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Kleurrijke verhalen vastleggen
Tekst: Salih Türker | Fotografie: Dineke Rizzoli

Amsterdam Oost is voor mij het meest kleurrijke deel van Amsterdam. Punt!
Ik zie veel mensen met een Marokkaanse, Surinaamse, Chinese en Turkse
achtergrond in de Javastraat, op de Dappermarkt, in Park Frankendael, in
Buurthuis De Meevaart, in het Stadsloket en nog veel meer plekken. Wat een
verrijking! Totaal anders dan waar ik voorheen woonde: de Achterhoek.
Turkse Ouderen. Ouderen die
moeite hadden met moeilijke
brieven, het schrijven van
bezwaarschriften en die de
Nederlandse taal wilden leren
wisten de weg snel te vinden
naar TYDM. Want daar zat een
Osman die meertalig was. Hij
was ook handig in computers.
Wel zo fijn.

Het seniorencollege wordt gegeven in de OBA

Erg benieuwd ben ik naar de
verhalen die deze mensen
hebben meegenomen. En
naar de verhalen van hun
belevenissen hier in Oost.
Want, wat vinden ze eigenlijk
van Nederland? Wat zijn hun
jeugdverhalen? Hoe verklaren
zij de liefde? Maar ook: hoe
verwerken zij hun verlies?
We raken verbonden met
elkaar wanneer we overleveringen, indrukwekkende

gebeurtenissen uit het leven,
liefdesverhalen, droevige
verhalen van elkaar kennen.
Dit vergroot het historische
besef, bij mij, bij ons allen en
bij onze nieuwe generaties.
Een kleine groep Turkse
mensen heeft in 1998 een
eigen centrum opgericht: de
Turkse Ouderenraad TYDM.
TYDM is de Turkse afkorting
voor Centrum voor Solidariteit

De verhalen liggen niet voor
het oprapen en het vraagt veel
inspanning ze te verzamelen.
Met de dag vind ik meer mensen bereid die hun verhaal
willen vertellen die we vervolgens samen op papier zetten.
Om deze verhalen zichtbaar te
maken zullen ze op de website
van het Geheugen van Oost
worden geplaatst. Zo kan het
verhaal door iedereen worden
gelezen.
Ken jij mensen met een Turkse
achtergrond die een indrukwekkend verhaal hebben en
die dat met de buitenwereld

Een groter besef creëren
van hun eigen unieke
levensverhaal, draagt bij
aan eigenwaarde
Twee jaar geleden ben ik de
nieuwe voorzitter van de
Turkse Ouderenraad geworden. Ik wil graag de geschiedenis van de eerste en tweede
generatie Turkse migranten
zichtbaar maken voor de
buitenwereld d.m.v. persoonlijke verhalen. Daarnaast wil
ik bij ouderen een groter besef
creëren van hun eigen unieke
levensverhaal, wat bijdraagt
aan hun eigenwaarde.

willen delen, dan kom ik graag
met jou in contact.
Samen met jou versterken we
ons historische besef en wie
weet staat je verhaal op de expositie in de Poëzieweek van
de Openbare Bibliotheek.
Güle Güle. #
info@turkseouderenraad.nl
020 - 893 24 81
www.geheugenvanoost.amsterdam
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#DWARS
Redactioneel
Door: Arie van Tol

Ik vraag het me af of de mensen
die voorbij komen in de artikelen van deze Dwars behoren
tot de gewone Nederlanders. Ik
vraag het me af of onze vrijwilligers behoren tot de normale
burgers van Rutte. Ik vraag
het me af of het wel goed is zo
laconiek en lacherig te doen
over dat woordgebruik van een
premier.
Het maakt me eigenlijk razend
zo de staat van Nederland verwoord te horen. Dwars is er om
een diverse, minder bekrompen toon te laten horen. Om
alle ontvangers van Dwars te
informeren en te plezieren met
onze artikelen en foto’s.
De talkshow Dwars door
Oost in de Jungle – elke eerste
woensdag van de maand – is al
net zo zeer bedoeld om bewoners van alle gezindten bij
elkaar te brengen. En met de
sterk vernieuwde site van oostonline is het niet anders: die is
voor alle bewoners van Oost.
Altijd kunnen we nieuwe
vrijwilligers gebruiken die de
komende jaren mede de toon
gaan zetten bij de krant, de
website dan wel de talkshow.
Mail naar dwarskrant@gmail.
com of bel 06 - 428 078 05. #

Column

Door: Carolien van Welij

Horizon
Af en toe heb ik een horizon nodig. Dat merk ik als ik in IJburg
ben. Aan de rand staan, het water ruiken. De kleuren: het blauw,
het groen – allemaal zwaar gedempt door het grijs. Kijken naar
de einder. En dan? Nog eens diep ademhalen. Nog even turen
naar de bootjes. En dan Blijburg binnenlopen voor koffie. Die
behoefte aan een blik op oneindigheid is altijd snel vervuld als
het koud is.
Laatst zag ik de film Certain Women. Die draaide alleen nog
‘s middags aan de andere kant van de stad. Toen ik er bijna
was, viel er een stortbui op me neer. Met een natte broek en
doorweekte sokken zat ik bibberend in een koud zaaltje. De film
speelt zich af in een besneeuwd stadje in Montana, te midden
van eindeloze vlaktes, op de achtergrond de Rocky Mountains.
De horizon is alomaanwezig. Je volgt een paar vrouwen: een
advocaat, een moeder die zelf een huis wil bouwen, een avondschooldocent, een vrouw die op een paardenranch werkt. Hun
levens raken elkaar. Er wordt weinig uitgelegd. Met opperste
concentratie keek ik naar de gezichten om te begrijpen wat er niet
wordt gezegd. Wat betekent die glimlach? Is het wel een glimlach?
En die zucht? Ieder shot heeft betekenis. Ieder geluid vraagt om
aandacht. Uit alles spreekt eenzaamheid, en verlangen. Terwijl ik
de close-ups in me opnam, dook op de achtergrond steeds weer
het lege landschap op, de bergketens in de verte, de horizon.

Bijna twee uur zo naar een film kijken – met een blik op de details
en tegelijkertijd op de oneindigheid – doet iets met je.
De aftiteling van Certain women verscheen. Mijn sokken waren
bijna droog. Ik verliet Montana en kwam terecht in de spits op
de Overtoom. Geen rust en ruimte om me nog te wentelen in
de beelden van de film. Maar wat er wel gebeurde: die bewuste
manier van kijken ging vanzelf door. Ik zag de gezichtsuitdrukking
van de gehaaste man met twee kinderstoeltjes, van de vrouw die
probeerde over te steken bij het zebrapad. En ik zag in de stad
horizonten verschijnen die ik eerder niet had opgemerkt. Als een
straat maar lang en recht genoeg is, zie je daar een glimp van die
oneindigheid. Hoge gebouwen werden bergketens. Amsterdam
werd een landschap.
Iedere keer ben ik verbaasd als ik ervaar dat iets wat precies
hetzelfde is gebleven, er toch heel anders uit kan zien. Je ziet een
film en het stedelijke Amsterdam wordt een landschap. Je spreekt
een vriendin en een probleem is juist de oplossing. Je verandert
je blik en de wereld is een andere wereld geworden. Een horizon
is soms dichterbij dan je denkt. #
Reageren? Dat kan via post@carolienvanwelij.nl
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Iets van je leven maken
Tekst: Rose Bartholomé | Fotografie: Frank Schoevaart

Risicojongeren veroorzaken soms overlast, maar daar hebben ze dan zelf niet eens erg in.
Eric Parmanand is ambulant jongerenwerker bij de Stichting Indische Hulppost Indische en
Dapperbuurt. Hij helpt de jongeren met het oplossen van hun problemen en probeert hen
een perspectief te bieden om iets van hun leven te maken.
Voor wie werken wij en hoe gaan wij te
werk? Dat vroeg jongerenwerker Eric
Parmanand 25 jaar geleden al aan zijn
werkgever Stichting Welzijn Zeeburg.
Een antwoord bleef uit. ‘Toen hebben
we de boel een maand lang bezet. Dat
konden wij zo lang volhouden omdat
de politie eigenlijk blij met ons was. Wij
waren iedere avond open voor de jongeren. Uiteindelijk hebben wij de bezetting
moeten opgeven. Wij hebben de sleutels
teruggegeven en alles netjes achtergelaten. Het statement was gemaakt.’

Het leggen en vasthouden van deze
contacten vergt veel tijd. Het is geen
baan met een kantoor en de bijbehorende tijden. Tot 2000 had de Stichting
Indische Hulppost Indische en Dapperbuurt ofwel SHID één locatie. Maar
die locatie is afgebrand en Parmanand
werkt volledig ambulant. De straat, een
bus en een boot zijn nu zijn basis. Hij
onderneemt met de jongeren activiteiten die gericht zijn op het opdoen van
positieve en leerzame ervaringen. Zij
varen met de boot naar her en der of
gaan een paar dagen primitief kamperen op een eiland in het Markermeer.
‘Daar heb je helemaal niks behalve
natuur. Dat stelt nieuwe eisen aan de
jongens. Ze kunnen niet weglopen en
de gemakkelijkste weg kiezen.’

Parmanand brengt mij in contact met
de 25-jarige Dervis. Hij werkte al jong
op Jeugdland als vrijwilliger bij de
verzorging van de dieren. Het leek dan
ook logisch dat hij op dat gebied een
opleiding ging volgen. Dat bleek echter
geen slimme keuze te zijn omdat op dat
gebied nauwelijks werk te vinden was.
Hij kwam in de problemen. Dervis: ‘Ik
kan altijd bij Eric terecht voor hulp en
advies.’

Inzicht
Eric Parmanand aan het roer

Het belangrijkste onderdeel van zijn
aanpak is het opbouwen van vertrouwen. Parmanand: ‘Die kids willen eerst
weten wie je bent, wat je doet en waar
je voor staat. Doordat ik zelf uit zo’n
leven kom, weet ik wat zij meemaken,
ik heb hun problemen zelf ervaren. Dat
heeft mij veel levenswijsheid gebracht,

zeker toen ik door mijn opleiding ook
meer inzicht kreeg in socialisatie en
maatschappelijke structuren.’

Primitief op eiland
Contact opbouwen met de jongeren
gaat heel langzaam. Praatje maken,
sigaretje roken, elkaar informeel leren

(G)Een kinderbrug over de Ringvaart!
Tekst: Arie van Tol

Is er plek voor een loopbrug over de Ringvaart die de Laing’s Neckstraat en de Willem Beukelstraat verbindt? De kwestie verhit de gemoederen in de Transvaalbuurt en de Don Boscobuurt.
buurt. Pas bij besluitvorming rond dat
gebiedsplan zou dan de bestuurscommissie een standpunt innemen.

Stadsgezicht

Milou denkt aan dit soort touwbrug

De grote bruggen over de Ringvaart
liggen tamelijk ver uit elkaar. Voor
voetgangers is omlopen vaak erg ver.
En voor kinderen is de drempel om bij
vriendjes aan de andere kant te gaan
spelen te hoog. Vooral om die reden
wil de elfjarige Milou Hoogerwerf een
loop/speelbrug. Kinderen kunnen dan
gemakkelijker naar de andere kant. En
de brug kan ook een mooie speelplek
worden als fietsers en brommers worden geweerd.
Nog geen tien jaar geleden was een
brug op genoemde plek ook al onderwerp van discussie. Tegenstanders van

kennen. Wij betrekken ook actief
buurtbewoners bij het voorkomen van
overlast.

Opleiding

Parmanand wil de jongeren als uitgangspunt nemen en dat heeft hij nooit
losgelaten. ‘Deze jongeren zien geen
heil in de zoveelste welzijnswerker of
overheidsdienaar die meer geïnteresseerd is in het terugdringen van de
overlast en in zijn eigen loopbaan dan
in de jongeren zelf.’
Behalve professional is hij ook ervaringsdeskundige. ‘Ik heb vroeger wel
vaker een scheve schaats gereden. Ik
raakte op het verkeerde spoor. Ik heb
verkeerde afslagen genomen in mijn
leven. Mijn levensmotto was: ‘wie niet
steelt of erft, blijft werken tot ie sterft’.
Gelukkig kwam ik de goede mensen
tegen en kreeg ik de kans om een
opleiding te volgen. Ik deed werk waar
ik goed in was: Jongeren begeleiden die
de goede afslagen ook niet direct zien.’

Uit de buurt 3

weleer en van nu verenigen zich weer
in groten getale.

Gebiedsplan
Milou heeft haar verhaal gedaan bij
Platform Transvaal, bij de ambtenaar
die er over gaat, bij de wethouder en
bij de bestuurscommissie. Nog vóór de
zomer hield zij als officiële inspreker
een helder betoog voor de politici. Ze
kon rekenen op veel sympathie, maar
niet zo maar op instemming. Haar
werd uitgelegd dat haar idee onderdeel
kon worden van het gebiedsplan van de
Transvaalbuurt en/of van de Don Bosco-

Zo lang wilden tegenstanders van een
brug niet wachten met hun reactie. Net
na de zomer deden zij, vertegenwoordigd door drie man sterk, hun woord in
de bestuurscommissie. En ook met de
wethouder is er een gesprek geweest.
De heer Fransman vond de brug onnodig: 500 meter omlopen kon toch geen
groot bezwaar zijn. Als kinderen in
de Transvaalbuurt niet veilig kunnen
spelen dan moet dat daar opgelost worden en niet door die kinderen naar de
Watergraafsmeer te brengen. De brug
zou een hangplek voor jongeren kunnen worden. En was er wel gedacht aan
de verkeersonveiligheid voor kinderen,
bij de Transvaalkade en de Ringdijk?
De brug zou ook zwanen en andere
vogels ernstig belemmeren. ‘Bescherm
het stadsgezicht van de Ringvaart’ was
het motto waar de heer Fransman mee
eindigde.

Vluchtroute
De heer van Wieringen sprak over de
cijfers en over de wat hem betreft arrogante, respectloze houding van Ivar
Manuel in het eerdere gesprek. De instemming van voorstanders moest met

Inmiddels heeft Dervis een relatie en
wil een opleiding in de ICT gaan volgen.
Hij heeft zijn straf uitgezeten, maar
omdat hij de schadevergoeding niet
kan betalen, moet hij waarschijnlijk
opnieuw de gevangenis in. Jammer
genoeg kan hij daardoor niet meteen
met een opleiding beginnen. #
Voor meer informatie: www.stichtinghulppostindischeendapperbuurt.nl of
tel. 06 - 228 457 29

een korreltje zout worden genomen en
de 304 handtekeningen onder ‘Handen
af van de Ringvaart!’ waren veelzeggend. En stellig beweerde hij: ‘Natuurlijk gaat de brug ook gebruikt worden
door fietsers en brommers!’
De derde spreker, de heer Huttig, benadrukte nog een keer de ecologische
waarde van de Ringvaart. En had het
over veiligheid en inbraakgevoeligheid. De suggestie dat de brug vooral
een ideale vluchtroute voor criminele
jongeren zou kunnen worden, doet
denken aan de onsmakelijke discussie
van jaren geleden.

Draagvlak?
Voor- en tegenstanders van de brug
proberen momenteel digitale dan wel
papieren handtekeningen te verzamelen. En beweren allemaal meer dan voldoende draagvlak te zien voor de brug,
dan wel tegen de brug. Andersdenkenden en onverschilligen tellen niet mee
bij de methodiek die belangengroepen
hanteren.
En wie in de Transvaalbuurt en de Don
Boscobuurt zijn wel en wie niet belanghebbend? En hoeven of moeten alleen
belanghebbenden een stem hebben?
Ik woon op nog geen 200 meter van de
plek waar de brug zou moeten komen,
maar heb nog geen handtekeningenjagers aan de deur gehad.
We hopen dat niet de (on)eerlijke cijfers
de doorslag geven. Laat in ieder geval
een figuurlijke brug geslagen worden:
een serieuze uitwisseling van argumenten tussen voor- en tegenstanders, en
tussen politici die er verschillend over
denken, een echte dialoog. Laat het
alsnog een positieve stuiptrekking van
de lokale democratie worden. #

4 Milieu
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Meeste bomen blijven aan Linnaeuskade
Tekst: Jaap Kamerling | Fotografie: Gerard Valentijn

Na volgend jaar zomer wordt dan eindelijk begonnen met de
herinrichting van de Linnaeuskade tussen de Middenweg en
het spoor en met de dijkverzwaring van de Ringdijk ernaast.
Ook het groot onderhoud aan de wijk Middenmeer wordt
aangepakt. De uitstraling van de kade moet beter worden,
evenals de technische staat.
Ruimtelijk wordt de relatie met het
nieuwe Oostpoort mooier en de opmars
van het fietsverkeer wordt in betere banen geleid. De Linnaeuskade wordt een
fietsstraat, waar de auto ‘te gast’ is.
Door intensieve samenwerking met het
Waterschap Amstel en Vecht worden
herinrichting en dijkverhoging goed
gecombineerd.
De gemeente heeft geleerd van het heftige buurtprotest tegen onnodige bomenkap aan de Ringdijk aan de andere kant
van de Middenweg. Dijkverzwaring bij
de Linnaeuskade zou in het ongunstigste
geval tot de kap van 90 van de 125 bomen hebben geleid. Al voor de inspraak
echter begon, presenteerde het stadsdeel een plan, waarbij slechts 36 bomen
gekapt moesten worden. Dat kan doordat
de nieuwe dijk, die om veiligheidsredenen 20 tot 40 cm omhoog moet, naar
achteren wordt verschoven. De kruin
wordt van de waterkant meer naar het
midden van de groenstrook verschoven.
Zo kunnen vrijwel alle bomen, waaronder de prachtige, monumentale wilgen
op de huidige dijk, behouden blijven.

Zangvogels
Toen er toch nog bezwaar uit de buurt
kwam tegen de kap van een boom werd
ook die gespaard. Het is de enorme populier bij de voetbalkooi voor het bruggetje
bij het Stadsloket. Deze wordt in plaats
van gekapt, flink gesnoeid omdat er wel
eens een tak van af valt.
Slechts één beschermwaardige boom
dichtbij de brug naar de Polderweg, moet

het veld ruimen, omdat door ophoging
van de dijk de wortels afsterven en de
boom kan omvallen. Ook zou bij behoud
het nieuwe schelpenpad, dat tussen oude
en nieuwe dijk komt te lopen moeten
worden omgelegd.
De meeste te kappen bomen staan op de
huidige groenstrook achter het bestaande voetpad, waar de nieuwe dijk komt.
Die groenstrook wordt immers opgehoogd tot dijk. Ter compensatie komen
aan de binnenkruin van de dijk wel zo’n
70 kleine bomen van maximaal 5 meter,
grote heesters en verder dichte hagen. Er
wordt gedacht aan fruitbomen, seringen
en krentenboompjes. Dit maakt de dijk
aantrekkelijk voor zangvogels vanwege
de schuil- en voedselgelegenheid. Door
het gras minder intensief te maaien ontstaat hier tevens bloemrijk grasland, wat
weer insecten en vlinders trekt.
De huidige zeer dichte beplanting langs
het water van de Ringvaart zal uitgedund worden om het zicht op het water
te verbeteren. Er komen afwisselend
lagere, natte oevers en wat hogere, droge
oevers. Zo ontstaan er natte oevervegetaties met waterplanten als gele plomp,
die weer water- en rietvogels aantrekken. Er komen paarplaatsen voor vissen
en de waterkwaliteit neemt toe door de
zuiverende werking van waterplanten.
Er zijn liefst 14 van die dras-en-plas plekken gepland.

Te stenig
De overkant van de ringvaart in Oost-

De buurtmoestuin
als bakermat
Tekst en fotografie: Ton Hendrix

Bij elke buurtmoestuin is het jaarlijks feest in de oogsttijd. Alle
tuinen zien er prachtig uit en iedereen is blij met wat hij of zij
dat jaar weer heeft mogen oogsten. Vaak is het teveel om zelf
op te eten. En wat doe je dan? Dan geef je wat je over hebt weg
aan een andere tuinier, of aan de buren, of aan familie.
In sommige tuinen is dat centraal georganiseerd en gaat een deel van de oogst
naar een voedselbank in de buurt.
Dat weggeven heeft iets vanzelfsprekends als je tuiniert. Je hebt een paar
kroppen andijvie die je zelf kunt gebrui-

ken, maar je krijgt niet alles op, dus je
vraagt om je heen wie er ook wat wil.
Het is alsof je het zelf hebt gekregen van
moeder natuur en je geeft het op jouw
beurt weer door.
Voor een beginnende tuinier is het
verbazend hoe uit een paar minuscule zaadjes complete eetbare planten
groeien. Het voelt niet alsof je die hebt
‘geproduceerd’, dat heeft de natuur gedaan. Een basis van aarde, wat regen en
wat zon en jij hoeft alleen te zorgen dat
alles de ruimte krijgt die het nodig heeft.
De aarde is heel gul.

Hybride-zaad
Dat staat in schril contrast met de wereld van de markteconomie, met zaken
waar we onze portemonnee voor om

Alle wilgen blijven

poort inclusief de oever, is erg stenig. Het
stadsdeel vindt dit ‘een mooi contrast’
maar daar denken veel buurtbewoners
anders over. Sommigen hebben al grote
potten met planten op straat gezet. Voor
het stadsdeelkantoor staan langs de
kade nog wel bomen maar verderop niet
meer. ‘Dat heeft te maken met de stenen
trappen langs het water,’ legt Jan-Jaap
ten Haeff van het stadsdeel uit. Maar
waar die trappetjes ophouden staan ook
geen bomen. Dit komt omdat hier heel
veel kabels en leidingen lopen. Hierdoor
hebben bomen onvoldoende groeiruimte.
Overigens is het stadsdeel wel al bezig
met de vergroening van Oostpoort.

Zebra’s
De Linnaeuskade zelf krijgt een nieuwe
bestrating van gebakken klinkers. Er
komen twee meter brede fietsstroken
in beide richtingen, waar auto’s ‘te gast’
zijn met een middenstrook ertussen als

moeten keren om die te kunnen kopen.
We zijn opgegroeid in een samenleving die gebaseerd is op het idee van
schaarste en daarmee van competitie en
concurrentie. Terwijl de overvloed die
de natuur biedt zou kunnen leiden tot
delen en samenwerken. Ecologie tegenover economie.
De natuur is vrijgevig. Je kunt bevriend
raken met de aarde in plaats die te willen onderwerpen, uitputten en misbruiken. Als het aan de economie ligt, wordt
er steeds gekocht en verkocht. Zaden nodig? Naar de winkel! Als je daar hybride-zaad koopt, moet je elk jaar opnieuw
kopen. Als je zelf zaadvaste planten
verbouwt, heb je elk jaar een overschot
aan zaaigoed voor het volgend jaar.
Maar als het aan Monsanto ligt, wordt
dat verboden en komt er een patent
op zaden zodat ze niet meer onderling
mogen worden uitgeruild.

Wegwerpmaatschappij
Al tuinierend wen je aan een andere
grondhouding, die van weggeven,
delen en hergebruiken. Het weggeven
beperkt zich niet tot groente en zaaigoed, in de tuin deel je ook je kennis
met elkaar en je leent gereedschap van
elkaar. Kennis kan je gratis weggeven,
je verliest er niks op en de ander krijgt
extra.
Ook ontbreekt in de moestuin de verkwisting van de wegwerpmaatschappij,
je gooit geen dingen weg, waardoor je
weer iets nieuws moet kopen. Groenaf-

steunpunt en langs het brede trottoir
een parkeerstrook met een vrije ruime
ernaast in verband met openslaande autoportieren. Aan het eind, waar de kade
de Hogeweg kruist, buigt het autoverkeer
af en wordt de Linnaeuskade tot aan de
spoortunnel geheel vrijliggend fietspad
van rood asfalt.
De oversteken naar de twee voergangersbruggen blijven zebra’s. En om te voorkomen, dat fietsers de helling vanaf de brug
te snel afrijden komen er in plaats van de
huidige paaltjes en hekken, hagen waar
de fietser omheen moet rijden met in de
binnenkant ervan fietsnietjes.
De realisatie van het hele plan is behoorlijk vertraagd maar stadsdeel en
waterschap verdienen toch wel een
compliment voor de zorgvuldigheid van
de planvorming en de wijze waarop rekening is gehouden met de wensen van
de buurt, waarop zelfs is geanticipeerd
door bij voorbaat al met een evenwichtig
plan te komen. #

val wordt compost, en daarmee weer
het begin van nieuwe groei. Takjes
worden paaltjes, versnipperd hout dient
als pad. Net als in de natuur zelf is recycling de basis van alles.
Op de tuin heerst geen commercie, geen
winstbejag, geld speelt daar geen rol.
Dat is ook een van de oorzaken dat het
zo ontspannend is om in de moestuin te
werken. Het egocentrische denken dat
bij de gangbare economie hoort, is over-

Een basis van
aarde, wat regen
en wat zon
bodig als er voldoende is voor iedereen.
En dat is er, al wil men je anders doen
denken. Dus aan jou de keuze: denk je
economisch – in termen van schaarste
of ecologisch –, of in termen van overvloed?
Gelukkig zijn er al veel mensen die in
Oost zijn begonnen met het scheppen
van nieuwe levensruimte voor planten
en voor zichzelf en elkaar. Maar er kunnen nog meer buurtmoestuinen bij! Pols
je buren, steek de koppen bij elkaar en
zoek een betegeld terrein in de buurt.
Je eigen moestuin voor de deur, mooier
kan het niet! #
Reacties: tonquichot@gmail.com
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Interview 5

‘Ik wil mensen hoop geven’
Tekst: Wil Merkies | Fotografie: Dineke Rizzoli

‘Door internet blijven mensen thuis en gaan de deur niet
meer uit. Het gevolg is eenzaamheid.’ Dat zegt participatiecoach Mohamed Ahmidan El Hassani van Post Oost aan de
Wijttenbachstraat. Hij neemt een groot deel van de taken
over van projectleider Mariska van der Linden die eind van
dit jaar vertrekt.
In het telefoongesprek liet El Hassani
al weten dat hij het ‘heel leuk’ vond
om op zijn vrije dag over zijn werk te
praten. En ‘natuurlijk het liefst’ op zijn
werkplek Post Oost. Dat vrijwilligers
en collega’s hem Mo noemen vindt hij
best ‘maar mijn naam is Mohamed met
één M.’ Op zijn verzoek wordt hij in het
interview met zijn achternaam El Hassani genoemd.
Hij is net terug van vier weken vakantie in zijn geboorteland Marokko dat hij
heel jong met zijn ouders verliet. Zijn
uitgebreide familie zag hij dit jaar weer
voor het eerst sinds 13 jaar geleden, ‘en
dat was heel fijn, iedereen is zo hartelijk en gastvrij’. Verontschuldigend: ‘Ik
kom er zo weinig omdat ik veel gereisd
heb naar andere landen.’

Achter de balie
Hij benadrukt een paar keer dat iedereen die in Post Oost actief is het heel
jammer vindt dat projectleider
Mariska van der Linden vertrekt. ‘Ze
gaat iets anders doen maar wat is nog
niet bekend.’ Hij neemt samen met
een collega participatiemedewerker in
dienst van welzijnsinstelling Dynamo
haar werkzaamheden over. Met zijn
nieuwe taken - begeleiding vrijwilligers, coördinatie, public relations
en andere werkzaamheden - is hij al
begonnen.
De opgewekte veertiger die op zijn vrije
dag een sportieve trui heeft aangetrokken, deed veel werkervaring op in het
eerste jaar dat hij als vrijwilliger in
Post Oost aan de balie werkte. Daarna
werd hij gevraagd voor het project
Asielzoekers. Dit was in het AZC dat nu
in de Bijlmer Bajes is gevestigd, maar
hij is begonnen bij de crisisopvang op
de Haaksbergweg en dat werd daarna
noodopvang Marnixstraat.
Het beviel zo goed om die mensen te
kunnen helpen, dat El Hassani daarna
door Dynamo werd gevraagd voor twee
andere projecten binnen Post Oost.
Deze projecten lopen nog steeds.

Bij de bajes
De omgang met zijn vroegere collega’s en vrijwilligers verloopt volgens
hemzelf en alle betrokkenen ‘vlot en
gemakkelijk’. In het gesprek valt op dat
El Hassani heel betrokken en communicatief en ook een vlotte prater is. Dat
blijkt als hij op deze vrijdagmiddag regelmatig wordt aangesproken over het
werk door vrijwilligers en collega’s. Er
wordt lacherig gereageerd als hij zegt:
‘Hallo, ik zit hier op mijn vrije dag hoor
en ik wordt geïnterviewd.’
El Hassani wil niet veel kwijt over zijn
persoonlijk leven. ‘Ik woon samen met
mijn twee kinderen van 4 en 9 in Oost.
Mijn privéleven was een aantal jaren
geleden heel moeilijk waardoor ik toen
twee jaar niet kon werken, maar nu
gaat het gelukkig heel goed.’
Zijn opleiding kreeg hij intern bij justitie van de Bijlmer Bajes. ‘Ik had daar
9 zware jaren waar ik veel leerde. De
gedetineerden daar probeerden je echt
uit.’

Sociaal Pedagogische Hulpverlening
en is bij de jeugdzorg terecht gekomen.
Ik heb als gezins- en groepsbegeleider
gewerkt, dat was een leuke en hectische tijd.
Trots: ‘Nu ben ik in korte tijd van
vrijwilliger opgeklommen tot participatiecoach. Deze baan was vanaf het
begin voor mij thuiskomen. Het is feest
om elkaar hier iedere ochtend weer te
zien. Het mooie van dit werk is anderen te kunnen motiveren in de situatie
waarin ze zitten. En dat zijn veelal wat
zwakkere Amsterdammers.’
El Hassani die nu 45 jaar in Nederland
woont en beter de taal spreekt dan
veel Nederlanders is tevreden over zijn
goede contacten met de mensen waar
hij mee werkt. ‘Ik denk altijd zorgvuldig na over mijn woorden. De mensen
die ik begeleid zijn autochtone en
allochtone Amsterdammers die bijvoorbeeld een GGZ achtergrond (Geestelijke
Gezondheidszorg) hebben of verslaafd
zijn geweest. Ik ben elke dag dankbaar
dat ik die mensen kan laten zien hoe
veel mogelijkheden er zijn en wat ze er
allemaal mee kunnen doen.’

Voor wie werk je?
‘Op Post Oost is iedereen welkom en
kan zo binnen lopen: jong en oud en
met of zonder problemen. Koffie en
thee staan altijd klaar. Daklozen komen
ook naar Post Oost. Het mooiste onderdeel van wat ik doe is blijven werken
met mensen die in deze moeilijke maatschappij eenzaam zijn, geen doel meer

‘Of je nu jong
of oud bent, je
schaamt je voor
de schulden die je
hebt gemaakt’
in hun leven hebben en hun vaardigheden door omstandigheden kwijt zijn
geraakt. Door internet blijven mensen
thuis en bestellen alles thuis. Ze gaan
de deur niet meer uit. Eenzaamheid is

een groot probleem en niet weten wat
er in je eigen omgeving gebeurt. Wij
verwijzen mensen ook door naar verschillende plekken in de wijk of naar
het buurtrestaurant De Gooyer bij de
Dappermarkt.’

Aantal vrijwilligers
El Hassani: ‘In totaal zijn er in Post Oost
ruim 70 vrijwilligers actief op wie we
een beroep kunnen doen. We hebben ook een goeie samenwerking met
andere zorgpartners en hulporganisaties in Oost en in de stad. Schulden zijn
naast eenzaamheid ook een heel groot
probleem voor steeds meer mensen
die minder te besteden hebben. Of je
nu jong of oud bent, je schaamt je voor
de schulden die je hebt gemaakt. Deze
mensen komen hier vanuit alle wijken
in Amsterdam waaronder IJburg, het
centrum en natuurlijk Oost. We sturen
ze zo goed mogelijk door in de hoop
dat ze met goede begeleiding hun leven
weer op de rails krijgen.’
Op de vraag hoe het is om altijd met
mensen die problemen hebben te werken antwoordt El Hassani vastberaden:
‘Daar heb ik zelf voor gekozen. Ik wil
mensen hoop geven, zodat ze denken
‘er is nog iemand die met me meedenkt
en me wil helpen om uit de ellende te
komen’.’

Meer problemen dan vroeger?
El Hassani: ‘Ja, ook al hoor je steeds

vaker dat het zo goed gaat met de economie in ons land. Er is meer armoede
onder veel mensen die het zelf niet
meer kunnen oplossen en hulp zoeken.’
Nadenkend: ’Vrijwilligers zijn heel
belangrijk. Zonder vrijwilligers kun je
niks. ‘Ik heb het zelf allemaal meegemaakt.’ #
Participatiecentrum Post Oost, Wijttenbachtstraat 36-38 is op werkdagen
open van 9-17.00 uur.
Tel. 020-4609380, www.postoost.nl.

Dag van de Mantelzorg
Op vrijdag 10 november is de Dag
van de Mantelzorg. Dan bieden
stadsdeel Oost en de welzijnsorganisaties Dynamo en Civic mantelzorgers een feestelijk uitje aan
in Bioscoop Studio/K en StayOkay
aan het Timorplein in de Indische
Buurt.
Het programma duurt van 09.30
– 16.00 uur, u kunt ook alleen
het ochtend- dan wel middagprogramma volgen. Zorgt u voor
iemand in uw naaste omgeving
met een chronische ziekte, beperking of psychische problemen?
Dan bent u mantelzorger.
Tot uiterlijk 4 november kunt u
zich aanmelden, met vermelding
van naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Daarna ontvangt u een toegangsbewijs met
het volledige programma.
Bewoners van IJburg dienen zich
aan te melden bij Pieter Zanen,
pzanen@dynamo-amsterdam.nl.
Woont u in de Indische Buurt of
het Oostelijk Havengebied, dan
aanmelden bij Rhimou Acherrat,
r.acherrat@civicamsterdam.nl.
En bewoners van Oud-Oost of
Watergraafsmeer, uw contactpersoon is Femke Schuiling,
fschuiling@dynamo-amsterdam.nl

Nadenken over woorden
Hierna volgde hij de HBO-opleiding

El Hassani: van vrijwilliger tot participatiecoach

Als een vis in het water in Post Oost
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Aan tafel, ook voor scootmobiels
Tekst en fotografie: Marnix Brockmeier

Op een mooie nazomerse dag
is het lekker om nog eens een
kroegje te pakken. Daarom
gingen mensen van Onbeperkt Oost in september op
kroegentocht langs de Linnaeusstraat. En ja, er zijn
nog wel wat drempels voor
rolstoelen, maar er is ook een
ober die de kaart voorleest
als je slechtziend bent. Als je
het vraagt, natuurlijk.
Oostpoort was in mei aan de beurt
geweest, dus ging Onbeperkt Oost in
het najaar op kroegentocht langs de
Linnaeusstraat. Even controleren of
winkels, horeca en andere openbare
gebouwen inderdaad toegankelijk zijn
voor iedereen. Want sinds dit jaar is
de Wet gelijke behandeling op grond
van handicap of chronische ziekte van
kracht geworden. Een goed bericht voor
dus voor belangenvereniging voor mensen met een beperking in Amsterdam
Oost.
We hoopten dat iedereen in de eerste
week van oktober (de week van de
Toegankelijkheid) mee kon doen aan het
thema: Aan tafel! ( iedereen eet mee)
Vorig jaar zijn we begonnen. In mei
hebben wij dit in Oostpoort gedaan
en dit keer was de Linnaeusstraat aan
de beurt. Want op een mooie nazomerse dag is het lekker om nog eens een
kroegje te pakken.

Recht op zijn of haar eerste
behoeften

Zelf vind ik het ontzettend jammer dat
Zoey’s is verdwenen. Een restaurant met
een invalidentoilet minder. Een rechtszaak van een meisje tegen wildplassen
maakte veel los op social media. En ging
er voornamelijk om dat er geen openbare toiletten voor vrouwen zijn om na
de sluitingstijden van uitgaansgelegenheden te gebruiken. Voor vrouwen zijn
er in ieder geval mogelijkheden om naar
het toilet te gaan. Voor mensen met een
beperking zijn die er niet of bijna niet.

Te druk voor plan

Goede toegankelijke toiletten is één van
de punten waarop gelet wordt tijdens
de kroegentocht. Met het wegvallen van
Zoey’s is Café Kuijpers de plek waar wij
afspreken. Maar daar blijkt het op het
terras veel te druk te zijn, waardoor
er geen ruimte is voor onze rolstoel en
scootmobiel.
We wijken uit naar het terras van
restaurant Milo. Het personeel is daar

allervriendelijkst. Als Dror, die een
visuele beperking heeft, wil gaan zitten
struikelt hij over de te lage afscheiding
van het terras en de woning ernaast.
Niet gezien. We zaten lekker op het terras, maar na ons drankje keken we ook
naar hoe ruim het binnen was. Er is een
drempel om naar binnen te komen.
Niet extreem hoog, maar voor verschillende rolstoelgebruikers te hoog. De
eigenaar wilde zeker wat doen met onze
aanbevelingen.

Voor mensen in
een rolstoel te hoge
drempels, te smalle
deuren of binnen te
krap in het café
Bewust door aanwezigheid

Na het drankje bij Milou gingen we verder de Linnaeusstraat in om te kijken
naar de toegankelijkheid van andere
cafés en restaurants. En kwamen ook
langs winkels. En langs veel horeca met

een te hoge drempel, te smalle deuren
of het is binnen te krap voor mensen
in een rolstoel. Eigenaars staan er
meestal gewoon niet bij stil. Ze moeten
er bewust van gemaakt worden. En dat
kan alleen als je je laat zien. Met deze
kroegentocht lieten we ons zien. En ik
moet zeggen dat ik in de straat meer
drempelplaten bij winkels zag dan een
paar jaar geleden. Zo’n plaat kun je als
winkelier aanvragen bij het stadsdeel.
Ook naar aanleiding van de adviezen
van Onbeperkt Oost is daar steeds meer
aandacht voor.

Linnaeusstraat goed bezig

De Linnaeusstraat is altijd al een mooie
straat geweest om uit te gaan. Mooi
gelegen aan het Oosterpark. Een straat
voor iedereen. Dus ook voor mensen
met een beperking. De drempelplaten
geven al een toegankelijker sfeer bij de
winkels. Maar er is altijd ruimte voor
verbeteringen. Zo hebben veel restaurants nog drempels die te hoog zijn en
hebben de meeste horecazaken in de
Linnaeusstraat geen invalidentoilet. Ook
in Oostpoort heeft alleen Genieten, het
restaurant in het stadsdeelkantoor, een
invalidentoilet.

Staaf in toilet

Op een gegeven moment gaat de Linnaeusstraat over in de Middenweg. Dat
was het moment om weer terug te gaan.
Tot slot hebben we bij het Manor Hotel
gegeten. Dit hotel hadden we in mei al
geschouwd en kan gezien worden als de
meest toegankelijke horeca locatie in
de Linnaeusstraat. Natuurlijk moet ook
gezegd worden dat de locatie van The
Manor al ideaal was om toegankelijk te
maken voor mensen met een beperking.
Voorheen was het namelijk het stadsdeelkantoor van Amsterdam Oost en
daarvoor was het een ziekenhuis. Onze
ober van vanavond kon zelfs vertellen
dat Johan Cruijff hier geboren was.
Om te laten zien hoe toegankelijk The
Manor is, ging ik eerst nog even naar
het invalidentoilet. Het enige wat ze aan
dit toilet kunnen verbeteren is een staaf
aan de binnenkant van de deur om deze

zelf te kunnen openen en sluiten.
In The Manor zit een apart restaurant
genaamd Enoteca. Het is een restaurant
met luxe Italiaanse gerechten. Er is
genoeg ruimte tussen de verschillende
tafeltjes. Els heeft genoeg ruimte om
haar scootmobiel te parkeren om niet in
de weg te staan voor de andere gasten.
We krijgen een tafeltje aan het raam. Op
de kop van het tafeltje kan ik met mijn
rolstoel ook aanschuiven.

Sociaal toegankelijk

Terwijl de avond op zijn einde loopt zie
ik dat het een nuttige avond was. Met
deze kroegentocht hebben we andere
mensen bewust gemaakt van wat er
komt kijken om een restaurant of café
toegankelijk te maken voor iedereen.
Zo vond de serveerder het wel vervelend dat er geen plek voor ons was op
het terras bij Café Kuijpers en wilde
de eigenaar van Milo echt iets doen
met onze aanbeveling. En zelfs bij The
Manor werd de ober erop geattendeerd
hoe belangrijk het is om ook sociaal
toegankelijk te zijn met de vraag of hij
de menukaart zou willen voorlezen aan
Dror die de kaart zelf niet kan lezen. Het
bewust worden van toegankelijkheid
voor iedereen is als eerste belangrijk om
een stad als Amsterdam toegankelijk en
inclusief te maken

Wat heeft Onbeperkt Oost bereikt?

Het afgelopen jaar hebben wij de horeca
in Oostpoort en de Linnaeusstraat geschouwd op toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Oostpoort heeft
10 horeca zaken en de Linnaeusstraat
23. De meeste terrassen zijn toegankelijk, ook die aan het water bij Oostpoort.
Als je binnen wilt eten of iets drinken
is een drempelplaat vaak een eenvoudige oplossing of kun je schuiven met
tafels voor de doorgang van rolstoelen.
Het grootste probleem is dat er maar
bij twee van genoemde gelegenheden
een invalidentoilet is. Bewustwording
hiervan en klantgerichtheid hierop zijn
belangrijk om ook mensen met een
beperking het gevoel te geven welkom
te zijn in horecagelegenheden. #

Nummer 196

#DWARS

DWARS DOOR DE BUURT

Uit de buurt

7

Saar Boerlage verhuist
Tekst: Anneke Hesp | Fotografie: Frank Schoevaart

Saar Boerlage is verhuisd van de Dapperbuurt naar het Zeeburgereiland. De politieke activiste is nog steeds een opvallend lid
van de Ouderadviesraad Oost. Ze is bekend door haar verzet
tegen de inpoldering van het Markermeer en tegen de komst
van de Olympische Spelen naar Amsterdam.
Vanaf haar flat op de veertiende verdieping van de Akropolistoren is het uitzicht adembenemend. Links het KNSMeiland, rechts Amsterdam Noord. Het IJ
opent zich naar het westen en vlakbij de
drukte van de Oranjesluizen.
Saar Boerlage is altijd nieuwsgierig
gebleven. ‘Soms gaan de sluizen open en
dicht voor een schip. Andere schepen
moeten wachten tot de hele sluis vol
ligt. Hoe zit dat? Op een dag ga ik naar
beneden en probeer zo’n sluiswachter
daarover te spreken.’

‘Als mensen nu een
probleem hebben,
is er geen
makkelijke weg
naar de politiek.
Dat is slecht voor
de democratie.’
Mooiste flat

Boerlage heeft lang in de Dapperbuurt
gewoond. Eerst wat te dicht op de
spoorlijn. Ze wil dat best toelichten. ‘Het
was te lawaaiig en er waren trillingen.
Dat ervaren mensen in de Oetewalerstraat nog steeds. De NS laat ‘s nachts
nog steeds veel goederenvervoer op die
spoorlijn lopen. Daar kunnen gevaarlijke stoffen bij zitten. We leven in een
rijk land. Ik vind dat er dan ook andere
oplossingen voor zulk vervoer door een
dichtbevolkte wijk gevonden kunnen
worden.’
Later kwam ze terecht in de mooiste flat
van haar galerij, zegt ze, met ook een
mooi uitzicht - op de binnentuin achter
wat nu het Manor Hotel is.

ligt buiten mijn horizon, maar ik heb er
al wel over nagedacht. Ik heb de indruk
dat de Spelen toch al meer verspreid
over de wereld plaats gaan vinden.
Maar zo’n grootschalig evenement
kan de binnenstad van Amsterdam
helemaal niet aan. Nog afgezien van
al die corrupte situaties. Voetballen en
wielrennen zijn het ergste. Rond die
sporten moet alles afgeschaft worden en
heropgericht.’

Bus 37

Wanneer is ze in Oost komen wonen?
‘Eens even kijken. Volgend jaar zijn er
weer verkiezingen voor de gemeente.
Het was een verkiezingsjaar. Dat moet
in 1998 geweest zijn.’ Politiek is dus nog
steeds het ijkpunt voor deze ervaren
activiste. Ze heeft een lange adem. Het
gesprek met de GVB over een halte dicht
bij de Akropolistoren duurt al jaren. ‘Ik
neem nu vaak bus 37, want ik doe nog
steeds mijn boodschappen op de Dappermarkt. Je ziet dan hoe vol die altijd
is en dat wordt nog voller als deze buurt
afgebouwd is. Bovendien is het vaak mis
met tram 26. Laat ook de IJburgers meer
profiteren van een goede verbinding
via de bus en dan de trein vanaf het
Muiderpoortstation.’

Mensen meenemen

Met de bestuurlijke centralisering van
de gemeente is ze het helemaal niet
eens. ‘Een beetje samenvoegen, ja dat
begrijp ik, al vond ik die zeven stadsdelen wat aan de grote kant. Maar als
mensen nu een probleem hebben, is er
geen makkelijke weg naar de politiek.
Dan moeten ze naar de rechtbank om
hun gelijk te halen. Dat werkt dus alleen
maar juridisering in de hand en dat is
slecht voor de democratie.’
Ze heeft lang genoeg in de gemeenteraad en stadsdeelraden gezeten om het
rythme waar te nemen van bestuurlijke
ideeën. ‘Elke zoveel jaar wil men zaken
anders organiseren. Zoals bijvoorbeeld

De Akropolistoren staat op het Zeeburgereiland

de woonwagens. Eerst besluit men dat
die in kleine concentratie verspreid
moeten liggen over de stad. Dan wil
men weer een groter geheel met een eigen school en zo. En dan moet het weer
anders. Geef zaken de tijd, evalueer de
situatie, neem de mensen mee en pas
dan aan.’
Onverwachte woorden voor mensen die
in Saar vooral de revolutionair willen
zien. Maar ze meent het wel. ‘Kijk naar
die herinrichting van het Oosterpark.
Er hadden toch meeloopdagen kunnen
worden georganiseerd. Dat je het uitgelegd krijgt: deze boom is ziek, want dat
zie je aan de schors of aan de wortels en
daarom moet hij er uit.’

Patiëntenopstand

In de stadsdelen werd in ieder geval de
stem van het volk gehoord, vindt ze en
haalt het geval aan van de ondergrondse garage die net over de Amstel aan de
Ceintuurbaan zou moeten komen. Daar
ligt nu een groot speelveld waar veel
mensen gebruik van maken. ‘De fiets
heeft het gewonnen in Amsterdam. De
wachtlijsten voor parkeervergunningen
zijn aan het oplossen, parkeergarages
zoals bij Oostpoort zijn leeg. En dan
moeten er toch nog van die garages
bij? Wie is daar bij gebaat? Alleen het

grootkapitaal. Die hele autolobby is aan
het inzakken en dat gesjoemel met de
software heeft er ook geen goed aan
gedaan.’
‘Over gesjoemel gesproken: wist je dat
Spanje meer artsen heeft per patiënt
dan Nederland? Er moeten er veel meer
bijkomen hier. We zouden gebaat zijn
bij een opstand van alle patiënten. En
heel wat artsen zouden het er mee eens
zijn. Tien minuten mogen ze besteden
aan een klacht en dan moet het af zijn,
ingevoerd in de computer en de volgende patiënt staat te dringen. Laten we dat
anders gaan doen.’

Ombudsman/vrouw

We komen nog even terug op de mogelijkheden die de Amsterdamse burger
heeft om zaken aan te kaarten of gehoor
te krijgen voor klachten. Saar heeft
veel waardering voor het werk van de
ombudsman/vrouw. ‘We hebben echt
hele goede. Dat helpt niet voor algemeen beleid, ook de drassigheid van het
Oosterpark verhelp je er niet mee. Maar
als er bijvoorbeeld losliggende stoeptegels zijn waar je iedere dag overheen
moet en je bent toch al niet zo vast ter
been, dan helpt een telefoontje naar een
ambtenaar niet altijd. Maar een gang
naar de ombudsman wel.’ #

Noord

Maar waarom laat deze actieve geograaf
dan toch een gerieflijke flat achter op
haar vijfentachtigste? Ze houdt zich
al tientallen jaren bezig met ouderenhuisvesting. De Akropolistoren op het
Zeeburgereiland is er mede dank zij
haar activiteiten gekomen en dus kan
ze het avontuur niet weerstaan. Bovendien heeft Saar al overal in Amsterdam
gewoond, want dat is interessant voor
een geograaf. Maar nog nooit in Noord.
Als je in Oost wilt blijven wonen, kun
je trouwens niet veel dichter bij Noord
komen dan op het Zeeburgereiland aan
de John Blankensteinstraat in de sportheldenbuurt.

Voetballen afschaffen

Boerlage heeft niets met sport. Haar
verzet tegen de eventuele komst van de
Olympische Spelen in de tachtiger jaren
was één van haar bekende politieke
successen. ‘Maar ja, John Blankenstein
was wel de eerste voetbalscheidsrechter
die ervoor uitkwam dat hij homo was.
Dat vind ik bewonderenswaardig. Dus
ik heb vrede met mijn adres in deze
buurt.’
Moeten de Olympische Spelen naar
Amsterdam komen in 2028? ‘Nou, dat

Herdenken
 doorgeven
Van MUIDERPOORT naar WESTERBORK:
KRISTALLNACHT HERDENKING 2017
De Kristallnacht vond plaats op 9 november
1938 in Duitsland.
Dit jaar herdenken we dit op donderdag
9 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.”

8 Uit de buurt

#DWARS

DWARS DOOR DE BUURT

Negenhonderd kinderen
griezelen op Pampus
Tekst en fotografie: Babette van Harsselaar

De Kinderboekenweek is een jaarlijks terugkerend boekenfeest
voor kinderen. In bibliotheken en op basisscholen wordt er
veel aandacht aan besteed. Elk jaar staat een ander thema
centraal. Dit jaar is dat ‘Griezelen: Gruwelijk eng!’

Educatiemederwerker Barbera Oudejans geeft leerlingen van de Valentijnschool instructies

De Rode Loper op School tovert elk jaar
iets speciaals op het kunstmenu in deze
periode. Theater- of muziekvoorstellingen in de theaters van het stadsdeel.
Of schrijvers en dichters die de klassen bezoeken. Dit jaar staat er iets heel
bijzonders op het programma, Griezelen
op Pampus.
De klassen worden met een grote boot
van Veerdienst Amsterdam naar Forteiland Pampus gevaren. Onderweg horen
de kinderen een griezelig verhaal over
de geest van Pampus. De geest van een
soldaat die meer dan 100 jaar geleden bij
Pampus is verdronken, waart daar nu
nog steeds rond en jaagt de bezoekers de
stuipen op het lijf. De kinderen zoeken
met blacklight lampjes naar letters die
in het fort verstopt zijn. Ze zoeken in
de oude ziekenboeg, de kruitopslagkamer en in ruimtes die ooit als slaapzaal
werden gebruikt. Alle letters samen
verhullen de verstopplaats van de geest.
Gewapend met instrumentjes lopen de
kinderen door de nauwe donkere sleutelgang die om het fort heen loopt om de
geest te verjagen.
Ook zien de leerlingen gebruiksvoorwerpen die de soldaten hebben achtergelaten in het fort. Ooit aan buskruit geroken? De kinderen uit Amsterdam Oost
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leven zich hierdoor in, in hoe het leven
op Pampus geweest moet zijn. Hierover
schrijven de kinderen vervolgens een
kort griezelgedicht van elf woorden: een
elf.

Erfgoed komt tot leven
Zo’n bezoek aan pampus is niet alleen
maar leuk, het is ook nog eens heel leerzaam. Het erfgoed van Amsterdam komt
door dit soort programma’s tot leven.
Kinderen bereiden zich op dit bezoek
voor door te leren over de Stelling van
Amsterdam. Dit is een verdedigingslinie
van 135 kilometer lang, gebouwd in de
periode 1880 - 1914, en loopt helemaal
om Amsterdam heen. In deze linie werden maar liefst 46 forten gebouwd om de
hoofdstad te beschermen tegen vijanden.
Belangrijke mensen zoals de koninklijke
familie en de regering zouden zich in
geval van oorlog binnen deze ring kunnen terugtrekken. Het land daarbuiten
kon heel snel onder water worden gezet,
zodat er geen ongenode gasten binnen
deze ring van forten en dijken konden
komen.
Het leven op Pampus was hard. Kou,
vocht en verveling zorgden ervoor dat de
dagen lang waren. En dat eigenlijk voor
niets. Want net op het moment dat alle
forten, dijken en sluizen af waren, werd
het vliegtuig uitgevonden. De Stelling
van Amsterdam heeft zijn nut dus nooit
bewezen. Behalve dan tijdens de Kinderboekenweek van 2017, want toen was
het er feest! #
www.pampus.nl - www.stellingvanamsterdam.nl - www.veerdienstamsterdam.nl

‘U luistert naar Radióóó Steunkous!’
Tekst: Daan van Pagée | Fotografie: Annuska Steixner

Compassie-winnares Marjolijn Onvlee is eindredacteur van
het Amsterdamse radioprogramma ‘Radio Steunkous’, een
initiatief van Buurtzorg. De wijkverpleegkundige gelooft erin
dat we elkaar nodig hebben om op de been te blijven.
Juryvoorzitter Wietske Tinga liet in haar
toespraak tijdens de uitreiking van de
Compassieprijs 2013 weten, dat ‘Radio
Steunkous’ een verfrissend, humoristisch en vrolijk geluid geeft in veel
Amsterdamse huiskamers. Dus zet ik
die dinsdagmiddag in september rond
14.00 uur de radio aan: ‘U luistert naar
Radio Steunkous. We lanceren vandaag,
speciaal in de Week tegen Eenzaamheid,
onze nieuwe rubriek Not alone met een
microfoon. We hebben enkele ouderen
bereid gevonden deel te nemen aan
een speciaal Radio Steunkous reporterteam. Zij zijn bereid openhartig over
eenzaamheid te praten en mee te denken
wat eraan te doen kan zijn’, vertelt een
warme radiostem.
Ed Corver, is een van de medewerkers
aan de nieuwe rubriek. Hij vertelt over
het overlijden van zijn man en de eenzame periode die daarop volgt. En dat
hij troost heeft gevonden in zijn geloof
en daarom weer actief meedoet, zoals nu
in de radiostudio van Salto op de vierde
verdieping van Pakhuis de Zwijger, een
onafhankelijk platform voor creatie en
innovatie in onze stad.

microfoons staan weer open en dit keer
krijgt ‘eenzaamheidsspecialiste’ Henriëtte
del Prado het woord: ‘Eenzaamheid kan
ontstaan na het veranderen of verstoren
van een levenspatroon’, vertelt ze. ‘Eenzaamheid is niet alleen iets van ouderen
zoals de vorige spreker al illustreerde,
maar denk bijvoorbeeld ook eens aan
jongeren die door omstandigheden
zelfstandig op kamers gaan wonen, los
van de vertrouwde leefomgeving. Wanneer eenzaamheid te lang duurt en het
herkennen van vertrouwde levenspatronen vervaagt, dan verandert er iets
in je hersenen’, vertelt Henriëtte. ‘Wat
verandert er dan in je hersenen?’ vraagt
de interviewer. ‘Onze hersenen zijn ingericht om relaties aan te gaan’, vervolgt
de eenzaamheidsspecialist. ‘Volgens de
wetenschap is het een oeroud principe
dat je ergens contact, verbinding mee
wil maken om te overleven. Herkend
worden, deel uitmaken van een groep.
Wanneer eenzaamheid te lang duurt dan
loop je gevaar, het wordt dan een kwestie van overleven, ik alleen tegenover de
hele wereld.’

Dream Lover

‘Eigenlijk is het een wonder dat ik hier
nog zit, want zelf ben ik ook ervaringsdeskundige en een kluizenaar geweest’,
vertelt Henriëtte del Prado. ‘Onze
hersenen zijn dus afgestemd om contact
te maken, verbinding, en wanneer je te
lang eenzaam bent verandert niet alleen
je belevingswereld, maar ook je gedrag.

‘Every night I hope and pray, a dream
lover will come my way, a girl to hold in
my arms.’ De beginzin van Dream Lover,
een toepasselijke hit van Bobby Darin
uit 1959 die tussen de gesprekken door
wordt ingezet. Na bijna 60 jaar blijkt
er weinig veranderd. De ‘Not alone’-

Waardoor je vaak voor andere mensen
minder aantrekkelijk wordt. Dat is de
tragedie van eenzaamheid, je snakt
naar verbinding, maar door je gedrag
en uitstraling wijs je de ander af. Het
geheim is om eerst verbinding te vinden
met jezelf, dan verandert ook de wereld
om je heen. In de cursus Creatief Leven
help ik deelnemers in een kleine groep, 6
tot 8 mensen, om kennis te maken met de
mogelijkheden van het leven zelf.’

Tijd voor Dorus
‘Er wonen twee motten in mijn ouwe
jas en die twee motten die wonen daar
pas...’ U kunt als enthousiast luisteraar
van Radio Steunkous ook zelf via uw
eigen telefoon meedoen in de live-uitzending, of gebeld worden voor een felicitatie. Wil van Soest is tachtig jaar en krijgt
de felicitaties omdat ze opnieuw gekozen
is als fractievoorzitter van de Partij van
de Ouderen. Ze is daarmee de oudste

actieve voorzitter in Nederland. En haar
recept tegen eenzaamheid: doe iets, blijf
in beweging.
Nu, enkele weken later denk ik nog even
terug aan wat Henriëtte del Prado in
de uitzending van Radio Steunkous zei
over eenzaamheid: ‘... het is een oeroud
principe dat je ergens bij wil horen om
te overleven, om herkend worden.’
Gelukkig deden ze in de tattooshop niet
moeilijk over mijn verzoek om een ‘
Radio Steunkous-tattoo’ op mijn rechterbovenarm.
Radio Steunkous is elke dinsdagmiddag
tussen 14.00 en 15.00 uur te beluisteren
via Stads FM, 103.3 op de kabel of 106.8
in de ether. www.radiosteunkous.nl
Wilt u meer informatie over de cursus
Creatief Leven? Neem dan contact op
met Henriëtte del Prado via haar e-mail:
hmdelprado@hetnet.nl #

Kluizenaar

Aan het werk in de (oude) studio van Radio Steunkous
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Zeer verleidbaar

Verhalen 9

Onalledaags

Tekst: Méland Langeveld | Illustratie: Judith Lammers

Aangeslagen loop ik de lange gang
van het ziekenhuis door op weg naar
de uitgang. De enorme deur draait
traag rond, en werpt me zachtjes naar
buiten. Het is inmiddels donker, en er
daalt een miezelregen op me neer. Ik
zet de kraag van mijn jas op, rits hem
goed dicht en ga op zoek naar mijn
auto. Er zijn maar weinig mensen op
straat in dit grauwe, grijze weer. Even
houd ik mijn pas in. Waar had ik hem
ook alweer geparkeerd?
Schuin aan de overkant, bij de hoek
van de straat, zie ik een sleepwagen
van de Dienst Handhaving. Het natte
wegdek weerkaatst het oranjekleurige
zwaailicht. Ik schrik, want het lijkt
alsof ze bij mijn auto staan te morrelen. Nu zie ik het goed: een gezette
man rommelt aan mijn portier. Hij
draagt een blauwe trui met bruine
epauletten. Snel steek ik over.
‘Zeg, ik heb betaald hoor. Wat krijgen
we nou?’ Mijn stem trilt.
‘Helaas meneer, uw auto staat fout
geparkeerd.’
‘Hoezo fout?’
‘Minder dan zeven meter van de

hoek,’ zegt hij nors.
‘Nou ja, sinds wanneer is dat een
regel hier in Amsterdam?’
‘Zou u zo vriendelijk willen zijn uw
portier te openen, dan kan ik de
handrem losgooien?’
‘Ik ben hier in
alle haast
naartoe
gereden
omdat een
goeie vriend
plotseling
in het
ziekenhuis
opgenomen
is. Kan u dit niet
door de vingers
zien?’
‘Nee meneer, dat
kennen we niet!
Gaat u die deur
nou nog openmaken,’ klinkt
het kregelig.
‘Kunnen we hier niet wat milder in
zijn?’ probeer ik wanhopig.
Ondertussen peutert hij met een

vlakke ijzeren strip tussen de deur
en het raam. Verbazingwekkend snel
klikt het slot open.
‘Meneer, alstublieft, laat me niet in de
kou staan. Ik kom net uit het ziekenhuis, waar...’ Mijn stem hapert.
Ondertussen trekt hij het
portier open en grijpt naar
de
handrem. Hij
gebaart naar
zijn collega
die in de
sleepwagen
zit. Die rijdt
vervolgens
achteruit en
houdt halt bij de voorwielen van mijn auto.
‘... waar m’n vriend in
kritieke toestand ligt...’ De
wanhoop klinkt door in
mijn stem.
Met een linnen riem bindt
hij een wiel vast en kijkt naar
mij op: ‘Sorry meneer, dat is erg
vervelend voor u, maar wíj moeten
ons werk ook doen.’
Ik laat mijn hoofd zakken, en bedenk

De bolide

nog een wanhopige laatste truc. Wellicht trappen ze hier in.
Beide mannen staan bij de bediening
van de kraan. Ik loop op hen af, haal
mijn portemonnee tevoorschijn en
biedt hen geld aan. Verlegen kijken ze
elkaar aan. Ik wend mijn hoofd af, en
wacht. Op fluistertoon overleggen ze
met elkaar.
‘Nou, voor deze keer maken we ’n uitzondering met u, maar alleen omdat u
in ’n heel vervelende situatie zit. Daar
hebben we begrip voor.’ Ondertussen
maakt zijn collega de riemen los.
‘Heren, hartstikke bedankt.’
‘Sterkte met uw vriend.’
‘Dank u.’
De sleepwagen rijdt met zwaailichten
de straat uit en verdwijnt om de hoek.
Opgelucht stap ik in mijn auto, en rijd
naar huis.
Vijftig of driehonderdvijftig euro, dat
is me nogal een verschil...#
Meer ‘Onalledaags’ en aanverwante
verhalen lezen: www.melandlangeveld.com

Oost-thriller

Tekst: Melissa Plomp | Illustratie: Ruud Meijer

Twee jongens zaten zij aan zij aan
de Mauritskade te vissen. Hun dobbers deinden op en neer, maar de vis
wilde niet bijten. Achter hen raasden
de auto’s door het viaduct onder de
Wibautstraat. De jongens lieten hun
voeten over de rand van de kade
bungelen. Onder het viaduct klonk
het geluid van piepende banden.
‘Daar gaat er weer één, ze kunnen ze
soms van het viaduct afschrapen.’ De
jongens grinnikten en keken hoopvol
naar hun dobber.
Joop glimlachte over zijn bureau
naar het oude echtpaar. ‘Wie zich bij
Joop verzekerd, kan voortaan met
een gerust hart slapen. Maar we hopen natuurlijk dat u uw verzekering
nooit nodig zult hebben. Dat u niets
overkomt, bedoel ik. Alle papieren
zijn getekend, zullen we dan gelijk
maar even de betaling regelen? Ja,
altijd contant graag, elk kwartaal te
voldoen bij mijn kantoor alhier.’
Even later liet hij de oudjes uit. Hij
keek om de hoek naar zijn secretaresse, achter haar typmachine.
‘Waren dit de laatste vandaag?’ Zijn
secretaresse wachtte discreet tot de
cliënten de deur achter zich hadden dichtgetrokken. ‘Nou meneer, ik
werd net weer gebeld door die man.
Hij beweert dat zijn autoverzekering
nog nooit van hem gehoord heeft,
terwijl hij via u al vier jaar verzekerd
is. Hij wil naar de politie om aangifte
te doen van oplichting, zegt ‘ie.’ Joop
bromde ontstemd. ‘Houd hem maar
aan het lijntje. Zeg maar dat ik er
hard mee bezig ben.’
Zijn kantoortje keek uit op de Roomtuintjes. De zaakjes liepen goed. Hij
verkocht een hoop verzekeringen aan
goedgelovigen, die dachten goed-

koop verzekerd te zijn bij bekende
maatschappijen, terwijl hij alleen de
klantjes uitzocht die het minst risico
met zich meebrachten. Zo hoefde hij
maar zelden uit te betalen. Een enkele keer was een cliënt zo eigenwijs
om direct contact op te nemen met
de maatschappij waar hij zogenaamd
verzekerd
zou

zijn. In dat geval moest Joop flink aan
de bak om alles weer glad te strijken.
Nu had hij een hoop gezeik met een
kerel die zijn auto in de prak had
gereden, toen zijn remmen niet goed
functioneerden. Joop had aangeboden

de dagwaarde van de auto te vergoeden, maar de man wilde veel meer
dan die oude roestbak waard was
geweest. Uiteindelijk had die vent zijn
vermeende autoverzekering gebeld.
Joop stak zijn hoofd om de hoek. Zijn
secretaresse pakte net haar tas in.
‘Reserveer nog even een tafeltje voor
me bij Loewietje’s

Biefstukbar. Zeg maar over een half
uurtje. Dank je snoes.’ Hij liet zich in
zijn bureaustoel zakken. Uit zijn bureaula trok hij een goede fles cognac
en schonk zich zelf in. Hij legde zijn
benen op zijn bureau. Het leven was

goed voor Jopie.
Na een blik op zijn horloge hees Joop
zich overeind. Hij borg zijn papieren
op, sloot het kantoor af en roffelde
met zijn zware lijf de trap af. Langs de
stoep stond een nieuwe, zwarte Ford
Mustang II. Hij stak zijn sleutel in het
portier. Plots schoof zijn rechter voet
onder hem vandaan. Vloekend hield
hij zich overeind aan de autodeur. Onder zijn voet lag een
steeksleutel. Hij schopte het
ding onder zijn auto en schoof
met moeite achter het stuur.
Hij startte de motor en reed
met gierende banden de
Mauritskade op.
Joop genoot van het asfalt
dat onder zijn banden door
vloog. Hij naderde het
viaduct onder de Wibautstraat en remde een
beetje af. De vissende
jongens draaiden zich
naar de Ford Mustang
die met brullende motor aan kwam stuiven.
‘Wow, wat een beauty!’
Joop trapte de rem tot
op de bodem van zijn
auto in, bleef trappen,
maar er gebeurde niets.
Met een enorme vaart
dook hij het viaduct
in. Wanhopig rukte hij
aan zijn stuur en zag de
betonnen wand op zich af
komen.Bij het geluid van metaal dat langs het beton schraapte,
krompen de jongens in elkaar. Een
autoband rolde in volle vaart het
viaduct uit en bleef tollend op het
wegdek liggen. De jongens ontspanden en keken elkaar aan. ‘Yep, dat
was er weer één.’ #
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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.
NB je mag soms 2 verschillende
voorstellingen blijven zitten voor
de prijs van 1
Programma op de zondagen 29
okt, 5 en 12 nov, 10 en 17 dec:
10.30: Olifantje in de stad (2-4 jr)
12.00: Het lieve spookje dat gruwelijk eng wilde zijn! (2-4 jr)
14.00: Alle hens aan dek! - Piratenverhaal (4-8 jr)
Het middagprogramma duurt van
14.00 tot 16.00 uur!
Programma op de woensdagen
1, 8 en 15 nov, 6 en 13 dec:

Boonen (4+)
wo 22 nov 11.00 & 14.30:
Chap Chap! – Wonderland / Makiko Ito (1+)
za 9 dec 16.00 en 19.30:
De Rattenvanger – Ida van Dril &
Michiel Schreuders (6+)
Zie verder www.oostblok.nl

Badhuistheater
vr 3 en za 4 nov 20.15, zo 5 nov
17.30, vr 10 en za 11 nov 20.15,
zo 12 nov 17.30, vr 17 en za 18
nov 20.15:
‘Allo ‘Allo!
ma 13 nov 20.00:
Politiek Café ‘Rode Werf’ (PvdA)
za 25 nov 20.00:
Mikulas: Tsjechische viering van
Sinterklaas
za 9 dec 16.00:
Vocal Group Sonar
za 16 dec 20.00:
Rauwe Vitrage met Rauwe Ouders
Zie verder www.badhuistheater.nl

Jungle Amsterdam

Spookje Blauwoog en Skelet
14.00: Tovenaar Flierefluiter in
het heksenbos (4-8 jr)
Het middagprogramma duurt van
14.00 tot 16.00 uur!
Sinterklaasprogramma op de
zondagen 19, 26 nov en 3 dec:
10.30:
Zie ginds komt de stoomboot!
(2-4 jr)
12.00: Zie ginds komt de stoomboot! (2-4 jr)
14.00: Sinterklaas en de pepernootboot (4-8 jr)
Sinterklaasprogramma op de
woensdagen 22 en 29 nov:
14.00: Sinterklaas en de pepernootboot (4-8 jr)

Oostblok
Alle voorstellingen tenzij anders
vermeld: Sajetplein 39
do 26, vr 27 en zo 29 okt 20.30:
Waterman – Helmert Woudenberg
za 28 okt 16.00:
Maya Zingt de Wereld Rond –
Maya Link (3+)
vr 10 en za 11 nov 20.30:
Frégoli - Lilou Dekker
do 16 en vr 17 nov 20.30:
Victor of de kinderen aan de
macht – Dood Paard
zo 19 nov 15.00:
Ik zou wel een kindje lusten – Joes

Poster Frégoli

zo 29 okt 15.30 – 17.00:
De dood en het taboe
wo 1 nov 20.00 – 22.00:
Dwars door Oost in de Jungle
do 2 nov 20.00 – 22.00:
Jungle Café: voorkomen wateroverlast
zo 5 nov 12.00 – 18.00:
Vintage fashion festijn
zo 12 nov 16.00 – 18.00:
Singing Sunday: open zangpodium
voor iedereen
zo 19 nov 15.00 – 19.00:
Tambourine Dance Party
wo 29 nov 20.00 – 22.00:
Jungle Café: luchtkwaliteit in Oost
wo 6 dec 20.00 – 22.00:
Dwars door Oost in de Jungle
Zie verder www.jungle.amsterdam

Tropenmuseum
---TENTOONSTELLINGEN--nu te zien:
Heden van het slavernijverleden
nu te zien:
Fashion Cities Africa
t/m dec 2017:
Aleppo
t/m 7 jan 2018:
Rhythm & Roots: van blues tot
hiphop
t/m voorjaar 2018:
ZieZo Marokko – Reis mee met
Esmaa, Fatima, Nasrdin en Yousef
t/m juli 2018:
Body Art
---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)
elke zo 15.00 – 16.00:
Rondleiding Aleppo
vr 10 nov 19.30 – 21.30:
Body Politics
zo 29 okt en zo 26 nov 14.00 –
15.00:
Rondleiding Body Art
zo 12 nov en zo 10 dec 14.00 –
15.00:
Rondleiding Heden van het slavernijverleden
zo 19 nov en zo 17 dec 14.00 –
15.00:
Rondleiding Fashion Cities Africa
zo 26 nov 13.00 – 14.15:
Familiereis door Ziezo Marokko
(6+) in gebarentaal
zo 26 nov 14.30 – 16.00:
Rondleiding Heden van het slavernijverleden in gebarentaal
Meer info: www.tropenmuseum.nl

OBA Javaplein
elke ma 14.00:
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De Meeleesclub (niveau A1-A2)
elke di 14.00 – 17.00:
Leef en Leer! (oefenspreekuur)
elke di 14.30 – 17.30:
StudieMax: bijles en huiswerkbegeleiding (6-12 jr)
elke wo 14.00 – 14.30:
Leespret (vanaf 6 jr)
elke wo 14.00 – 16.00:
Inloopspreekuur Indische Buurtbalie
elke wo 15.00 – 15.30:
Voorlezen en bewegen of knutselen (vanaf 4 jr)
elke vr 10.00 - 12.00:
Spreekuur Samenspraak
wo 1 nov 16.00 – 17.00:
Kinderdirecteur sollicitatiemiddag
(10-12 jr)
vr 3 en 17 nov, 1 en 15 dec 15.30
– 17.30:
Juridisch inloopspreekuur van
AltijdRecht.nl
do 9 en 23 nov, 7 en 21 dec 10.00
– 12.00:
Leef en Leer! – Leesclub Makkelijk
Lezen
di 7 nov, 5 dec 15.30 – 17.30:
Spreekuur ViiA
do 16 nov 17.00 – 18.00:
OBA Live met Theodor Holman,
met Stephan Sanders over James
Baldwin
wo 13 dec 10.00:
Boekstart MEMO Muziek met
baby’s (0-2 jr)
wo 13 dec 10.30:
Boekstart MEMO Muziek met
peuters (2-4 jr)
Meer info: www.oba.nl

OBA Linnaeus
elke di en do 15.30 – 17.30:
Coderminds: Programmeer je
eigen game! (9 – 14 jr)
elke wo 15.00 – 15.30:
Voorlezen (4-7 jr)
di 7 nov 10.45 – 11.45:
Voorlezen in het Turks voor
ouderen
vr 10 nov 10.30 – 12.00:
English Spoken – Frederike van
Leeuwen presenteert The dard
flood rises van Margaret Drabble
za 18 nov 11.00 – 13.30 en 14.30
– 17.00:
Workshop schrijven Renée en Eva
Kelder
do 23 nov 10-00 – 12.00:
Tablet Café
wo 29 nov 10.00:
Boekstart MEMO Muziek met
baby’s (0-2 jr)
wo 29 nov 10.30:
Boekstart MEMO Muziek met
peuters (2-4 jr)
Meer info: www.oba.nl

Q-Factory
za 28 okt 19.30:
D-Bass presenteert Indopop
zo 29 okt 16.00:
Dutch Roots & Blues Tour
do 2 nov 20.00:
Levi Parham & Band + Josh Harty
vr 3 nov 20.30:
Townes van Zandt tribute: Paal
Flaata
vr 3 nov 20.30:
Vinicio Capsossela (It)
za 4 nov 21.00:
Herman Brood’s Birthday Party
zo 5 nov 20.00:
Tony Coleman & Henry Carpaneto
5tet
di 7 nov 18.30:
Hardcore Superstar + Fozzy
wo 8 nov 20.00:
FAQ Popquiz
do 9 nov 20.30:
Steve Harley & Cockney Rebel
(uitverkocht)
vr 10 nov 21.00 – 02.00:
My Generation an Invitation to
Earth & Fire (dansavond)

zo 12 nov 16.00:
Back to the Essence
di 14 nov 20.00:
The Bootleg Beach Boys
do 16 nov 20.00:
Børns + Sam Fender
vr 17 nov 21.00:
Blackfoot Gypsies
vr 17 nov 21.00:
Sundays & Cybele
za 18 nov 21.00:
Qurated by Indian Askin
za 18 nov 21.00:
Nicole Atkins
do 23 nov 20.00:
Off The Record: jamsessies
vr 24 nov 20.30:
John Primer Band ft. Robbert
Fossen
za 25 nov 12.00 – 18.00:
Popsport Showcase Festival
za 25 nov:
Popronde Eindfeest 2017
di 28 nov:
Jimi Hendrix 75th Birthday
vr 1 dec 23.00 – 04.00:
Kiss All Hipsters: dansnacht met
Indie & Electric Pop
vr 1 dec 23.00 – 04.00:
Braamies: de sound van Urban
Johannesburg
za 2 dec 20.00:
My Blue Van
za 2 dec 20.30:
Laurence Jones
di 12 dec 20.00:
Nazareth
wo 13 dec 20.00:
FAQ Popquiz
Zie voor prijzen en meer info:
www.q-factory-amsterdam.nl
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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
Oostblok
Sajetplein 29
020-6654568.
www.oostblok.nl
Etalagegalerie Inkijk
020-6925733
www.polderlicht.com
Tropenmuseum
Linnaeusstraat 2
www.tropenmuseum.nl
020 5688200
Q-Factory
Atlantisplein 1
www.q-factory-amsterdam.nl
Tugela 85
Tugelaweg 85
www.tugela85.nl
Huize Frankendael,
Middenweg 72,
tel. 020-4233930,
www.frankendaelfoundationl.nl

Tony Coleman

tHuis aan de Amstel
Elke zondagmiddag jazz
zo 29 okt 17.00 – 20.00:
Elzz Teunissen
vr 3 nov 21.00:
Carmen Gomes CD presentatie
zo 5 nov 17.00 – 20.00:
Patrick Verheij
zo 12 nov 17.00 – 20.00:
Simone Honijk
zo 19 nov 17.00 – 20.00:
VANZANDEN
zo 26 nov 17.00 – 20.00:
Carmen Gomes
zo 3 dec 17.00 – 20.00:
Patrick Verheij
zo 10 dec 17.00 – 20.00:
Mylene Hanson ‘Who She Do’
zo 17 dec 17.00 – 20.00:
Carmen Gomes
Meer info: www.thuisaandeamstel.nl

Yasser Ballemans

Etalagegalerie Inkijk
tot 3 nov elke dag van 07.00 –
24.00:
een (na-)zomerse installatie van
Yasmina ‘da Flamingo’Ghalmi, te
zien in metrostation Wibautstraat
vanaf 6 nov elke dag van

Jungle Amsterdam,
Tweede van Swindenstraat
26, 020-7373326, www.jungle.
amsterdam
tHUIS aan de AMSTEL
Ouderkerkerdijk 45
020-3547520 www.thuisaandeamstel.nl

07.00 – 24.00:
een installatie van abstracte vormen van Yasser Ballemans
elke dag van 07.00 – 24.00:
Made in Holland presenteert: ‘The
Final Gletsjer’ – een tweede inflatable van Robert Roelink, te zien
in metrostation van der Made
Meer info: 020-6925733 of www.
polderlicht.com
Genieten
elke 2e zo mi van de maand
14.30:
Café Chantant

Kijk voor onder
andere meer
agenda-informatie op www.
oost-online.nl
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Wat Noord Korea bezielt
Tekst: Lennie Haarsma

Mariska Stevens kent het Verre Oosten als cultureel antropoloog. In haar eigen Amsterdam Oost verzorgt zij lezingen en
debatten rondom wat ver van ons bed gebeurt, maar die ons
niet onberoerd laten.
Mariska Stevens is cultureel antropoloog en woont al 42 jaar in AmsterdamOost. In de komende maanden vertelt
zij in haar eigen wijk over de vooroordelen en stereotypen die er bestaan
over landen als Noord-Korea, China
en Japan in debatcentrum De Jungle.
Ze heeft lange tijd in China gewerkt en
organiseert seminars en workshops
met betrekking tot Chinese cultuur en
business. Maar ze geeft ook trainingen
en conferenties voor alternatieve (en
andere) genezers in het omgaan met
autoriteit in behandelingsrelaties. Ze
schildert, ontwerpt en schrijft.

Dutch Cows and Chinglish
Haar boek ‘The Sensed and the Unsensed’ richt zich op het verdwijnen
van het individuele lichaam in de
Westerse wetenschap. Interculturele
communicatiestijlen en misverstanden
over communicatie tussen China en
Nederland komen aan de orde in het
boek ‘Why Dutch Cows Do Not Speak
Chinglish’.
Zij vertaalde oude Chinese gedichten.
Met het boek ‘Guanyin, compassie is
een individuele keuze’ leverde zij een
eigentijdse benadering van de Guanyin
boeddha en een Nederlandse vertaling
van Guanyin’s honderd orakel gedichten. Zij bepleit een vrijer en ruimer
begrip omtrent bronnen van oosters religieuze, filosofische en levensbeschouwelijke teksten en presenteert casestudies over cross-culturele communicatie
in A sense of culture. In januari- februari verschijnt haar nieuwste boek

‘Iedere generatie
moet haar eigen
democratie
vormen’
getiteld ‘Van therapeuten en dingen die
voorbijgaan’.

Individu en democratie
Het doctoraal onderzoek van Stevens in
1984 had als thema de receptie van alternatieve geneeswijzen in de reguliere
gezondheidszorg. In haar werk daagt
ze de westerse wetenschap uit zich
rekenschap te geven van de dominante
neiging tot ontkenning van de levende
ervaring van individuen.
Stevens betwijfelt in hoeverre in Nederland democratie bestaat. Zij heeft
een duidelijke mening over hoe iedere
generatie daar een eigen vorm aan
moet geven. ‘Democratie aan zichzelf
overgelaten vervalt heel snel tot een
vanzelfsprekend machtsmechanisme.
Iedere generatie dient haar eigen
democratie bewust te vormen en ieder
individu kan niet anders dan realisatie
van het spanningsveld tussen macht,
gehoorzaamheid, zelfbeschikking en
keuzeverantwoordelijkheid herontdekken. Samenleving, cultuur noch politiek
systeem draagt dit als vanzelf aan.’

Vergeten oorlog
De drie lezingen die Stevens verzorgt

In gesprek over het Verre Oosten

Bij het daglicht gefluisterde verzen,
Bij de maan gezongen liederen.
Ontmoetingen met spel en plezier.
Zulke omstandigheden zijn zeldzaam
en niet te behouden.
Geniet, kom samen en vier het leven.
(gedicht van Guanyin uit het boek
‘Guanyin, compassie is een
individuele keuze’ van Mariska
Stevens)

in De Jungle gaan in op de vooroordelen en stereotypen die bij een breed publiek leven over Noord-Korea, China en
Japan. Doel is tevens dat mensen meer
oog krijgen voor de individualiteit in de
samenleving.
Bij verschijning van deze Dwars is de

eerste al geweest. Op 18 oktober is
Noord-Korea onderwerp van gesprek,
de lezing wordt mede verzorgd door
Jan van der Putten.
De januari-lezing besteedt aandacht
aan de biologische landbouw in China
met als gastsprekers Gabriela Versteeg
(Zakelijk China) en Jaap Post (Agricultural Economic Research Institute).
In de mei-lezing staat het voor velen
onbekende bloedbad van Nanjing
centraal, dat plaatsvond in 1937 in de
aanloop naar de Tweede Wereldoorlog.
Mariska noemt dit wel de ‘vergeten
oorlog’, omdat men in Nederland bij
de Tweede Wereldoorlog alleen aan
Europa denkt, terwijl die oorlog zo veel
meer slachtoffers in andere gebieden
en andere culturen heeft gekend, zoals
in Indonesië, Japan en China. #
Meer info: www.crossroadculture.com
of www.jungle.amsterdam

De eenzame uitvaart
Tekst: Lennie Haarsma | Fotografie: Bianca Sistermans

‘Wat voor het slordige oog zinloos lijkt, is een ultiem gebaar
van beschaving.’ Dat zei Eberhard van der Laan over de
dichters die bij uitvaarten een gedicht wijden aan mensen die
eenzaam gestorven zijn. De tentoonstelling en het boek ‘Hier
besta ik’ belichten dit initiatief.
Sommige mensen sterven in volstrekte
eenzaamheid. Aan iedere eenzame
uitvaart kleeft een verhaal, waarvan
vaak alleen het einde bekend is: de
plaats van overlijden. Soms is er ook
een naam, een woning of een buurman
die iets kan vertellen. De gemeente
Amsterdam verstrekt informatie over
de gestorvene aan een van de dichters
die deelnemen aan dit initiatief.
Dat vormt een eerste aanknopingspunt
voor het gedicht. Vaak gaat de dichter
Voor H. van W
Wat is een leven waarvan weinig nog
opzoekbaar of beschreven, wie had
herinneringen die zijn uitgewist, wie
heeft u op een zaterdag gemist, wie
waaide er soms bij u aan, verschoof
de koektrommel, keek samen met u
zomaar door het raam?

zelf nog op onderzoek uit: naar de plek
des onheils, het huis waar iemand is
overleden of een bocht in de gracht
waar iemand uit het water is gehaald.
Dan begint de dichter te schrijven.
Een paar dagen zet hij alles aan de
kant voor de eenzaam overledene. Tot
slot draagt hij het gedicht voor op de
crematie of begrafenis. De eenzame uitvaart legt de kwetsbaarheid van onze
huidige samenleving bloot: de dood

Uw vrouw kwam uit het Oosten, u
het Noorden, dorp op zandgrond
in een strenge streek- en u week uit.
Wat is een leven als het lijkt vergeten
zo licht als as over dit gras verstrooid
en aan de aarde weer teruggegeven.
U heeft geleefd, dat is wat wij hier
weten.
Joke van Leeuwen

maakt genadeloos zichtbaar hoe groot
eenzaamheid kan zijn.

Achtergebleven
Fotograaf Bianca Sistermans en schrijver Hester van Hasselt werken vanuit
een gedeelde liefde voor taal en poëzie
aan langlopende projecten. Getroffen door het humane karakter van de
eenzame uitvaart en vanuit interesse
in de immer aanwezige dood werkten
zij de afgelopen vijf jaar samen aan het
project Hier besta ik. Van Hasselt sprak
met de dichters over de dood in hun
leven, in hun werk en in het bijzonder
in het schrijven voor een eenzaam
overledene. Sistermans portretteerde
de dichters en maakte foto’s bij dit monument van medemenselijkheid.
De verwondering over de ‘wezenloosheid’ van de dingen speelt een belangrijke rol. De wezenloosheid die zich
voordoet in achtergebleven kleding,
bestek, huisraad, de met zorg aangelegde verzameling die achterblijft zodra
de eigenaar sterft.

Zorg voor elkaar
In de tentoonstelling staan poëzie en fotografie centraal. ‘Hier besta ik’ maakt
eenzaamheid niet alleen zichtbaar,
maar laat ook zien hoe kunst in het
algemeen - en poëzie en fotografie in
het bijzonder - de pijnlijke plekken in
ons bestaan weet aan te raken.
Van Hasselt en Sistermans realiseerden

het belang van dit dichtersinitiatief, dat
verder reikt dan de individuele dode.
Uiteindelijk gaat het erom hoe je als
samenleving zorg draagt voor elkaar.
Het comité van aanbeveling voor ‘Hier
besta ik’ bestaat uit Gerdi Verbeet, Youp
van ’t Hek, Humberto Tan en Eberhard
van der Laan.

Te zien
De tentoonstelling is te zien tot 11
februari 2018. Het museum is geopend
van dinsdag t/m zondag 11- 17 uur. De
schrijvers Renee van Marissing, Rob
van Essen en Joost Oomen hebben een
fictief verhaal geschreven bij één van
de foto’s van Bianca Sistermans. Onder
de noemer ‘Een leven mogelijk’ krijgt
eenzaamheid een stem, een gezicht,
een verhaal. Op zondag 19 november
nemen de drie schrijvers je met hun
verhaal mee langs hun gekozen foto’s. #
Je kunt je aanmelden via
info@totzover.nl
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Straatboekenkasten in Oost
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Fotografie: Ans van de Scheur, Dineke Rizzoli, E

Eddy Ellert, Gerard Valentijn en Hans Heitgeert.
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Betondorp Live!

Nummer 196

Super Sint Maarten

Op zaterdag 4 november is er de officiële opening van Betondorp Live! De bekende rockband The Electric Space Cowboys
treden op, na de formele aftrap van ‘stadsdeelwethouder’ Thijs
Reuten.
Betondorp Live! vindt plaats op iedere
eerste zaterdag van de maand in het
Brinkhuis aan de Landbouwstraat 63 in
Betondorp. Het programma start om 20
uur en duurt tot middernacht. De avond
begint rustig met singer-songwriters,
koren en/of akoestische muziek. Na de
pauze kan er bij een spetterend live optreden gedanst worden. De muziek zal
sterk variëren: van pop, rock, country,
jazz, funk, tot salsa en reggae. De entree
is gratis.
Eén van de doelen is om de Betondorpers, jong, oud en nieuwkomers, elkaar
maandelijks te laten ontmoeten.
De try-out op 7 oktober j.l. vormde een
veelbelovend begin. Zo’n 60 bezoekers
kregen een mooi programma voorgeschoteld. Zangeres Maaike met haar
gitarist bracht mooie songs ten gehore,
waarna The Moody Orchestra optrad.
Swingen werd het bij de popformatie
Ola Ola.
Op 4 november wordt de rockband The

Electric Space Cowboys voorafgegaan
door Martine (met songs uit het vorig
millennium), Ivergot Henry (Delta blues)
en Razende Ronald (Kleurrijke liedjes).
Een mooi initiatief!

‘Pet Sounds’ in Q-Factory

Op zaterdag 11 november wordt voor de zevende maal de
spectaculaire Super Sint Maarten Lichtjesparade door Amsterdam Oost gelopen! Prachtige lichtsculpturen, zelfgemaakte
lampionnen, grote lichtkostuums en bijzondere wezens sluiten
zich ook dit jaar weer aan om de buurt te verlichten.
Met Super Sint Maarten vieren we het
feest van samen delen. In de weken
voorafgaand aan de parade wordt onder
leiding van kunstenaars van Pretvormer
en Stichting ACCU op de basisscholen in
de buurt, in buurtateliers en bij verschillende buurtorganisaties hard gewerkt
aan lampionnen en lichtsculpturen voor
in de optocht. Kijk voor de workshops
bij onder andere Maakland op www.
supersintmaarten.nl
Op zaterdag 11 november vertrekken er
om 19.00 op twee plekken in de buurt
bontgekleurde groepen buurtbewoners
de buurt in om zo de straten te verlichten en dit feest vooral met elkaar te
delen.
Onder muzikale begeleiding van onder
andere de Ritmo Drumband, de ACCUFanfare en de IJburgFanfare lopen deze
twee groepen vanaf het Ambonplein en
vanaf het schoolplein van de Dapperschool elkaar tegemoet. Op de kruising
van de Javastraat met de Sumatrastraat
komen de parades samen, waarna ze
in één grote feestelijk swingende stoet

Op dinsdag 14 november komen The Bootleg Beach Boys naar
Amsterdam. Hun succesvolle eerbetoon aan California’s meest
beroemde band is na uitverkochte club- en theatershows in
Ierland en Australië te horen en te zien in de Q-Factory.
De internationale pers is laaiend
enthousiast over de wijze waarop The
Bootleg Beach Boys de harmonieuze
west coast songs van The Beach Boys
nieuw leven inblazen. Ze halen de geest
van de 1960’s American Dream volledig
terug.
Surf favorieten als ‘Surfin’ USA’, ‘Surfin’
Safari’ en ‘Fun Fun Fun’ worden op een
indrukwekkend authentieke manier
gebracht. Natuurlijk speelt de band
veel nummers van de meest iconische
albums en van Brian Wilson’s meest
geprezen geesteskind ‘Pet Sounds’.

Klassiekers als ‘God Only Knows’, ‘Good
Vibrations’ en ‘Wouldn’t It Be Nice’ zullen zeker ook op 14 november de revue
passeren.
Met een bezetting van vijf vocalisten,
een volledige band inclusief blazers en
danseressen zorgen The Bootleg Beach
Boys voor een memorabele avond en de
ultieme Beach Boys experience.
Info: Q-Factory, Atlantisplein 1
Dinsdag 14 november 20.00 uur
(zaal open 19.00 uur)
Entree: € 22,00

door de straten te trekken. Iedereen is
welkom om zich bij de optocht aan te
sluiten. De lichtjesoptocht eindigt op het
Ambonplein.

Wil je meehelpen?

We hebben plek voor kostuummakers,
timmeraars, afwassers, op- en afbouwers, flyeraars, muzikanten, regelaars,
schminkers, dansers en acteurs.
Benieuwd hoe Super Sint Maarten eruit
ziet?
Kijk op https://vimeo.com/192662880
Praktische informatie:
Parade Indische Buurt
18.45 verzamelen op het schoolplein
van de Evenaar, Ambonplein
Parade Dapperbuurt
18.30 verzamelen op het schoolplein
van de Dapperschool,
Pieter Nieuwlandstraat 3.
19.00 Vertrek beide parades
20.00 Aankomst parade op het
Ambonplein, start vuurshow

Herdenking
Elk jaar wordt op Remembrance Day,
ofwel Klaprozendag, stil gestaan bij
het ereveld van de 323 buitenlandse
militairen. De herdenking op De Nieuwe
Ooster wordt georganiseerd door The
Royal Air Forces Association.
In de Watergraafsmeer liggen militairen
begraven uit Canada, Engeland, NieuwZeeland, Polen en de Verenigde Staten.
Zij sneuvelden op of boven Nederlands
grondgebied tijdens de Tweede Wereldoorlog. De omgekomen geallieerden
worden zaterdagochtend 11 november op De Nieuwe Ooster herdacht. Het
publiek is welkom vanaf 10.30 uur bij
de aula op De Nieuwe Ooster, Kruislaan
126. De stille wandeltocht vanaf de aula
naar het ereveld start om 10.45 uur.
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Over de schoonheid van een foto (en ’n auto)
Tekst: Hella de Groot | Fotografie: Claudia Crobatia en Hella de Groot

Al bijna 20 jaar verzamelt advocaat Aernoud Bourdrez, gespecialiseerd in intellectueel eigendomsrecht van kunstenaars, foto’s. In Huize Frankendael is een selectie te zien uit zijn verzameling, met foto’s van onder anderen Cartier-Bresson, Paul Kooiker en Viviane Sassen. En dan is er
nog die bijzondere röntgenfoto…
rijdende Bourdrez bij de KLPD
opvroeg. Eén ervan, een auto
badend in strijklicht, is onverwacht mooi. ‘Kun jij ook opvragen hoor, als je geflitst bent.
Gratis,’ verzekert Bourdrez
me.
‘Ik ben een fietser…’ mompel
ik.
Hij glimlacht: ‘Ah, oké….!’

Herkenbaar

‘Jackass, Butt X-ray’ is het meest spectaculaire werk uit een tentoonstelling

Toen Huize Frankendael hem zeven
jaar geleden vroeg of hij voelde voor
een expositie van zijn fotoverzameling
hield Aernoud Bourdrez (45) de boot af.
Hij was er nog niet klaar voor. Nu wel.
Met Suzanne Sanders, kunstcoördinator
van Huize Frankendael, koos Bourdrez
38 werken uit zijn collectie die zo’n 150
foto’s omvat. Met de meeste fotografen
die in de expositie hangen heeft hij een
persoonlijke en professionele band,
zegt de aimabele Bourdrez bij de entree
van Huize Frankendael waar we elkaar
treffen. ‘Ik vertegenwoordig iedereen
die beeld creëert. Fotograaf, kunstenaar,
architect, illustratoren. Creatie vind ik
mooi, kunstenaars zijn mensen die vaak
meer leveren dan ze gevraagd is. Als
een organisatie dan met het ontwerp
van een kunstenaar aan de haal gaat
kom ik in actie. De beeldmakers die ik
vertegenwoordig gaat het daarbij niet
in de eerste plaats om geld, erkenning is
veel belangrijker.’

‘Volgens de
kunstwereld was
het geen kunst;
ik denk van wel’
De beeldverliefde advocaat scheurde al
als tienjarige plaatjes uit tijdschriften.
Als rechtenstudent had hij een drukke
bijbaan als bruids-, mode- en studiofotograaf. Voor de Gerrit Rietveld Academie
werd de jonge Bourdrez afgewezen: het
recht zou zegevieren. Naar volle tevredenheid, zegt hij zelf, want ‘mijn fascinatie voor beeld kan ik helemaal kwijt
in mijn werk en mijn verzameling.’

Onderhandelen

Bourdrez heeft een zwak voor kunstenaars als Gerhard Richter, Richard
Prince en Paul Kooiker die zichzelf
steeds opnieuw uitvinden. Zelf staat de
advocaat en auteur van het boek ‘Think
Like a Lawyer, Don’t Act Like One’ (over

de kunst van het onderhandelen) voor
een nieuwe fase in zijn leven: na dertien
jaar een eigen advocatenpraktijk gerund
te hebben, is hij counsel geworden bij
een advocatenkantoor op de Zuidas.
En onlangs verhuisde hij met vrouw
en dochters van Amsterdam Oost naar
Noord.

Hebberig

De houten vloeren van Huize Frankendael kraken onder onze voeten als we
naar de gang lopen waar de eerste foto’s
hangen die Bourdrez aankocht. Hij
schaart deze onder de noemer ‘Materialisme’, een verwijzing naar de hebberigheid die hem als startende verzamelaar
typeerde. ‘Ik móest toen de grote namen
hebben, zoals Helmut Newton of Henri
Cartier-Bresson.’
In de gang hangen drie prints van die
legendarische Cartier-Bresson, waarvan één klassieker: een man die over
een plas regenwater springt. Het beeld
sierde Cartier-Bressons boek over het
‘beslissende moment’ waarin
compositie, actie en belichting
resulteerden in één perfect
beeld. ‘Ik vind hem briljant,
maar niet meer zo interessant,’ relativeert Bourdrez. ‘Ik
zou hem nu niet meer kopen.
De onconventionele manier
waarop een Hans Aarsman
naar beelden kijkt vind ik nu
véél interessanter.’
En daar, in één van de aangrenzende stijlkamers, hangt
onder de noemer ‘Kunst?’ van
Aarsman één bijna nietszeggend beeld: stapels oude negatieven op een hoop gegooid en
gekiekt net voor Aarsman ze
weggooide. Met deze ondramatische foto sloot Aarsman
zijn verleden als fotograaf af.
Bourdrez: ‘Dat vind ik zó knap.
Zo’n voortreffelijke fotograaf
die een heel andere richting
opgaat, als schrijver.’
Aan de ‘Kunst?’-wand hangen
ook flitsfoto’s die een boete

Aan de andere kant van de
deur in deze ruimte hangen
twee portretten. De eerste, van
Morad Bouchakour, stamt uit
1999. Bouchakour fotografeerde een onbevangen Bourdrez
op de fiets, op weg naar een
sollicitatiegesprek bij een
groot advocatenkantoor. Het
portret markeert de periode
waarin Bourdrez begon met
verzamelen. Op het portret
van Koos Breukel uit 2016 kijkt
Bourdrez ernstig de camera
in: ‘Koos Breukel heeft precies
geregistreerd hoe ik mij toen
voelde, erg gespannen, lichtelijk overspannen zelfs.’
We wandelen naar de Kleine Salon waar
foto’s hangen die voor beeldliefhebbers esthetisch toegankelijk en meteen
herkenbaar (Doutzen!) zijn. Binnen deze
categorie met de benaming ‘Associatie’
heeft hij duidelijk een zwak voor de portretten die de internationaal vermaarde
Hendrik Kerstens maakte van zijn dochter. Setting en sfeer doen denken aan
het werk van Johannes Vermeer.

Jackass

Dan staan we voor een glazen kast met
een röntgenfoto, getiteld ‘Jackass, Butt
X-ray’ (2007). Wie goed kijkt ziet in
de holte onderaan de ribbenkast een
speelgoedautootje. Het autootje bevindt
zich in het rectum van Jackass acteur
Ryan Dunn (eigenhandig ingebracht).
De röntgenfoto werd genomen in het
ziekenhuis waar Dunn met ‘rectale
klachten’ terechtkwam. ‘Ik had die aflevering van Jackass gezien, en ik vond

Aernoud Bourdrez bij portretten waar hij zelf op staat

het hilárisch’ vertelt Bourdrez. ‘Die hele
serie was trouwens grensverleggend,
die jongens wisten precies waar ze mee
bezig waren.’
‘Is het niet gewoon betaald kattenkwaad?’ breng ik in. ‘Is het kunst?’
‘Volgens de kunstwereld was het geen
kunst, ik denk van wel.’

Vintage Mercedes

Bijzonder – en een kunst op zich – is de
wijze waarop Bourdrez zijn talent als
onderhandelaar inzette om de röntgenfoto te verwerven. Op de gang hangt
de brief die hij aan Jackass acteur Ryan
Dunn schreef met zijn motivatie om de
foto aan te willen schaffen. Röntgenfoto’s zijn vrij van auteursrechten omdat
ze niet oorspronkelijk zijn en niet het
stempel dragen van de maker. Maar omdat de röntgenfoto mét speelgoedauto
het resultaat is van een creatieve keuze
kreeg de foto het stempel van een maker
en daarmee auteursrecht. Dit gegeven
fascineerde de auteursrechtadvocaat
en fotoverzamelaar die Bourdrez is. Hij
deed Ryan Dunn een voorstel: in ruil
voor diens röntgenfoto bood Bourdrez
hem zijn vintage Mercedes 420SEC.
Dunn ging akkoord en stuurde de röntgenfoto naar Amsterdam Oost; Bourdrez
zond de Mercedes naar de VS. De wagen
kwam vanwege veiligheidseisen niet
langs US Customs. Daarop stelde Bourdrez Ryan Dunn voor om een Hollandse
DAF te sturen, een auto die net zo snel
vooruit als achteruit kan rijden. Dunn
zei ja. De DAF werd zijn favoriete auto
tot hij in 2012 verongelukte – in een
Porsche, overigens.

Benenwagen

‘Jackass, Butt X-ray’ is het meest spectaculaire werk uit een tentoonstelling die
ook meer verstild werk omvat van fotografen als Dana Lixenberg en Viviane
Sassen. Tot zijn spijt kan Bourdrez deze
tentoonstellingruimtes niet laten zien,
ze zijn vanochtend voor besprekingen
in gebruik. ‘Kom gerust nog eens langs,’
oppert hij na afloop van de rondleiding
als we afscheid nemen. ‘Zal ik doen’, zeg
ik. Huize Frankendael ligt op loopafstand, de benenwagen is in dit geval het
snelste vervoermiddel. #
Collectie van Aernoud Bourdrez is t/m
19 november in Huize Frankendael te
zien. De tentoonstelling is vrij toegankelijk, iedere zondag is er om 12 uur
een rondleiding
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Licht brengen
Tekst: Veronica van Roon | Illustratie: Ruud Meijer

‘We zitten in het donker.’ Sam, mijn buurjongen, zei het schoorvoetend, alsof hij zich ervoor schaamde. Hij woont met zijn
vader en broer boven mij en mijn zoon Kai. Hij en Kai zijn
vrienden en noemen elkaar broers. Door zijn bescheiden klopje
op mijn deur wist ik dat hij het was. Normaal komt hij nooit
laat op de avond. Dit was vast een noodgeval.
Zelf had ik net een aantal weken geleden de stoppenkast ontdekt en was geconfronteerd met het begrip ‘zekering’,
waar een grappig robotachtig batterijtje
mee bedoeld werd dat je zomaar in de
supermarkt kon kopen. Het voorwerp
vervangen was een beetje vreemd
omdat er geen enkele wijze verschil was
te zien tussen de oude en de nieuwe
zekering. Op magische wijze was er na
omwisseling van de twee identieke witte
dingetjes ineens weer licht.
‘Hebben jullie een nieuwe zekering
nodig?’, vroeg ik dan ook, trots op mijn
pas verworven kennis. Sam keek me bevreemd aan. Pas drie jaar in Nederland
is zijn woordenschat opvallend uitgebreid, maar zekering hoorde daar ook
bij hem niet bij. ‘Ik weet niet,’ hij haalde
zijn schouders op, ‘mijn vader vraagt of
je even naar boven komt.’
Nu heb ik een uitstekende relatie met
mijn Ghanese buren. Als er een onbegrijpelijk formulier in hun brievenbus
valt, waarop alleen hun naam prijkt
als herkenningsteken, doe ik mijn best
dit te vertalen. Zij maken de heerlijkste
voedzame vis en pindasoepen die als
een vanzelfsprekende catering geregeld
mijn kant op komen. Wij hebben elkaar
woordeloos tot familie verklaard.

Bank beroven

Desondanks nemen mijn buren allerlei
beleefdheidsrituelen in acht. Een ervan
is dat Sam even aankondigt als er iets
besproken moet worden. De mannen
wachten dan rustig af en laten het aan
mij te reageren.
Dit noodgeval dreef mij echter onmiddellijk naar boven. Daar zaten Sam,
vader Seth en broer Teddy aan tafel met
een olielamp in het midden. Alle drie
met hun gezicht naar de deur gekeerd,
als was ik de lang verwachte gast die
eindelijk binnentrad. Mij werd eerst
koffie en eten aangeboden; gastvrijheid gaat voor alles, maar na enige
tijd begreep ik dat er sprake was van
een betalingsachterstand vanwege een
gecompliceerd misverstand. Dat zou zo
snel mogelijk verholpen worden maar
intussen was de elektriciteit afgesloten.
En zaten mijn lieve buren in het donker.

Teddy, de daadkrachtigste en oudste
zoon, een soort Tarzan met een warm
karakter en een lach als het complete
zonnestelsel, had de korte termijnoplossing al uitgedacht. Een zeer lang
verlengsnoer zou over hun balkon
worden geworpen en via mijn balkon
op mijn elektriciteitsnet kunnen worden
aangesloten.
Zo gezegd zo gedaan. We zetten de

operatie onmiddellijk in gang. Sam en
Seth bleven boven en Teddy ving met
een sierlijk gebaar de stekkerdoos met
verlengsnoer in zijn krachtige armen.
Ik voelde me alsof we bezig waren een
bank te beroven, al was ik die bank in
dit geval zelf. Het gaf me een heerlijk
gevoel andere mensen zo letterlijk van
licht te kunnen voorzien. Want het
werkte en al kon de balkondeur nu niet
meer dicht, het probleem was voor even
opgelost.

Slagroomtaart

De volgende dag werd er kort en krachtig op mijn bel gedrukt. Het was precies
kwart over negen. Ik stond net mijn
ontbijtspullen af te wassen. ‘Meneer
Verbeek is de naam’, klonk het onpersoonlijk en gedecideerd door de inter-

com, ‘Ik ben van het UWV.’
Ik liet een kalend mannetje binnen, die
zijn werktas zo krachtig onder zijn arm
had geklemd, dat je zin kreeg om hem te
kietelen. Gelukkig kon ik mij beheersen.
Ik had niets te verbergen, want ik zat al
decennia met reden in de ziektewet. Ik
bood de verkrampte persoon vriendelijk een kopje koffie aan. Dat weigerde
hij met een geknepen ‘Dank u wel’.
Speurend taxeerde hij mijn rommelige
huis, wellicht op zoek naar spullen die
te duur waren om met een minimale
uitkering aan te schaffen. Maar ik had
alleen maar boeken, een kat en heel veel
kopjes. Hij begon met allerlei gegevens
in te vullen en leek daar even helemaal
in op te gaan.
Wij leken op het eerste gezicht weinig
raakvlakken te hebben, maar ik probeerde toch een conversatie te beginnen: ‘Heeft u meer huisbezoeken hier
in de buurt?’ ‘Daar kan ik u helaas
niet over inlichten, omdat dit privacy
gevoelige informatie is’, was het uiterst
formele antwoord.
Opeens stond hij op en vroeg terwijl hij
een blik wierp over mijn balkon: ‘Wist
u dat er elektriciteitsdraad over uw balkon hangt?’ ‘O, dat’, probeerde ik ontwijkend terwijl ik een wat vage blik door
het raam wierp. ‘Zie ik het goed, dat uw
buren illegaal elektra van u aftappen?’
werd het mannetje nu erg direct. ‘Nou,
dat ligt een beetje anders’, begon ik,
terwijl het zweet mij toch uitbrak. ‘Ik
moet hier toch wel een aantekening van
maken’, zeurde hij verder terwijl hij zijn
pen in de aanslag hield als was het een
geweer waar hij met plezier doel mee
zou treffen.
Op dat moment werd er geklopt. Hard
dit keer. Dat moest Teddy zijn. Hij
klopte als een man met een missie die
geen minuut heeft te verliezen. Het was
inderdaad Teddy, gevolgd door Seth en
Sam met een enorme bos bloemen en
een grote slagroomtaart. ‘Alles geregeld’,
grijnsde Teddy en in één adem toen hij
het mannetje gewaar werd: ‘U ook een
stukje slagroomtaart?’
Het mannetje keek hem als door een
wesp gestoken aan. Hij leek nog kleiner
te worden. Haastig raapte hij de inhoud
van zijn aktetassen bij elkaar. ‘Ik ben
hier klaar’, zijn stem klonk veel zachter
en opeens een beetje onzeker. ‘Als het
nodig is, neem ik nog contact met u op’,
sloot hij af, alsof hij voor zichzelf nog
een punt moest zetten.
We keken hem na. Hij kwam van een
andere planeet. Bij ons was het licht. #

Ramen vol poëzie
Dichter/schrijver Méland Langeveld kennen we van z’n rubriek ‘Onalledaags’ en
‘Sculpturen’ in Dwars door de Buurt.
In de reeks ‘Sculpturen van Oost’ beschrijft hij beelden die in de openbare ruimte te
vinden zijn. Daarbij voegt hij gedichten die geïnspireerd zijn op die beelden. Zes van
die gedichten, samen met foto’s van de sculpturen, hangen momenteel bij OBA Linnaeus. De expositie ‘Ramen vol poëzie’ hangt daar tot 1 februari.
Eerder hing de expositie bij Kunsthek, aan het hek van het Oosterpark. Kunsthek
omschreef het als volgt: ‘Méland Langeveld wandelt en kijkt. Kauwt op de werkelijkheid. En schrijft. Mooie gedichten. Observaties. Een hek vol poëzie. Over kunst in het
Oosterpark.’
De opening van de expositie is op zaterdag 4 november om 15.00 uur, in de OBA, Linnaeusstraat 44, en is vrij toegankelijk.
Een setje van zes ansichtkaarten van deze beelden, samen met de gedichten, zijn voor
5 euro te koop (per stuk zijn ze 1 euro) bij de bibliotheek Linnaeusstraat, of via:
www.melandlangeveld.com.
De foto is van het beeld ‘Spelende kinderen’ van Gerda Rubinstein, samen met het
gedicht ‘Vertraagde wind’.
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Honderd uit te boomen
Tekst en fotografie: Méland Langeveld

In de reeks Sculpturen van Oost ditmaal ‘Literaire teksten op
gevels’, en wel twee passages uit de novelle ‘Titaantjes’ van
Nescio uit 1915. De teksten staan sinds 1995 op de gevels van
een appartementencomplex aan de Linnaeusstraat, tegenover
het Tropeninstituut.
Het zijn twee verschillende passages
uit ‘Titaantjes’ die op de voorgevels zijn
aangebracht:
(…) ‘Heele zomernachten stonden we
tegen ’t hek van ’t Oosterpark te leunen
en honderd uit te boomen. Een heel
kamerameublement zou je daaraan hebben kunnen verdienen, als je dat allemaal had kunnen onthouden. Er wordt
toch zoveel geschreven tegenwoordig.
Dikwijls waren we ook minder spraakzaam. Aan den rand van ’t trottoir zaten
we tot lang na twaalven, zoo maar op
de straatsteenen, en waren weemoedig
en tuurden naar de klinkers, en van de
klinkers naar de sterren.’
(…) En dan begon ’t te schemeren, de
kikkers gingen kwaken, één ging er
vreeselijk te keer, vlak bij mijn schoen,
m’n eene voet lag bijna in de sloot. Een
koe, die je nauwelijks meer kon zien
in de halve duisternis, hoorde je ’t gras
afschuren. In de verte begon er één
klagelijk te loeien. Een paard holde heen
en weer, je hoorde ’t maar zag ’t niet.
De koe bij ons blies en werd onrustig.
Bekker zei: ‘’t Is hier goeie. Zoo moest ’t
maar blijven.’ (…)

Desillusie

In de novelle ‘Titaantjes’ komen vijf
jongens elke avond bij elkaar om te
filosoferen over het leven. Het thema
van de ‘Titaantjes’: het ergste dat je kan
overkomen is je plaats innemen in de
burgermaatschappij, en dat je daarmee
toch een van de vele mannetjes wordt

die je verafschuwt. Maar ook de jongens
eindigen zo. Behalve Bavink, die schildert een meesterwerk maar snijdt dit
vervolgens aan stukken als hij ontdekt
dat hij door dit schilderij bereikt wat
de vrienden altijd hadden afgezworen:
een succesvol en rijk man worden. Hij
verdwijnt in een gekkenhuis.
‘Titaantjes’ schetst de desillusie van
vrienden die een eigen leven wilden
leiden, maar die dit streven door allerlei
maatschappelijke hindernissen niet
kunnen waarmaken.

Aanstellerij

Nescio, het pseudoniem van Jan Hendrik Frederik Grönloh, betekent: ‘ik
weet het niet’ of ‘ik wil het niet weten’.
Grönloh, geboren op 22 juni 1882, groeit
op in Oost waar hij na de openbare
lagere school in de Eerste van Swindenstraat naar de driejarige HBS aan de
Mauritskade gaat.
Zijn debuut ‘De Uitvreter’ staat in 1911
in De Gids, ‘Titaantjes’ verschijnt daarin
in 1915. De verhalen spelen zich af tussen 1900 en 1911. Nescio’s manier van
schrijven – zijn directe en natuurlijke
stijl – waardeert men in die jaren niet.
Dit komt naast zijn taalgebruik waarschijnlijk doordat hij niet altijd ‘godlievend’ schrijft en zijn spelling te modern
is (i = hij, werti = werd hij, hatti = had
hij). De literaire critici vinden het proza
te aanstellerig. Waardering voor Nescio
komt pas na de Tweede Wereldoorlog.
Nescio overlijdt in 1962.

Geen molens en klompen

De ontwerpen van de teksten op de
gevels zijn van grafisch vormgever Robert (Ootje) Oxenaar – bekend van zijn
ontwerpen voor de gulden-bankbiljetten, zoals de zonnebloem, de snip en de
vuurtoren.
Oxenaar, geboren op 7 oktober 1929,
studeert aan de Koninklijke Academie
van Beeldende Kunsten in Den Haag, en
gaat in 1966 aan de slag als ontwerper
voor De Nederlandsche Bank. President
Jelle Zijlstra geeft hem de opdracht een
eerste serie bankbiljetten te ontwerpen.
Zijlstra bemoeit zich echter met het
proces waardoor het met figuren uit
de vaderlandse geschiedenis een vrij
conventionele serie wordt. Van Zijlstra’s opvolger, Wim Duisenberg, krijgt
Oxenaar wel de vrije hand. ‘Ik wilde iets

typisch Nederlands en iets met dieren
en bloemen, maar geen molens, klompen, koeien en tulpen,’ zei Oxenaar in
een interview in Trouw (2008). ‘Zo ben
ik op de zonnebloem en de met uitsterven bedreigde snip gekomen.’
Oxenaar is van 1979 tot 1991 buitengewoon hoogleraar Industriële Vormgeving aan de TU Delft. En van 1970
tot 1994 werkt hij bij de Dienst voor
Esthetische Vormgeving van de PTT,
waar hij onder meer verantwoordelijk
voor de huisstijl is. Ook ontwerpt hij af
en toe postzegels.
Hij verhuist in 2000 naar de Verenigde
Staten waar hij onlangs, op 13 juni 2017
overlijdt. #
Meer sculpturen en/of gedichten lezen:
www.melandlangeveld.com

Wel gezicht, niet gezicht
Tekst: Anneke Hesp | Fotografie: Saskia Aukema

Kun je een ander begrijpen als je haar gezicht niet zien kan?
Met die vraag worstelde fotograaf Saskia Aukema. Het resultaat is een boek en een tentoonstelling ‘Veiled’ in de OBA Javaplein. Een groep moeders die Nederlands leren ging kijken.

Saskia Aukema toont welke westerse kleding een
moslima in niqaab mooi vindt

Veel basisscholen in Oost
bieden de cursus Taal en
Ouderbetrokkenheid aan. Is
je Nederlands niet zo goed,
dan is dit de kans om dat te
verbeteren. De school wil
vooral dat zo het kontakt met
ouders beter wordt. Maar je
leert ook beter praten met de
buren, luisteren naar de dokter, Nederlandse TV begrijpen
en zelf whatsappen.
En lezen? De meeste ouders
willen in hun eigen taal
praten met hun kinderen en
die zo doorgeven. Maar ze
willen ook Nederlandse boekjes met de kinderen lezen
en gaan naar de bibliotheek
aan het Javaplein of aan de
Linnaeusstraat. Vorige week
gingen we met een groep
cursisten van twee scholen
naar de OBA Javaplein. Er is
een tentoonstelling van foto’s
van vrouwen met een niqaab
oftewel gezichtssluier.

Skateboarden

In Oost zien we niet zoveel vrouwen van
wie je het gezicht niet kan zien. In onze
groep zit er niet een, al dragen de meesten een hoofddoek. Veel mensen zijn
een beetje bang van een vrouw met gezichtssluier, of ze zijn er boos over. Of ze
zijn er, zoals fotograaf Saskia Aukema,
nieuwsgierig naar. ‘Wie zijn de vrouwen die iets kiezen wat zó controversieel is. Wat vinden ze belangrijk, mooi en
grappig? Zijn ze heel anders dan ikzelf?’
De titel van haar tentoonstelling in de
OBA is in het Engels
zoals zo veel dat in
deze tijd hot en hip
moet lijken. Waarom?
Aukema: ’Het project
heette eerst ‘Gesluierd’, maar omdat ik ook in het buitenland heb gefotografeerd en de niqaab
overal in Europa ter discussie staat,
wilde ik het boek over het project in het
Engels uitgeven. Daarom koos ik voor de
titel VEILED.’
De fotografe appte veel met de vrouwen die ze fotografeerde. Aukema: ’Ik
ging die profielfoto’s verzamelen, en op
een van de foto’s stond een skateboardende vrouw met de tekst ‘Oooops, I
forgot to be oppressed, too busy being
awesome’, oftewel: ‘Oeps, even vergeten
onderdrukt te zijn; ik was ook zó bezig
geweldig te zijn’.’

Waarom?

We zochten de foto uit die we zelf het
meest interessant vonden. Vooral twee
foto’s waren populair. In een daarvan
voetbalde een donkerpaars geklede
vrouw met een voetbal en op de andere
zagen we de westerse kleding die een
vrouw zou kiezen als ze westerse kleding zou dragen.
We maakten een foto van het bezoek,
maar veel van ons wilden niet met ons
gezicht op de foto. Niet omdat we ons
te lelijk vonden, maar omdat het niet
mocht van het geloof.
Maar voor verschillende moslima’s
bleken de regels ook
weer verschillend.
Wat mag en wat niet
mag daarover lopen de meningen binnen de islam al net zo sterk uiteen als
bij het christelijke of het joodse geloof.
Van liberaal tot orthodox, van streng tot
ruimhartig.
Voor de een was alles normaal: selfies,
feesten met ‘blote’ jurken. Bij de ander
mochten de kinderen alleen tekenfilms
kijken op tv, geen speelfilms. De nieuwszender Al Jazeera kan dan dus zelfs op
het randje zijn. Maar voor educatieve
doeleinden mag je wel een mens laten
zien. Dus wel het jeugdjournaal. Een
foto voor een paspoort mag trouwens

‘Oeps, even vergeten
onderdrukt te zijn’

18 Vrijwilligers

DWARS DOOR DE BUURT

#DWARS

Nummer 196

Welkom in het nieuwe
pand van ViiA-A-A-A-A-A
Tekst: Hella de Groot | Fotografie: Gerard Valentijn

We schrijven begin oktober... de nieuwe ruimte van ViiA is leeg, dus het galmt
nog een beetje. Binnen afzienbare tijd neemt ViiA haar intrek aan de
bruisende Beukenweg nummer 3A. De volledige staf van ViiA is met hulp van
vrijwilligers volop bezig met klussen. Hun echte werk – het matchen van
vrijwilligers aan organisaties – gaat ondertussen gewoon door.

Vrije geest
zkt. sturing
Help jij Priscilla met haar school- en beroepskeuze
en persoonlijke ontwikkeling?
ViiA is het uitzendbureau voor vrijwilligers in Amsterdam Oost.
Wij zoeken vrijwilligers die hun talent in willen zetten voor
mensen en organisaties in de buurt.

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

Isabel stortte zich op het schoonmaken en het schilderen van het nieuwe onderkomen

Vrijwilligerscoördinator
Arianne den Haan staat bij de
tegelwand ‘achterin’ het pand
waar het keukenblok binnenkort geplaatst wordt. Ze is bezig
plakplaatjes van de tegels te
peuteren. Met haar vingers lukt
het niet. De plakplaatjes zijn
‘ooit’ door een ondernemer – in
het pand hebben meerdere winkels gezeten –geplaatst om de
tegelwand op te leuken. En we
weten allemaal: plakplaatjes die
ooit op een wand zijn geplaatst
blijven daar eeuwig zitten.
Maar dan kennen we Arianne
nog niet. Ze pakt een stanleymes. ‘Dit zou kunnen helpen.
Ik heb ook van dat chemische
schoonmaakspul staan maar
daar blijf ik liever vanaf.’ Het
past bij het streven van ViiA
om het nieuwe onderkomen
zo ecovriendelijk mogelijk te
gebruiken.
Arianne wurmt het mespuntje
achter het plakplaatje en kijk,
het geeft mee en het laat los.
Nog vijf plakplaatjes te gaan...
Zo zijn er veel kleine dingen te
doen naast alle grote.

Harmonieus
Ariannes echtgenoot Anton –
normaliter werkzaam bij ING,
vandaag is zijn vrije / vrijwillige
dag – staat in één van de twee
spreekkamers die in het nieuwe
pand zijn gecreëerd. In zijn handen houdt hij een rol behang
waarvan het design – een foto
van een gemetselde muur - goed
past bij het industriële uiterlijk
van de ruimte. Aan de betonnen plafonds hangen leidingen
en buizen, ten dele aan het oog

onttrokken door akoestische
platen. ‘Je ziet dat vaker bij winkels, let maar op’, zegt Anton.
‘Als er binnenkort tapijt ligt
dan scheelt het ook qua galm,’
zegt Arianne als ze aan komt
lopen met een kop thee voor
de verslaggeefster. Ze pakt de
behangrol van Anton over, terwijl hij een verfroller in een bak
lijm doopt en die aanbrengt op
de muur. ‘Ik weet eigenlijk niet
hoe breed zo’n baan is precies,’
zegt hij. ‘Hoeft niet, vertrouw op
je gevoel,’ antwoordt Arianne.’
‘Heb ik niet, gevoel,’ merkt Anton droogjes op. Ze schieten in
de lach en strijken het behang
strak. Voor deze klus hebben ze
zelfs hun trouwring afgedaan.
‘Hebben jullie nooit ruzie?’

Zo zijn er veel
kleine dingen te
doen naast alle
grote
vraagt de verslaggeefster vol
verwondering. Arianne schudt
haar hoofd. ‘We proberen het
wel eens, ruzie maken, maar
het lukt gewoon niet, wij zijn
hartstikke harmonieus.’
Ze wonen op IJburg waar de
hoofdlocatie van ViiA lang gevestigd was. De nieuwe locatie
is iets langer fietsen maar bevalt
haar zeer: ‘De Beukenweg
bruist, met al die winkels en
leuke eettenten in de buurt.’
Wat prettig is: de Beukenweg is

op loopafstand van werklocatie
Postoost aan de Wyttenbachstraat. Daarnaast is ViiA aan de
Beukenweg zichtbaar aanwezig
voor vrijwilligers en passanten.
Wel zal ViiA ook na de verhuizing naar de Beukenweg nog
één dagdeel per week spreekuur houden op IJburg.

Band
‘We zijn wel moe hoor,’zegt Isabel Sol, communicatieadviseur
bij ViiA, goedgemutst. Naast
het klussen ging het reguliere
bemiddelings- en regelwerk
van de ViiA medewerkers ook
gewoon door. Ze vervolgt: ‘Wat
heel leuk is om te merken:
samen een nieuw pand gereed
maken schept een band, ook
met de vrijwilligers.’ Onlangs
stortte Isabel zich op het
schoonmaken en het schilderen van het nieuwe onderkomen. Ze kreeg daarbij hulp
van een handige vrijwilliger.
Voor de inrichting dacht een
andere vrijwilliger, interieurstyliste Viola, actief mee. De
ecovriendelijke meubels zijn
deels vervaardigd van hergebruikt materiaal door vrijwilligers. Zo maken alle handen licht
werk. Isabel zal niet ontkennen
dat de verhuizing mede werd
ingegeven door budgetoverwegingen. Maar er is nog iets:
‘We zijn een kleine organisatie,
het is heel praktisch dat we nu
met ons allen bij elkaar in de
buurt zitten. Er komen hier ook
vaste werkplekken voor onze
vrijwilligers. We willen hen en
onze stagiairs een thuisgevoel
bezorgen.’ #

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

Kijk op viia.nl voor meer informatie en
andere vacatures of bel 020 495 22 50.
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De Muiderkerk zoekt nieuwe taal
Levensbeschouwingen in Oost deel 7
Tekst: Mirjam Ringer | Fotografie: Gerard Valentijn

Een kerk die relevant is en van belang voor alle mensen in Amsterdam. Dat wil Greteke de Vries, de nieuwe predikant van de
Muiderkerk. Want mensen blijven op zoek naar spiritualiteit.

dagochtend naar de kerk te komen.’

Oog voor elkaar
Veel mensen van nu omhelzen niet
meer het hele verhaal van het christendom. Ze zijn er ook vaak niet meer
in opgevoed en kennen de Bijbel
niet. Toch zoeken mensen wel naar
spiritualiteit. Het christelijke verhaal
is, volgens Greteke, helaas altijd nog
gekleurd door de cliché’s, maar er is
ook een ander verhaal te vertellen. Dat
is een klein verhaal over delen met
elkaar en de ander zien staan. Zo is
er eens per maand in de Muiderkerk
een maaltijd. Dat is geen maaltijd
met prachtig gedekte tafels. Bij deze
maaltijd zitten kwetsbare mensen van
binnen en buiten de kerk. Als glitter

‘Er gebeurt iets
met mensen als
ze in een kerk een
kaarsje kunnen
aansteken voor
een dierbare’
Predikant Greteke de Vries: ‘Zie een ander staan en deel met elkaar’

Predikant Greteke de Vries is nuchter
over de rol die haar Muiderkerk in
de samenleving moet vervullen. En
enthousiast over het toekomstperspectief. Maar het aantal mensen dat
de kerk steunt neemt toch nog steeds
af? Ze reageert als een mens van deze
tijd: ‘We moeten zoeken naar andere
verdienmodellen en dat hoeft niet
altijd negatief te zijn. Je kan het ook

als een hulpmiddel tot vernieuwing
zien. We moeten zoeken naar het gat
in de markt. Want wat hebben wij als
kerken nog steeds specifiek te bieden?
Dat is een rituele omgang met leven
en dood, en troost en aandacht voor
elkaar. Er gebeurt iets met mensen
als ze in een kerk een kaarsje kunnen
aansteken voor een dierbare, maar
daarvoor hoeven ze niet iedere zon-

en glamour de norm worden, is er
geen ruimte meer voor eenvoud. In
religieuze termen: al die verschillende
mensen bij elkaar die door God geliefd
zijn, daar moeten we oog voor houden.

Filosofie
Christenen moeten niet moreel superieur denken te zijn, maar samen weer
voelen dat ze als mens afhankelijk
zijn van elkaar. Geloven is niet meer
een aantal geloofsartikelen voor
waar houden, maar we moeten een

nieuwe taal zoeken om mensen aan te
spreken. Ook daarom gaat de Muiderkerk aan de slag met cursussen voor
volwassenen. De Vries verheugt zich
op de filosofiecursus: ‘We gaan teksten
lezen onder leiding van een filosoof.
De vraag is: hoe kom je de borrelpraat
voorbij en hoe zorg je ervoor dat je
een ander perspectief op de maatschappij ontwikkelt?’ Zelf gaat ze een
bijbelcursus geven en een cursus over
eigentijds denken over God.

Christenen en moslims
Een lastig punt waar Greteke de Vries
in haar werk op stuit is dat er christelijke vluchtelingen uit moslimlanden
komen die daar erg slecht behandeld
zijn. Zij zijn niet uit op vriendschappelijke banden met de moslims hier. En
dat terwijl veel mensen, ook in Oost,
juist steeds meer contact met mensen
uit verschillende gemeenschappen
willen opbouwen. Kortom, er liggen
heel wat uitdagingen voor een kerk
die relevant wil blijven en van belang
voor de mensen in Amsterdam. #
Meer info: www.muiderkerk.nl.

De Muiderkerk werd in 1892 ingewijd. Er was ruimte voor duizend
mensen. De kerkzaal brandde af
in 1989. Enkele jaren later werd
er een nieuwe, kleinere ruimte
gebouwd. De toren bleef gespaard
en daar is nu ruimte voor een aantal kantoren. Op zondagochtend
komen er 60 tot 80 mensen naar
de kerk die stevig samenwerkt
met de Elthetogemeente in de
Indische buurt en de Binnenwaai
op IJburg.

Buurt helpt vluchtelingen op weg
Tekst: Jan Molenaar | Fotografie: Dineke Rizzoli

gaat spontaan van vakantie naar eten
en vervolgens naar doktersbezoek. Ook
hier wordt weer heel even spontaan een
rollenspel gespeeld tussen dokter en patiënt. Inez leidt het gesprek enthousiast
en zorgt dat iedereen aan de beurt komt.

HOOST aan de Mauritskade was de eerste buurtopvang voor
vluchtelingen. Een jaar geleden ging BOOST van start in de lege
school aan de Ringdijk. Omdat die school nu gesloopt wordt
verhuisde BOOST kort geleden van daar naar het voormalige
buurtcentrum Transvaal in de Danie Theronstraat.
‘Wat!!! Eet jij 1 kilo vis met twee personen?? Laat je buik eens zien!’ Dit is
geen uitspraak van een Amsterdamse
recht-voor-zijn-raap-diëtist, ik hoor het in
het taalcafé bij BOOST. De Nederlandse
gespreksleider Inez toont haar verbazing
over de hoeveelheid vis die haar Iraanse
tafelgenoten zeggen te kunnen consumeren.
Toen het initiatief HOOST startte op de
Mauritskade werd zowel huisvesting
als dagopvang met velerlei activiteiten
geboden. Op de Ringdijk woonde nog een
enkeling. Nu is BOOST in het voormalige buurtcentrum Transvaal open van
maandag tot en met vrijdag van 10 tot 17
uur, en op dinsdag tot 20 uur. Een groot
aantal activiteiten wordt er georganiseerd: vrijwillige buurtbewoners helpen
vluchtelingen op weg.
Er valt Nederlands, Arabisch en Engels te
leren en men kan in het Centrum buurtbewoners ontmoeten. Nieuwkomers
kunnen terecht voor zaken als fietsles,

huiswerkbegeleiding, literaire avonden,
koffie, warme maaltijden. Ik woon de
taalles, het taaltheater en het taalcafé bij.
Ook voetbal ik mee op dinsdagavond.

Taalles
De taallessen zijn praktisch en helpen
cursisten overleven op straat. Docent
Tim heeft plastic boodschappen bij zich
en staat stil bij vragen als: wat is zoet?
Wat is zuur? Wat is bitter? Het vieze, geschrokken gezicht van een cursist maakt
de anderen duidelijk wat bitter is.
We praten tijdens deze stormachtige dag
over de seizoenen en dan met name de
herfst. Ook weer een woord dat voor
sommigen niet makkelijk uit te spreken
is. De vrijwilligers hebben een binnen
BOOST zelf ontwikkelde methode als
leidraad. Er zijn zeven groepen waarvan
er één een inburgeringsgroep is.

Taaltheater
Bij het taaltheater hebben twee vrijwil-

Bruisend

De taal leren aan de keukentafel

ligers met een theater/zang achtergrond
de leiding. De deelnemers spelen een
rollenspel waarbij ze opdrachten krijgen.
Zo is iemand moeder, een ander zoon en
weer een ander dochter. De zoon moet
de vader helpen. De dochter ook, maar
zij wil niet. De deelnemers moeten zelf
bedenken hoe ze dit gaan zeggen, maar
krijgen hierbij wel hulp. Aan het eind
van de bijeenkomst vraagt een cursist
of ze de tekst ook uitgeschreven kunnen
krijgen. Ik hoop niet dat het taaltheater
nu wordt tot het oplezen van de teksten
want het improvisatiekarakter maakt het
juist zo leuk.

Taalcafé
Bij het taalcafé zitten de deelnemers
aan verschillende tafels en zijn ze een
beetje ingedeeld op niveau. Het gesprek

Bij BOOST doen veel buurtbewoners met
zichtbaar plezier vele uren vrijwilligerswerk. En niet alleen buurtbewoners. Ik
sprak zelfs iemand uit Ouderkerk die
enthousiast was geraakt door de verhalen van haar dochter die bij BOOST stage
liep. Inmiddels doet zij ook huiswerkbegeleiding.
Blijkbaar is er een grote betrokkenheid
bij onze medemensen die zijn gevlucht
voor oorlog en geweld. Bewoners kunnen misschien wel beter dan de overheid
inspelen op de behoeftes van deze groep.
Dat hiernaast meteen de onderlinge
saamhorigheid wordt versterkt is een
zeer prettig bijkomstig effect. Zeker in
een tijd dat het ene na het andere buurthuis gesloten wordt, is het prachtig om
een bruisend centrum in Oost te hebben
waar buurtbewoners en nieuwkomers
elkaar ontmoeten. #
Meer info: www.boostamsterdam.nl
Open dag op zondag 12 november.
Maar ook op andere dagen kun je langs
komen.
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De Akropolistoren: het begin van
een lange weg naar resultaat
Tekst en fotografie: Ouderen Advies Raad Oost

Een terugkerend thema in onze OAR is het wonen van ouderen. Wat willen
wij? Bij elkaar wonen in een complex of verspreid in een buurt met voorzieningen, zo lang mogelijk zelfstandig of een ‘tussenvorm’? Duidelijk is, dat
niet iedereen hetzelfde wil.
We vinden dat de eigen keuze
en de daarbij behorende omstandigheden gerespecteerd
moeten worden. Daarom
ondersteunen wij in principe
al jaren nieuwbouwplannen
van wooncomplexen voor
ouderen. Twaalf jaar geleden,
gingen we ‘dus’ mee met een
excursie naar Rotterdam,
waar al meer dan twintig
Akropolis-complexen stonden. Dat zijn wooncomplexen
waarin ouderen zelfstandig
wonen, maar wel met voorzieningen zoals een restaurant, met een zorgorganisatie
(Humanitas) die desgevraagd
zorg verleent en met (culturele) activiteiten die door de
bewoners, wellicht samen met
andere buurtbewoners, georganiseerd worden. Ons idee
was, om net als in Rotterdam
te streven naar wooncomplexen voor ouderen, die aan
een tolerante, humanistische
samenleving willen meedoen
en die ongeacht het inkomen
toegankelijk zijn.

Botsende belangen
We maakten plannen en
gingen praten met enige Amsterdamse woningcorporaties.
Ons stadsdeelbestuur en een
voorganger van Stadgenoot
kwamen met een plan om bij
het Amstelstation een Akropoliscomplex te gaan bouwen.
De Van der Kunbuurt zou worden afgebroken en zodoende
zou er ruimte komen voor
onze dromen. De OAR kwam
toen tegenover de buurtbewo-

De aankoop van dit pand ging
niet door, maar er was contact
met de Alliantie gelegd en
wellicht heeft dat er toe geleid,
dat in 2014 op de jaarvergadering van de VAA er een aanbod van die woningcorporatie
was voor de bouw van een
toren met 86 huurwoningen
op het Zeeburgereiland. En
zo ontstond er in maart 2014
een nieuwe situatie: op het
uiterste puntje van Oost kwam
het eerste Akropoliscomplex
van Amsterdam!

Vergadertijgers
Toen: vreugde over het plan. Nu: ze wonen hier!

ners te staan (die de afbraakplannen terecht niet accepteerden) en de OAR heeft toen
plechtig besloten om ‘nooit
meer’ mee te doen aan voorstellen waarbij bewoners of
gebruikers van terreinen betrokken zijn, zonder hen eerst
te raadplegen. Het plan is
trouwens, mede op ons advies,
in de stadsdeelraad weggestemd. De OAR heeft een jaar
later een plan voor ouderenhuisvesting op sportterreinen
afgewezen, na gesprekken met
betrokkenen.
En toen kwam de crisis. De
woningbouwcorporaties hadden geen interesse meer in
onze plannen en ons plan om

Ekodis Natuurvoeding
Beukenplein 73, 1092 BB Amsterdam
020 6946327

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

aan de Amstel naast de nieuwbouw van het Amsterdamse
Waternetbedrijf een Akropolis te bouwen werd door de
gemeenteraad afgewezen. Aan
commerciële woningbouw
werd meer verdiend.

Nieuwe kansen
Inmiddels was de Vereniging
Akropolis Amsterdam opgericht. In het eerste bestuur
van de VAA, in 2008, zaten
drie OAR-ers: Bertie van
Gelder, JanWillem van der
Raad en Saar Boerlage. Het
VAA-bestuur deed pogingen
om zelfbouw, gefinancierd
door pensioenfondsen of een
beheerder daarvan (AMVEST)
van de grond te krijgen. De
kansen op succes waren
wisselend, maar uiteindelijk
ging ook het idee om samen
met Amvest en Vomar het te
dure pand in het begin van de
Czaar Peterstraat te gaan realiseren niet door. Het contact
met Amvest had overigens wel
geleid tot het maken van een
mooie brochure met daarin
getekende woonconcepten.
Het VAA-bestuur deed haar
best, maar na enige jaren
werd er binnen het bestuur
gesproken over opheffing van
de vereniging. Gelukkig zagen
anderen nieuwe kansen: er
kwamen steeds meer leegstaande panden op de markt
die wellicht omgebouwd
konden worden tot een Akropolis. Zo is er in zomer 2013
een poging gedaan om het te
koop zijnde pand (Tabitha) op
de hoek van Ceintuurbaan/
Amsteldijk voor Akropolis
te bemachtigen. Samen met
de aanleunwoningen van dit
pand (die in eigendom zijn
van de Alliantie) zou dat een
Akropolis kunnen worden.

In de zomer van 2014 werkte
de OAR-Oost flink mee aan het
opzetten van een enthousiaste
groep ‘kwartiermakers’.
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Op 28 juni 2017 was er een
bescheiden feestje in de toren.
Dini Eekhuis tekende toen namens de coöperatie het onderhandelingsresultaat dat tussen
de coöperatie en de directie
van de Alliantie tot stand was
gekomen. Deze Samenwerkings-OvereenKomst (SOK)
moet nog voorzien worden
van bijlagen en ja, zo zijn er
nog veel klussen te doen, maar
de sfeer is goed, de woningen
zijn prima en het uitzicht is
op sommige plaatsen riant.
De bewoners wennen al aan
elkaar en er is nu ook een officiële ledenraad. De verkiezing
van een nieuw bestuur en het
houden van de eerste algemene ledenvergadering staan op
het programma, maar wellicht
belangrijker is, dat allerlei
activiteiten op gang komen.

Pionieren in regen
Zo werd er op 14 oktober
gewandeld naar Durgerdam
en er zijn ook bewoners, die
samen met Dynamo en andere
bewoners van het Zeeburgereiland een zeer geslaagde
‘buurtbrunch’ op ons terras
organiseerden. En ja, er zijn
ook problemen. Zoals diefstal
uit de garage, huisdeuren met
sloten die niet werken, kapotte
liften etc. En ook het pionieren is niet altijd prettig als het
regent. De tram/bushalte is
ongeveer een kwartier lopen
verwijderd van onze voordeur, en de boodschappen
moeten van ver worden aangesleept. Aan dit soort

En ja, er zijn nog veel klussen
te doen, maar de sfeer is goed,
de woningen prima en het
uitzicht is riant
Er werd voldaan aan de eis
van de Alliantie om zo’n 40
serieuze gegadigden op een
lijst te krijgen en daarna ging
daadwerkelijk de bouw van
de 14 verdiepingen hoge toren
van start. Met de toekomstige
verhuurder werd geregeld
overlegd, de kwartiermakers
werden vergadertijgers. Een
belangrijke beslissing was
de inzet om te streven naar
een vorm van huurderscoöperatie. Het overleg met de
woordvoerder van de directie
verliep goed, maar toen de
directie van de Alliantie een
geheel nieuwe samenstelling kreeg en de onderlinge
samenwerking in de groep
kwartiermakers verslechterde, was er sprake van onnodig
tijdverlies. Het is eigenlijk een
wonder dat alles nog goed
gekomen is. Toen de toren
nagenoeg klaar was hadden
de kwartiermakers de eensgezindheid hersteld. Het in
maart 2017 gekozen voorlopige bestuur en de voorlopige
ledenraad besloten de toekomstige huurders te verenigen in
een bewonerscoöperatie met
een vrij bescheiden takenpakket en dus ook budget. En, toevallig of niet, nog steeds is de
OAR-Oost er nauw bij betrokken: twee van de drie huidige
bestuursleden zijn daar actief
lid van.

zaken gaan we iets doen. We
proberen gezamenlijk boodschappen te gaan doen op de
Dappermarkt en het GVB gaan
we met goede argumenten tot
een (tijdelijke) extra bushalte
verleiden. Met de Alliantie
wordt vaak overlegd waarbij
de SOK in veel gevallen een
goede leidraad blijkt te zijn.
Er zijn daarnaast ook wel
slepende kwesties. Zo is er,
ondanks herhaalde verzoeken
nog steeds geen voorschot betaald, terwijl de coöperatie wel
al sinds 28 juni verscheidene
beheertaken uitvoert. Maar
ondanks al die problemen en
probleempjes kan nu, nadat
zo’n ¾ van de huurders de
verhuizing achter de rug heeft,
met overtuiging gezegd worden: het gaat goed. De bewoners mogen naast de Alliantie,
de gemeente en de VAA ook de
OAR-Oost wel dankbaar zijn
voor hun jarenlange inzet.
Deze 86 woningen, waarvan
de helft in de sociale sector
zit en de andere helft een
huur heeft tot 900 euro per
maand, zijn een druppel op
een gloeiende plaat. De OAR
wil zich blijven inzetten voor
betaalbare goede woningen
voor ouderen. Welke woningbouwvereniging gaat er nu
een tweede Akropolistoren
bouwen? #
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Een dagje voorschool
Bij het binnenkomen van de kinderen en hun ouders gaan pedagogisch
medewerksters Caja van Duykeren en Inge van de Wal van voorschool Ot en
Sien op ooghoogte van de kinderen zitten. Ieder kind en iedere ouder wordt
uitgebreid verwelkomd. ‘Fijn dat je er bent’.

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

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

Beter voorbereid

Op de voorscholen van Dynamo gaan spelen en leren hand
in hand. Als het tijd is voor de
ouders om te vertrekken, luidt
een meisje de bel, zwaaien de
peuters naar hun ouders en
gaan ze in de kring zitten voor
het namenspel. Inge laat een
foto zien van een kind uit de
groep en vraagt: ‘Wie is dit?’
‘Dit is Aya,’ antwoorden de kinderen. ‘Aya, ben je er?’ vraagt
Inge. ‘Ja, ik ben hier,’ zegt Aya.

Zelf ontdekken
‘Het is belangrijk voor kinderen om te kunnen zeggen dat
ze er zijn,’ vertelt Caja. ‘Ook
het in een groep zijn, elkaar
helpen en om hulp vragen
is goed voor hun emotionele
ontwikkeling.’ Voor de kinderen is het een leuk spelletje. De
pedagogisch medewerksters
denken er bewust over na hoe

te doen werkt beter dan alles
maar voor een kind te doen.
Ze vinden het ook leuk. We
horen vaak van leerkrachten
uit groep 1 dat kinderen die op
onze voorschool zijn geweest
alles makkelijker oppakken,
van in de kring zitten tot samen spelen.’

ze de peuters op een speelse
manier kunnen helpen om
dingen te leren, zoals nieuwe
woorden.
Als de kinderen buiten spelen,
mogen ze zelf bellen blazen.

‘Bellen kunnen blazen is goed
voor de motoriek, het leren
bewegen,’ vertelt Caja, die al 24
jaar met kinderen werkt. ‘Kinderen het vertrouwen geven
om dingen zelf te ontdekken en

Bij voorschool Pippeloentje
zijn de kinderen aan het schilderen. Een meisje komt op het
idee om haar nagels te lakken
met verf. Dat vinden anderen
ook een goed idee. ‘Ze leren
vooral heel veel van elkaar,’
zegt pedagogisch medewerkster Jantine van Ginkel. ‘Ik
maak een kunstwerk,’ zegt Angel enthousiast. ‘Zie je dat? Met
groen, blauw en paars.’ Jantine
vertelt dat ze elke dag weer
versteld staat van wat de kinderen bedenken en hoe leuk ze
zijn. Haar collega Zeynep Koc:
‘Het is zo mooi om de groei van
de kinderen te zien, hoe ze hier
binnenkomen en hoe ze met
veel meer vertrouwen naar de
basisschool gaan.’ #
Interesse in onze voorscholen?
www.dynamopeuters.nl

Zorg jij voor een dierbare?

de belastingdienst en het aanvragen van andere financiële
voorzieningen. Overzicht in
budget geeft rust.

een mantelzorger genoemd
en hier komt veel bij kijken.
Neem bijvoorbeeld de zorg
voor je partner die lijdt aan
Alzheimer of een lichamelijke
of geestelijke beperking heeft.
De persoon die je verzorgt verandert. Dit kan heel ingrijpend
zijn. Ook hier wordt uitgebreid
aandacht aan besteed. #

En wat betekent ‘de zorg’ voor
jou? Iemand die intensief
zorgt voor een dierbare wordt

De ABZ-cursus is kosteloos
voor mantelzorgers die wonen
of voor iemand zorgen in

Een familielid heeft steeds meer zorg nodig. Hoe ga je hiermee
om? Dynamo traint bewoners die intensief zorgen voor iemand.
Welke regelingen en voorzieningen kan je inzetten? Hoe
organiseer je de administratie? En hoe zorg je goed voor jezelf?
Deze vragen en meer komen aan bod bij de ABZ-cursus.
‘Er zijn enorm veel mogelijkheden om de zorg slimmer te
organiseren!’ aldus trainster
Gaby Terlingen. ABZ staat
voor Administratie, Budget
en Zorg. Een overzichtelijke
administratie helpt bij het
berekenen van voordelen bij

Amsterdam Oost.
Interesse? Op vrijdag 17
november (9.00-12.00 uur)
start de volgende cursusgroep.
Voor meer informatie en
aanmelding kunt u contact
opnemen met
Gaby Terlingen via 06-194
566 99 / gterlingen@dynamoamsterdam.nl
of Maria Zeestraten 020462 03 20 / mzeestraten@
dynamo-amsterdam.nl

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

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

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

Welzijn op recept
Dat de dokter niet de enige Amsterdammer is die recepten uitdeelt, blijkt uit
Dynamo’s project Welzijn op recept. De deelnemers aan Welzijn op recept
knappen zichtbaar op van beweging, contact met andere Amsterdammers en
activiteiten die bij ze passen.
Welzijn op recept (WOR) is een
aanbod van diensten en activiteiten voor Amsterdammers
met psychosociale klachten.
Fatiha Errafay, participatiemedewerker bij Dynamo, vertelt
dat Amsterdammers vaak
met allerlei psychosomatische
klachten naar de huisarts
komen. ‘Vaak is er geen medische oorzaak en zijn zij meer
gebaat bij het versterken van
hun welzijn en gezondheid
door een verwijzing naar een
welzijnsarrangement in de
wijk. Het gaat dan om verwijzing om te sporten, aanhaken
bij ontmoetingsactiviteiten om
een sociaal netwerk te krijgen,
creatieve activiteiten, eetgroepen of vrijwilligerswerk. Zo
kunnen ze actief hun welzijn
en gezondheid verbeteren.’

Spreekuur
In het gezondheidscentrum
SAG Haveneiland op IJburg

werken huisartsen samen
met andere zorgverleners.
Fatiha: ‘Sinds 1 maart is er
een apart Welzijn op receptspreekuur bij de huisartsen
zelf. De zichtbaarheid van de
welzijnscoach maakt dat we
elkaar sneller kunnen vinden
en betere overdracht kunnen
doen. Dit bevordert de samenwerking en brengt mensen
op het idee om activiteiten te
gaan doen, waardoor ze zich
beter in hun vel voelen.’

Wandelen en praatje
Naast het spreekuur is er een
apart WOR maatjesproject
opgezet met ViiA IJburg. Deze
maatjes worden gekoppeld
aan Amsterdammers die extra
ondersteuning nodig hebben of drempels ervaren om
ergens heen te gaan. In de
activiteiten is er keuze tussen
allerlei ontmoetings- en beweegactiviteiten. ‘Ook is er op

de maandagmiddag een wandelgroep,’ vertelt Fatiha. Een
vrijwilligster zorgt voor een
warm onthaal. Zo is het gezond bewegen gekoppeld aan
gezelligheid en een luisterend
oor, welzijn in beweging.’

Stappen
Fatiha vertelt over een klant
die sinds kort op IJburg woont
en wier vader onlangs is
overleden. ‘Zij heeft door de
rouw veel spanningsklachten
en slaapt slecht, waardoor

ze neerslachtig wordt. Bij de
verwijzing hebben we veel
gesproken over wat zij nodig
heeft om weer energie te krijgen. Sinds kort loopt ze wekelijks mee met de wandelgroep
en heeft veel gesprekken met
de wandelvrijwilligster die tijdens de wandelclub zorgt voor
aansluiting en het bevorderen
van contact in de groep. De
vrouw heeft nu ook met andere deelneemsters contact en
er wordt heel wat afgelachen.
Ze staat iedere week als eerste
op het meeting point.’ #
Meer info:
• Renate van Hulten,
06-164 113 02,
rhulten@dynamo-amsterdam.nl voor bewoners uit
Oud-Oost
• Eva van Hoegee,
06-194 706 08,
ehoegee@dynamo-amsterdam.nl voor bewoners uit
Watergraafsmeer
• Fatiha Errafay,
06-190 743 58,
ferrafay@dynamo-amsterdam.nl
& Marjolein Lucken,
06-269 652 41,
mlucken@dynamo-amsterdam.nl voor bewoners uit
IJburg

22 Advies

#DWARS

DWARS DOOR DE BUURT

Nummer 196

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.

Airbnb in Oost: wat zijn de regels?
Tekst: Pricilla van der Velden
Tegenwoordig kan je haast niet meer om Airbnb heen als het gaat om het huren/verhuren van
een woning. Bewoners in Amsterdam-Oost komen regelmatig in aanraking met toeristen die een
woning hebben gehuurd via Airbnb.
Door de toename van het toerisme in Amsterdam worden
niet alleen in de vakantieperiodes woningen verhuurd,
maar ook buiten deze periodes om. Amsterdam is zeer in
trek bij toeristen. AmsterdamOost is relatief goedkoper
dan het centrum, waardoor
toeristen graag uitwijken naar
dit stadsdeel. Bovendien is het
centrum goed te bereiken vanuit Amsterdam-Oost. Ideaal
voor toeristen, maar niet altijd
voor omwonenden. Dit blijkt
uit het toenemend aantal meldingen van overlast.

Feiten
Airbnb is populair onder toeristen aangezien er voor een
scherpe prijs unieke woningen
kunnen worden aangeboden.
Airbnb verhuurt momenteel
in meer dan 65.000 steden en
191 landen en telt momenteel
meer dan 200.000.000 gasten.

Daarnaast is het ook populair,
omdat het een makkelijke manier is om wat bij te verdienen
indien je ruimte over hebt om
te verhuren. Op de website
www.airbnb.nl wordt het
aanbod van accommodaties
weergeven.

Invloed op Oost
Door het stijgende aantal
toeristen in Amsterdam
verblijven er veel toeristen
ook in Oost. Door de komst
van Airbnb zijn toeristen niet
meer enkel afhankelijk van
hotels. Buurtbewoners is het
niet ontgaan dat er woningen voor korte duur worden
verhuurd aan toeristen.
Het afgelopen jaar kwamen
hierover bij de gemeente, HJS
en Wijksteunpunt Wonen
(tegenwoordig Woon!) diverse
vragen en overlastmeldingen van buurtbewoners in
Amsterdam-Oost binnen. De

Gratis beheerprogramma
voor kleine VvE’s
!WOON biedt, naast dienstverlening aan huurders, ook hulp
en advies aan eigenaar-bewoners. Sinds begin oktober kunnen kleine VvE’s (tot 10 appartementsrechten) gratis gebruik
maken van het nieuwe online beheerprogramma van !WOON,
waarmee zij zelf efficiënt en relatief eenvoudig de boekhouding en het beheer van de VvE online kunnen regelen. [intro]
In de gemeente Amsterdam
is ongeveer driekwart van de
VvE’s klein. Voor deze kleine
VvE’s is het inhuren van een
professionele beheerder vaak
een kostbare aangelegenheid.
Hierdoor zijn zij aangewezen
op zichzelf. Het hoofd boven
water houden binnen het
oerwoud van regels is moeilijk. Met het online beheerprogramma bieden wij deze VvE’s
een helpende hand.
VvE’s beheren zelf via dit programma de financiën - zowel
de begroting als de jaarrekening -, berekenen zelf de
maandelijkse bijdrage van de
leden en kunnen aanmaningen
sturen als er betalingsachterstanden ontstaan. Daarnaast
kunnen VvE’s zelf aan de hand
van het MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) een MeerJarenOnderhoudsBegroting
(MJOB) maken. Daarbij wordt

uitgerekend hoeveel er jaarlijks gespaard moet worden.
Ook de algemene ledenvergadering komt aan bod: het
systeem kan uitnodigingen
versturen, beheert de agenda
en biedt de mogelijkheid om
notulen te maken. Kortom, alles wat u nodig heeft voor een
georganiseerde en actieve VvE.
Het programma is zoals gezegd gratis voor kleine VvE’s
in Amsterdam. Woont u in
een grote VvE (10 of meer appartementsrechten) of buiten
Amsterdam, dan kunt u tegen
een vergoeding van dit programma gebruik maken via
VVEGemak. #
Heeft u vragen over het
programma of wilt u uw VvE
aanmelden? Kijk dan op www.
wooninfo.nl. Hier vindt u ook
het aanbod gratis VvE-voorlichtingen van !WOON.

overlast waar het over gaat
is met name geluidsoverlast
(zie ook onze vorige column
die ging over overlast door
terrassen).

Overeenkomst
Vanaf 1 januari 2017 werkt de
gemeente Amsterdam samen
met Airbnb op basis van een
samenwerkingsovereenkomst.
Het doel van de overeenkomst
is het bestrijden van illegale
woningverhuur aan toeristen
(dat is dus iets anders dan kamerverhuur, want dat is iets
anders en daarvoor gelden onderstaande regels NIET).
Om overlast tegen te gaan zijn
er nieuwe maatregelen getroffen, namelijk:
• Een meldplicht sinds
1 oktober 2017;
• De aangeboden woning is officieel bestemd voor wonen;
• U moet zelf in de woning
wonen;

• U mag een woning alleen
incidenteel verhuren met
een maximum van 60 overnachtingen;
• Er mogen maximaal 4 personen verblijven in één woning;
• U moet belasting betalen
(toeristenbelasting of inkomstenbelasting);
• U heeft toestemming nodig
van de verhuurder of VVE;
• Uw woning moet brandveilig
zijn;
• Uw gasten mogen geen overlast veroorzaken voor omwonenden.

Meldplicht
Per 1 oktober 2017 moeten
bewoners van Amsterdam
die een woning verhuren dit
melden bij de gemeente. De
meldplicht dient als wapen
tegen de illegale hotels en
beperkt het aantal woningen
dat langer dan 60 dagen wordt

verhuurd. Op verzoek van de
gemeenteraad is het vastgelegd
in de Huisvestingsverordening.
Als de woning niet wordt aangemeld bij de gemeente levert
dat een boete van 6.000 euro
op. Als bijvoorbeeld de termijn
van 60 dagen wordt overschreden kan dit bedrag oplopen tot
een boete van 20.500 euro.

Informatie
U kunt bij Het Juridisch
Spreekuur terecht voor
informatie over uw rechten
en plichten in het algemeen,
maar ook met betrekking tot
het huren/verhuren van uw
woning via Airbnb en/of als
u overlast ervaart door een
vorm van Airbnb-verhuur.
U kunt daarvoor terecht op
een van onze inloopspreekuren op de nieuwe locatie
aan de Sumatrastraat 314 te
Amsterdam. #

BOOT-Oost/HJS: Sumatrastraat 314, 1095 HV Amsterdam
inloopspreekuren: di. t/m do. van 13:00-17:00 uur
telefoon: 06 - 111 800 58
algemeen telefoonnummer HJS: 06 - 211 588 82
telefonisch bereikbaar van ma-do van 09:00-17:00 uur
website HJS: www.hva.nl/hetjuridischspreekuur

Spreekuur
!WOON Oost heeft diverse
spreekuren.
Op maandagochtend tussen
9.30 en 11 uur houden wij
inloopspreekuur op IJburg bij
het gezondheidscentrum SAG,
IJburglaan 727.
Op maandagavond tussen
18.30 en 20 uur en op woensdagochtend tussen 9 en 12 is
er inloopspreekuur aan de 2e
Boerhaavestraat 46. Op deze
spreekuren kunt u terecht
met al uw vragen over wonen,
huren, en de VvE.

Kom
ooknaar
naar de
Amsterdamse
Kom
Villa
Bewust!
demonstratiewoning over
Energiezuinig, Gezond, Veilig en
Zorgeloos wonen.

Op woensdag tussen 14 en
16.30 en op vrijdag tussen 10
en 13 is er spreekuur Woningnet, waarbij vrijwilligers
u kunnen helpen bij het
reageren op woningen als u
dat zelf lastig vindt.
Hiervoor is het wel nodig een
afspraak te maken. Dat kan
op 020-523 01 50. #

Bewoners(-groepen) zijn
van harte welkom voor een
workshop, informatiebijeenkomst of interactieve rondleiding. Er zijn geen kosten
Hier worden middels inaan verbonden.
teractieve rondleidingen,
Aanmelden kan via oost@
workshops en informatiebijvillabewust.nl. Voor meer
eenkomsten bewoners geïnHulp formeerd
bij woningisolatie
informatie, zie onze website:
worden over en
hoesimpele
je
met kleine gedragsveranderin‘doe het
zelf’ oplossingen voor in www.villabewust.nl.
gen en simpele aanpassingen
Wij hopen u binnenkort een
huis. veiliger, gezonder, zorgeloos
keer te kunnen verwelkomen
en energiezuiniger kunt
in VillaBewust! #
wonen.
Villa Bewust is een pop-up
demonstratiewoning aan de
v.d. Vijverstraat 16-H.

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

Strijdliederen
Heeft u wel eens de behoefte om luid te
zingen, voorop te willen gaan in de strijd
tegen het onrecht? Dan heeft u de mogelijkheid om dat samen te doen in Sociaal
Centrum Nieuwland, Pieter Nieuwlandstraat 93. Op dinsdagavond om de week
(oneven weken) zingen we tussen 20 en
22 uur traditionele strijdliederen, zoals
Bella Ciao, Voorwaarts, A las Barricadas,
Bandiera Rossa, etc. Meedoen is gratis.
Zie ook: www.facebook.com/
Nieuwland.cc.
Vrouwenkoor
Hou je van Balkan- en zigeunermuziek
of liederen uit Oost-Europa? Lijkt het je
leuk om te zingen in een vrouwenkoor?
Meld je dan aan bij Balkan Vrouwenkoor
Amsterdam, een ambitieus en gezellig
koor o.l.v. Julia Scepanovic. Meer info:
www.balkanvrouwenkoor.nl. Mail naar
info@balkanvrouwenkoor.nl of bel
06 - 306 365 09.
Leesbegeleider
Ben jij een boekenwurm en lijkt het je
mooi om je in te zetten voor anderen
door een samenleesgroep te begeleiden?
Meld je dan als vrijwilliger bij een
pioniersproject van de Culturele Apotheek! Lees veel meer over dit project op
www.cultureleapotheek.nl.

Interesse? Stuur een mail naar vraag@
cultureleapotheek.nl en wij nemen
contact met je op.
Aangeboden
Originele vintage letterbak (letterkast);
uniek exemplaar, staand, hangend en
liggend te gebruiken; afmetingen 60 cm
hoog, 66 cm breed, 4 cm dik;
vraagprijs e 40,-.
Mail mihando@xs4all.nl of bel/sms
06 - 181 170 76.
SamenSpraak
Wil je vrijwilligerswerk doen en zelf bepalen wanneer? Ben je nieuwsgierig naar
andere culturen? Wil je ongeveer 1,5 uur
per week vrijmaken? Word dan taalcoach
en maak een anderstalige blij!
Bel of mail voor een afspraak: 020 463 51 41 (ma, di, wo 9.30-11.30 uur),
samenspraak@wijkopbouworgaanoost.nl.
Meer info: www.samenspraakoost.nl.
Digimaatjesproject
Wij zijn dringend op zoek naar vrijwilligers die op ma. van 14-16 uur en/of op
do. van 9.30-11.30 uur in een Buurtpunt
(Landbouwstraat) vragen van buurtbewoners willen beantwoorden. Het gaat daarbij om computer gerelateerde vragen als:
hulp bij het internetbankieren, reageren
op Woningnet, het kiezen van een nieuwe
energiemaatschappij, het aanvragen
van een DigiD of het wijzigen en aanvragen van gegevens bij bv Mijntoeslagen.nl,
etc.
Interesse? Bel of mail Jennyfer Ons: 06346 593 21, jons@dynamo-amsterdam.nl.
SeniorenStudent
Jong + Oud = Goud: Stichting SeniorenStudent heeft nieuwe plaatsen beschikbaar
voor senioren die graag aan een studentvrijwilliger willen worden gekoppeld! Voor
aanmelden en meer info ga naar: www.
stichtingseniorenstudent.nl.
Bridge
In de parochiezaal van de Hofkerk spelen
wij elke woensdagmiddag serieus bridge
met een knipoog. We hebben plaats voor
spelers die bekend zijn met het spel.
U kunt informeren bij Miep Cornelisse
telefoon 020 6680473of woensdag vanaf
12.30 uur bij de Hofkerk Linnaeus hof 94
te Amsterdam.

Een berg post
Tekst: Maria Zeestraten
Mevrouw Z. krijgt regelmatig brieven in haar brievenbus. Na
opening van de post legt ze de brief in een lade. Nu de lade te
vol is doet ze de post in een plastic zak. Maar mevrouw Z gooit
ook brieven weg, omdat ze denkt ‘als het al betaald is, dan
hoef ik het toch niet meer te bewaren’.
Mw Z las in de buurtkrant
over diverse regelingen waar
ze met haar lage inkomen een
vergoeding voor zou kunnen
krijgen. Ze ging op het buurtpuntspreekuur langs om te
vragen of ze daar ook voor in
aanmerking kon komen. Zij
kreeg een lijstje mee van de
diverse papieren die hiervoor
nodig waren om het aanvraagformulier in te vullen.
Eenmaal thuisgekomen dacht
ze dat het beter was om alles
mee te nemen. Dus ze leegde
de lade met brieven in een
boodschappentas en nam
ook de plastic zak mee. Terug
op het buurtpuntspreekuur
vertelde de hulpverlener dat
er met al die enveloppen geen
beginnen aan was. Ze moest
haar papieren eerst sorteren,
anders kon het aanvraagformulier niet ingevuld worden.
Gelukkig kon ze daar op hetzelfde spreekuur hulp krijgen
bij het sorteren van haar post.
Samen met de vrijwilliger
haalde ze alle brieven uit de
enveloppen, legde soort bij
soort en maakte er gaatjes
in. Ze kreeg een ordner en

tabbladen zodat alle papieren
netjes in de map werden opgeborgen. Toen alles netjes in
de map zat, kon de aanvraag
voor de vergoeding worden
ingevuld door de hulpverlener.
Deze zag ook direct dat
mevrouw Z. wellicht voor
kwijtschelding van belastingen in aanmerking zou kunnen komen. Daarvoor werd
een nieuwe afspraak gemaakt.
Ze hoefde de volgende keer
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alleen maar haar gesorteerde
map mee te nemen.
Mevrouw Z ging opgelucht
naar haar huis met een gesorteerde map en een nieuwe
afspraak voor meer voorzieningen. En voortaan zou ze
vaker langs gaan om de boel
op orde te houden.
Medewerkers van Dynamo
komen vaker tegen dat mensen vergoedingen of voorzieningen mislopen omdat
hun papieren niet op orde
zijn. Heeft u ook moeite met
het lezen van uw post en het
overzichtelijk opbergen van
alle brieven die u ontvangt? U
kunt hiervoor hulp krijgen op
meerdere locaties bij Dynamo.
Zie voor die locaties, hun
adressen en de spreekuurtijden de Agenda op pagina 21
van deze Dwars. #

Op Avontuur met Roberta
Na het succes van De avond van Roberta in 2016 zal dichteres/
componiste Roberta Runtentans (alias Nienke Dekker) in
‘Op Avontuur met Roberta’ opnieuw een bijzonder programma
presenteren.
Het wordt een spannende ‘crossover’-avond, waarop hedendaagse
composities, ver-geten composities, gamelanmuziek, Javaanse
dans, blues en jazz te horen, dan wel te zien zullen zijn. M.m.v.
Asa Olsson - zang, Stefanie Liedtke - fagot, Nelly Koetsier - piano en
Nienke Dekker - klarinet, tenorsax. #
Vrijdag 1 dec. Aanvang: 20.15u. Theater Oostblok. Entree e 10,Reserveringen: info@nino-kunstservice.nl

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

Post Oost helpt bewoners meedoen!
Deelnemen aan een activiteit
Post Oost helpt bewoners mee te doen. Post Oost Plus geeft extra
steun als dat nodig is. Vanuit Post Oost Plus zijn er filmpjes gemaakt
die laten zien hoe het werkt. Bekijk nu het tweede filmpje waarin
duidelijk wordt hoe leuk het is om deel te nemen aan activiteiten in de
buurt.
Bekijk het filmpje op Youtube Post Oost:

Wil jij weten wat we voor jou kunnen betekenen?
Kom langs bij Post Oost dan kijken we samen naar de
mogelijkheden.
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Coördinatie en Stinks: Connie Dekker, tekst: Ron de Zeeuw

Zeemeerminnen hebben geen enkele moeite met grote afstanden

Wie niet kan zwemmen
kan in elk geval dobberen.

Zelf doe je dat op een luchtbed, of in een zwemband of
met luchtdingen om je arm.
Zelfs als je wel kunt zwemmen
kun je meestal niet heel ver
zwemmen. Wel naar de andere
kant van het zwembad maar
niet van Den Helder naar Texel
of van Harlingen naar Terschelling, laat staan naar Engeland
of nog verder.
Zeemeerminnen hebben
geen enkele moeite met grote
afstanden. Ze houden wel van
niet al te koud water. Dus naar
de Noordpool zwemmen doen
ze liever niet.

De meeste dieren
kunnen ook niet zover
zwemmen. Er zijn uitzonderingen.

IJsberen kunnen wel een paar
honderd kilometer zwemmen,
als het moet. En tussen het

uiterste Zuidelijke puntje van
India en het grote eiland Sri
Lanka is tweeëndertig kilometer zee. Mensen op schepen
zien daar af en toe groepen
olifanten die dat hele eind
zwemmen, soms alleen met
hun slurven boven water uit.
Duikers met onderwatercamera’s hebben dat gefilmd en
iedereen die het zag vond het
erg indrukwekkend zo’n van
onderaf gefilmde onderwaterolifant. Waarom doen die
olifanten dat eigenlijk? Experts
denken dat de olifanten van
Sri Lanka afstammen van de
Indiase olifanten en dat die
Sri Lanka olifanten dus min of
meer naar “huis” willen.

Dit heeft allemaal te
maken met de grote
vraag hoe het komt dat
er dieren wonen op
afgelegen eilanden.

Alle foto’s zijn gevonden op www.flickr.com onder het Creative Commons License. De foto van het Dimitri is gemaakt door Lynae Zebest, de land leguaan is gefotografeerd door Simon Matzinger.
De zeemeermin is geschilderd door Constance, 11 jaar.

Hoe ver zwem jij??

‘Dimitri’ streek uitgeput neer op het schip van Lynae Zebest. Na een paar dagen rust is hij weer weggevlogen.

Vogels kunnen bijna
overal heen vliegen,
maar er zijn altijd grenzen.
Albatrossen eten midden op
zee vis. Maar zangvogeltjes
moeten zich voor de jaarlijkse
trek helemaal rond eten! Ze
vallen elk uur dat ze vliegen
flink af. Ze teren op hun vet.
Als het te lang duurt vallen ze van uitputting in zee.
Zeilers maken vaak mee dat
uitgeputte zangvogels op hun
dek landen. Ze zijn dan van
vermoeidheid heel tam en je
kunt ze zo in je hand nemen en
aaien.

Dus hoe komen er
zangvogeltjes op
Hawaii, vierduizend
kilometer van het vasteland?
Of op het Paaseiland, de
meest afgelegen plek ter
wereld? Geleerden denken
dat ze soms door een storm
heel snel heel ver uit de koers
worden gestuurd. Meestal leidt
dat tot niets want een enkel

vogeltje krijgt geen jongen,
daar zijn er twee voor nodig.
Op de Galapagos eilanden
komen daar veertien verschillende soorten vinken voor
die allemaal afstammen van
een enkel paartje vinken dat
er ooit is aangewaaid. Omdat er op dat moment geen
andere vogels waren zijn die
vinkjes langzaam veranderd
in veertien soorten. Sommige
lijken op kleine spechten die
met dikke snavels wormpjes
uit bomen boren. Anderen
hebben lange, kromme snavels
gekregen waarmee ze insecten
uit rot hout peuteren. Weer anderen zijn een soort vampiers
geworden die bloed pikken uit
levende dieren.

Maar welke dieren vind
je op afgelegen eilanden en hoe zijn die er
gekomen?
Op veel afgelegen eilanden
zoals de Galapagos vindt je
leguanen. Die kunnen meestal
wel zwemmen maar niet erg
lang. Vaak zijn ze bij tropische
orkanen met een grote kluit
bomen en wortels in zee geval-

len en op drift geraakt. Omdat
leguanen en andere reptielen
weinig energie gebruiken zolang het warm weer is, kunnen
ze zo maanden in leven blijven.

Op zo’n kluit bomen
kunnen leguanen soms
duizenden kilometers
afleggen.
Als die kluit tenslotte aanspoelt op een afgelegen eiland
heeft die leguaan een nieuwe
levensplek gevonden. Bij een
van de laatste grote orkanen in
de Verenigde Staten is er zo’n
kluit bomen op zee gevonden
met twaalf leguanen tussen
de bladeren. Daarmee staat
het vast dat op die manier
verre eilanden bevolkt kunnen
worden met nieuwe dieren.
Ook muizen en ratten kunnen
in zo’n boom lang in leven blijven als er genoeg blaadjes en
insecten zijn om te eten. Maar
dat is het wel zo’n beetje. Op
echt afgelegen eilanden zijn er
behalve muizen en ratten en
leguanen maar weinig dieren.
Ja, vleermuizen, maar die...
inderdaad, die kunnen vliegen.

Ooit is een voorouder van deze land leguaan op een kluit bomen aan komen drijven op de Galagapos.

Stinks wordt ondersteboven gezwommen door wat onderwaterolifanten op weg naar hun eiland

