifieke doelgroepen
naadloos in de wijk te integreren hebben we bijgedragen aan de stad zonder
scheidslijnen. Door goede vormgeving
kunnen al deze groepen zorgeloos naast
elkaar leven zonder extra aandacht
voor sociaal beheer.

CPO ZAAIERSWEG

8 woningen aan de Zaaiersweg 11-15
Leefbaarheid
Een bestaand oud schoolgebouw dat in
onbruik was geraakt, heeft met de nieuwe invulling met acht woningen weer
een actieve plek in de buurt gekregen.
Alle bewoners kwamen uit de buurt.
Woonkwaliteit
Door de opzet van Mede Opdrachtgeverschap was er vanuit de bouwgroep
inspraak in hoe het gebouw er uit kwam
te zien. Daarbij zijn verschillende duur-

34 woningen aan de Hof van Eden 1-1
In het oostelijke deel van Oostpoort zijn
in drie fases in totaal 34 kadewoningen
gebouwd. De riante rijwoningen hebben
oppervlaktes van 120 tot wel 220 m2. De
uitstraling van de woningen refereert
aan de voormalige industriebebouwing
van de Oostergasfabriek die hier vroeger stond.

Leefbaarheid
Van voormalig gasterrein naar levendige woonbuurt voor gezinnen.
Woonkwaliteit
Ruime gezinswoningen met volop
ruimte om persoonlijke woonwensen
te realiseren, tuin op het zuiden, relatie
met de straat.
Toegevoegde waarde voor de buurt
Ruimte voor gezinswoningen met tuin
midden in Amsterdam.

COMPLEX N42 CZAAR PETERBUURT
zame voorzieningen aangebracht zoals
zonnepanelen en heeft elke bewoner
zijn interieur volledig op maat laten
maken.
Toegevoegde waarde voor de buurt
Een in onbruik geraakte karakteristieke
school is bewaard gebleven en heeft
een nieuwe levendige bestemming
gekregen. Tevens zijn bewoners van de
stad in hun eigen buurt in een grotere
woning gehuisvest, waardoor kleinere
woningen vrijgekomen zijn voor nieuwe
Amsterdammers.

63 woningen aan de Czaar Peterstraat
173-263, de Lijndenstraat 11-25 en de
Conradstraat 142-158
Het woonblok gelegen aan de Czaar
Peterstraat, Lijndenstraat en de Conradstraat is op hoog niveau gerenoveerd
en voorzien van een nieuw woonprogramma. De oorspronkelijke woningen
waren krap 30 m2 groot. Door middel
van samenvoegen en het toevoegen van
bergingen op zolder is een mix ontstaan
van nieuwe woningtypen. Bovendien
zijn aan de achtergevels balkons toegevoegd, zodat nagenoeg alle woningen
in de nieuwe situatie over een eigen
buitenruimte beschikken.
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Zelfvertrouwen hand in hand met
onzekerheid
Tekst en illustratie: Anne De Smet

In deze vijfde aflevering van de rubriek Filosofie in Oost staat in een zestal vragen en
antwoorden de eigenschap zelfvertrouwen centraal.
Voor zelfvertrouwen is ‘een zelf’
nodig. Wat is je ‘zelf’?
Ik interpreteer door allerlei vragen
te stellen: Wat is het beste voor mij?
Maak ik de juiste keuze? Wat is de beste beslissing en maak ik die wel? Het
lijkt erop dat ik eerst afstand bewaar
alsof ik een ander ben om tenslotte uit
te komen bij mezelf. Beslissen heeft
met zelfvertrouwen te maken. Ik moet
vertrouwen hebben in mijn eigen
talenten en krachten.

Mijn zelfvertrouwen kreeg een knauw
van mijn leraar Nederlands. Zijn wellicht niet kwaad bedoelde opmerking
dat ik in vergelijking met mijn intellectuele zus en broer ‘de minste uit het
nest’ was schoot mij in het verkeerde
keelgat. Twee keer zakte ik voor het
eindexamen gymnasium en stond uiteindelijk met lege handen. Toen gooide
ik de kont tegen de krib. Mijn ouders
wilden dat ik staatsexamen deed. Ik
wilde uitgever worden en goddank

Ik wou mezelf gaarne eens ontmoeten, om te weten hoe ik mij beviel; maar ik
moest goed gehumeurd zijn die dag, want ik houd niet van onaangenaamheden.
Douwes Dekker.

Tijdens mijn jeugd woonde ik met
mijn familie vlakbij park Frankendael
in een dienstwoning van de PTT. Mijn
vader was directeur van de Amsterdamse telefoondienst. Ooit werd hem
gevraagd om hoofddirecteur in Den
Haag te worden. Dat heeft hij niet
gedaan. Hij leerde mij een levensles,
het ‘Peters principle’. Iemand stijgt
in een carrière, is daar goed in maar
gaat een stap te ver, tot een niveau van
onbekwaamheid. Het ‘nee’ van mijn
vader was niet omdat hij het niet zou
kunnen, maar omdat hij promotie niet
ambieerde vanuit een baan die hem
zeer beviel. Met die man en mijn wijze
moeder, zusters en broer woonde ik in
Watergraafsmeer.
Waaraan ontleen je zelfvertrouwen?
Zelfvertrouwen ontleen je voor een
deel aan je ouders. Mijn vader wilde
schrijver worden, maar had niet het
lef om dwars tegen zijn ouders en leraren in te gaan. Ze vonden dat hij voor
het moeilijkste moest gaan: exacte vakken. Hij was voorbestemd voor
een goed betaalde baan als ambtenaar en niet het onzekere bestaan als
schrijver.

was er geen opleiding. Een uitgever
coachte me gedurende een jaar.
Na het zien van een film waar mime
in voorkwam was ik verkocht. Ik nam
les en werd gevraagd deel uit te maken
van het gezelschap van de leraar.
Mijn ouders waren het er niet mee
eens. Het positieve thuis was dat mijn
besluit getolereerd werd. Door het enthousiasme van het mimegezelschap
nam mijn zelfvertrouwen toe. Zo werd
ik dus geen uitgever of intellectueel
maar bewegingstheatermaker.
In mijn vak wilde ik niet zozeer beroemd worden. Eén van de besten zijn
binnen een overzichtelijk gebied is een
afbakening van mezelf en geeft me
voldoening en zelfvertrouwen. Mijn
aanvankelijk kleine zelfvertrouwen
kreeg gestalte door enerzijds discipline
en zoeken naar perfectie en anderzijds door mijn verantwoordelijkheid
tegenover de groep waar ik deel van
uitmaakte. Het is me gelukt om een
programma uit te stippelen en leiding
te geven. Ook dat sterkte me. Zelfvertrouwen ontleen je aan je omgeving.
Heb je het principe van vader omarmd?
Ik heb er vaak aan gedacht bij be-

langrijke beslissingen. Van een al te
grote zelfverzekerdheid ben ik geen
voorstander. Mijn onzekerheid is vaak
onprettig, maar maakt energiek. Rondtollen in alle mogelijkheden is een
bron van creativiteit. Het contact met
anderen en hun kritische respons zijn
als een spiegel en helpen me vooral als
poort voor nieuwe ideeën.
Hoe sta je in de wereld?
Nu ik ouder ben wordt mijn zelfvertrouwen belaagd door twijfel omdat
een aantal dingen me ontglippen. Een
leven lang ben ik me bewust geweest
van mijn lijf. Mijn lichaam, het middel
om me te uiten, wordt elke dag stijver
en ik voel alles wat afwijkt. Heb ik het
niet bijgehouden? Mijn dagelijkse oefeningen, waar ik de schurft aan heb,
helpen mij om het (zelf)vertrouwen in
mijn lichaam enigszins te behouden.
Mijn vak slorpt me op. Ik volg alles
wat met beweging te maken heeft.
Gisteren vertelde een danser op TV
dat het hem te saai werd in de groep

Het ‘vertrouwen in
eigen kunnen’
kan dus geen
constante zijn
en stopte. Na een tijd herpakte hij zich
op zijn manier. Dat vind ik getuigen
van zelfvertrouwen. Vertrouwen in
het leven, doordenderen in gedachten
en doen, of stoppen als het niet bevalt,
samen met een ontzettend grote zekerheid is iets waar ik niet tegenop kan.
Is dat een sterk zelfvertrouwen? Is het
branie? Ik ben een beetje jaloers op
zulke mensen maar ook blij met een
gematigd zelfvertrouwen waardoor ik
een normaal leven kan leiden en kan
relativeren.
Ik wil het vak onafhankelijk van publiek doorontwikkelen. Naast projecten op schrift voorbereid, heb ik een
voorliefde voor verlaten gebouwen
waar ik dingen uitprobeer. Soms krijg
ik de volle laag aan kritiek. Hoe blijf ik
overeind? Moet ik het anders doen en
geef ik toe of doe ik wat ik deed en leg
kritiek naast me neer? Ik overweeg en
doe tenslotte alle twee. In dat evenwicht vraag ik me af of ik een gebrek
of een teveel aan zelfvertrouwen heb.
Soms gaat het niet goed met me maar
kom ik uit de put door me te verwonderen over wat ik heb bereikt. Dan
ontdek ik dat ik niet ben wat ik dacht
te zijn.
Mijn psychische gesteldheid kent
schommelingen, mijn zelfvertrouwen een golvende beweging. Mensen
verschillen. Het is een feit dat de ene
meer zelfvertrouwen heeft dan de
ander en een juiste taxatie zelfkennis
vereist. Maar voor iedereen geldt dat
grip op de omstandigheden fictie is.
Het ‘vertrouwen in eigen kunnen’ kan
dus geen constante zijn.
Heb je gekozen voor datgene waar je
weg zou willen van blijven?
Ik koos voor een vak waarin ik me laat
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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.

zien en heb er tegelijk moeite mee.
Vroeger weigerde ik om eindexamen
te doen en nu doe ik in het theater
voor mijn gevoel elke dag examen. Ik
probeer immuun te zijn voor succes
zonder kluizenaar te worden. Het is
onzin dat succes niet zou mogen en
tegelijkertijd is het gevaarlijk. In de
jaren ‘60 speelden we een voorstelling
met een ‘teveel aan succes’ en besloten
niet meer te spelen. Het publiek werd
boos... waren we stommerds? We vonden dat het toegeven aan succes onze
ontwikkeling hinderde en gemakzuchtig maakte. Ik sta nog steeds achter
die beslissing van toen: niet zwichten
onder druk van de omgeving. Succes is
slechts één van de elementen waarop
men kan teren en die zelfvertrouwen
kweken.
Wat is je levenshouding?
Wanneer mijn leerlingen zeiden ‘ik
kan het niet’ zei ik ‘probeer het, doe
alsof je opgewekt bent’. Zo’n houding
heeft hetzelfde effect als aspirine die
de pijn verdelgt. Om jezelf daartoe te
dwingen geeft zelfvertrouwen.
Ik vind voldoening in het uitproberen
van ideeën op een praktische manier.
Voor mijn zelfvertrouwen heb ik een
plan nodig maar tijdens het werken
wil ik daarvan af kunnen wijken. Voor
mezelf en voor de mensen waarmee
ik werk. Ik maak omzwervingen,
van nauwelijks begane routes, een
zoektocht met het hoopvolle idee dat
de mogelijkheden zich vanzelf aandienen. Als ik op onderzoek uitga wil
ik het wiel uitvinden ook al zijn er
twijfels. In deze maatschappij valt het
verkeerd om kinderachtig te zijn...
maar toch wil ik die naïveteit niet
kwijt. Soms blijkt de uitkomst van mijn
zoektocht een platgetreden pad te zijn.
Maar om daarachter te komen moet ik
mijn weg zelf kiezen en vertrouwen op
mezelf. Misschien is het wel vreemd
om daar steeds verder in te willen
gaan. Ik heb er geen antwoord op en ik
hoef het niet te weten. Zoveel zelfvertrouwen heb ik wel.
Door de jaren heen leer ik mezelf
beter kennen. Maar...’zelfkennis’ wil
daarom nog niet zeggen dat het ‘zelfvertrouwen’ automatisch toeneemt.
Wisselende omstandigheden zorgen
ervoor dat ‘zelfvertrouwen’ voortdurend hand in hand gaat met ‘onzekerheid’. #
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‘Het lukt vanwege de warmte’
Levensbeschouwingen in Oost deel 12
Tekst: Mirjam Ringers | Fotografie: Frank Schoevaert

‘In onze kerk draait het om warmte en saamhorigheid.’ Daarop
wil Mieke van Westerloo de nadruk leggen. Zij beheert de
Oosterparkkerk die gebouwd werd als doopsgezinde kerk in
1904. Sinds midden jaren zeventig is het gebouw van de
gereformeerde kerk (vrijgemaakt). Het kleine gebouw ligt naast
het park en grenst bijna aan het OLVG.

De kerkleden komen vanuit heel Amsterdam en omgeving naar de Oosterparkkerk. Toch is de band met Oost
heel sterk. Op kerstavond verzorgt de
kerk samen met de Muiderkerk het
lichtjespad in het Oosterpark. Een
spoor van lichtjes leidt dan naar een
kerststal en koek en zopie. Daarna
wordt het kerstverhaal voorgelezen en
is er vanaf half tien een nachtdienst.
‘We willen iets voor de buurt betekenen,’ vertelt Mieke van Westerloo.
‘Daarom organiseren we ook eens per
twee of drie maanden een maaltijd
voor klanten van de Voedselbank.
Het is altijd heel gezellig. De kinderen
doen spelletjes en de volwassenen praten gezellig met elkaar. Mensen maken
thuis het eten klaar.’

Dienstbaarheid

Beheerder Mieke van Westerloo: ‘Het wordt steeds belangrijker er voor de ander te zijn’

De keuken is nog te klein om samen te
koken. Het gebouw is een zaalkerk met
dakruiter, inwendig gemoderniseerd
voor de tegenwoordige kerkdiensten.
Gelukkig zijn er nog de originele
gebrandschilderde ramen zoals in veel
kerkgebouwen in ons stadsdeel.
Op zondagochtend is er tijdens de
dienst altijd een collecte voor een goed
doel. Als een gemeentelid een link met
een organisatie heeft, vertelt die daarover. Jongeren uit de kerk gaan in de
zomervakantie vaak aan de slag in een
arm land waarvoor ze zelf het geld bij
elkaar halen. ‘Zo laten we zien wat en
wie God is,’ staat op de toegankelijke
website van deze kerk. Dienstbaarheid staat centraal, zeker voor de vele
jongeren die deel uitmaken van deze
kerkgemeente. Mieke geeft toe dat het
voor de Amsterdammers soms anders
ligt dan voor mensen uit de provincie.
Ze neemt het voorbeeld van homosek-

sualiteit. Amsterdammers vinden dat
geen probleem, maar kerkleden van
elders vaak wel.

Ongelukken en ellende
Mieke van Westerloo is oprecht
gelovig. ‘Ik denk dat God bestaat en
dat Jezus met je meeleeft. Ik heb heel
bijzondere dingen meegemaakt, die
niet te verklaren zijn.’ Ze gelooft dat
bidden helpt, dat er wonderen kunnen gebeuren, maar ze is realistisch
genoeg om te zeggen, dat ongelukken
en ellende nu eenmaal bij het leven
horen. Helaas ontstaat die ellende
vaak wel door mensen.
Ze is niet kerkelijk opgevoed. Twaalf
jaar geleden is ze gedoopt en heeft ze
belijdenis gedaan. Ze vindt het jammer
dat ze niet meer achtergrond heeft.
Gelukkig biedt deze kerkgemeenschap
kringen waarin de Bijbel wordt bestudeerd. In kleine groepen komen mensen dan bij elkaar thuis om de Bijbel
te lezen en uit te leggen. En samen te
koken en te eten, dat is ook belangrijk.
Van Westerloo: ‘Samen zijn, ook samen
zingen, geeft zo’n band. De saamhorigheid die je voelt omdat je allemaal
hetzelfde gelooft.... Dat heb ik voorheen nooit zo ervaren en dat wil ik
niet meer kwijt.’
Ik denk dat haar verlangen uitstijgt
boven het persoonlijke. Het wordt
steeds belangrijker om samen als kerk
er voor de ander te zijn. In het verhaal
van Mieke komt het steeds weer terug:
warmte en saamhorigheid, daar draait
het om. In deze kerk is de nadruk minder op de geloofsleer en de dogma’s
komen te liggen. Dat betekent niet dat
die niet meer belangrijk zijn, maar wel
dat er iets anders voor in de plaats is
gekomen. #

Spelen voor je leven
Tekst: Rose Bartholomé | Fotografie: De Kraanvogel

Toneelspelen kan bevrijdend zijn. Mensen die geconfronteerd
zijn met kanker ervaren dat bij de theaterlessen van Spelen
voor je Leven. Ze stappen in de rol van een ander en ontdekken
de ruimte die dat geeft. Marianne van Zeijlen, theaterdocent en
ervaringsdeskundige, begeleidt deze bijzondere theatergroep.
‘We spelen alledaagse situaties, menselijk ongemak of onhandigheid. Het
is heerlijk om dat flink uit te vergroten en ermee uit de bocht vliegen.’
Dat zegt theaterdocent Marianne van
Zeijlen. Zij heeft borstkanker gekregen en voelde toen niet zo’n behoefte
aan praten, maar wel om samen met
anderen wat te creëren. ‘Hier is de
vrijheid om in een verzonnen situatie,
een emotie groots uit te spelen. In het
spel mag je heel boos worden of een
overdreven reactie hebben. Wij laten
ons inspireren door een beeld, tekst
of door onze zintuigen te prikkelen.
Je legt je emoties in een rol of situatie.
Bijvoorbeeld je kiest altijd de langste
rij voor de kassa. Welke gevoel roept
dat op en hoe zou je dat in zo’n scene
willen spelen. Soms verras je jezelf
met wat er uit komt. Het is niet therapeutisch, maar er komen soms wel
gevoeligheden aan bod. Bijvoorbeeld
boosheid of angst.’

Koor
Stichting Kanker in Beeld richt zich op
een creatieve verwerking van emo-

ties die bij kanker een rol spelen en
zette haar eerst op het spoor van het
koor Zingen voor je Leven. Het samen
zingen, de trilling van het geluid. Ik
noemde het gekscherend mijn ‘kankerkoor’. Het was een plek om mijn
gevoelens te uiten en de kracht van
creëren te ervaren. De dirigent vroeg
of ik een groep Spelen voor je Leven
wilde opzetten. Ik was immers theaterdocent. Ik ben eerst gaan kijken bij
een bestaande Spelen voor je Leven
groep in Amersfoort en ik was direct
enthousiast. In de Watergraafsmeer
kon ik van start gaan in de Kraanvogel,
een inloophuis voor wie leeft met kanker. Ik ben begeesterd door theater, de
interactie, de timing, wanneer werkt
iets en wanneer niet. Theater maken is
goed voor lichaam en geest.’

Marianne een sfeer weet te scheppen
waardoor mensen zich vrij voelen en
gemakkelijk over een drempel gaan. Je
voelt je welkom bij haar. In het begin
dacht ik, goh, het gaat hier helemaal
niet over kanker. De groep houdt er
wel rekening mee als iemand een
slechte uitslag heeft gehad of heel moe
is en tussendoor even moet rusten. De
nadruk ligt op het plezier van samen
spelen en alles even vergeten.’

Spelplezier
De meeste spelers zoeken een uitlaatklep. Zij voelen door hun ziekte

de ruimte voor activiteiten waar ze
eerder niet aan toe kwamen door de
hectiek van het alledaagse leven. Ook
kunnen mensen meedoen die iemand
in hun omgeving hebben met kanker.
Van Zeijlen: ‘Je hoeft geen theaterervaring te hebben. Er moet niets,
er is geen prestatiedruk het gaat om
het plezier met elkaar. Je doet mee
omdat je ervoor open staat om je eigen
emoties te onderzoeken en voor het
spelplezier.’ #
Voor meer informatie en meedoen:
www.dekraanvogel.or

Vergeten
Deelneemster Linda kreeg een ongeneeslijke vorm van lymfeklierkanker.
‘Dat zet je hele leven op zijn kop. De
theaterlessen van Spelen voor je Leven
zijn niet prestatiegericht, dat leek mij
wel wat. Ik vind het heel knap hoe

Het is heerlijk om spelend een drempel over te gaan
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Geen optimale democratie
Tekst: Ouderen Adviesraad Oost

‘Stadsdeel Oost is springlevend’ zei Maarten Poorter in een vraaggesprek dat Arie van Tol met de ‘niet
gekozen, maar benoemde’ stadsdeelvoorzitter van ons stadsdeel had (zie Dwars 202). Maarten heeft gelijk. Er gebeurt in Oost heel veel en er wordt door Maarten en zijn twee andere benoemde bestuurders
hard gewerkt. Maarten en ook wij zijn echter helemaal niet blij met het nieuwe bestuurlijk stelsel in
Amsterdam en dat geldt denken wij, voor bijna iedere Amsterdammer.

Amsterdam wordt nog steeds
ingedeeld in zeven stadsdelen. Die stadsdelen zijn nu in
gebiedsdelen opgesplitst. In
Oost zijn dat er vier: Indische
Buurt/Oostelijk Havengebied,
Oud-Oost, Watergraafsmeer
en IJburg/Zeeburgereiland.
Bij de verkiezingen in maart
j.l. konden wij niet alleen de
leden van de gemeenteraad
kiezen, maar wij kregen ook
een stembiljet voor het kiezen
van een stadsdeelcommissie.
Deze commissie bestaat in
Oost uit 4x4=16 lokale politici,
die over zaken betreffende
het eigen gebiedsdeel, maar
ook over zaken die het stadsdeel als geheel betreffen een
advies kunnen geven. Het
stadsdeelbestuur Oost zal zo’n
advies, zonodig voorzien van
commentaar, doorsturen naar
het Amsterdamse Bestuur in
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ook, (of juist wel) zonder hoge
torens een levendige en ook
leefbare en betaalbare buurt
kan worden gerealiseerd. Het
zal u niet verbazen, dat op het
Zeeburgereiland het middelste ontwerp favoriet is. Hoe
deze discussie afloopt is niet te
voorspellen...

Stroom insprekers
Botsende inzichten zijn er in
onze stad te over. Zo’n groep
mensen, die een waakhondfunctie hebben en de (woningbouw)plannen in de gaten
houdt, is goed bezig. Dat geldt
trouwens voor nagenoeg alle
groepen, die zich aanmelden
voor de inspraak tijdens de
commissievergaderingen in
de Stopera. Er moet eerder en
serieuzer met deze mensen die
komen inspreken over wat de
stad mist of teistert, overleg
zijn. Dus meer aandacht voor:
het tekort aan betaalbare woningen, de aantasting van het
groen, de wantoestanden bij
de Hulp bij het Huishouden en
andere WMO-voorzieningen,
de slechte luchtkwaliteit die
onze gezondheid aantast,
de overlast die het toerisme
veroorzaakt, etc. Daarbij moet
wel onderscheid worden gemaakt tussen zaken die in een
specifieke buurt aan de orde
zijn en al die andere kwesties
die ons allemaal in stad en
regio aangaan.

Heet hangijzer

3 modellen met zeer verschillend ontwerp, maar met dezelfde dichtheid, namelijk 75 woningen per ha

de Stopera, of bij het continueren van bestaand beleid, zelf
trachten uit te voeren.
Maarten Poorter denkt dat
er in de praktijk wellicht niet
zo veel verschil is met wat er
eerder in de stadsdelen, veelal
in overleg met buurtgroepen
of andere betrokkenen, werd
geregeld, maar er zijn in de
stad ook veel mensen, die een
‘benoemd bestuur’ en een ‘adviserende commissie’ wel iets

Ekodis Natuurvoeding
Beukenplein 73, 1092 BB Amsterdam
020 6946327

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

anders vinden dan de gekozen
stadsdeelraad en gekozen bestuurders met eigen bevoegdheden.

Geen dubbel werk
De bedoeling van het nieuwe
stelsel is, dat er geen dubbel werk meer plaats vindt.
Vroeger werd er veel eerst in
een stadsdeel bediscussieerd
en besloten om daarna in
de gemeenteraad opnieuw
aan de orde te komen. Dat is
verleden tijd. Alle belangrijke
beslissingen worden nu in
de Stopera genomen en de
uitvoering daarvan kan dan
wellicht in een stadsdeelcommissie worden geregeld. Maar
wel volgens de in de Stopera
opgestelde richtlijnen...
De bedoeling is ook, (stelt de
nieuwe coalitie) dat burgers
meer uitgenodigd worden om
mee te denken en dat nieuwe,
waardevolle gedachten via de
overleggen op stadsdeelniveau
of op gebiedsdeelniveau bij
het gemeentebestuur terecht
komen. Een vorm van democratie van onderop, maar het
is de vraag of dergelijke gedachten wel terecht komen bij
de politici in de Stopera. Gaan
burgers met een plan of met
kritiek op wat er in de Stopera
wordt voorgesteld, wel naar de
overleggen in het gebiedsdeel
of stadsdeel? De praktijk leert,
dat velen meer verwachten
van het direct inspreken bij
de betreffende commissie
op het stadhuis. Daar zijn bij

sommige commissies nu wel
20 insprekers! Iedereen raakt
daardoor gefrustreerd. Van
optimale democratie is dus
geen sprake.

De hoogte in
Een voorbeeld van wat er
speelt: in de gemeenteraad is
besloten om het ‘gemengd wonen’ in de gehele stad in stand
te houden. In alle 22 gebiedsdelen moet daarom minstens
35% van de woningen tot de
sociale sector behoren en dus
een huur hebben van hooguit
710 euro per maand. Maar op
het Zeeburgereiland wordt die
35% niet gehaald. Dus moet
er, stelt een bewonersgroep
van het Zeeburgereiland, een
inhaalslag komen. In de plannen voor de Sluisbuurt willen
zij, dat er aanzienlijk meer
goedkope woningen opgenomen worden dan nu lijkt te
gebeuren. Van hoge slanke
torens kan dan geen sprake
zijn, want hoogbouw is extra
duur in het bouwproces en
vraagt van de bewoners ook
hoge bijkomende kosten.
De gemeente lijkt die afspraak
over de 35% sociale sector
echter niet zo belangrijk te
vinden. Vanwege het tekort
aan bouwgrond wil men wellicht toch de hoogte in. Maar
is dat echt nodig? Bijgaand
overzicht afkomstig uit een
recent rapport van de Raad
voor de leefomgeving en
infrastructuur, geeft weer hoe
ook bij een forse dichtheid
(75 woningen per ha) toch

Wij denken dat de stad en het
stadsbestuur behoefte hebben
aan veel meer gedeelde inzichten. Daartoe zou een avond
in de week vastgelegd moeten
worden voor een openbaar
debat in een goed bereikbare
zaal, die toegankelijk is voor
iedereen en waar een aangekondigd heet hangijzer of
ander voor de stad dringend
probleem wordt besproken.
De volgorde van de te bespreken onderwerpen, wie er de
inleidingen van hooguit tien
minuten houden en wie er
namens het bestuur van de
stad de gelegenheid krijgt om
te reageren etc., ligt in handen van een onafhankelijke
breed samengestelde organisatiegroep van burgers, die
na een jaar worden afgelost
door weer andere burgers.
Deze groep zou een afspiegeling van de bevolking moeten
zijn. Dat vergt samenwerking.
Wij ouderen denken al enige
tijd na over het oprichten van
een ouderenplatform met een
zeer brede samenstelling. Uit
zo’n platform zou een afvaardiging van ouderen naar de
geschetste organisatiegroep
kunnen worden gestuurd.
Kortom: ook voor ons ouderen
geldt: stadsdeel Oost is springlevend, maar wij willen ook
een springlevende stedelijke
democratie. #
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Alles over mantelzorg bij Dynamo
Zorgt u voor een zieke naaste? Dan bent u een mantelzorger. Als u zelf
kunt zorgen voor uw naaste(n) dan is dat vaak prettig en vertrouwd.
Maar soms kan het ook zwaar zijn. Dynamo biedt ondersteuning om de
zorg voor uw naaste(n) te verlichten.
foto: Ienske Meindertsma

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

Transvaalbuurt
Buurtpunt Transvaal
Hofmeyrstraat 67,
vrijdag 10.00-12.00 uur

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

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

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

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

Activiteiten Dynamo:
- 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
www.postoost.nl voor opstap
naar werk, vrijwilligerswerk en
activiteiten

Dag van de mantelzorg –
exclusieve lunch voor mantelzorgers
Het is voor u als mantelzorger
belangrijk om af en toe tijd voor
uzelf te hebben. De gemeente
Amsterdam en Dynamo bieden u
graag een feestelijk uitje aan: een
uitgebreide en exclusieve lunch.
Tijdens de lunch krijgt u informatie over het aanvragen van het
MANTELZORGCADEAU van de
gemeente Amsterdam.
Aanmelden voor de lunch graag
vóór 28 oktober.
Watergraafsmeer:
10 november 12-14.30 u,
restaurant De Kas
Evert van de Linde,
elinde@dynamo-amsterdam.nl
06 831 63 370
Oud Oost:
9 november 11-13.30 u,
Hotel Arena
Mandy Schmidt,
mschmidt@dynamo-amsterdam.nl,
020 46 20 300
IJburg en Zeeburgereiland:
9 november 11.30-14.15 u,
Haddock Amsterdam
Pieter Zanen,
pzanen@dynamo-amsterdam.nl,
020 49 52 277
Indische Buurt/OHG:
Civic, 020 66 58 001
Mantelzorg Steunpunten
Amsterdam
Zorgt u intensief voor een
ander? Zoekt u iemand die met
u meedenkt? Ga dan naar de
mantelzorgconsulent bij u in de
buurt. De mantelzorgconsulent
weet de weg in de buurt en helpt
mantelzorgers op weg. Mantelzorgondersteuning is maatwerk.
Iedere situatie is anders. Door
de specifieke kennis kunnen de
mantelzorgconsulenten gericht
zaken uitzoeken. Ook is het
mogelijk de zorg even over te
nemen als het de mantelzorger
teveel wordt.
Dynamo-mantelzorgconsulenten in Amsterdam Oost zijn:
Oud Oost:
Amber Leenders,
aleenders@dynamo-amsterdam.nl,
06 44 49 99 70

Watergraafsmeer:
Geerte Visser,
gvisser@dynamo-amsterdam.nl,
06 17 59 15 15
IJburg & Zeeburgereiland:
Pieter Zanen,
pzanen@dynamo-amsterdam.nl,
06 26 89 78 82
Mantelzorglunchroom Oost
Iedere 3e dinsdag van de maand
samen lunchen en ervaringen
uitwisselen met andere mantelzorgers in servicepunt Kraaipan,
Hofmeyrstraat 67. Het informatieve deel van 12.00-13.00 uur is
gratis, de lunch van 13.00-14.00
uur is e 1,-.
Aanmelden bij Rob van Loenen,
rloenen@dynamo-amsterdam.nl.
Mantelzorglunchroom IJburg
Iedere lunchroom is er een
spreker en wordt er op verzoek
van de mantelzorgers een thema
besproken. Dit in combinatie met
lotgenotencontact en een heerlijke lunch bereid door vrijwilligers (e 1,-). Programma najaar
2018: 26 oktober mindfulness; 20
december kerstlunch (info volgt).
Tijd: 12.00-14.00 uur in buurtkamer IJburg, Ed Pelsterpark 8.
Aanmelden bij Pieter Zanen,
pzanen@dynamo-amsterdam.nl,
tel. 020 49 52 277.
Lotgenotengroep mantelzorgers in Kraaipan
Dagcentrum Kraaipan is al
5 jaar een plek waar mensen
met geheugenproblemen en/of
lichamelijke klachten, samenkomen om elkaar te ontmoeten en
activiteiten te ondernemen op
het gebied van beweging, spel,
creativiteit en muziek.
Ook mantelzorgers kunnen in het
dagcentrum terecht voor informatie, persoonlijke begeleiding
en advies. Zorgen voor iemand
met geheugenproblemen is
niet gemakkelijk en vraagt veel
energie. Het kan goed doen om
mensen te ontmoeten die hetzelfde doormaken. Dagcentrum
Kraaipan organiseert bijeenkomsten voor mantelzorgers die zorgen voor iemand met dementie.

U bent welkom van 9.30–15.30
uur op donderdag in servicepunt
Kraaipan Hofmeyrstraat 67.
Info: Femke Schuiling,
fschuiling@dynamo-amsterdam.nl,
06 38 77 75 78 of 020 46 20 304.
Alzheimer Café Diemen /
Ouder-Amstel / A’dam Oost
Elke 2e dinsdag van de maand
(gratis) 19.30-22.00 uur in Grand
Café Frankendael, Middenweg
116.
Meer informatie (ook voor vervoer): Femke Schuiling,
fschuiling@dynamo-amsterdam.nl,
06 38 77 75 78.
Theesalon weten over
vergeten
Dynamo organiseert een aantal
bijzondere theesalons, speciaal
voor Arabisch- en Turks sprekende bewoners uit Amsterdam
Oost. Tijdens deze theesalon
vertellen experts over het onderwerp vergeetachtigheid. Op
maandag 13.00-15.30 uur in Post
Oost, Wijttenbachstraat 36-HS.
Info Arabische bijeenkomsten:
aghazi@dynamo-amsterdam.nl.
Info Turkse bijeenkomsten: nakkanat@dynamo-amsterdam.nl.
Hulp bij administratie
U bent mantelzorger van een
familielid of een andere dierbare. U probeert de post van uw
dierbare bij te houden en voorzieningen voor hem/haar aan te
vragen. Het is mogelijk om hulp
te krijgen bij het sorteren van uw
administratie. Dynamo heeft op
8 locaties in Oost een buurtpunt
/ sorteerpunt waar u terecht kunt
met uw vragen. U kunt gewoon
binnenlopen. Deelname is gratis.
Dynamomedewerkers staan
klaar voor vragen en advies. Kijk
op dynamo-amsterdam.nl naar
een buurtpunt of sorteerpunt bij
u in de buurt. Of in de agenda
hiernaast op deze pagina.
Cursus ‘Administratie, Budget
en Zorg’
Bij het mantelzorgen komt veel
kijken. In de ABZ-cursus van
Dynamo wordt u hierin wegwijs

gemaakt. ABZ staat voor Administratie, Budget en Zorg. We
maken u wegwijs in het woud
van de regelgeving. We gaan in
op onderwerpen als PGB, zorg in
natura, voorzieningen vanuit de
gemeente, etc. U leert hoe u een
administratie kunt voeren en u
krijgt tips over budgetteren. Ook
is er uitgebreid aandacht voor
jou, hoe zorgt u goed voor uzelf
en hoe houdt u het vol? De ABZcursus voor mantelzorgers die
wonen of voor iemand zorgen in
Amsterdam Oost. De cursus kost
e 25,- en bestaat uit 6 lessen en
start op 31 oktober tot en met 12
december 2018 met uitzondering
van 5 december. Op woensdag
van 18.30 tot 21.30 uur in dienstencentrum Oosterpark
’s Gravesandeplein 19,
1091 BB Amsterdam.
Aanmelden bij:
Gabriële Terlingen,
gterlingen@dynamo-amsterdam.nl,
06 19 45 66 99.
Welzijn op Recept ,meer plezier en zin in het leven!
Heeft u last van lichamelijke
klachten, somberheid, stress of
angstklachten? Wilt u deze zelf te
boven komen, maar weet u niet
hoe? Vraag nu bij uw huisarts
een doorverwijzing naar Welzijn
op recept!
Waar liggen uw interesses,
talenten en ambities? Met een
Welzijnscoach kijkt u welke mogelijkheden en kansen bij u passen en gaat u aan de slag om er
praktisch invulling aan te geven.
Het is ook mogelijk om bezoek
aan huis te krijgen of hulp bij
praktische vragen.
Welzijnscoach Dynamo:
Marike Soeterik,
msoeterik@dynamo-amsterdam.nl,
06 49 35 63 50.
Je bent jong en je zorgt
Zorg jij voor jouw moeder, vader,
broer of zus? Ben je tussen de 10
en 26 jaar en woon je in Amsterdam Oost? Kom naar Dynamo.
Weet je dat er bij Dynamo veel
gratis activiteiten zijn voor jongeren? dynamojongeren.nl.
Buurtsupport (maatje)
Onze vrijwilligers zetten zich in
voor mensen die thuis zorg nodig
hebben. Op deze manier maken
zij het mogelijk voor mantelzorgers om even vrijaf (= respijt) te
nemen.
Onze maatjes begeleiden
buurtbewoners ook naar leuke
activiteiten buitenshuis. Bent u
ook mantelzorger of zorgt u voor
u zelf en denkt u dat een maatje
u steun kan bieden, bel dan Joke
Raak, 06 17 59 15 54.
Mantelzorgcoaches
Actieve buurtbewoners staan
voor u klaar om u te helpen in
de jungle van voorzieningen,
financiën, regelgeving en online
platforms.
De coach biedt een luisterend
oor en denkt met u mee bijvoorbeeld als u uw netwerk wilt
versterken. Als u gebruik wilt
maken van de kennis van een
mantelzorgcoach in Amsterdam
Oost neem dan contact op met:
Pieter Zanen, pzanen@dynamoamsterdam.nl.
lees verder op pagina 31
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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.

Is het weigeren van contant geld als betaalmiddel
wettelijk toegestaan?
Tekst: HJS-medewerkers Sihem ben Azougagh en Sarah Jebose
Wie tegenwoordig een lekker broodje bij de bakker wil halen
of zijn paspoort bij de gemeente wil ophalen is vast wel het
‘pin only’ beleid tegengekomen (het is dan niet mogelijk om
met contant geld te betalen). Steeds meer bedrijven en zelfs
gemeenten kiezen ervoor om contant geld te weren door dit
‘pin only’ beleid te hanteren. Het is vooral veiliger voor zowel
de bedrijven als de consument. Maar aan de andere kant is het
niet voor iedereen handig; denk bijvoorbeeld aan ouderen,
kinderen, daklozen en toeristen. Het lijkt alsof er een einde
komt aan een portemonnee die gevuld is met bankbiljetten en
munten. Is dit wettelijk gezien wel toegestaan?

De voordelen
Het ‘pin only’ beleid kent
voor zowel consumenten als
voor bedrijven en gemeenten verschillende voordelen.
Voor de consument is pinnen
een eenvoudige en snellere
manier van betalen en voor
de winkeliers en gemeente
is pinnen veilig, gemakkelijk
en efficiënt. De pinpas zorgt
ervoor dat er een snellere
doorstroom is bij kassa’s en
voorkomt dat de ondernemer
met grote contante bedragen
over straat loopt. Zo stelt het
Nibud (Nederlands Instituut
voor Budgetvoorlichting) dat
digitaal geld sneller ‘rolt’ en
dat het pinnen minder zorgt
voor ‘betaalpijn’. Betaalpijn

is een negatieve prikkel die
ontstaat in ons brein wanneer
we een deel van ons bezit af
moeten geven. Vervolgens is
die leegte ook direct zichtbaar:
je portemonnee oogt meteen
een stuk leger. Supermarkten,
winkeliers en banken zijn ook
voorstander van dit beleid,
vanwege de veiligheid die
het oplevert voor de winkels,
banken, het personeel en de
klanten. Daarnaast bespaart
het pinnen hen veel geld.
Volgens de Betaalvereniging
Nederland is contant betalen
twee keer zo duur als pinnen,
vanwege kosten die gepaard
gaan met overvallen en het
sorteren en afstorten van het
geld bij de bank. Het geld dat

is gepind door de consument
staat gelijk bijgeschreven op
de rekening en het zorgt voor
minder geld in de kas.

De nadelen
Maar het pin-only beleid heeft
natuurlijk zijn nadelen, deze
zijn vooral voor de consument
zelf. Volgens de ouderenbond
ANBO is het pinnen voor sommige ouderen een probleem,
omdat ze de pinautomaat niet
goed kunnen zien of hun pincode vergeten. Kinderen die
voor een boodschap naar de
supermarkt worden gestuurd
zijn ook niet altijd in staat zelf
te pinnen, los van het antwoord op de vraag of dat in
bepaalde situaties wel wenselijk is. Voor rolstoelgebruikers
is er vaak een fysieke drempel
om het pinapparaat zelf te bedienen. Daarnaast wil men in
het algemeen niet dat er van
elke stap of actie een digitaal
spoor wordt achtergelaten.
De betaalgegevens en kunnen
worden vertaald en informatie verschaffen die betrekking
heeft op personen en op de
levenswijze van deze personen. Pinbetalingen raken op
die manier de privacy van
personen en kunnen worden
gezien als privacygevoelige
gegevens.

Mag dit wel?

Contant geld is in Nederland
een wettig betaalmiddel, maar
de wet verplicht niemand om
(alle) wettige betaalmiddelen
te accepteren. Een winkelier
mag dus contant geld (biljetten en munten) weigeren. Wel
zal de winkelier in de regel
moeten aangeven welke betaalmiddelen hij wel en/of niet
accepteert, bijvoorbeeld via
raamstickers of kassastickers.
Twee voorbeelden uit de praktijk die laten zien wanneer het
is toegestaan om (bepaalde)
munten en biljetten te weigeren:
1. Een benzinepomphouder
weigert biljetten van e 200,- en
doet daarbij een beroep op
veiligheidsredenen.
2. Een supermarkt accepteert
geen 1 en 2 eurocenten, omdat
het geldbedrag bij contante
betalingen wordt afgerond op
hele bedragen.
Enkele gemeenten in Nederland hebben ook gekozen voor
een ‘pin only’ beleid. De vraag
is of dit wel is toegestaan, aangezien het om een publieke
taak gaat (denk aan iemand
die zijn nieuwe paspoort komt
afhalen en dan te horen krijgt
dat hij alleen maar kan pinnen). Enkele Tweede Kamerleden hebben aan minister K.
Ollongren vragen gesteld over

dit nieuwe beleid. Politici stellen dat gemeenten dit beleid
niet mogen hanteren omdat
de burger die niet wil pinnen
nergens anders terecht kan
voor deze diensten. Volgens
hen moet er altijd een mogelijkheid zijn om met contant
geld af te rekenen. Als antwoord op deze vragen heeft
minister Ollongren laten
weten dat zij met de VNG
(Vereniging van Nederlandse
Gemeenten) en publieke instellingen om de tafel wil om
te praten over de acceptatie
van contant geld bij publieksbalies van gemeenten.

Vragen?
Voor al uw juridische en
sociaal-maatschappelijke
vragen kunt u terecht op de
onderstaande locaties:
BOOT Oost / HJS
Sumatrastraat 314 (1096 HV),
telefoon: 020 - 233 97 59
Inloopspreekuur: elke dinsdag
van 13:00 tot 17:00 uur
Hoofdlocatie HJS:
Wibautstraat 5a (Muller
Lulofshuis - 2e etage (02A08)),
telefoon: 06 - 211 588 82
Bereikbaar: maandag t/m
donderdag van 9:00-17:00 uur
e-mail: hjs@hva.nl
twitter: @hva-hjs
website: www.hva.nl/hjs #

Team OOST

Ventileer voldoende tegen vochtproblemen
Veel vocht in de lucht is slecht voor uw gezondheid en de
staat van uw huis. Door veel vocht in uw woning kunt u
gezondheidsklachten krijgen en ook voor de woning is het
niet goed. Het is daarom belangrijk om te zorgen voor genoeg
ventilatie in uw huis. Het vocht in de lucht moet de woning
kunnen verlaten.
Is uw woning goed geïsoleerd,
dan is het extra belangrijk om
goed te ventileren, omdat het
vocht niet vanzelf de woning
verlaat. Het is raadzaam een
paar keer per dag in elk vertrek 10 minuten lang een raam

open te zetten, ook in de winter
en ook als u in een buurt met
veel luchtvervuiling woont. De
binnenlucht is namelijk bijna
altijd vuiler dan de buitenlucht.
Mogelijke oorzaken van veel
vocht in de woning zijn dou-

chen en koken. Door teveel
vocht krijgt u schimmelvorming en huisstofmijt in de
woning. Dit kan in sommige
gevallen leiden tot gezondheidsproblemen als benauwdheid, hoofdpijn, hoesten en
(chronische) verkoudheid.
Door slechte ventilatie neemt
ook het risico op koolmonoxidevergiftiging toe. Los van de
mogelijke medische gevolgen
tasten schimmel en vocht uw
behang en muren aan.

Keukens en badkamers zijn
de plekken waar het snelst
schimmelvorming ontstaat,
omdat de ventilatie daar vaak
onvoldoende is. Voelt u daarom
eens aan het ventilatierooster
of deze een zuigende werking
heeft. Mocht dit niet het geval
zijn dan heeft u waarschijnlijk
een belangrijke oorzaak van de
schimmel in uw huis gevonden.
Neem dan direct contact op
met uw verhuurder en verzoek
of ze de ventilatie willen repa-

reren. Mocht uw verhuurder
het probleem niet voldoende
verhelpen of heeft u andere
vragen over vochtproblematiek? Neem dan contact op met
!WOON via oost@wooninfo.
nl of 020-5230150. U kunt ook
naar ons spreekuur komen,
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. #

koolmonoxidemelder en/of
een rookmelder geplaatst.
Het advies en huisbezoek zijn
gratis. In het bespaarpakket
dat de energiecoach meeneemt naar de woning zitten
o.a. radiatorfolie, tochtband,
een brievenbusborstel, een
waterbesparende douchekop
en LED lampen. Uit het bespaarpakket kan je gratis een

keuze maken uit producten
ter waarde van € 15,-. Aanvullend zijn de andere producten
te koop tegen 50% van de
inkoopprijs.

Je kunt daar ook direct een
huisbezoek aanvragen of, als
je zelf Energiecoach wil worden, je aanmelden als vrijwilliger. #

Energiecoach
Wie in Amsterdam woont, kan thuis advies krijgen van een
Energiecoach. Energiecoaches zijn vrijwilligers ondersteund,
getraind en begeleid door !WOON.
De speciaal getrainde Energiecoaches kijken samen met je
naar je huis en je energierekening en bespreken met je hoe
je thuis energie kunt besparen
door bijvoorbeeld anders om
te gaan met verlichting en ver-

warming. Daarbij wordt ook
advies gegeven over eenvoudige toepassingen voor isolatie.
De energiecoach besteedt bovendien aandacht aan veiligheid. Indien nodig wordt, als
je daarmee akkoord gaat, een

Meer informatie over het
aanbod van de Energiecoach
is te vinden op de speciale
website www.energiecoach.
amsterdam.
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liggertjes

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

De Oorsprong
De Oorsprong is een praktijk voor Healing en Groei.
In Star Tree in de Landbouwstraat worden Medicijn
Wiel readingen gegeven. Voor meer info: www.
oorsprongnu.nl.
Hugenoten
Sinds 1976 bestaat de Ned. Hugenotenstichting in
de Zach. Jansestraat. Als je geïnteresseerd bent in de
geschiedenis van de Hugenoten – die wij proberen
levend te houden, en die ons land veel waardevols
gebracht heeft – vraag dan onze bulletin-bestellijst of

foto: Frank Schoevaart
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algemene infomail aan. De bulletins worden beneden
de kostprijs geleverd aan buurtgenoten bij afhalen
(van 2 tot 10 euro). Je kunt ook donateur worden voor
15 euro p.j. Meer info: hugenotenstichting@hetnet.nl.
Honing
Lekkere honing uit Oost op je brood of je pannenkoek? In je thee of in dat heerlijke gerecht? Koop de
honing rechtstreeks van de imker. Info: 06-30846697.
Vrijwilliger
Café Roosenburgh is een prachtige plek op de Nieuwe
Ooster Begraafplaats. Ben je communicatief, respectvol en een aanpakker? Kom dan ons team versterken
en mail je CV en motivatie naar p.klaassen@totzover.
nl of bel voor meer info: 020-6940482.
Samenspraak
Wil je vrijwilligerswerk doen? Ben je nieuwsgierig naar
andere culturen? Wil je ongeveer 1,5 uur per week
vrijmaken? Word dan taalcoach en maak een anderstalige blij! Een uurtje per week praten met iemand die
nog niet zo goed Nederlands spreekt. Meer info: www.
samenspraakoost.nl.
Betondorp Live
In het Brinkhuis aan de Landbouwstraat 63 is er elke
eerste zaterdag van de maand Betondorp Live! Op
3 november van 19.30-24.00 u. is het Hot November
Night. Met o.a. bluegrass, soul en pop, goede sfeer en
veel dansen. Gratis entree. Iedereen is welkom!

Museum Tot Zover

Adoptiecafé

- T/m 24 februari te zien: 10 jaar
verzamelen – over dode dingen.
- Van 31 oktober 2018 - 27 januari 2019
is te zien in de grote zaal: de solotentoonstelling Do Not Go Gentle van
Kim van Norren.
- In de koffie- en cakelezing van zondag
18 november van 11-12 uur staat het
recent verschenen boek van Marion
Bloem, Een teken van leven, centraal.
Reserveren via bibliotheek@
totzover.nl. #

Op zondag 4 november van 13.30 tot
16.00 uur is er een Adoptiecafé bijeenkomst Amsterdam in de OBA Javaplein.
De entree is gratis. Iedereen vanaf 18
jaar die geadopteerd is, is welkom.
Het land van herkomst speelt geen rol.
Initiatiefnemer Stefan Regelink wil de
lezer ook wijzen op de websites adoptiecafé.wixsite.com (over het adoptiecafé) en colombiaroots.wixsite.com
(een persoonlijke website). #

Kinderschrijfcafé
Ik wil een wens doen en die wens is dat ik alles kan doen wat ik wil, bijvoorbeeld
naar de McDonalds of KFC of naar Jump XL of naar Monkey Town en nog van alles
en nog een eigen auto. En die auto is een Lamborghini en ook fortnight spelen. En
dat was mijn einde.
Rebecca, 8 jaar
De fee verhaal
De wens die ik wil, is dat ik alles mag doen en dat ik kan vliegen en dat ik wereldkampioen word met karate dat wil ik echt allemaal als dat waar was dan was ik erg
blij dan was ik echt gelukkig.
Maryam, 9 jaar
Ik liep naar de winkel om wortels te halen en opeens zag ik een klein glinsterend
dingentje. Ik keek en ik keek en ik wist niet wat het was... opeens bewoog het en
kwam dichterbij en toen zag ik het. Het was een klein poppetje het leek of ze probeerde met me te praten. Ik hoorde zacht gepiep, ik kwam dichterbij en toen kon ik
haar verstaan. Ze zei tegen me: Kom mee! Ik zei oké. Ik volgde haar en opeens waren
we op een mooie open plek, het poppetje begon weer te praten. Ik ben de wens fee.
Ik moest van de kerstman naar je toe gaan om te zeggen dat je een wens mag doen.
Ik zei een wens? Waarom? Zij zei: dat weet ik niet, maar doe maar snel die wens
want ik heb niet alle tijd. Ik wist echt niet wat ik moest wensen... wat zal ik wensen...
en opeens wist ik het! Nog meer wensen, zei ik. De fee zei, oké. En opeens was
ze weg.
Josephine
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Heeft u vragen over
uw computer, tablet of
smartphone?
Bel voor een gesprek met
de Post Oost adviseur:
 020 460 93 80

Bezoekvrijwilligers Dynamo
In de Watergraafsmeer, op IJburg &
Zeeburgereiland zijn bezoekvrijwilligers
van Dynamo actief. Zij ondersteunen
o.a. mantelzorgers om even de zinnen te
verzetten. Begin 2018 hebben bezoekvrijwilligers samen met mantelzorgcoaches
en preventieve thuisbezoekers de training
‘gespreksvaardigheden’ gevolgd gegeven
door Ellen Joorman. Deelnemers waren enthousiast over de 4 modulen: afstemmen
in een 1 op 1 contact, nabij zijn bij rouw en
verlies, signaleren en bespreekbaar maken
van eenzaamheid, bespreekbaar maken
van overbelasting bij mantelzorgers. De
training heeft een vervolg gekregen zodanig dat we bepaalde onderwerpen zoals
‘eenzaamheid’ verder uitdiepen. Dit wordt
gecombineerd met casuïstiekbespreking.
Geerte Visser (Watergraafsmeer) gvisser@
dynamo-amsterdam.nl.
Pieter Zanen (IJburg en Zeeburgereiland)
pzanen@dynamo-amsterdam.nl.
Subsidie voor ondersteuning mantelzorgers in Oost
LET OP: indienen kan nog tot
1 november!
Oudere mensen en mensen met een ziekte
of beperking blijven langer thuis wonen. Zij

hebben soms zorg nodig. Naast professionele zorg spelen ook mantelzorgers een
steeds belangrijkere rol: mensen die
gedurende langere tijd voor een ziek
of hulpbehoevend familielid, vriend of
buur zorgen. De gemeente Amsterdam,
stadsdeel Oost, stelt geld beschikbaar
voor initiatieven die deze mantelzorgers
ondersteunen.
Bent u bewoner van Oost en heeft u
een goed idee hoe u mantelzorgers in
uw omgeving kunt helpen? Dan kunt
u een aanvraag doen voor subsidie van
maximaal e 5.000,-. Een burgerjury van
onafhankelijke buurtbewoners beoordeelt
of uw plan voor subsidie in aanmerking
komt. De juryleden hebben zelf ervaring
met mantelzorg. Voor het uitvoeren van
uw plan krijgt u begeleiding van Civic en
Dynamo.
Felice Gaughan - f.gaughan@care4oost.nl,
06 16 52 24 66.
De Mantelzorgkrant voor
mantelzorgers!
Wilt u op de hoogte gehouden worden van
mantelzorgzaken? Of kent u een mantelzorger die daar behoefte aan heeft? Dynamo informeert u graag duurzaam en digitaal. Ga naar www.dynamo-amsterdam.
nl en klik op de knop ‘op de hoogte blijven’
en u ontvangt deze krant digitaal. #

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

#DWARS
voor de jeugd

Vrolijke wiebelpoes MaBelle zet
vaak een stapje mis.

DWARS DOOR DE BUURT

Nummer 203

Mabelle is een echte mispoes maar wel de vrolijkste en liefste mispoes in de wereld!

SPECIAAL: MaBelle is voor niets en niemand bang!

Mabelle heeft de langste snorharen ooit. Zijn die van jouw poes langer?

Poes of zwabber?

Ze was bijna dood geweest.
Haar vorige eigenaar had genoeg van haar. Ze viel vaak om
en had allerlei kwaaltjes. De
vorige eigenaar vroeg de dierenarts haar dood te maken.
Gelukkig heeft de dierenarts
dat geweigerd. MaBelle heeft
toen een half jaar in de praktijk
gewoond. Vaak kwamen de
kinderen van de dierenarts
met haar spelen. Die kwaaltjes
waren al snel over. Waarschijnlijk werd ze domweg niet goed
verzorgd.

Toen hoorden wij over
haar en zijn we gaan
kijken. Wij wilden haar
meteen hebben.
Ze heeft het wobbly-kitten
syndroom, zeg maar de
wiebelpoesjes-aandoening.
Daar werd ze mee geboren.
Het is geen ziekte. Het wordt

niet erger en het wordt niet
beter. MaBelle weet niet beter.
Ze denkt waarschijnlijk dat het
zo hoort.

Als ze omhoogkijkt valt
ze achterover. Als ze
wat te snel de bocht
om wil valt ze op haar
zij.

Als ze loopt steekt ze haar
voorpoten vreemd ver naar
voren en zet ze dan pas op
de grond. Het is net of ze om
beurten haar armen strekt
om alles voor zich af te tasten.
Als ze hard door het kattenluikje wil rennen mikt ze soms
verkeerd met haar hoofdje. Na
iedere botsing of valpartij zie je
haar denken: Wie flikt me dat?
In de keuken gaat ze meestal
ongemerkt vlak achter je zitten. Als je je dan omdraait of
wegloopt raak je MaBelle. Bij
ieder duwtje valt ze om. Als ze
dan ergens tegen een tafelpoot
belandt lijkt ze een beetje op
een zwabber zonder steel. Ook
omdat ze zichzelf nogal ‘nat’
wast lijkt ze soms precies op
een zwabber waarmee je net
de keuken gedweild hebt.

De kinderpagina, Stinks en foto’s van Mabelle zijn gemaakt door
Connie Dekker. Ron de Zeeuw schrijft de tekst.

De vorige Dwars hebben jullie al gelezen
over Mabelle, onze
wiebelpoes. Deze keer
gaat het helemaal over
haar.

Voor een diertje dat
zo slap en kwetsbaar is
als zij, is ze verbazend
dapper en niet bang.
Soms komt een vriend bij ons
op bezoek met een grote, aardige hond die Elsa heet. Onze
andere poes, Marietje, is dan
nergens te bekennen. Ze is als
de dood voor dat grote beest.
Je ziet haar pas weer als Elsa
met baasje zijn weggereden,
en dan nog pas een uur of wat
later. Nee, dan MaBelle... Toen
ze die grote hond de eerst keer
zag, bleef ze staan. Ze keek hem
recht aan en bleef hem aankijken.

In de natuur is dat aankijken tussen dieren
bedreigend. Dat doe je
niet. Probeer het zelf
maar eens uit.
Als je op straat een vreemde
poes ziet ga dan op je hurken
zitten en kijk de andere kant
op, niet naar die poes zelf. Je
geeuwt een paar keer om te
laten zien dat je op je gemak
bent en je doet je ogen dicht
of je knippert ermee. Allemaal
signalen die de poes opvat als
niet-bedreigend. Grote kans
dat hij naar je toekomst om

MaBelle van opzij: geen neus!

een aai te halen of spinnend
om je benen te gaan draaien.
Maar nu de MaBelle methode.
Je kijkt die vreemde poes recht
aan en je blijft kijken. Je knippert niet één keer met je ogen.
Grote kans dat die poes geen
aai komt halen maar onder een
geparkeerde auto verdwijnt.
Elsa werd zichtbaar onrustig
van dat gestaar van MaBelle. Ze
deed een stapje terug, en begon
wat angstig alle kanten op te
kijken. Toen begon MaBelle ook
nog stapje voor stapje recht
op Elsa af te gaan. Elsa ging op
haar beurt stapje voor stapje
achteruit. Eng!

MaBelle is een raspoes. Ze is een Pers.
Dat willen zeggen een
poes uit Perzie.
Tegenwoordig heet dat land
Iran. Misschien heb je er wel
van gehoord. Het is vaak in het
nieuws. Maar niet om de poezen. Je hebt twee soorten: met
gewone neus en platte neus.
Dat heet dan een Show Pers.
Daarom noemen we MaBelle af
en toe Sjopers en soms Mabel.
Of in het engels Unstable Mable.
Zoals je op de foto’s ziet heeft ze
erg veel haar. Daarin blijft van
alles hangen.

Als MaBelle een wandelingetje door de tuin
maakt ziet ze eruit als
een soldaat in camouflage pak, helemaal
onder de blaadjes en
takjes.
Die krijgt ze zelf niet uit haar
vacht, al doet ze met haar
tong nog zo haar best. We zijn
dus voortdurend blaadjes en
takjes uit haar aan het trekken
en plukken. En haar aan het
kammen en borstelen. Gelukkig
vindt ze dat fijn en spint er luid
bij. Ik denk dat die raspoezen
in het oude land Perzië alleen
binnenshuis door rijke mensen
werden gehouden. Waarschijnlijk lag zo’n poes alleen maar
mooi te zijn op een groot kussen van zijde of linnen. En had
zo’n verwende Perspoes een
eigen bediende die de hele dag
lekkere hapjes bracht. Dat zit
er bij MaBelle ook nog wel een
beetje in. Ze is in de keuken aan
één stuk door aan het mauwen
om meer eten.

Meer lekkere hapjes. Meeer! Meeeeer!
Bakje is leeg! Meeer!
Heb trek! Heb Honger!
Meeeeeeeer!!!

Heb jij ook een poes met een gebrekje? Schrijf naar lieve.mabelle@gmail.com

Stinks is verliefd en vindt een klein gebrekje geen bezwaar

