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Beter Nederlands door taalcoach
Gastredactie
SamenSpraak
Tekst en fotografie: Jonneke Kruse

Dit najaar bestaat het taalcoachproject SamenSpraak Oost 15 jaar. Ruim
800 anderstaligen zijn de afgelopen jaren gekoppeld aan taalcoaches om
beter Nederlands te leren spreken. Eén van die taalkoppels is het duo
taalcoach Lilly (56) en Patricia (41) uit Oost.
‘Het is heel mooi wat SamenSpraak doet,’ zegt de Braziliaanse Patricia. Vorig jaar werd
zij aan taalvrijwilliger Lilly
gekoppeld door SamenSpraak
Oost. ‘Lilly heeft mij zoveel
geleerd. Toen ik hier net was,
durfde ik niet met anderen
te praten. Bij haar voelde ik
mij ontspannen.’ Taalcoaches
nemen de tijd en vinden het
niet erg als je fouten maakt.
Zij helpen een anderstalige
over de drempel om Nederlands te praten. Patricia geeft
als voorbeeld het tien minuten
gesprek met de juf op school.
‘Eerst durfde ik niet en nu ga
ik gewoon!’ Ook Lilly heeft
Patricia zien veranderen. ‘Ze
is veel zelfverzekerder, praat
met meer snelheid en gemak.’

koppel over van alles. ‘Je moet
toch al langzaam praten bij
yoga dus dat kwam mooi uit!’
lacht Lilly.

Geen toerist!
Patricia schreef zich in bij
SamenSpraak Oost omdat zij
in haar omgeving niet veel
mensen had om Nederlands
mee te oefenen. Ook wordt
er in gesprekken snel overgeschakeld naar het Engels:
‘Nederlanders spreken goed
Engels, bijvoorbeeld tegen
toeristen. Maar ik ben geen
toerist!’

‘Sommige
mensen
verbeteren
me niet.
Maar ik wil
juist verbeterd
worden!’

Yoga

Een stralend taalkoppel

Hoe je als taalkoppel het
SamenSpraak-contact invult,
spreek je samen af. Sommige
duo’s kletsen thuis aan de keukentafel. Lilly helpt iemand
graag met taal in het dagelijks
leven. ‘Ik ben er het liefst bij
in praktische situaties om dan
de taal te oefenen. Bijvoor-

beeld bij het boodschappen
doen, met de trein reizen, iets
bestellen op een terras.’
Ook met Patricia heeft zij
niet stilgezeten. Ze hebben
gewinkeld, gewandeld, musea
bezocht en gingen naar de
bibliotheek op het Javaplein.

Favoriet was het Oosterpark,
vertelt Lilly: ‘We deden daar
yogaoefeningen. Ik durfde niet
alleen te gaan en heb haar
gevraagd of ze met me mee
wilde. Zo heeft ze mij ook over
een drempel heen geholpen.’
Tijdens de yoga praatte het

Nu Patricia een taalcoach
heeft, kan zij wèl regelmatig
oefenen. Prettig is vooral dat
Lilly haar verbetert, bijvoorbeeld als ze een slordige zin
maakt. ‘Sommige mensen
verbeteren me niet. Maar ik
wil juist verbeterd worden!’
Ook vindt Lilly het leuk om te
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vertellen hoe de taal in elkaar
zit: ‘Dan denk ik ‘dat ga ik jou
eens haarfijn uitleggen’.’
Voor Lilly is taalvrijwilliger
zijn een bijzondere ervaring:
‘Het geeft me zo’n ongelooflijk
gevoel van vrijheid dat ik dit
voor iemand kan doen. Ik kan
mijn kennis die ik gewoon heb
meegekregen omdat ik hier
woon, werk en leef, delen met
iemand. Het betekent iets voor
iemand waardoor het heel
krachtig wordt, ook voor mij.
Wat een rijkdom dat ik dat
kan bieden.’

Belangrijk
Deelname aan SamenSpraak
Oost betekent veel voor Patricia: ‘Het is zo belangrijk! Nu
kan ik zeggen wat ik voel, wat
ik wil, wat ik zoek!’ Uiteindelijk hoopt zij haar spreekvaardigheid zo te verbeteren dat
ze haar beroep als verpleegster weer op kan pakken. Nu
doet ze vrijwilligerswerk in
een woonvoorziening voor
ouderen.
Ook Lilly onderstreept het belang van SamenSpraak: ‘Taal
helpt echt bij de integratie. Dat
is belangrijk voor de stad en
haar inwoners.’ Als straks de
koppeling met Patricia afloopt,
wil Lilly daarom doorgaan
met een nieuwe anderstalige.
Patricia zucht diep: ‘Ik ben
jaloers op degene die straks
Lilly als taalcoach krijgt.’

Ook taalcoach worden?
Kijk op www.samenspraakoost.nl of mail samenspraak@
wijkopbouworgaanoost.nl
SamenSpraak Oost is een
project van het Wijkopbouworgaan Oost. #

#DWARS
Redactioneel
Door: Arie van Tol

Het jaar 2018 zit er bijna op.
In menig opzicht vielen er kritische kanttekeningen te plaatsen
bij de ontwikkelingen om ons
heen. Maar voor Dwars was het
toch vooral een mooi jaar. Een
geslaagd jubileumfeest bij nummer 200. Volop meegewerkt aan
Festival Boeken door Oost. Mede
een expositie georganiseerd in
het CBK met werk van kunstenaars uit Oost en met voorpaginatekeningen van Dwars.
We zijn met succes begonnen
met ‘Vrienden van Dwars’ en
hopen dat dezelfde tevreden
lezers in 2019 weer 25 of 10
euro doneren. En natuurlijk
hopen we dat er nieuwe gulle
gevers bijkomen. Ook nieuwe
schrijvers zijn zeer welkom en
iemand die de kunst verstaat
wat geld te genereren van toonaangevende instanties in Oost.
Ook in 2019 hopen we weer
zeven mooie Dwarsnummers te
gaan maken, en negen spraakmakende talkshows in Jungle
Amsterdam. Want lezen en
horen over de buurt blijft voor
velen een aangenaam tijdverdrijf.
Alvast een goed nieuw jaar
gewenst! (Ach, dan zijn wij ook
eens te vroeg...) #

Column

Door: Carolien van Welij

Perron Oost
Voor het eerst in mijn leven was ik op een finissage. De uitnodiging

Een finissage bleek een feestje te zijn rondom de afsluiting van een

kwam uit Den Bosch, de tentoonstelling was in Amsterdam. Museum

expositie. Nog maar een paar dagen zou de tentoonstelling te zien

Perron Oost. Nog nooit van gehoord. Volgens de routeplanner zou

zijn. Twee weken later fietste ik weer langs het perron. Het werd

het museum op acht minuten afstand zijn. Het was in een gebouwtje

donker, in het huisje brandde licht. Ik keek door een van de ramen

waar ik al zó vaak langs was gefietst en dat ik nooit had gezien. Op het

en was verrast door de vertrouwde aanblik van het gewei met zeefjes

perron aan de Cruquiusweg, het kleinste museum van Amsterdam.

eraan, de boomhut met een schoorsteen. De witte objecten gehuld

Het perronhuisje.

in wollen sjaals, de paddenstoelen liggend op de grond, het hoofd
van een wild zwijn. Ik ging alle ramen langs, telkens weer vanuit een

Acht kunstenaars exposeerden. Het was een installatie en de kunst-

andere hoek een blik op de inhoud. Ik wist nog steeds niet wat het al-

werken waren zoiets als hedendaags, conceptueel, betekenisvol.

lemaal betekende, maar het was een vraag die er niet meer toe deed.

Maar ja, welke betekenis – dat is de vraag. Ik durfde niet iets over

Op de muur stond geschreven: Another walk in a strange park. Nog

de kunstwerken te zeggen in aanwezigheid van de kunstenaars.

een laatste keer liep ik een rondje om het gebouw, ik draaide me om

Gelukkig was er een borrel met ossenworst, geitenkaas en bananen-

en zag een laddertje vanaf het dak naar de hemel reiken.

brood. Plastic bekertjes, prosecco, druivensap en een doos gevuld
met witte wijn. We stonden op het perron in de laatste stralen zon

Een gevoel van nietigheid – daar zijn meestal hoge bergen, een

van november en het was goed.

oneindige sterrenhemel of een oceaan voor nodig. Maar ik heb het
in mijn vertrouwde buurt Oost. Vijftien jaar hier wonen en dan pas

Een man met een blikje bier in zijn hand kreeg het woord. Hij vertelde

horen van het leukste en kleinste museum van Amsterdam.

over het Cruquius-gebied. Over de veemarkt die hier vroeger was, de

Deprimerend en hoopgevend tegelijkertijd: zoveel onwetendheid,

abattoirs, over het moeras en de rietvelden. Over het perron dat deel

zoveel te ontdekken. #

van een kunstwerk was. We stonden in een kring om hem heen. Als
de bus langs denderde, deden we een stap naar voren. We proostten
en we wierpen nog een laatste blik op de kunst in het huisje.

Reageren? Dat kan via post@carolienvanwelij.nl
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De versterking van de Ringdijk
Tekst: Arie van Tol | Fotografie: Eddie Ellert

Alle bomen op de dijk van de Ringvaart
moeten worden gekapt. Dat waren de
plannen jaren geleden. Maar Stadsdeel
en Waterschap waren het niet met
elkaar eens over hoe riskant bomen op
een dijk waren. En ook wetenschappers
onderling waren niet eensluidend. Uiteindelijk is er geluisterd naar omwonenden die massaal voor het behoud van
de bomen waren: de meeste bomen zijn
gespaard.
Bij het maken van de keuze hoe de
Ringdijk te versterken is het behoud van
bomen, naast veiligheid, ook weer een
belangrijk criterium geweest. Bij het
aanbrengen van een damwandconstructie – een andere variant – hadden veel
bomen gekapt moeten worden.

Noodzaak

Het waterkerend vermogen van een
dijk wordt bepaald door de hoogte
van de kruin en de stabiliteit van het
dijklichaam. Van de 990 meter tussen
Wibautstraat en Middenweg voldoet 580
meter van de dijk niet aan de normen
van stabiliteit. De kans op het ‘onderuit zakken’ van grond is te groot (zie
plaatje). De hoogte is wel voldoende
veilig. Acuut gevaar is er overigens niet:
de kans op een dijkdoorbraak is klein.

De Ringdijk wordt sterker gemaakt om de Watergraafsmeer
beter te beveiligen tegen het water. Maar hoe bedreigend is nu
eigenlijk een dijkdoorbraak langs de Ringvaart? En moet de
dijk niet eerder worden opgehoogd dan versterkt?

Afschuiven binnentalud: het met water verzadigde binnentalud verliest zijn samenhang en
zakt onderuit.

De normen hiervoor zijn op extreme
omstandigheden gebaseerd.
Hoe groot het risico feitelijk is als de
dijk doorbreekt, telt eigenlijk niet mee
bij het bepalen van de urgentie van een
versterking van de dijk. De Ringvaart
is immers niet diep en het water uit de
Amstel en dat uit het Nieuwe Diep kan
eenvoudig en snel worden tegengehouden. Er is een waterkering tussen
de Wibautstraat en de spoordijk, en de
nieuwe Curiebrug (met het opvallende

rode uitsteeksel) fungeert als waterkering, en vervangt daarmee een oude.
Als beide dicht zijn, stroomt bij een
doorbraak een relatief geringe hoeveelheid water de polder in. Bewoners van
Watergraafsmeer hebben beslist meer
te vrezen van extreme weersomstandigheid met grote hoeveelheden regen.
Overigens zakt de Ringdijk zo’n halve
centimeter per jaar en is het nodig
om over 10 á 15 jaar de dijk wel op te
hogen.

Klapankers

Verantwoordelijk voor het onderhoud
van Amsterdamse dijken is het Waterschap Amstel Gooi en Vecht. Die heeft de
versterking van de Ringdijk in opdracht
gegeven aan JLD Contracting bv.



Een ankerstang gaat de dijkgrond in

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

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

In 2019 zijn nieuwe #Dwars vrijwilligers nodig
# willen schrijven # bestuurslid willen worden # sponsors willen werven

Meld je aan of informeer via dwarskrant@gmail.com

Oost

3

Sinds oktober werkt men aan de dijk en
het project wordt afgerond in februari
2019, zo is de planning. Omwonenden,
belangstellenden en pers zijn uitgebreid
geïnformeerd over de nieuwe techniek
en mogelijke overlast bij de werkzaamheden. De dijkstabilisator bestaat uit 1)
een ankerstang van ongeveer 18 meter
lang, gemaakt van basaltvezel (drie
maal sterker dan staal, vijf maal lichter),
2) een klapanker dat aan het uiteind
van de ankerstang in de zandlaag is
verankerd, 3) een element halverwege
de ankerstang om meer volume grond
vast te houden en 4) een kopplaat van
ongeveer 60 bij 60 cm en ± 15 cm hoog
dat dicht onder het talud aan de ankerstang wordt bevestigd. De ankerstang
wordt op twee plaatsen vastgezet, zowel
in de diepte op de zandlaag als boven in
de dijk bij het talud. Samen zorgen de
onderdelen ervoor dat het talud wordt
vastgehouden.

Stabiel

Zo’n 300 á 500 dijkstabilisatoren worden
op een afstand variërend van anderhalf
en drie meter van elkaar in een hoek
van 45 graden (van wegkant naar waterkant) de grond in geboord. Met een
minimum aan onderhoud kan de dijk
na de versterking zeker 30 jaar voldoen
aan de stabiliteitsnormen.
Het werk zal niet ongemerkt voorbij
kunnen gaan aan omwonenden en
weggebruikers van de Ringdijk. Er is geluidsoverlast, al is ie binnen de perken,
en de machines belemmeren de doorgang op de weg. En natuurlijk wordt een
flink stuk van de dijk afgegraven, maar
daarbij kunnen zo goed als alle bomen
behouden blijven. #
Voor meer info: www.agv.nl
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Op avontuur voor een goed doel
snel dat ze goed konden samenwerken
en dezelfde ideeën hadden.

Tekst: Jan Molenaar

Een gekko? Best een gek woord toch? Tijdens het lezen van
Christoffel de ontdekkingsgekko dacht ik dat Reina dit woord
had bedacht, omdat het voor kinderen zo’n leuk woord is. Maar
nee, een gekko bestaat echt. Het is een soort hagedis die
mensen als huisdier kunnen hebben en ook in Artis zijn gekko’s
te bewonderen.
Reina Jongkind, opgegroeid in de Linnaeusparkweg, heeft zelf een gekko
en wilde altijd al een boek schrijven.
Ze kwam op het idee om een boek te
schrijven over een gekko die ontsnapt
en avonturen beleeft. Ik praat met haar
over haar boek en haar bestaan als
parttime schrijver en uitgever.t

Reina wilde eigenlijk het boek alleen
uitgeven voor familie en vrienden.
Uiteindelijk besloot ze toch naar een
boekwinkel te gaan en nu ligt het boek
in de Linnaeus boekhandel en bij
Van Pampus. Maar de meeste boeken
distribueert Reina zelf tot nu toe. De
eerste druk van Christoffel is al bijna
uitverkocht en er komt een nieuwe
druk aan. En ook een Engelse versie is

Het is heel goed
dat kinderen
ook nieuwe
woorden leren

Moeilijke woorden
Reina werkt bij Manpower als consultant, maar wist als kind al zeker: ze
wilde schrijver worden. Ze wist alleen
niet waar het verhaal over moest
gaan, totdat ze een gekko als huisdier
kreeg. Op een gegeven moment ontsnapte Christoffel uit het terrarium.
Toen kwam ze op een idee. Ze zou een
verhaal schrijven over Christoffel de
ontdekkingsgekko.
Ze was hier een paar jaar mee bezig,
ze had geen haast. Er was geen enkele
druk om het boek af te maken. Geen
druk vanuit haarzelf, haar omgeving of
van een uitgever, want Reina geeft zelf
haar boek uit. Ze doet dus zelf de eindredactie en alle organisatie rondom

Kika

het uitgeven van het boek. Ze liet haar
verhaal lezen aan haar zus die kleuterjuf is. De moeilijke woorden die ze had
vermeden kwamen er weer in, want
volgens haar zus was het heel goed dat
kinderen ook nieuwe woorden zouden
leren. De illustraties werden gemaakt
door haar vader. Hij tekende vroeger
altijd al kleurplaten voor zijn dochters.
Best spannend natuurlijk om met je
vader samen te werken. Het bleek al

in aantocht. Het woord gekko is daarin
niet iets van ‘weirdo’, maar ‘gecko’.
Toen ze met het boek bezig was was
er in haar directe omgeving een kind
dat kanker kreeg. Haar hele leven had
altijd in het teken gestaan van goede
doelen, dus toen kwam ze op het idee
om een gedeelte van de opbrengst van
haar boek te laten gaan naar Kika, de
stichting ‘Kinderen Kankervrij’.

Drukke dame
Reina heeft een druk leven. Naast het
werken voor Manpower heeft ze dus de
afgelopen jaren aan het boek gewerkt.

Ze is gek op dansen, doet aan fitness én
is vrijwillig conflictcoach bij Vrijplaats
Amsterdam, een plek waar mensen
met weinig geld geholpen worden met
conflictbemiddeling. Ze lijkt er niet
onder gebukt te gaan. Integendeel, in
het gesprek komt ze ontspannen maar
ook buitengewoon energiek over. Het
dansen gaf haar de gelegenheid om
een boekpresentatie van Christoffel te
houden in de balletstudio Van den Ende
aan de Kruislaan op 28 oktober. Er waren zo’n 55 mensen dus Reina kon flink
veel signeren en verkopen.

Aanrader
Christoffel de ontdekkingsgekko is
een leuk boek om te lezen en voor te
lezen. De drang tot avontuur is diep in
Christoffel geworteld. De illustraties
zijn prachtig en zullen jonge kinderen
zeer aanspreken. Het boekje levert ook
gespreksstof op, zoals over het hebben
van een huisdier en een wereld waarin
dieren jagen op andere dieren. Het is
een educatief boek.
Reina staat ook op de Goede Doelen
markt in de Hofkerk aan het
Linnaeushof op 16 december. Dus wil
je een leuk en interessant boek voor
een kind of jezelf en tevens een belangrijk goed doel steunen, ga dan naar een
van beide boekwinkels in Oost of kom
naar deze markt in de kerk in Oost! #
Meer nieuws over Christoffel is te
vinden op https://www.facebook.com/
christoffeldeontdekkingsgekko.

Beter een goede buur...
Tekst: Gabriëlle Francke | Fotografie: Dineke Rizzoli

Eind november is het dan zover, woonprojecten Stek Oost en
Spark Village in de Watergraafsmeer openen de deuren voor
hun nieuwe bewoners: een mix van 250 jongeren en jonge
statushouders, ofwel vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Een vergelijkbaar woonproject deed zich al eerder voor
met Startblok Riekerhaven, dat in juli 2016 van start ging in
Amsterdam Nieuw-West.

Hier komen de jongeren te wonen

Net als Startblok Riekerhaven bouwen
Stek Oost en Spark Village aan een
community waarbij alle bewoners
betrokken worden. Iedere bewoner
wordt gekoppeld aan zijn of haar
buurman met de bedoeling elkaar een
handje te helpen. Daarnaast wordt er
van de bewoners gevraagd zich in te
zetten voor de communitybuilding.

Er zijn verschillende manieren van
communitybuilding mogelijk, zoals
het oprichten van een sportclubje,
het organiseren van taallessen voor
de nieuwe Amsterdammers of samen
koken in de gemeenschappelijke keuken. Met de woonprojecten hopen Stek
Oost en Spark Village bij te dragen aan
een snelle inburgering van de nieuwe

Amsterdammers en te voorkomen dat
zij buiten de Nederlandse samenleving
komen te staan. Hun nieuwe leven
begint immers bij het hebben van een
woning en vanaf dat moment begint de
inburgering echt.

Vertrouwelijk
Ook de welzijnsorganisatie Dynamo
draagt een steentje bij om de nieuwe
Amsterdammers vooruit te helpen.
Dit doen zij op verschillende manieren. Dynamo coördineert activiteiten
en brengt de bewoners in contact met
buurtbewoners en sportverenigingen.
Ook sociale werkers zullen rondlopen
op locatie. Zo is er een spreekuur voor
financiële en administratieve vragen
en kunnen de bewoners zelfs op hulp
rekenen bij persoonlijke problematiek,
door een vertrouwelijk gesprek met
een van de sociaal werkers. Alle middelen worden ingezet om men een goede
basis te bieden.
Om dit nog eens toe te lichten was er op
donderdag 15 november in Post Oost
een drukbezochte informatiemiddag
over de woonprojecten. Onder begeleiding van Mariska van der Linden,
coördinator statushouders bij Dynamo,
werden geïnteresseerden voorzien van
de nodige informatie over de woonprojecten en over de rol van welzijnsorganisaties, zoals Dynamo zelf.

Cultuurverschillen
De middag werd nog interessanter
tijdens de vertoning van de korte
documentaire ‘The Boys Next Door’. In
de soms grappige en soms ontroerende
documentaire volgen we filmmaker
Bobbie Fay Brandsen, zelf een van de

Mariska van der Linden vertelt over het
project

eerste bewoners van Startblok Riekerhaven en een aantal van haar nieuwe
buren. De film maakt duidelijk hoe de
bewoners ondanks alle cultuurverschillen en taalbarrières over het algemeen in harmonie met elkaar leven.
Na afloop was er de mogelijkheid om
vragen te stellen aan Bobbie en een van
de andere hoofdpersonages, Motee uit
Syrië. Een optimistische jongen die in
opvallend goed Nederlands vertelde
over zijn ervaringen in Nederland en in
Amsterdam.
Al met al is er genoeg reden om te
geloven dat de projecten iets moois te
bieden hebben aan zowel jonge- als
nieuwe Amsterdammers.
Voor meer informatie kunt u de
websites bezoeken: Stek Oost: https://
stadgenootstekoost.nl/ en Spark Village:
https://www.rochdale.nl/sparkvillage/.
De documentaire ‘The Boys Next Door’
is helaas niet meer online terug te
kijken, maar de trailer is via Google te
vinden. #
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Dierenverhalen vertalen en
dan de bomen langs
Tekst: Arie van Tol | Fotografie: Frank Schoevaart

De Russische taal heeft minder woorden dan het Nederlands.
En kun je woorden als seksleven en dumpen gebruiken als je
Dostojevski vertaalt? Een inkijkje in het leven en denken van
vertaler Monse Weijers die in de wijk Jeruzalem woont. Dit jaar
werkte hij aan het boek Teddy, de geschiedenis van een beer, van
Joeri Kazakov.

zit dat meer in de grammatica of in
de werkwoordsvormen?’ Aarzelend
zoekt Monse naar een antwoord: ‘Het
Russisch heeft veel minder woorden,
dat is niet per se lastig, maar wel
opvallend. Er is bijvoorbeeld maar één
woord in het Russisch voor schreeuwen, terwijl er in het Nederlands
vele synoniemen zijn: brullen, (hard)
roepen, bulderen, krijsen, gillen, en zo
nog veel meer.’
‘Vertalers zijn geneigd tot zo letterlijk
mogelijk vertalen of nemen juist veel
vrijheid, hoe is dat bij jou?’ Ook deze
vraag krijgt een lauw antwoord: ‘Recht
doen aan de tekst, daar gaat het om.’
Praten over de techniek van vertalen
heeft niet direct zijn interesse.
Toch stel ik hem nog één zo’n vraag:
‘Mag je bij een nieuwe vertaling
van een 19e-eeuwse roman de huidige woordenschat gebruiken?’ Nu is
Monse heel beslist: ‘Ik vind van wel. Ik
heb bijvoorbeeld het woord seksleven
gebruikt bij Dostojevski, dat woord bestond niet in zijn tijd, niet in het Russisch en niet in het Nederlands, maar
het was wel in de context het meest
passende woord. Een ander nieuw
woord dat ik heb gebruikt: dumpen.
Ook een woord als baby wordt wat mij
betreft gewoon gebruikt, al bestond
ook dat begrip toen in beide talen
niet.’

Gontsjarov
Monse ging in 1961 Russisch studeren
aan wat toen de GU (Gemeentelijke
Universiteit) Amsterdam heette. ‘Ik
wilde een taal gaan studeren, maar
per se geen leraar worden. Dan is Rus-

sisch een veilige keuze. Overigens had
ik op de middelbare school wat Russisch gehad, als bijvak. Natuurlijk had
ik ook grote interesse in de Sovjet-Unie
en sympathie voor het communisme.’
Zijn eerste vertaling was het toneelstuk Een kaars in de wind van Solzjenitsyn. Zo’n 20 boeken heeft Monse
sindsdien vertaald. In de jaren ’90
zette hij zijn tanden in vier boeken
van Tsjingiz Ajtmatov. ‘Maar mijn
belangrijkste werk is de vertaling van
een roman van Ivan Gontsjarov: Het
Ravijn. Hij werd vooral bekend werd
met zijn boek Oblomov.’
‘Behalve de boeken zijn er de verhalen. Met name in het literaire tijdschrift De Tweede Ronde heb ik veel
uit het Russisch vertaalde verhalen
gepubliceerd. Het blad bestaat helaas
niet meer.’

Gillen of bulderen
‘Wat is het lastigst aan het vertalen
van het Russisch naar het Nederlands,

slavist. Zo’n beetje als de tragische
held in Scott Fitgerald’s Pat Hobby
Stories. Maar evengoed heb ik veel plezier in het schrijven van die verhalen.’
‘De moderne Russische literatuur, volg
je die? Welke zijn in het Nederlands te
lezen?’ ‘Ik lees momenteel voornamelijk klassiekers. Mijn voorkeuren wisselen, maar al enige tijd ben ik weer
erg geboeid door Dostojevski. Alles
van hem, maar vooral De Idioot. Victor
Pelevin en Vladimir Sorokin zijn te
rekenen tot de hedendaagse Russische
schrijvers, zij zijn ook vertaald.’

Vuurtje opstoken
‘Nee, van mijn sympathie voor het
communisme is niets meer over. Het
heeft in de Sovjet-Unie toch vooral
middelmatigheid en armoede gebracht.’ ‘Maar wat vind je van Poetin?
Van het Rusland van nu?’ ‘Poetin heeft
een zekere welvaart gebracht, gezorgd
dat de pensioenen worden uitbetaald.
Hij profiteert uiterst kundig van de
nationalistische en chauvinistische
sentimenten onder de bevolking. Maar
dat hij de burgerbevolking van Aleppo
heeft gebombardeerd maakt hem voor
mij een oorlogsmisdadiger. De annexatie van de Krim valt nog wel goed te
praten gezien het verleden. Maar ook
zijn handelwijze in Oost-Oekraïne is
uiterst dubieus. Hij had er een bemiddelingsrol kunnen spelen, maar koos
er voor om het vuurtje op te stoken.’
Met de visie van Pieter Waterdrinker,
dat de Navo hoofdschuldige is aan de
onrust in Oekraïne, is Monse het dus
niet eens. ‘Het is me ook niet helemaal
duidelijk waar hij staat. In Zomergasten kwam een positievere kijk op Poetin bovendrijven dan in zijn prachtige
boek Tsjaikovskistraat 40.’

Vijandige wereld

Psychiatrie

‘Aan de vertaling van Teddy heb ik een
maand of drie intensief gewerkt. De
schrijver is Joeri Kazakov, die leefde in
Moskou in het Sovjettijdperk, van 1927
tot 1982. Ik ben geen snelle vertaler,
een pagina per dag doe ik gemiddeld.

‘In de zomer van 2017 heb ik last gehad van een diepe, langdurige depressie. Een nare periode. Ik kwam terecht
bij Mentrum Ouderenzorg in het
Sarphatihuis. Aanvankelijk was er een
intensieve behandeling, nu is er veel
minder frequent nog nazorg. Ik sta
op het punt me in te gaan zetten voor
andere psychiatrische patiënten door
in de cliëntenraad van Arkin zitting te
nemen.’ Arkin is een overkoepelende
organisatie met 12 ‘dochters’ waaronder Mentrum.
De link tussen de psychiatrie en de
literatuur is bijvoorbeeld terug te
vinden in Dostojevski’s Aantekeningen
uit het ondergrondse en ook in Mijn
vader is een vliegtuig van Antoinette
Beumer, dat Monse las naar aanleiding
van het talkshowinterview met haar in
de Jungle. Monse is regelmatige bezoeker van Dwars door Oost in de Jungle.

Nee, van mijn
sympathie voor
het communisme is
niets meer over

Monse Weijers en ik kennen elkaar
van het tennisgravel. We zijn beiden
waardige vertegenwoordigers van de
veteranenafdeling van tennisvereniging De Meer. Treffen doen we elkaar
zo af en toe, verwoed proberend een
kort balletje te halen om na afloop van
mening te verschillen over Poetin.
Aan het eind van ons gesprek in
Grand Café Frankendael verraadt hij
een andere sportieve activiteit. Een
heel bijzondere: regelmatig fietst hij
naar de Gaasperplas om daar te gaan
zwemmen bij het naaktstrand. ‘Ik
denk dat ik vanmiddag ook nog ga,’ is
zijn reactie als ik heb opgemerkt dat
het inmiddels ongetwijfeld te koud is
geworden.

Interview 5

En er passeren wel zo’n zeven á acht
versies.’
Hij had het boek al lange tijd in huis,
toen hij het een jaar geleden eindelijk
las. ‘Ik vond het zo mooi dat ik de stap
waagde naar uitgeverij De Wilde Tomaat. En daar reageerde men enthousiast op mijn voorstel om Teddy en
ook het verhaal Arktoer, de jachthond
te vertalen voor een boekje van 110
pagina’s.
‘Teddy gaat over een circusbeer die
ontsnapt als de oppasser zijn kooi per
ongeluk open laat staan. Al snel wil
de beer terug, maar is de weg kwijt.
Hij wordt het woud in gedreven. Daar
moet hij zich aanpassen, overleven,
met de vrijheid leren omgaan. Nee,
het gaat niet om een beer die mensen
bedreigt, het gaat om het leven van de
beer. Het verhaal wordt verteld vanuit
het perspectief van de circusbeer.’
Na een korte adempauze vervolgt
Monse: ‘Het is een metafoor voor de
mens die alleen zijn weg moet vinden
in een vijandige wereld.’ Ik vraag hem
of dat ook zijn kijk op de wereld weerspiegelt. ‘Ja zeker.’

Mislukt slavist
Monse levert regelmatig een bijdrage
aan het blad Argus in de vorm van
een autobiografisch verhaal. ‘Ik ben
geneigd mijzelf te zien als een mislukt

Sinds enige tijd heeft Monse nieuwe
hobby’s. Hij heeft de natuur ontdekt,
de biologie. ‘Ik wandel veel. Zo loop ik
op zondag vaak mee met de bomenrondleidingen op de Nieuwe Ooster. Ik
heb me aangesloten bij de Vereniging
voor veldbiologie. Ik zat eerst in de
vogelwerkgroep, en nu die is opgeheven bij de insectenwerkgroep. Op De
Nieuwe Ooster staan meer dan 800
verschillende boomsoorten, het rechtvaardigt de naam Arboretum.
Nu, in de herfst, leveren die bomen
een wonderbaarlijk en fantastisch
schouwspel op, waar ik iedere dag van
geniet.’
Monse weet van geen stoppen. ‘Ik
heb een bomencursus gevolgd. Ben
lid geworden van Artis, ga elke week
naar Artis. Ook heb ik op twee na alle
dierenparken van Nederland bezocht.
Ik moet nog naar Emmen en naar
Kerkrade. En ik fiets regelmatig. En ja,
ik zwem dus in de Gaasperplas.’
Het is dus beslist geen toeval dat Teddy
een boek is over dieren. #
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Een kademuur zou handig zijn…
Tekst: Marnix Brockmeier | Fotografie: Onbeperkt Oost

In het Cruquiusgebied ontstaat een hele nieuwe wijk. Niet alleen zullen zich hier bedrijfjes vestigen, maar er komen ook
woonhuizen. Natuurlijk verkent de werkgroep Toegankelijkheid van Onbeperkt Oost ook hier de toegankelijkheid van de
openbare ruimte en openbare gebouwen voor mensen met een
beperking in Oost.

Achter het Flevohuis, voorbij de Harbour Club, is een gebied waar nog flink
gebouwd wordt. Ondanks dat ik daar
niet zo ver vandaan woon was het de
eerste keer dat ik er was. Er is nog ontzettend veel ruimte. Dat kun je je niet
voorstellen in Amsterdam. De weg liep
maar door. Maar toen we op het eindpunt waren was het uitzicht hartstikke
mooi. Je keek zo naar Zeeburgereiland.
Daar staat nog een oud-koffiehuisje
dat nu anti-kraak bewoond wordt. De
bewoner vertelde dat dit huisje straks
in zijn geheel verplaatst wordt. Dat lijkt
mij een hele operatie. Hier is het nu een
rommel, maar uiteindelijk moet het een
weg worden met brede stoepen en alle
ruimte.

Modieus wint

We nemen de weg terug wat meer weer
naar de Harbour Club. Daar hebben
al een aantal bedrijfjes hun intrede
gemaakt. Ondanks dat om hen heen
nog flink gebouwd wordt zien ze het
blijkbaar niet als een probleem. Op deze
locatie zie je ook de adviezen terug van
de werkgroep. We staan aan de waterkant. Er zijn modieuze bankjes gemaakt
zodat je rustig kan zitten kijken over
het water. De leden van de werkgroep
vertellen dat ze voor deze bankjes het
advies hebben gegeven om de bankjes
armleuningen te geven. Maar de bankjes hebben alleen maar een rugleuning.
Modieus wint het van praktisch.

Struikelen

Onbeperkt Oost adviseert bij inrichting Cruquiusgebied

Daarnaast kun je vanaf de waterkant
zo het water in lopen. Levensgevaarlijk
voor kleine kinderen. Maar ook als je
rolstoel van slag zou zijn kan die er zo
inrijden. Een kademuur zou handig zijn.
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Werkgroep
Toegankelijkheid
De werkgroep Toegankelijkheid geeft
gevraagd en ongevraagd advies over
de toegankelijkheid van de openbare
ruimte en openbare gebouwen voor
mensen met een beperking in Oost.
Dit doen ze in samenwerking met
stadsdeel Oost. Bij de plannen voor
het Cruquiusgebied werd de werkgroep dan ook ingeschakeld door het
stadsdeel. Ze kregen de bouwtekeningen te zien en gaven naar aanleiding
van die tekeningen advies. Ze houden
met dit advies rekening met de belangen van mensen met een beperking.
Dat betekent dat belemmeringen
verdwijnen en de voorzieningen toegankelijk, bruikbaar en bereikbaar
zijn.
We lopen wat verder langs de waterkant. We komen bij een groot gebouw
wat straks in gebruik wordt genomen
door een bedrijf dat zich bezig houdt
met pensioenen. In een nette rij liggen
van die stenen in de vorm van partjes
zodat auto’s niet verder rijden. Ik zie
ze ook niet meteen en rijd eroverheen.
Dror vertelt ook dat dit van die stenen
zijn waar slechtzienden over struikelen.

Waardering

Het Cruquiusgebied is een groot project
waar het advies van werkgroep Toegankelijkheid erg belangrijk was. Hoe de
adviezen van de werkgroep werkelijk
opgepakt worden, is pas terug te zien
als ze echt klaar zijn met bouwen. Maar
de werkgroep kan hier tevreden naar
terugkijken. Op naar een nieuw succesvol jaar. We hebben er vertrouwen in
dat het advies van Onbeperkt Oost weer
gewaardeerd wordt en dat er wat mee
gedaan wordt. #

Huurders willen meer te zeggen hebben
Tekst: Tekst: Rose Bartholomé | Illustratie: John Prop

nieuwing waren er veel bewonerscommissies. Zo’n commissie bestaat uit een
groep huurders van één bepaalde huisbaas. Bewonerscommissies kunnen het
beleid bepalen van de grote huurdersorganisatie van een Woningcorporatie. De
woningbouwcorporaties zijn trouwens
wettelijk verplicht te overleggen met
hun huurdersorganisatie.

De discussie over passend wonen lijkt steeds meer een afleidingsmanoeuvre te zijn bij de grote uitverkoop van sociale
huurwoningen. Dat kwam weer naar voren in Post Oost op 14
november waar Huurdersvereniging Oost en Dwars door de
buurt een bijeenkomst organiseerden. Bezorgde huurders, actieve bewonerscommissieleden en particuliere huiseigenaren
gaven hun mening.
De flexibilisering van de huur, de afbraak van de rechten van huurders en
de krapte op de woningmarkt veroorzaken grote onrust. Overal in de stad
zijn bijeenkomsten van verontruste
bewoners. Het is ook merkbaar op het
spreekuur van Huurdersvereniging
Oost. Dat meldde medewerker Frans
Ondunk op de avond in Post Oost over
passend wonen. Hij verzorgt het spreekuur, maar ook op donderdagmiddag het
Huurdersalert op Salto Stads FM.

Zonder overleg

De Huurdersvereniging en Dwars door
de buurt besloten een avond te beleggen
om de situatie te bespreken. Directe aanleiding was het feit dat een aantal corporaties een pamflet over passend wonen
aan de minister aangeboden hebben.
Daarin stonden ingrijpende voorstellen
die tot stand kwamen zonder overleg
met huurders. ‘Dat overleg wordt wel
verplicht nu de motie van CDA-lid Erik
Ronnes is aangenomen in de Tweede
kamer,’ aldus Boudewijn Rückert van de

Vervolg

Bond Precaire Woonvormen, spreker op
de 14e november.

Daarnaast kunnen actieve bewoners
van een gebied zich organiseren, bijvoorbeeld via de Huurdersvereniging
Oost. De Woonbond behartigt landelijk
de belangen van huurders. De landelijke
Bond Precaire Woonvormen richt zich
op de woonrechten van mensen die
tijdelijk, onzeker of te duur wonen. Zij
strijden voor stabiele woonruimte met
woonzekerheid voor iedereen. Daarnaast geeft !Woon informatie en advies
aan beginnende bewonerscommissies.

Voor de sterkste

De kern van de motie van Ronnes is
dat de huur van een sociale woning in
één klap omhoog kan naar de sociale
huurgrens.
Natuurlijk heeft dat consequenties. Bedenk maar even dat wat je maandelijks
te besteden hebt, niet alleen afhangt
van je officiële inkomen. Heb je een
mantelzorger nodig die inwoont, dan
kun je zomaar boven de inkomensgrens
komen die geldt voor jouw woning. Of
misschien heb je je kind tijdelijk weer in
huis als een relatie op de klippen loopt.
Dat trekt de huur dramatisch omhoog.
Maar die zakt daarna niet direct weer
terug naar het niveau van dat je daarvoor had. Want flexibiliteit is alleen
voor de sterkste partij, voor de verhuurder, en niet voor de huurder.

Organisatie

De nadruk die de corporaties en de re-

geringspartijen leggen op scheef wonen
verbloemt dat de woningnood vooral is
ontstaan door de grote uitverkoop van
sociale woningen. Die uitverkoop gaat
nog steeds door.
Als één ding duidelijk werd uit de
verschillende discussiepunten die door
de deelnemers naar voren werden
gebracht, was het wel het belang om je
als huurder te organiseren. Toen Oost
onderhevig was aan stevige stadsver-

Op de avond in Post Oost kwamen verschillende ideeën naar voren om aan de
slag te gaan. Bijvoorbeeld sociale media
in te zetten om concreet te laten zien
wat de corporaties onderhands of zichtbaar verkopen. Of wooncafés organiseren in Oost. Aan het eind van de avond
was men nog lang niet uitgesproken.
Een groep gaat van start met het voorbereiden van verdere activiteiten.
Eén ding is zeker: wordt vervolgd! #
Meer informatie: tel. nr. 06 2085 2830
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Zwerfsterren en Middenmeer-Noord
in de moderne tijd
Geleerden en straatnamen
Tekst: Robert van Andel | Fotografie: Henk Pouw

in de Watergraafsmeer - deel 3
Archimedes, die 1500 jaar eerder leefde,
een groot voorbeeld voor hem geweest
is.

Niet aan de orde

De rubriek ‘Geleerden en straatnamen in de Watergraafsmeer’
zoekt verhaallijnen die al wandelend door ‘De Meer’ te ontdekken zijn in de vernoemingen in de straatnamen die zo’n 50
tot 100 jaar en soms nog langer geleden gedaan werden. Deze
aflevering is de voortzetting van onze vorige wandeling door
Middenmeer-Noord langs de vernoemingen van geleerden uit
de oudheid tot aan de moderne tijd.
We gaven aandacht aan hun persoonlijke natuurfilosofische kijk op de door
hen gekende wereld: aarde, zon, maan,
planeten of ’zwerfsterren’ met op de
achtergrond de schijnbaar onveranderlijke sterrenhemel.
We sloten af met: ‘tot de volgende Dwars
op het Galileiplantsoen’, nadat we
lopend door de Copernicusstraat ons de
enorme omslag in het wereldbeeld gerealiseerd hadden die de Copernicaanse
wending betekend heeft. Deze wending
was niet alleen een ondergraving van
het alom aangehangen wereldbeeld met de aarde als vast centrum van alles
– maar ontketende ook de wetenschappelijke revolutie, waarbij analyse van
waarnemingen tot de conclusie leidde
dat de aarde niets anders is dan een van
de planeten die rond de zon draaien.

Omwentelingen

Toen Galileo Galilei (1564-1642) in Pisa
werd geboren waren inmiddels al 20
jaar verstreken sinds Copernicus in
Frauenkirch aan de Oostzee op zijn
sterfbed een eerste uitgave van zijn beroemde boek ‘De revolutionibus orbium
coelestium’ (over de omwentelingen van
de hemellichamen) in handen kreeg,
nadat hij eerder de publicatie daarvan
vele jaren tegen had gehouden. De
omslag in het gangbare wereldbeeld die
de Copernicaanse wending betekende,
had zich tijdens Galilei’s leven nog allerminst voltrokken. Dit gold zeer zeker
voor het kerkelijk gezag van Rome maar
aanvankelijk ook voor de hervormers
van de Reformatie; zelfs aan de universiteiten was het oude wereldbeeld
destijds vaak nog de norm. De enkelingen die de omslag wel gemaakt hadden,
benoemden uit veiligheidoverweging
hun ideeën over de aarde als planeet in
het zonnestelsel slechts een denkmodel.
Ze lieten zo het oude wereldbeeld voor
de buitenwereld min of meer intact.

Toren van Pisa

En nu de afgesproken wandeling. De
fraaie aanleg van het Galileiplantsoen

geeft ons alle tijd om aandacht te geven
aan Galilei en zijn talent voor wis-,
natuur- en sterrenkunde. Reeds op 25jarige leeftijd was hij hoogleraar in zijn
geboortestad Pisa, en later in Padua.

Zijn waarnemingen
waren absoluut
verbluffend
Als 26-jarige schreef hij zijn eerste boek
‘De Motu’ (over beweging). Galilei was
een echte vernieuwer, een vroege, moderne natuurkundige die proefopstellingen bedenkt om zijn natuurkundige
ideeën te testen. Het historisch onbevestigde verhaal over een valproef bij de
toren van Pisa die een gelijke valsnelheid en valversnelling vindt van twee
voorwerpen met verschillende massa,
demonstreert deze instelling. Het is
leuk al wandelend het punt te passeren
waar het Galileiplantsoen raakt aan de
Archimedesweg en hier te memoreren
dat Galilei in zijn geschriften opnam dat

Galilei zette zich enorm in om voor
zijn proeven geschikte instrumenten te
ontwerpen en in eigen beheer te maken.
Dit is van groot belang geweest voor zijn
bijdrage aan de sterrenkunde. Sterrenkunde was uiteraard in Galilei’s tijd
vooral gericht op de met het blote oog
waarneembare, bewegende hemellichamen: de zon, de maan en de zwerfsterren Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en
Saturnus. Als wij nu - in een terzijde
- even stilstaan bij het feit dat ook wij bij
heldere hemel dezelfde waarnemingen
met ons blote oog kunnen doen als die
waarvoor Galilei en al zijn voorgangers
sterrenkundigen een fascinatie hadden,
is het onbegrijpelijk dat in de opvoeding
en het onderwijs in Nederland planeten zelf waarnemen meestal helemaal
niet aan de orde komt. Hier stellen wij
ons voor hoe Galilei’s nieuwsgierigheid
werd geprikkeld toen hem informatie
bereikte over ‘een instrument dat het
mogelijk maakt om voorwerpen die zich
verder weg bevinden te zien alsof zij
dichterbij zijn’. Wellicht heeft hij zo’n instrument, dat bestond uit een buisje met
vooraan een kleine holle lens en achteraan een kleine bolle lens, in handen
gekregen en ervaren dat hiermee een
vergroting van 3 á 4 maal bereikt werd.

Magisch instrument

In 1608 was in de opstandige Nederlanden bij legeraanvoerder Prins Maurits
van Nassau zo’n magisch instrument gedemonstreerd en even later werden bij
de Staten Generaal patentaanvragen ingediend, eerst door brillenglazenslijper
Hans Lipperhey uit Middelburg en twee
weken later door een collega brillenglazenslijper, Jacob Metius uit Alkmaar.
Allebei zijn zij vernoemd in straatnamen; de eerste natuurlijk in Middelburg
en de tweede uiteraard in Alkmaar.
Ook in Amsterdam, net als in Utrecht en
Den Haag, heeft de uitvinding van de
telescoop tot straatvernoemingen geleid.
Daar koos men echter voor het vernoemen van een derde brillenglazenslijper:
Zacharias Janssen. Zacharias Janssen
was buurman en vakgenoot/concurrent
van Lipperhey in Middelburg. Hij wordt
daar ook met een straat vernoemd. Dat

Zacharias Janssen - afgezien van het
langlopende onoplosbare dispuut over
de uitvinding van de telescoop - ook
genoemd wordt als uitvinder van de
microscoop mag niet onvermeld blijven.

Janssen en Janse

In onze wandeling kunnen we een
bezoek opnemen aan de Zacharias Jansestraat – in Amsterdamse spelling Janse
met één s en zonder n. Daartoe maken
we een ommetje door park Frankendaal naar de winkels aan de kop van de
Middenweg. Het roept een glimlach op
te zien dat hier enkele opticiens elkaar
beconcurreren, maar we bedenken
ook dat in de 17de eeuw lenzenslijpen
een activiteit was waarmee ook een
intellectueel als Baruch Spinoza en een
vertegenwoordiger van de absolute elite
als Christiaan Huygens zich mee inliet.
De Zacharias Jansestraat is hier een zijstraat van de Middenweg, in een buurt
met meer interessante vernoemingen
die een andere keer aan de orde komen.
We keren nu terug naar het Galileiplantsoen.
Galilei toonde zich meteen een absolute
meester-telescoopbouwer. Met tussenpozen van slechts enkele maanden
bouwde hij steeds betere versies. In
oktober 1609 beschikte hij over een
exemplaar dat een 10-voudige vergroting gaf. Hiermee lukte het hem zijn blik
te richten op ieder van de bewegende
hemellichamen. Zijn waarnemingen
waren absoluut verbluffend: de maan
bleek een oppervlak te hebben met
bergen en dalen, dus een aards aspect te
hebben. Venus bleek soms sikkelvormig,
soms half en soms vol te stralen en dus
vanaf de aarde zogenaamde schijngestalten te tonen, net als de maan die
heeft, al naar gelang de zichtbaarheid
vanaf de aarde van de zonbeschenen zijde. Rond Jupiter nam Galilei vier manen
waar en ten slotte waren er bij Saturnus
vreemde vormsels te zien.

De druppel

Deze bevindingen maakten onomstotelijk duidelijk dat het oude, aan
Aristoteles ontleende wereldbeeld, met
een vaste aarde in het centrum en een
onderscheid in de structuur van het ondermaanse ten opzichte van die van het
bovenmaanse, onhoudbaar was.
In 1610 beschrijft Galilei zijn bevindingen in zijn boek ‘Siderius Nunctius’ (de
sterrenbode). In de volgende 32 jaar van
Galilei’s leven publiceert hij een aantal boeken. Gaandeweg ontspoort dan
de relatie tussen hem en het pauselijk
gezag, hoewel men elkaar goed kent.
Uiteindelijk wordt het gesprek met hem
gesmoord in repressie: veroordeling,
censuur en huisarrest. Zijn boek ‘Dialogo’ van 1632, in de vorm van een tweegesprek over wereldbeelden waarin hij
de figuur Simplicio opvoert als aanhanger van het oude wereldbeeld, is de
druppel die tot zijn veroordeling leidt.
Pas eind 20ste eeuw word deze herzien.
Voor het vervolg kiezen we de Johann Keplerstraat, die een verbinding
vormt tussen het Galileiplantsoen en
de Newtonstraat met middenin een
kruising met de Copernicusstraat. Dat is
een mooie uitdaging voor de volgende
aflevering. #
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Dwars door de buurt publiceert een serie interviews over
leesclubs in Amsterdam- Oost. Daarin bevraagt Lennie Haarsma deelnemers over hun motivatie om lid te worden, wat
het hen oplevert, hoe ze boeken bespreken, of er een directe
link is met hun persoonlijk leven. En natuurlijk welke boeken ze met plezier met elkaar hebben verslonden die ze ook
andere leesclubs zouden aanraden. Aflevering 1.

Leesclub San Siro
kan de pantoffels
aanhouden
Tekst: Lennie Haarsma | Fotografie: Frank Schoevaart

Mijn eigen leesclub heet San Siro. Het is de bijnaam van
Stadio Guiseppe Meazza, een voetbalstadion in Milaan. De leesclub begon ruim een jaar geleden in onze flat in Park de Meer
en telt momenteel zeven Nederlandse vrouwen en een
Belgische man. Eens per zes tot acht weken komen we bij een
van de leden bijeen. Altijd met iets lekkers bij de koffie, een
wijntje en nootjes.
Het gekozen boek is het beginpunt
van het gesprek. In de loop van de
avonden gaan de gesprekken over veel
onderwerpen die ons raken: reizen en
wat onze ervaringen ermee zijn; onze

achtergrond met onze relaties en uiteraard ook ons gezamenlijk wonen in
deze prettige flat op de rand van Diemen. De boeken die het afgelopen jaar
gelezen en besproken zijn variëren en

Rollade in de aanbieding

Onalledaags

Tekst: Méland Langeveld | Illustratie: Judith Lammers

Aanhoudend geklepper van het kattenluik maakt me nieuwsgierig. Verdedigt
Joris, mijn kat, zijn toegangspoort?
Het is daar vaker een strijd op leven
en dood. Een homp vlees priemt deels
door het luikje. Ditmaal geen rivaliserende kat, maar een rollade die de
strijd met het deurtje aangaat. Ik kijk
door de ruit van de keukendeur en
zie mijn zwarte kat hemel en aarde
bewegen om zijn zojuist gevangen
prooi naar binnen te werken. Wat een
gevaarte hangt er aan zijn bek; zijn
tanden heeft hij in het netje gezet.
Waar heeft hij die nou weer vandaan?
Hopelijk niet bij mijn naaste buren
waarmee ik in een onoplosbare vete
verkeer.
Ik verlos Joris uit zijn worsteling door
de deur te openen. Trots komt hij met
zijn buit naar binnen gestrompeld
waarbij hij zichzelf moeizaam in
evenwicht probeert te houden. Het gevaarte helt als een zinkend schip naar
bakboordzijde en sleept over de vloer.
Ik pak het beet; zijn scherpe tandjes
blijven in de touwtjes steken. Ik wrik
het los waarbij hij me verongelijkt
aankijkt.
Even later rinkelt de voordeurbel. De
oude dame van twee huizen verder
staat voor mijn neus.
‘Uw kat heeft mijn rollade uit m’n jaspand gepikt. Ik zag ’m nog net over de
schutting verdwijnen,’ zegt ze verontwaardigd.
‘Hoe is het mogelijk buurvrouw? Maar
inderdaad hij kwam er zojuist mee

naar binnen gewandeld. Ik vroeg me
al af hoe-ie eraan was gekomen?’
Volgens haar was mijn kat door
het openstaande raam naar binnen
geklommen, op het aanrecht gesprongen, om vervolgens de rollade uit
de pan te vissen, en met het
gevaarte naar buiten te klauteren. Dit allemaal terwijl
mijn buurvrouw even
van het toilet gebruik
maakte, zoals ze dat zo
plechtig zei. Voor mijn
kat was het pure pech
dat ze hem bij het
beklimmen van de
schutting betrapte.
Gelukkig is het niet
mijn naaste buurman waar Joris de
boel op stelten heeft
gezet, want met hem
zou het volgende
probleem zich hebben aangediend.
‘Ik zal u de rollade
vergoeden buurvrouw, of beter
ik loop even naar
de slager om een
nieuwe voor u te
kopen?’
‘Nou dat zou wel erg
fijn zijn buurman,
dan hoef ik er niet
opuit. Het is me er
trouwens wel eentje
die kat van u. ’t Is me

nogal een gesjouw met zo’n rollade, en
dan nog over die schuttingen,’ zegt ze
lachend.
‘Maar

natuurlijk, ik ga er
direct één voor u halen.’ Ik ben reuze blij
dat ze het zo luchtig
opvat. Had ik haar
maar als naaste buurvrouw
in plaats van die chagrijnige.
Bij de slager koop ik een
nieuwe, en daarna loop ik
nog even langs de slijter om
voor haar een flesje advocaat te halen. Dat is vast wel
iets waar ze van houdt.
Ik overhandig haar de rollade en de advocaat. ‘Nog wat
lekkers voor de schrik buurvrouw. Laat het u smaken.’
‘Ach buurman wat lief van u,
dat had u écht niet hoeven doen
hoor. Maar dit is
wel wat ik erg
lekker vindt.
Dank u wel
hoor.’

’s Avonds snijd ik wat vlees van de
rollade af en geef het Joris. Hij smult
ervan en zijn bakje is in een mum
van tijd leeg. Hij kijkt me vervolgens
veelbelovend aan, geeft me kopjes en
smeekt daarmee om meer.
‘Het is wel goed geweest Joris. Het
was me het dagje wel met jou, ouwe
snaaier. Met deze rollade heb je meer
dan een week eten voor jezelf binnen
gehaald,’ zeg ik smuikend tegen hem.
Hij kijkt me zeer onschuldig aan, en
miauwt nog maar eens om meer. #
Meer ‘Onalledaags’ en aanverwante
verhalen lezen:
www.melandlangeveld.com
Meer sculpturen en/of gedichten lezen: www.melandlangeveld.com
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leidden zonder uitzondering tot mooie
gesprekken al dan niet direct over het
gekozen boek.
Met een kleine afvaardiging - en met
goedkeuring van de overige leden buigen Rudolphine, Mieke en ik ons
over een aantal vragen. Aan
het eind van het gesprek halen
we mooie herinneringen op
over hoe wijzelf als kind al aan
het lezen zijn geslagen.
Waarom ben je lid geworden
van deze leesclub en wat is
voor jou de meerwaarde?
‘Het is leuk om met elkaar te
praten over wat je gelezen

We hebben
mooie
gesprekken, al
dan niet over
het gekozen boek
hebt en ervaringen te delen;
het is verrijkend en het geeft je
andere inzichten. Je gaat ook
dieper op het boek in, waardoor het betekenis krijgt. Doordat
je het voor een bepaalde tijd uit moet
hebben, dwingt het je het te lezen en
erover na te denken. En door het gesprek over het boek leren we mensen
uit onze directe omgeving beter kennen. Ook waren de boeken van Femke
Halsema aanleiding om het over persoonlijke herinneringen aan bepaalde

politieke gebeurtenissen te hebben die
zij beschrijft. Over hoe de wereld toen
was en hoe wij dachten en leefden. En
natuurlijk was er door het boek de link
met de politiek van onze stad. Dat gold
ook voor het boek van Murat Isik dat

n
Boekenlijst va
raat 40
ing
ht en verbeeld
Pluche / Mac
hem
En we noemen
ur
M at Idrissi
De dood van
the Devil
Sympathy for
aar
Wees onzichtb
Zuivering
pinoza
Het raadsel S
Dwaallicht

Tsjaikovskist

in de Bijlmer speelt. Dat was ook een
mooie discussie omdat een van ons er
jaren heeft gewoond.
Over Het raadsel van Spinoza van Irvin
D. Yalom denk ik nog vaak na. En nee,
we zijn geen hoogstaande literaire leesclub. Het lezen van een goede thriller
zou ook kunnen. Maar geen bouquetreeks, dat weer niet. We kennen veel

leesclubs die enkel uit vrouwen bestaan; het is extra leuk dat we ook een
man in ons midden hebben. Het leuke
van een leesclub in de flat is dat je er
bij wijze van spreken zonder jas en op
pantoffels naartoe kunt.’

San Siro
inker
Pieter Waterdr
a
m
se
al
Femke H
eemstra
H
n
va
Marjolijn
nga
Tommy Wieri
ka
Paul Tr yn
Murat Isik
Tom Lanoye
Ir vin D. Yalom
t
Willem Elsscho

Hoe komt de keuze voor het boek tot
stand en bevalt dat?
‘Het boek dat we kiezen komt nu door
consensus tot stand. Daar zouden we
eens met elkaar over kunnen praten.
Het zou een goed idee zijn als ieder om
beurten een boek zou kiezen, waardoor die persoon ook goed uit de verf
kan komen door zijn of haar keuze. Zo

Poldernacht

Literair 9

iemand kan dan tijdens het bespreken
toelichten waarom hij of zij juist die
schrijver of schrijfster heeft gekozen,
of precies dat boek.
Voor de komende keer januari gaan we
Dwaallicht van Willem Elsschot lezen.
Het bleek dat veel van ons zijn werk
vroeger op de lijst voor school hadden
staan en zijn Kaas, Lijmen en het Been
zijn heel bekend. De voorbereiding
hebben we niet geregeld; het is vrijblijvend en dat heeft voor- en nadelen.
Nadeel zou kunnen zijn dat er minder
diepgang is en dat is iets wat we wel
willen.’
Hoe wordt een boek beoordeeld en
ondernemen jullie ook nog andere
activiteiten samen?
‘Op dit moment geven we aan het eind
van de bespreking een cijfer voor het
boek. En soms wordt dat cijfer later
weer bijgesteld. Misschien moeten we
dat maar loslaten. Als we een structuur voor de keuze van het boek en
de bespreking gaan afspreken hoeft
dat niet meer. Het is een goed punt
om het er eens over te hebben met
elkaar. Het idee van samen naar toneel gaan of naar de verfilming van
een boek is ook iets om aan de club
voor te leggen.’
Wat zouden we andere leesclubs willen aanraden?
‘Niet zozeer titels van boeken; eerder
het pleidooi om uit je comfortzone te
komen qua boekenkeuze. Dat geldt ook
voor ons, zodat je eens een ander boek
leest dan je gewend bent. Het gaat
erom dat je verrast wordt. En dat is het
boeiende van een leesclub.’ #

Oost-thriller

Tekst: Melissa Plomp | Illustratie: Ruud Meijer

Hij slaat de kraag van zijn jas op. Het
is ontzettend onstuimig deze eerste kerstdag. Een zware storm jaagt
over Nederland. Hij heeft een droog
moment afgewacht om de deur uit
te gaan. Bij de meeste huizen die hij
passeert, zitten de mensen nog aan het
kerstdiner. Hij trekt zijn hond achter
zich aan richting Ringdijk. ‘Kom op,’
schreeuwt hij boven de storm uit,
‘even een plasje’. Op de kop van de dijk
schommelt het informatiebord over
de dijkversterking vervaarlijk heen
en weer. De werkzaamheden zijn nog
niet tot hier gevorderd. De wind rukt
aan de struiken. Hij probeert de flinke
plassen te ontwijken. Zijn hond heeft
het al opgegeven en sjokt gelaten door
de nattigheid heen.
Het water onder aan de Ringdijk staat
bijna enkeldiep. Hij vloekt. Het water
gutst zijn schoenen in. Hij worstelt
tegen de storm in de dijk op. Boven op
de dijk kan hij zich nauwelijks staande
houden. Het water van de ringvaart
wordt opgezweept tot hoge golven.
Vlug de dijk weer af. Het water klotst al
over de stoeprand. Hij tuurt de straat
af richting de dijkwoning. De weg lijkt
wel een beek. Bezorgd trekt hij zijn
hond tegen de stroom in. Hij moet nu
bijna tot aan zijn kuiten waden.
Zijn hond jankt en zet zich schrap,
haar staart tussen haar poten. Plots
staat hij stil. De riem glipt uit zijn
handen. Vlak voor de dijkwoning gulpt
water naar beneden. In het licht van

de lantaarnpalen kan hij nauwelijks
iets zien. Hij klautert door de modder
omhoog. Struikelt.
Halverwege de dijk zit een enorme
scheur. Water stroomt naar beneden.
Dat is geen regenwater! Hij valt op
zijn knieën in de modder. Gooit met

handen en voeten aarde in de geul. De
kracht waarmee het water de Watergraafsmeer binnen spoelt, is te groot.

Hij ziet de randen van de scheur steeds
verder afbrokkelen.
Hij draait zich om, laat zich naar beneden glijden. Tevergeefs in zijn zakken
naar zijn telefoon voelend, die hij thuis
aan de oplader weet. Een golf spoelt

zijn hond onderuit. Ze blaft geschrokken. Het water voert haar mee, terwijl
ze worstelt om overeind te komen. Ver-

stijft kijkt hij toe. Het beeld is surrealistisch. Een stuk verderop weet ze zich
op de stoep in veiligheid te brengen.
Op een holletje gaat ze er vandoor.
De straatlantaarns flikkeren. Hij waadt
naar de overkant van de straat. Dan
valt de stroom uit. Alles is plots gehuld
in duisternis. Hij drukt op een deurbel.
Drukt nog een keer. Geen stroom! Hij
bonst op de ramen. ‘Help! Bel 112!’
De voordeur zwaait open. Een gezin
staart hem angstig aan. Hij gebaart het
donker in. ‘De dijk is stuk. Het water
komt! Bel de hulpdiensten!’ De man die
bij de deur staat, kijkt verbijsterd hoe
het water over de drempel de gang in
stroomt. Met een klap gooit de man de
voordeur dicht.
Inmiddels verzamelen zich groepjes
mensen op straat. Telefoonschermpjes
lichten op aan hun oor. Hij moet naar
huis! Zijn vrouw, zijn hond! Maar al
die mensen dan? Vertwijfeld blijft hij
staan. Aan de overkant lijkt de Transvaalbuurt veilig en hoog. Met een geraas beukt het water zich steeds verder
door de dijk. Het water klotst nu tegen
de voordeuren aan de Ringdijk. Hij
denkt aan al die mensen, onwetend
van wat zich buiten voltrekt. Hij begint
te rennen. In het voorbijgaan slaat hij
op ramen en deuren. Hij schreeuwt
zich schor. Achter de ramen ziet hij
families gezellig bij elkaar zitten. In het
licht van kaarsen die worden aangestoken. Dit wordt een Kerst die ze nooit
zullen vergeten. #
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Poppentheater Koos Kneus

Badhuistheater

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., tmet stadspas € 6,- p.p.
Programma op zondagen 16, 23
en 30 dec, 6, 13, 20 en 27 jan, 3
en 10 feb:
10.30: Feest voor Flapoor (2-4 jr)
12.00: Op bezoek bij Dokter Bril,
poppendokter (2-4 jr)

za 22 dec vanaf 20.15:
Dansen In Oost: ‘Alive and Kicking’
met Xmas Carols
za 19 jan 20.15:
Dansen In Oost: ‘Alive and Kicking’
vr 25 jan en 8 feb 20.15:
BadhuisInternational plays ‘The
Unknown ALLO ALLO Episodes’
Zie verder www.badhuistheater.nl

Op bezoek bij Dokter Bril
14.00: Ridder Roeland is bang
voor spinnen! (4-8 jr)
Het middagprogramma duurt van
14.00 tot 16.00 uur!
Programma op woensdagen 19
en 26 dec, 2, 9, 16, 23 en 30 jan,
6 feb:
14.00: De zeerovers en de zeemeermin; een onderwaterverhaal!
(4-8 jr)
Het middagprogramma duurt van
14.00 tot 16.00 uur!

Oostblok
van za 22 dec tot zo 6 jan:
Mexicaanse Kerst voor de hele
familie, ook Mexicaans lunchen of
dineren (met muziek) in eetlokaal
za 22 dec vanaf 17.00:
Feliz Navidad Fiësta (gratis)
wo 26, do 27, vr 28 en za 29 dec,
wo 2, do 3, vr 4, za 5 en zo 6 jan
16.00:
Merry Moustachio – Wie Walvis
Een heerlijke feelgood voorstelling
voor de hele familie!
wo 9, do 10 en vr 11 jan 20.30:
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verhalen over cacaoplantages in
West-Afrika
altijd te zien:
Things That Matter
altijd te zien:
Indonesië
altijd te zien:
Heden van het slavernijverleden
Meer info: www.tropenmuseum.nl

OBA Javaplein

Jungle Amsterdam
elke vr 10.00 – 12.00:
Infopunt duurzaamheid
(niet op 28 dec)
elke ma 20.30 – 01.00:
Kizomb Evolution Dance & Ecofood
Danslessen en aansluitend dj’s
(niet op 31 dec)
elke di 19.30 – 21.30:
5Rhythms dansworkshop
Info en aanmelding: jaikwildansen@gmail.com
(niet op 1 jan)
za 15 dec 13.00 – 17.00:
Duurzaamheidsmarkt Oost
za 15 dec 21.00 – 02.00:
Kareem Raïhan – All night long
zo 16 dec 14.00 – 17.00:
Klein Winter Festival
Einduitvoering jazzworkshops
Bergen JazzCats, Moondog en Sax
in the City
wo 19 dec 20.00 – 23.00:
All-in-one en Vocal Mondays
do 20 dec 09.30 – 11.00:
Voor moeders in de Dapperbuurt
Gezellige koffie / thee ochtend
met info en kleine workshops
za 22 dec 20.00 – 01.00:
Nataraj barefoot party
zo 6 jan 10.30 – 16.00:
Passievol performen zangworkshop
zo 6 jan 16.30 – 17.30:
Passievol performen presentatieconcert
do 10 jan 19.30 – 23.00:
5-jarig bestaan energiecoöperatie
Zuiderlicht
vr 11 jan 09.30 – 11.00:
Dialogen: Vrouwen, Keuzes en
Kansen

Singing Sunday in Jungle

Tapas Theater
Meerdere korte voorstellingen op
verschillende tijden van donderdag t/m zondag
vr 14, za 15, vr 21, za 22 dec:
Everybody happy? – Dide Vonk
vr 14, za 15, zo 16, do 20, vr 21,
za 22 dec, zo 23, do 27, vr 28, za
29 en zo 30 dec, do 3, vr 4, za 5
en zo 6 jan:
Wat een Feest! – Gerben Grimmius
vr 14, za 15, zo 16, do 20, vr 21,
za 22 dec, zo 23, do 27, vr 28, za
29 en zo 30 dec, do 3, vr 4, za 5
en zo 6 jan:
Groots – Huib en Rosa
zo 16, do 20, zo 23, do 27, vr 28,
za 29 en zo 30 dec, do 3, vr 4 en
zo 6 jan:
Onderweg – Benjamin van der
Velden
do 3, vr 4, za 5, zo 6, do 10, vr 11,
za 12 en zo 13 jan:
De Bossa van Jobim – Marcella
Wisbrun
za 5, do 10, vr 11, za 12, zo 13, do
17, vr 18, za 19, zo 20, do 24, vr
25, za 26, zo 27 jan:
Hoofdzaken – Jolien Kistemaker
do 17, vr 18, za 19, zo 20, do 24,
vr 25, za 26 en zo 27 jan:
Een impressie – Corine Hulshof
do 17, vr 18, za 19, zo 20, do 24,
vr 25, za 26 en zo 27 jan:
Visible Vocabulary – Romy Startk

Moustachio: eind december en begin januari in Oostblok
Maak van je shit een hit (try out) –
Mira van der Lubbe
za 12 jan 20.30 en zo 13 jan
15.00:
Strindberg en dal – De Gemeenschap
wo 23 jan 11.00:
Wonderland – Makiko Ito (2+)
Jeugdtheaterlessen
Schrijf je in voor jeugdtheaterlessen in Oostblok! Volgende blok
start in februari.
Zie verder www.oostblok.nl

zo 13 jan 16.00 – 18.00:
Singing Sunday Zangsessie
wo 23 jan 20.00 – 22.00:
Jungle Café: Isoleren en besparen
vr 25 jan 09.30 – 11.00:
Vrouwendialoogtafel: in je kracht!
za 26 jan 20.00 – 01.00:
Nataraj barefoot party
wo 6 feb 20.00 – 22.00:
Talkshow Dwars door Oost in de
Jungle
Zie verder www.jungle.amsterdam

Meer info: www.tapastheater.nl

Tropenmuseum---TENTOONSTELLINGEN--t/m 6 jan 2019:
Fashion Cities Africa
t/m 3 maart 2019:
ZieZo Marokko – Reis mee met
Esmaa, Fatima, Nasrdin en Yousef
t/m 1 sept 2019:
Cool Japan
t/m 1 sept 2019:
Bitter Chocolate Stories: kinder-

elke di 14.00 – 17.00:
www.leefenleer.nl: Kom naar het
oefenspreekuur
elke di 14.00 – 17.00:
Spreekuur Taalconsulent
elke di en do 14.30 – 17.30:
StudieMax in de OBA (bijles en
huiswerkbegeleiding 6-12 jr)
elke wo 15.00 – 15.45:
Voorlezen en knutselen (3-7 jr)
elke vr 10.00 - 12.00:
Spreekuur Samenspraak
elke do oneven week:
www.leefenleer.nl: Leesclub Makkelijk Lezen
Meer info, ook of iets doorgaat in
vakantietijd: www.oba.nl

OBA Linnaeus
elke wo 15.00 – 15.30:
Voorlezen (4-7 jr)
elke 1e dinsdag van de maand
10.45 – 11.45:
Voorlezen in het Turks voor
ouderen
elke 1e donderdag van de
maand 15.30 – 17.00:
Kinderschrijfcafé (9+), met Renée
en Eva Kelder
elke 2e vrijdag van de maand
10.30 – 12.00:
English Spoken
elke 4e donderdag van de
maand 10.00 – 12.00:
Tablet Café
za 15 dec en za 19 jan 11.00 –
13.30 en 14.30 – 17.00:
Schrijfcafé voor volwassenen, met
Renée en Eva Kelder
Meer info, ook of iets doorgaat in
vakantietijd: www.oba.nl

Q-Factory
elke di 20.00:
Countdown Café
za 15 dec 20.30:
Sonic Jesus
za 15 dec 20.30:
Massada
za 15 dec 20.30:
Leif de Leeuw Band plays Allman
Brothers Band
zo 16 dec 20.30:
The Legendary Pink Dots
vr 21 dec 20.00:
Pubquiz
za 22 dec 20.30:
ABBA Gold Europe Christmas
Special (tribute)
za 22 dec 22.00:
UpgreatZ
do 27 dec 19.30:
Q’s Best – voorronde 1
do 27 dec 21.00:
40UP Big Bang!
vr 28 dec 19.30:
Q’s Best – voorronde 2
za 29 dec 19.30:
Q’s Best – voorronde 3
ma 31 dec 21.00:
Fiesta Macumba – NYE – Feliz Ano
Nuevo
vr 4 jan 20.30:
Mad Sin
za 5 jan 19.30:
Q’s Best – finale
wo 9 jan 20.00:
FAQ Popquiz
vr 25 jan 20.30:
Juanito Makandé & Canijo de Jerez
vr 25 jan 21.00:
Free Cake For Every Creature
vr 25 jan 20.30:
Pubquiz
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Adressen
Poppentheater Koos Kneus
Iepenplein 40 hoek
Reserveren: 020-6928532
www.kooskneus.nl
Badhuistheater
Boerhaaveplein 28
www.badhuistheater.nl
badhuistheater@gmail.com
OBA Javaplein
Javaplein 2
020-6681565
javaplein@oaba.nl
OBA Linnaeus
Linnaeusstraat 44
020-6940773
linnaeus@oba.nl
Oostblok
Sajetplein 29
020-6654568.
www.oostblok.nl
Tropenmuseum
Linnaeusstraat 2
020 5688200
www.tropenmuseum.nl
Q-Factory
Atlantisplein 1
www.q-factory-amsterdam.nl
Jungle Amsterdam
Tweede van Swindenstraat 26
020-7373326, www.jungle.
amsterdam
Grand Cafe Genieten
Oranje-Vrijstaatplein 2
020-2535554
Brinkhuis
Landbouwstraat 63
020-4620331
Tapas Theater,
Andreas Bonnstraat 40,
020-7759425

vr 25 jan 22.30:
Rejoicer
za 26 jan 21.00:
Leah Senior
za 26 jan 20.00:
The Muddy Waters Tribute Band –
65 years Hoochie Coochie Man
za 2 feb 20.00:
Kieran Goss + Annie Kinsella
Zie voor prijzen en meer info:
www.q-factory-amsterdam.nl

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

Grand Café Genieten
elke 2e zondagmiddag van de
maand 14.30:
Café Chantant
Kijk voor onder andere meer agendainformatie op www.oost-online.nl
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Zwervend kunstwerk vindt nieuw thuis
Tekst: Anna ten Bruggencate | Fotografie: Loek van Vlerken, Hildo Krop Museum

Er komt een kunstwerk op het Oranje Vrijstaat plein, dicht bij
het Stadsloket Oost. Het is ‘De Vrijheid van de Gedachte’, van
Hildo Krop. De nieuwe plek van dit kunstwerk onderstreept
het belang van de vrijheid van meningsuiting in de gemeente
Amsterdam.
Hildo Krop (1884-1970) kwam na zijn
opleiding bij de Rijksacademie van
Beeldende Kunsten al snel in dienst van
de Gemeente Amsterdam en maakte
een paar honderd kunstwerken in
opdracht. Vooral de ornamenten op
bruggen en openbare gebouwen zijn
bekend. Omdat hij niet veel verdiende,
nam hij ook opdrachten aan van
particulieren en bedrijven. Het beeld
‘De Vrijheid van de Gedachte’ maakte
Krop op verzoek van PTT Nederland
(PTT= Posterijen Telegrafie Telefonie).
‘De Vrijheid van de Gedachte’ is een
vrijstaand beeld op een zuil, met een
staand mannelijk naakt met vleugels
(engel) en een liggende vrouw. Het is
gemaakt van Franse kalksteen en de
hoogte is in totaal ruim 5 meter; het
beeld zelf is 160 cm, de zuil 350 cm.

Zwervend bestaan
Het kunstwerk stond van 1951 tot
in 1990 in een plantsoen voor het
kantoor van de PTT aan de Pieter de
Hooghstraat. Daarna verhuisde het
kunstwerk mee naar de nieuwe locatie
van de – inmiddels - KPN aan de La
Guardiaweg in Sloterdijk. Toen de KPN
daar in 2010 weer vertrok, bleef het
kunstwerk achter. Jaren achtereen
stond het daar maar, want het kantoor
bleef leeg. In 2015 kocht een projectontwikkelaar het pand; hij vond het beeld
niet passen bij de nieuwe functie van
het gebouw (congrescentrum en hotel)

en het kunstwerk kwam vervolgens
terecht in een opslag van de firma TK
Hergebruik in Amstelveen. Van daaruit
werden verschillende pogingen ondernomen om het beeld te verkopen.

Nieuwe eigenaar
Onder andere werd contact gezocht
met Loek van Vlerken, bestuurslid van
het Hildo Krop Museum in Steenwijk,
de geboorteplaats van Krop. Hij bracht
het onder de aandacht van de gemeente Amsterdam en Stadsdeel Oost toonde
belangstelling. Van Vlerken kreeg Gijs
Hendrix, medewerker Beleidsrealisatie Kunst en Cultuur, aan de telefoon.
Hendrix adopteerde het beeld als het
ware en regelde alles dat nodig was om
het kunstwerk ook echt te laten aankopen. Dat gebeurde in 2017. Het geld is
afkomstig uit het budget dat hiervoor
door het college van burgemeester en
wethouders beschikbaar is gesteld in
het kader van het ‘Uitvoeringskader
kunst in de openbare ruimte 20182020’. Nu moest er voor het beeld nog
een passende plek gevonden worden
waar de betekenis goed tot uiting zou
komen. Een aantal locaties in Oost passeerden de revue, waarbij het Oranje
Vrijstaatplein verreweg de voorkeur
had.

door een gedicht van de
dichter P.C.Boutens; de
tekst staat op een bronzen ring rond de sokkel:

“Gesproken of geschreven, leent het Woord
de vleuglen van zijn
moeder, de gedachte,
En snelt, verstild, bij
dagen en bij nachten
Alweegs naar zijn bestemming voort”
Deze woorden sluiten
aan bij het thema ‘vrijheid van meningsuiting’,
een belangrijk onderwerp in de gemeente
Amsterdam. De keuze
van de stadsdeelcommissie voor de locatie aan
het Oranje Vrijstaatplein
onderstreept dit thema.
De betekenis van het
beeld gaat daar als het
ware een relatie aan met
het aan het plein liggende Stadsloket Oost.
Hildo Krop stierf in 1970
in zijn atelier aan de
Plantage Muidergracht.
Niet ver van de locatie
waar ‘Vrijheid van de
Gedachte’ vanaf eind
januari 2019 een –hopelijk- definitieve plek
krijgt. #

De Vrijheid van de Gedachte komt te staan op het Oranje
Vrijstaat plein

Vrijheid van meningsuiting
Hildo Krop liet zich bij het maken van
‘Vrijheid van de Gedachte’ inspireren

Meer informatie: Hildo Krop Museum:
www.hildokrop.nl, de documentaire

‘Hildo Krop – beeld van een kunstenaar’ is binnenkort op DVD te koop

Domweg gelukkig, in de Dapperstraat
Tekst en fotografie: Méland Langeveld

In de reeks Sculpturen van Oost ditmaal ‘Literaire teksten op
gevels’, en wel het gedicht ‘De Dapperstraat’ van J.C. Bloem
(1887-1966). Het gedicht staat in zijn geheel op een gevel in de
Dapperstraat.

De Dapperstraat
Natuur is voor tevredenen of legen.
En dan: wat is natuur nog in dit land?
Een stukje bos, ter grootte van een
krant,
Een heuvel met wat villaatjes ertegen.
Geef mij de grauwe, stedelijke wegen,
De’ in kaden vastgeklonken waterkant,
De wolken, nooit zo schoon dan als ze,
omrand
Door zolderramen, langs de lucht
bewegen.
Alles is veel voor wie niet veel verwacht.
Het leven houdt zijn wonderen verborgen
Tot het ze, opeens, toont in hun hogen
staat.
Dit heb ik bij mijzelven overdacht,
Verregend, op een miezerigen morgen,
Domweg gelukkig, in de Dapperstraat.

J.C. Bloem, geboren in 1887, is de dichter
van onsterfelijke regels als:
Denkend aan de dood kan ik niet slapen,
En niet slapend denk ik aan de dood.
(Eerste twee regels uit het gedicht ‘Insomnia’)

Dichter van verlangen
Bloem behoort tot de bekendste en meest
gewaardeerde dichters van Nederland.
Anders dan tijdgenoten als A. Roland
Holst of P.N. van Eyck wordt Bloem nog
steeds veel gelezen en geciteerd.
Bloem is de dichter van het verlangen,
van de hunkering naar een vervulling
of een geluk dat altijd onbereikbaar zal
zijn, terwijl de dood steeds dichterbij
komt. Berusting voert uiteindelijk de
boventoon, gemengd met flarden liefde,
genot, aanhankelijkheid en vreugde die
de melancholie eigenlijk alleen nog maar
sterker maken. In het korte gedicht ‘De
nachtegalen’ schrijft hij:
Ik heb van ’t leven vrijwel niets verwacht,
’t Geluk is nu eenmaal niet te achterhalen.
Wat geeft het? – In de koude voorjaarsnacht
Zingen de onsterfelijke nachtegalen.

Het lijden aan het leven

Geen molens en klompen

J.C. Bloem ontdekt de poëzie op vijftienjarige leeftijd. Hij krijgt dan het gedicht
‘Sluimer’ van de jonggestorven Tachtiger
Jacques Perk onder ogen. In één klap
beseft hij dat gedichten onvoorstelbare
werelden openbreken en zijn horizon
enorm kunnen verbreden. Vanaf dat
moment wil hij niets anders dan dichter
worden. Op jonge leeftijd vindt hij aansluiting bij het tijdschrift ‘De beweging’
van Albert Verwey.
Bloem heeft maar vier bundels gepubliceerd, maar die hebben wel tot een groot
lezerspubliek geleid. In al zijn werk is de
dichter de thematiek van het verlangen
trouw gebleven. Hij zei zelf dat hij in
zijn poëzie probeerde ‘enkele essentiële
dingen van het leven zo uit te spreken,
dat dit van mij en van niemand anders
zou hebben kunnen zijn.’ Tegelijkertijd
schrapt hij uit zijn gedichten bijna alle
concrete aanduidingen van personen
en plaatsen, zodat ze een heel algemeen
karakter krijgen. Bloems poëzie is bovendien van een bedrieglijke eenvoud en
helderheid. Die algemeenheid en die helderheid zorgen samen met de universele
thematiek van het lijden aan het leven
voor de grote aantrekkingskracht van
zijn gedichten.
Bloem overlijdt op 10 augustus 1966 in
Kalenberg (Overijssel).

Het ontwerp van het gedicht op de gevel
is van grafisch vormgever Robert (Ootje)
Oxenaar (1929-2017): bekend van zijn
ontwerpen voor de gulden-bankbiljetten,
zoals de zonnebloem, de snip en de vuurtoren. Jarenlang is hij ontwerper geweest
bij De Nederlandsche Bank: ‘Ik wilde iets
typisch Nederlands en iets met dieren en
bloemen, maar geen molens, klompen,
koeien en tulpen’, zei Oxenaar in 2008
tegen Trouw. ‘Zo ben ik op de zonnebloem en de met uitsterven bedreigde
snip gekomen.’
Hij verhuisde in 2000 naar de Verenigde
Staten waar hij op 13 juni 2017 overleed. #
Meer sculpturen en/of gedichten lezen:
www.melandlangeveld.com
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De buurt zit vol goede ideeën
Tekst en fotografie: Anke Bos

Medio november organiseerde MeerEnergie – dat een warmtenet in de Watergraafsmeer wil aanleggen – een bijeenkomst
om de buurt weer bij te praten over de status van dit buurtinitiatief. Deze bijeenkomst was niet alleen toegankelijk voor leden,
maar ook voor andere geïnteresseerde buurtbewoners.
Het bestuur van MeerEnergie lichtte de
stand van zaken toe aan de goed vertegenwoordigde buurt. Aan het initiatief
wordt hard gewerkt door vier verschillende werkgroepen. Zij zijn in de afgelopen periode een aantal malen bijeengekomen om uiteenlopende kwesties
op te pakken. Maar deze bijeenkomst
stond niet in het teken van eenrichtingsverkeer: de aanwezige buurtgenoten
konden ook een duit in het zakje doen.
Zo leverden ze een flinke berg ideeën
om de plannen van MeerEnergie onder
de aandacht te brengen.

Publiek Coöperatieve
Samenwerking

MeerEnergie is momenteel bezig de
samenwerking met de gemeente te
formaliseren. Bestuurslid Ardine Nicolaï
licht dit toe: ‘Wij willen samenwerken
met de gemeente om dit warmtenet te
realiseren. We merken dat dat wordt
bemoeilijkt door onwennigheid, maar
zeker ook door de bestaande aanbestedingsregels die niet ingericht zijn op
samenwerken met coöperaties als de
onze. Gezamenlijk opdrachtgeverschap
van gemeente èn MeerEnergie is lastig
zolang we niet vanuit een gelijkwaardige positie kunnen samenwerken. Zo
kunnen wij bijvoorbeeld niet optimaal
gezamenlijk technische eisen formule-

ren voor een aan te leggen warmtenet.
Daarom pleiten wij voor een nieuwe
vorm van samenwerking: de PCS of
PPCS: de Publiek (Private) Coöperatieve
Samenwerking!’
‘Om vanuit een bewonersinitiatief als
het onze in een vroeg stadium met de
gemeente te kunnen samenwerken –
zonder schending van aanbestedingsregels – zijn er misschien voorwaarden te
bedenken. Daaraan kan een coöperatie
dan voldoen om aanspraak te kunnen
maken op een uitzonderingspositie. Je
kunt dan bijvoorbeeld afspreken dat de
coöperatie een bewonersinitiatief moet
zijn dat een doel van algemeen belang
dient, dat er afspraken worden gemaakt
over een maximumrendement en hoe
de winst, voor zover die niet ten gunste
van het bedrijf zelf wordt ingezet, wordt
verdeeld over de leden. Een dergelijke
PPCS-constructie zou de positie van ons
soort (professionele) burgerinitiatieven
veel kansrijker maken. Want het zou
toch niet zo moeten zijn dat door de
regels de Gemeente niet met haar bewoners zou mogen samenwerken?!’

Goede ideeën

De aanwezige buurtgenoten werd
tijdens de bijeenkomst gevraagd mee te
denken over manieren om alle buurtgenoten te betrekken bij het warmtenet

Job van der Grinten licht toe waar de werkgroepen momenteel aan werken

van MeerEnergie. Want: hoe meer mensen zich aansluiten op het warmtenet,
hoe groter de kans dat de plannen ook
echt door kunnen gaan. De rij met goede
ideeën was lang! Een greep uit de reacties: geef een vroege-vogel-korting aan
de eerste mensen die zich inschrijven;
maak kans op een jaar gratis energie
bij de eerste 500 aanmeldingen; geef
workshops op scholen in de buurt over
het warmtenet; doe mee aan het Bredewegfestival en de Pure Markt; benader
de grote VVE’s; schrijf een wedstrijd uit:
‘Werf de meeste nieuwe inschrijvingen
in jouw buurt’.

Voor de goede zaak

Tot slot werd de buurtgenoten gevraagd

Een praatje terwijl uw stekker
wordt gemaakt
Tekst en fotografie: Arie van Tol

Dingen hoeven niet klakkeloos weggegooid te worden.
Het Repair Café Amsterdam
Oost herstelt gratis uw spullen in de Meevaart aan de
Balistraat. Dat kan op de eerste, tweede en derde woensdag van de maand van 2 tot
5 uur, en ook op elke laatste
zaterdag van de maand van
2 tot 5 uur.
Als ik op een al wat koudere woensdagmiddag in november door de
automatische deuren van de Meevaart
ben gegaan is het overduidelijk dat ik
in het Repair Café ben beland. Achter
een lange tafel met gereedschappen en
laptops zitten een aantal vrijwilligers.
Aan een aparte tafel zit een collega
achter een naaimachine en verstelt een
spijkerbroek.
De klanten zitten tegenover de herstellers, en worden geacht aanwezig te
blijven tijdens de reparatie. ‘Dat is vaak
handig bij de reparatie, dan kan de klant
het probleem wat nader verduidelijken.
Bovendien willen we met het café de sociale contacten in de buurt bevorderen.’
Aan het woord is Jan Braak, al jaren vrijwilliger bij het Repair Café. Hij heeft net
een koptelefoon onder handen gehad,

om welke reden zij zich zouden aansluiten bij MeerEnergie ten opzichte
van een alternatief voor gas via een
commerciële organisatie. Daarop gaf
men aan verschillenden redenen aan,
variërend van zeggenschap over het
rendement en bijdragen aan een goede
zaak tot een vast tarief voor bepaalde
tijd. Ook noemde men dat de vorm van
MeerEnergie – de coöperatie – minder
commerciële belangen heeft, kleinschalig is en daardoor inzichtelijker voor
buitenstaanders. #
Meer weten? Kijk op www.meerenergie.
amsterdam. Bekijk hier ook een video
die tijdens de bijeenkomst gemaakt is.

zaamheid wordt geleverd is helemaal
geweldig.

Milieu

Het aantal klanten dat aanklopt wisselt
sterk. Soms is het erg rustig, soms valt
iedereen tegelijk binnen. ‘Maar gemiddeld genomen mag het toch wel wat
drukker, er moeten in de buurt meer
bewoners verleid worden hun kapotte
apparaat hier te brengen in plaats van
het weg te gooien en een nieuw ding
te kopen.’ Jan Braak wordt bijgevallen
door Kim Zuiver: ‘We mogen dan wel
een naam hebben inmiddels, er kunnen
nog veel meer mensen gebruik van ons
maken en zo een beetje bijdragen aan
een beter milieu.’
Kim Zuiver is al vanaf het begin betrokken bij Repair Café. Ze was er bij toen
initiatiefnemer Martine Postma in 2010
haar idee vastlegde met de Stichting
Repair Café. In Oost was ze betrokken
bij de eerste vestiging. Nu is ze al weer
jaren de regelaar bij het Repair Café in
de Meevaart.

Tegen de wegwerpsamenleving
Aan de ‘repaircafétafel’

op zoek naar waardoor ie het niet meer
doet. De vrouw van de koptelefoon is
hier eerder geweest, is enthousiast over
deze plek. Na een grondige inspectie
kan Jan wel concluderen waar het aan
ligt dat het apparaat het niet meer doet,
maar helaas kan hij hem niet repareren.
Er moet een bepaald snoertje worden
gekocht.

Contact met de klant

Met van alles komen ze op woensdagmiddag bij de Meevaart in de Balistraat.
Van koffiezetapparaten tot stofzuigers,

van mobieltjes tot kleren, van mixer tot
radio. De mannen achter de tafel hebben zo hun eigen specialisme.
En natuurlijk is de man achter de
naaimachine de expert van de kledingreparatie.
De meeste vrijwilligers zijn er al langere
tijd. Ze vinden het mooi om hun kennis
en vaardigheden in te zetten bij reparatiewerk, maar ook de aangename sfeer
in het team en in het contact met klanten maakt het vrijwilligerswerk meer
dan de moeite waard. Dat er dan ook
nog een essentiële bijdrage aan duur-

Het concept Repair Café heeft inmiddels een wereldwijde vlucht genomen.
In Nederland zijn er enkele honderden
reparatieplekken. In Europa zijn het
er zo ongeveer 1500 en ook in andere
werelddelen zijn er op in totaal zo’n 150
plekken Repair Café’s gestart.
De feitelijke reparatie is mooi, maar
wellicht nog belangrijker in de huidige
‘wegwerpsamenleving’ is de boodschap
dat dingen niet klakkeloos weggegooid
hoeven te worden, niet weggegooid mogen worden. Herstellen en laten herstellen is het devies, zuiniger zijn.
Kom op woensdagmiddag met uw kapotte spullen naar de Meevaart! #
info: repaircafe.demeevaart@gmail.com
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Laatbloei

Voel je thuis,
voel je fit

Edo Lambregts is werkzaam bij sportschool Duofit. Hij is één van de ongeveer
20 medewerkers die het enthousiaste
team van Duofit vormen. Duofit afficheert zich op de website als een ander
sportcentrum.

Op 5 december was er een primeur
bij de talkshow. Eén van de programmaonderdelen was niet een interview,
maar een voorstelling. Laatbloei
speelde een stuk met de titel Milonga,
waarin de Argentijnse tango centraal
stond.
Laatbloei is voortgekomen uit de formatie Midlife in Concert. Twaalf jaar na
hun laatste optreden onder die noemer
zijn zangeres Saskia Riemens, schrijver
Gerrit Hoogstraaten en componist Henk
Dits nu in de late bloei van hun leven.
Tijd dus om iets nieuws te proberen: de
Argentijnse tango. Saskia gaat op les en
krijgt daar Gerrit toegewezen als haar
danspartner. Met Henk achter de piano
vertellen zij elkaar hoe het hen in het
leven is vergaan. Is de midlife crisis
voorbij, is daar nu rust voor in de plaats
gekomen, of zijn de problemen alleen
maar groter geworden en ligt eenzaamheid op de loer? Met veel humor en
zelfspot leren de twee hoe te dansen in
een close embrace die hun harten sneller doet kloppen – zij het nu ook weer
niet meteen voor elkaar…
Accordeonist Peter van Os was in Jungle
Amsterdam toegevoegd aan het trio om
de muziek nog meer klank en kleur te
geven. Het muziektheaterstuk duurde
zo’n 25 minuten, in de toekomst hoopt
Gerrit Hoogstraaten de voorstelling
te laten uitgroeien tot een volwaardig
avondvullend programma. #

Zweet

Dit andere sportcentrum wil voorzien in
de behoefte aan vriendelijke en kleinschalige fitness in de buurt, met persoonlijke begeleiding. Die begeleiding
op het gebied van bewegen, voeding en
trainen zorgt ervoor dat je je beter voelt
in je werk, je sport en in het dagelijkse
leven. Het sportaanbod is divers. Er is
om te beginnen individuele fitness. In
een groep zijn de volgende sporten te
kiezen: Buitenfit Bootcamp, Spinning,
Sportkracht, Pilates, Hatha yoga, Loopfit.
Loopfit is een groepstraining, maar er
kan ook individuele Loopondersteuning
worden geboden. Het spreekt voor zich
dat ook de Personal training individueel
is. In heel kleine groepen wordt Fysiofitness en Small group training gegeven.

Duofit verzorgt ook sportactiviteiten voor scholen en bedrijven.

En met verschillende sportverenigingen
wordt samengewerkt. Bij de extra begeleiding van sporters van Drive-itt (jeugdtennis), van Loon Masters (lange-baan
schaatsen 35+) en van de Baanselectie
(jonge talentvolle schaatsers) gaat het
daarbij om hoge ambities. Bij WVEHDW
(voetbal) en Athena (hockey) ligt de lat
van de sporters die extra (loop)training
krijgen veel minder hoog.
Tot slot zijn er dan nog twee zogeheten
Vitaliteitsprojecten met Duofit-instructeurs. Bij Golden Sports gaat het om
sporten en bewegen voor 65plussers.
Bij Fitaal om wandel- en hardlooptrainingen op zondagochtend in Ouderkerk
aan de Amstel. #

In 2019 zijn nieuwe
vrijwilligers nodig die...
# willen schrijven
# bestuurslid willen worden
# sponsors willen werven

Meld je aan of informeer via
dwarskrant@gmail.com
De Stripbiografie gaat een drieluik geworden met de toepasselijke titels Bloed
(1), Zweet (2) en Tranen (3). Twee jaar
geleden verscheen het eerste deel.
Ben Westervoorde – bij de talkshow van
Dwars samen met Jeroen Steehouwer
(beiden van collectief Draw Up) vaste
live tekenaar - was niet dagelijks en
doorlopend bezig met de stripbiografie.
Hij had niets liever gewild, maar om te
kunnen leven van het striptekenen moet
hij veel meer illustratieklussen aannemen.

André Hazes leeft voort in vele vormen. Natuurlijk zijn al zijn levensliederen terug te horen, op vinyl, op cd,
digitaal. Er zijn de films over hem, de
musical. En ook is hij stripfiguur. Deel
2 van de Stripbiografie van André
Hazes is net uit. De tekst is van JanWillem de Vries, de tekeningen zijn
van Ben Westervoorde.

Het scenario van Jan-Willem de Vries
lag aan de basis van de striptekeningen
van Ben. De twee hadden intensief telefonisch contact over de interpretaties.
Ze vonden het vooral belangrijk dat aan
de feiten recht werd gedaan. De stripheld leidt in de biografie zo veel mogelijk het werkelijke leven. De fantasie
moest in toom worden gehouden.
Bij het werken aan de biografie luisterde
Ben vanzelfsprekend regelmatig naar
zijn favoriete nummers van André Hazes. Het derde deel, Tranen, mogen we
eind 2020 verwachten. #

Talkshow
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Objectief Nederland

In 1974 vroeg Reinjan Mulder zich
af hoe je Nederland objectief kon
verbeelden. Uit zijn mathematische
aanpak kwam het fotoboek Objectief Nederland voort. Cleo Wächter
fotografeerde in 2017 op dezelfde
plekken. Een fotoboek met wederom
de titel Objectief Nederland is het
resultaat. De ondertitel is dit keer
Veranderend landschap 1974-2017.
Met de tentoonstelling van de 208
zwartwitfoto’s uit 1974 in het Rijksmuseum in 2016 werd het opmerkelijke
project van Reinjan Mulder onverwacht
nieuw leven ingeblazen. Het totaalbeeld
dat de 52 kruispunten – gekozen middels een grof raster over de kaart van
Nederland – toch vooral toonden was
een leeg plattelandslandschap.

De vraag hoe dat 42 jaar later zou zijn
veranderd was een voor de hand liggende. Minder vanzelfsprekend was het
dat die al tamelijk snel tot een serieus
initiatief leidde. De jonge fotografe Cleo
Wächter aanvaardde gretig de opdracht
tot een herfotografieproject. ‘Zij werkte
met ongeëvenaarde precisie, maar niet
zonder eigen artistieke inbreng,’ staat
er te lezen bij een aanprijzing van het
nieuwe fotoboek. Weer zijn de foto’s
vanaf de 52 kruispunten in de vier
windrichtingen genomen, maar dit keer
in kleur.
De twee fotoseries zijn zo samengebracht een historisch document dat
veranderingen van het landschap op
een artistieke manier in kaart brengt.
Deze fotografie is te karakteriseren als
kunstvorm, maar evenzeer als bron van
wetenschap.
Door het Geheugen van Oost is ruim
een jaar geleden op vergelijkbare wijze
een objectief beeld van Amsterdam
Oost gemaakt. Vanaf in totaal 32 punten
maakten meerdere fotografen foto’s en
bijbehorende verhalen.
Reinjan Mulder heeft in 1974 een vorm
van objectiviteit uitgevonden die in de
toekomst nog tot menige fantasierijke
variant kan gaan leiden. #

Talkshow
Op woensdag 5 december
was in Jungle Amsterdam
aflevering nummer 20 van
de talkshow Dwars door Oost
in de Jungle. Gasten op deze
avond waren Froukje Hajer,
Edo Lambregts, Reinjan Mulder en Ben Westervoorde.
Daarnaast was er een optreden van Laatbloei.
Op deze pagina kort iets over
de geïnterviewden en hun
onderwerpen. En over de
voorstelling. Op oost-online
is een filmimpressie van Lyk
Burggraaff terug te vinden.
Op woensdag 6 februari 2019
is de eerstvolgende talkshow,
aflevering 21.
Januari slaan we over. Ook
in het nieuwe jaar mag u als
bezoeker rekenen op een
aangename sfeer en interessante interviews met gasten
uit Oost.
Ook in het nieuwe jaar kunt
in interessante interviews
met gasten uit Oost verwachten. Voor het woord gasten
kan mogelijk nog het ‘speciale’ worden toegevoegd. #

Werk maken van
spelen

Froukje Hajer schreef een oproep
voor speelbeleid: Werk maken van
spelen. Daarmee zet ze kritische
kanttekeningen bij de tegenwoordig
breed gedragen gedachte dat vooral
de cognitieve ontwikkeling van een
kind gestimuleerd moet worden. Er is
aangetoond dat kinderen zich beter
ontwikkelen als ze meer spelen.
In haar in 2016 verschenen fraai geïllustreerde en vormgegeven boek zet
Froukje Hajer nader uiteen waarom het

zo belangrijk is dat we tijd en fysieke
ruimte (blijven) maken voor kinderen
om te spelen. Ze richt zich met name
op iedereen die invloed heeft op de
speelkansen van kinderen: ouders,
scholen, instellingen, lokale initiatieven
en bedrijven, onderzoeksinstituten en
planbureaus.
En natuurlijk richt ze zich op de gemeenten en de politieke partijen die verantwoordelijk zijn voor het lokale jeugdbeleid. Sinds enige jaren gaat niet langer
de rijksoverheid over het jeugdbeleid,
maar de gemeente. Froukje Hajer vindt
dat jeugdbeleid zich te vaak beperkt tot
de problematische jeugd. En dan is er
ook nog eens enorm bezuinigd op veel
sociaal-culturele activiteiten, waardoor
er minder letterlijke speelruimte is voor
kinderen en zij bovendien zijn toevertrouwd aan vrijwilligers in plaats van
professionals.
Het is echt de hoogste tijd om werk te
maken van spelen! #
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De politie: vriend en vijand
Tekst: Arie van Tol | Fotografie: Frank Schoevaart

Jong is ie, en donker, en hij rijdt scooter. Niet een combinatie die je geliefd maakt bij de meeste
Amsterdammers. Zeker niet bij de Amsterdamse politieagenten.
Op één van de laatste aangenaam
warme avonden van de nazomer was
hij uitgegaan. Een favoriete tijdsbesteding van hem. Ver na middernacht liep
hij met een vriend in één van de stillere
straatjes in de buurt van het Leidseplein.
Een viertal halfdronken robuuste
jongemannen naderden. Of er verbaal
machogedrag vooraf ging aan de lijfelijke schermutselingen blijft onduidelijk. Maar zeker is dat hij met enkele
flinke slagen en schoppen ruw tegen de
grond werd gewerkt. Toegetakeld en
uitgeschakeld was hij, maar zijn vriend
– ook donker, maar veel sterker – liet
het er niet bij zitten, sloeg en schopte
terug.
Lang duurde de vechtpartij niet, al snel
verscheen de politie. Misschien een
gevolg van het feit dat camera’s gericht
bleken te zijn op de onheilsplek.
De agenten deden hun werk. Maar wat
is precies hun werk in zo’n situatie?
Natuurlijk, zorgen dat de opgefokte
jongelui stoppen met slaan en schoppen. Tekenen ze ook de verhalen en
interpretaties op van alle deelnemende
vechtersbazen? In dit geval trokken ze
een snelle conclusie: de schuld lag bij
de donkere types. De vriend belandde
een nachtje in de cel en hij kon na op
de bon te zijn geslingerd voor verstoring van de openbare orde met een
flink gehavend gezicht huiswaarts. De
anderen gingen vrijuit.
Schaamte weerhield hem aanvankelijk van enig contact met vrienden en
ouders. Hij at niet thuis, wist het huis te
ontvluchten zonder zijn gezicht te laten
zien. Zijn verhaal – ongetwijfeld subjectief gekleurd – vertelde hij de tweede
dag na de gewelddadige nacht aan
zijn ouders. Ze zagen zijn gehavende
gezicht. Woedend waren ze.
Moeder en zoon togen naar het politiebureau aan de Linnaeusstraat. Ze zouden het er niet bij laten zitten: ze gingen aangifte doen van mishandeling.
De camerabeelden zouden bewijzen
dat de anderen de aanstichters waren,
dat hij slachtoffer was, geen dader, hij
was er van overtuigd. Of die beelden
er nog waren viel te betwijfelen, zei de
diensdoend agent. En om aangifte te
doen moesten ze een afspraak maken.
Twee dagen later om half 8 ’s avonds
kon het.
Weer gaat zijn moeder mee. Aan de
balie worden ze onvriendelijk verwelkomd door een agent die lijkt te hebben
gewacht op zijn komst. ‘Wat kom je hier
doen?’ ‘Ik kom aangifte doen, ik heb
een afspraak.’ ‘O ja, jij was betrokken
bij een vechtpartij, hoe kom je er bij om
aangifte te doen?’ ‘Omdat ze me hebben mishandeld.’ ‘Maar je zult toch zelf

Navraag bij advocaten leert dat de handelwijze niet uniek is. De politie – die
van het politiebureau aan de Linnaeusstraat, maar eigenlijk in heel Amsterdam – schijnt er een gewoonte van te
maken in dit soort gevallen mensen er
van te weerhouden aangifte te doen.
Dezelfde advocaten bevestigen dat het
formeel niet mag, het weigeren van een
aangifte. Maar hoe dan ook heeft de
klant het nakijken. Want als een agent
met grote weerzin toch een aangifte
opneemt, blijft de klant achter met het
gevoel dat zijn ingevulde formulier vast
en zeker in een diepe lade zal belanden, onder een grote stapel andere
papieren.
Overigens is de bekeuring kennelijk
ingetrokken, er is de afgelopen weken
geen verontrustende envelop in de
brievenbus te vinden geweest. De politie wil de zaak duidelijk als afgedaan
beschouwen. Hem rest een nieuwe
poging tot aangifte. En/of een klacht.
Natuurlijk is het niet de eerste kennismaking van hem met de politie. Een
ander voorval is ook het vermelden
waard.

Bureau Linnaeusstraat

ook wel een klap hebben uitgedeeld?’
De onverkwikkelijke woorden van de
agent volgen elkaar op op een steeds
onverkwikkelijker toon. Alsof het
de bedoeling is dat hij kwaad wordt,
agressief wordt. ‘Maar ik wil gewoon
aangifte doen van mishandeling.’ ‘En
heb je zelf dan niets gedaan?’ Hij weet
zich redelijk te beheersen, maar zegt
dan toch: ‘Zoals u tegen mij doet en
praat, het lijkt wel racistisch.’ De agent
loopt resoluut weg door de deur naar
het kantoor achter de balie. Verbouwe-

Boycot café’s met verwarmde terrassen
Tekst: Arie van Tol

Oost is vergeven van de terrasverwarmers. De terrassen op het Beukenplein
en die aan de Linnaeusstraat tegenover
het Oosterpark spannen de kroon.
In navolging van Frank Straver in
Trouw van 5 december zou ik willen
oproepen tot een boycot. Uit onderzoek
van TNO blijkt dat één terrasverwar-

de beelden niet bekijken,’ antwoordt
ze als hij er naar vraagt. Ze suggereert
nog meer: dat zijn zoon een papieren
bekeuring heeft meegekregen die
nacht. Wat niet waar is, zijn zoon is wel
bekeurd, maar heeft daar geen bewijs
van ontvangen. ‘U moet wat beter communiceren met uw zoon,’ vervolgt de
agente minachtend. Het is een godgeklaagde toestand op het bureau, het is
duidelijk dat aangifte doen er niet in
zit.

mer jaarlijks maar liefst 4 ton aan CO2
uitstoot. Dat is evenveel als een autorit
van 25.000 kilometer. Zelfs als er geen
bezoeker zit loeien vaak de apparaten.
Een schande in deze tijd waar duurzaamheid wordt gepredikt. De politiek
laat het toe. Laten we als cafégangers
een duidelijk signaal afgeven. Bezoek
de café’s waar ze niet aan terrasverwarming doen! #

‘Hoe kom je
erbij om aangifte
te doen?!’
reerd zijn ze, moeder en zoon, razend.
Er zit niets anders op dan af te druipen.
De vader hoort thuis het verhaal van de
moeder en de zoon. Hij snelt richting
politiebureau. Dezelfde agent staat achter de balie, de uitstraling van de man
laat geen ruimte voor twijfel. Hij vraagt
waarom hij net heeft geweigerd een
aangifte van zijn zoon op te tekenen.
De agent blijft een antwoord schuldig
en als hij het fototoestel in de hand
van zijn bezoeker ziet vlucht hij naar
achteren.
Een collega neemt het over. Zij benadert de vader als ‘weer zo’n goedgelovige opvoeder die denkt dat zijn zoon
nooit kwaad in de zin heeft’. Ze suggereert de beelden te kennen van het
voorval, zegt dat het duidelijk is dat
zijn zoon gevochten heeft, de aanstichter was. ‘Nee, u en uw zoon kunnen

Bij een controle op een vrijdagavond
werd zijn scooter in beslag genomen.
Hij reed niet te hard, hij reed niet door
rood, hij had zijn kentekenbewijs bij
zich. Nee, er was een verdenking van
de agenten dat het nummer van de
motor niet correspondeerde met dat
van de scooter zelf. Hij zag even later
de agent op zijn scooter wegrijden.
De dag erna werd hij gebeld: er was
niets loos, de nummers waren gelijk.
Hij kon op maandagavond zijn scooter komen halen bij het politiebureau
IJtunnel. De onverschillige minachting
van de politie onderging hij gelatener
dan zijn vader. Maken ze hem nog
excuses, is er een vorm van schadevergoeding omdat hij een weekend lang
niet kon beschikken over zijn scooter?
Als hij op het afgesproken tijdstip
bij het bureau aanbelt wordt er niet
open gedaan. De agente is alleen en
veiligheidsvoorschriften zeggen dan
dat er geen mensen moeten worden
binnengelaten die er dreigend uitzien.
Hij is kennelijk eng. Tamelijk radeloos
nu belt hij zijn vader. Die op zijn beurt
sprint naar het bureau om de hoek
(Linnaeusstraat), want bellend valt
er geen bureau te bereiken: of ze hun
collega van bureau IJtunnel vriendelijk
doch dringend willen verzoeken die
scooter aan zijn zoon terug te geven.
Geen excuus, geen papieren bewijs van
de merkwaardige inbeslagname, niets
krijgt hij mee. Hij heeft wel een foto
van de agent die er op vrijdagavond op
zijn scooter vandoor ging. Maar wat
kun je er mee?
Toch is de politie ook soms zijn vriend.
Want toen laatst zijn scooter was gestolen heeft de politie ’m binnen enkele
dagen teruggevonden, ergens aangetroffen. Dat er dan nog weer dagen
overheen gaan voor je ’m terug hebt
is dan iets dat je wat gemakkelijker
accepteert. #
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Hoe de laatste stationsrijwielhandel
uit Oost verdween
Tekst: Melissa Plomp | Fotografie: Eddy Ellert

Bij elk Amsterdams station is er een chronisch tekort aan: plaats om je fiets te parkeren. Het
gemeentelijk fietsenbeleid is de afgelopen jaren ook strenger geworden. Besluit je je fiets na uren
langs volle rekken lopen, uiteindelijk maar tegen een paaltje te zetten, dan is er een grote kans
dat je fiets aan het eind van de dag is weggeknipt. Of gejat... die kans is nog groter.

fietsenstalling maar tijdelijk is? Er is
al veel te doen geweest over de ontwikkeling van de ruimte in en om het
station. Zo was er lang sprake van een
hotel bij het stationsplein. Op inspraakavonden de afgelopen jaren, was er
een ondernemer met plannen voor een
zogenaamd foodcourt in de voormalige ruimte van Costa. De NS en de
gemeente zeggen dat er momenteel nog
overlegd wordt over een gebiedsvisie.

Bouwchaos
Daar sta je dan. Op de grond ligt alleen
nog een doorgeknipt slot. Of je fiets
staat er nog, mét de spijker waar je
vanmorgen doorheen bent gereden in
je platte band. Op bijna elk station was
vroeger wel een fietsenmaker te vinden. Je band kon dus worden geplakt
en in het ergste geval kon je een andere
fiets aanschaffen. Kon je toch nog thuiskomen.

Bij het Amstelstation maakte de fietsenmaker al eerder plaats voor een
fietsenstalling van de NS, een bemande
overigens. Er is nog steeds een tekort
aan fietsparkeerplekken in en om het
station. Ook al verdubbelde j.l. januari
het aantal onbewaakte plaatsen aan de
westkant van 1100 naar 2400 plaatsen.
De stalling onder het station wordt bij
de verbouwing ook flink uitgebreid.
Daar gaan uiteindelijk 3500 fietsen in
passen. Zo moeten er uiteindelijk bijna
6000 fietsen gestald kunnen worden.
Dat is ook niet overbodig met de verwachte 80.000 reizigers per dag.

Baan kwijt
Op het Muiderpoortstation zat in de
voormalige stationshal, 35 jaar lang, rijwielhandel en stalling Costa. Hier kon
je je fiets laten repareren of een – tweedehands – fiets aanschaffen tegen een
redelijke prijs. Maar zo rond het verschijnen van deze krant, zit Costa niet
langer onder in het Muiderpoortstaton.
De nieuwe doorzichtige klapdeurtjes
geven voortaan toegang tot een onbemande fietsenstalling van de NS.
De NS heeft al langere tijd plannen om
het station te gaan verbouwen en had
daarbij ook de ruimte van de fietsenwinkel op het oog. Daarom werd het
contract met Costa opgezegd. De verbouwing, die het station en de omgeving een ‘kwaliteitsimpuls’ moet geven,
is echter uitgesteld. Totdat de verbouwing doorgaat, komt de NS-fietsen-

Rijwielhandel Costa weg

stalling in de vrijgekomen ruimte. Dat
biedt, volgens de NS, vooral voordelen:
de eerste 24 uur is gratis, de stalling
blijft langer open en in- en uitchecken
kan met de OV-chipkaart.
Wel zuur voor de medewerkers van
Costa. Zij raken hun baan kwijt, maar
mochten hier niet met de Dwars – en
andere media – over praten. Sommige

werken hier al heel lang en met veel
plezier. Ook jammer voor de mensen
met een lekke band of andere panne,
maar volgens de NS zitten er genoeg
fietsenwinkels en fietsenmakers in de
buurt.
Wat zijn de uiteindelijke plannen
met de voormalige stationshal, als de

De Rode Loper op School - interview

Genderneutraal Superpak
Tekst: Wendeline Thole | Fotografie: Jan ter Heide

Joep (11 jaar) doet voor de derde
keer mee aan ‘ModeMix’. Kinderen
van basisschool Laterna Magica
(IJburg) maken kennis met de modeontwerpen van Viktor & Rolf. Onder
begeleiding van beeldend kunstenaar Francesca Vonck ontwerpen ze
hun eigen outfit, waarbij ze een mix
van kledingelementen uit allerlei
culturen gebruiken.
Wat heb je gemaakt?
Een Genderneutraal Superpak! Ik kreeg
verschillende kleren met verschillende
kleuren. De kleren hadden ‘meisjeskleuren’ zoals roze en paars, maar ook
‘jongenskleuren’. Eerst wist ik niet wat
ik ermee kon maken, maar ik kreeg
al snel ideeën toen ik de schaar erin
mocht zetten. Ik heb alle kleren en
kleuren gecombineerd. Een broekspijp
van een pyjama heb ik laten terugkomen als mouw.
Wat vond je leuk aan de lessen?
Niets is te gek, niets is raar, je mag doen
wat je wilt. Dat vind ik heel belangrijk.
Mijn vrienden vinden me misschien
soms raar, maar dat maakt mij niet uit.
Ik zou willen dat we ons niet zoveel
aantrekken van anderen. We doen op
school veel aan kunst. Van mij mag het
nog vrijer, dat we niet allemaal hetzelfde doen.

Is mode kunst? Heb jij nu kunst
gemaakt?
Viktor & Rolf maken kunst, hun ontwerpen zijn heel bijzonder. Ik vond de
Gatenkaas-jurk supermooi. Maar kunst
hoeft niet altijd mooi te zijn. Mij maakt
het niet zoveel uit of het kunst is, ik
mocht maken wat ik wilde en overdrijven. Dat hoort bij kunst.
Wat heb je met je Superpak gedaan?
Fotograaf Jan ter Heide heeft ons als
echte modellen gefotografeerd. De
foto’s en onze outfits hebben we met
de klas besproken. Ik heb ook met mijn
vrienden gepraat over mijn Genderneutrale pak, we zijn best bezig met dit
onderwerp. Nu ligt mijn pak in onze
verkleedkist.
Hebben jullie iets geleerd, iets dat
je nog niet wist?
Ja, ik heb meer zelfvertrouwen gekregen.
Even iets heel anders, als jij
burgemeester zou zijn, wat zou je
dan als eerste veranderen?
Ik zou meer doen voor een beter milieu
en hogere boetes geven aan de milieuvervuilers!
Joep, dank je wel voor
het interview! #

Joep in zijn zelf gemaakte outfit

Het Amstelstationgebied krijgt een
volkomen ander aanzien. De woon- en
hoteltoren en het nieuwe busstation
zijn al enige tijd gerealiseerd. Er komt
een nieuw stationsplein en er is inmiddels een nieuwe tramhalte gekomen. Eind augustus werd het nieuwe
tramstation feestelijk geopend. Eind
2019 wordt begonnen met de bouw van
nieuwe woonblokken tussen het station
en Julianapark. De verbouwing van
het Amstelstation en het gebied er om
heen loopt in fases tot 2023. Dan moet
alles klaar zijn. Tot die tijd blijft het nog
even zoeken naar een plaatsje voor je
fiets tussen alle bouwchaos. #
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Een vraaggesprek over communicatie,
over het bewaren van eigenheid
Tekst en illustratie: Anne De Smet

Communicatie is een sociale activiteit waarbij mensen betekenissen uitwisselen door op elkaars
signalen te reageren. Het is lastiger dan we doorgaans denken. Communicatie wordt weleens
gedefinieerd als ‘zo dicht mogelijk langs elkaar heen praten’. Zowel in taal als non-verbaal zijn
we onzorgvuldig. En ook: hoe oprecht zijn we? Denk aan iemand die beweert niet geïrriteerd te
zijn, maar met de oogbollen draait. Hoe duidelijk is een verkeersregelaar die zijn armen niet gebruikt? Of denk aan het kringspel waarbij iemand een zin fluistert in het oor van de buur, die dat
doet bij de volgende tot de cirkel rond is en de laatste die de zin hardop zegt...
Communicatie is veelvormig. Welke
vorm neem je onder de loep?
Ik beperk me tot de interactie tussen
mij en de ander en het effect van mijn
stijl op de verbinding. Mijn worsteling gaat over de vraag ‘wie ben ik en
wat wil ik’. Communicatie heb ik altijd
moeilijk gevonden en ik bemerk een
einzelgänger te zijn in mijn huidige
werk als restauranteigenaar. Ik kan
commanderen: ‘ga drie vissen halen
en een brood’ of afstemming vinden
met wie ik voor me heb. In het laatste
geval beschouw ik de ander als een
actor voor ons gezamenlijk doel, in de
andere situatie als factor en onderdeel
van mijn eigen doelen.
Communiceer je anders tijdens het
werk dan met vrienden?
Ik maak daarin weinig onderscheid. Ik
vertrouw op de kennis en kunde van
mijn medewerker, maar door onzekerheid in de werkgeversrol verlies ik
me. Dat bedoel ik niet hiërarchisch. Ik
wil leuk gevonden worden. Doordat ik
mijn positie niet kenbaar maak of een
keuze uitstel ben ik onduidelijk, waardoor de ander de kans ziet om het over
te nemen. Mijn belang komt op de achtergrond. Datzelfde gebeurt ook met

vrienden. Het liefste had ik dat het
vanzelf zou gaan.
Hoe loopt communicatie?
Ik vermoed dat non-verbale communicatie belangrijker voor me is dan alle
woorden bij elkaar. Het eerste moment van de communicatie is etiquette-gebonden met een: ‘ goede morgen,
kan ik u helpen?’ Dat lukt me aardig.
Het tweede moment wordt voor mij
problematischer omdat er verwachtingen komen. Ik verwacht meer en er
wordt meer van me verwacht. Hoewel
ik weet geen controle te hebben hoe de
ander zal reageren vraag ik me af hoe
die zich zal gedragen. Ik bouw reserve
in omdat ik niet wil kwetsen. Dat geldt
ook voor intieme relaties. Door mijn
verpakte signalen blijf ik onduidelijk...
wanneer het mij te moeilijk wordt verval ik in een automatisme dat voorbij
gaat aan wezenlijk contact. Ik doe de
ander en mezelf dan tekort.
Wat verwacht jij en wat verwacht
de ander?
Het idee dat ik iets te vertellen moet
hebben, met iets vernieuwends moet
komen, genoeg moet zijn, aardig moet
zijn, maakt me zenuwachtig. Het

gevolg is dat ik mensen ga mijden. Dan
hoef ik niet meer te communiceren.
Hoewel ik besef dat een reactie / interactie noodzakelijk is voor een gezamenlijke oplossing of inzicht, verzand
ik in zwijgen.
Wat bedoel je met het recht op antwoord?
Uitspraken zoals ’je moet dit, of je
moet dat’ raken aan wie ik ben. Ik
respecteer de inbreng van anderen
en zou graag op voet van gelijkwaardigheid willen reageren maar als de
ander verbaal sterker is, heb ik geen
weerwoord. Daardoor laat ik me in
een rol duwen die ik niet wil. Een
werkverhouding of opvoeding is vaak
hiërarchisch georganiseerd. Ik vind

Het gebeurt
regelmatig in een
groep dat niemand
reageert op wat
ik zeg
dat niet wenselijk omdat een van beiden daardoor kleiner wordt. Toch bega
ik dezelfde fout wanneer ik mijn kind
corrigeer. Vragen zoals ‘heb ik wel
genoeg geluisterd of geef ik voldoende
ruimte?’ komen pas achteraf.
Waarom is boosheid ongemakkelijk?
Wanneer er boosheid in de communicatie komt wordt het bijzonder lastig.
Het is de emotie waar ik op strand.
Ik kan niet meer helder denken en
communiceren. Ik verkramp en durf
ook niet weg te gaan. Dat wijt ik aan
de autoritaire opvoeding door mijn
moeder. Als ik niet oplet kopieer ik
haar communicatiestijl. Thuis en op
school werd ik amper gehoord, waardoor ik de kunst van een constructieve
dialoog, geweldloos spreken en sensitief luisteren niet onder de knie heb
gekregen. Tegenwoordig doen scholen
gelukkig iets aan de sociale vaardigheid van kinderen. Ze zijn geoefend
in onderhoud en verdieping van de
relatie en hoe een woordenwisseling
te de-escaleren. Ik mis die bodem. Van
boosheid word ik monddood. Niet
meer communiceren voelt als falen.
Het gevoel dat ik niet goed genoeg ben
wil ik absoluut vermijden. Ik ben bang
dat men zich van me distantieert.
Wat is je vervolgstap?
Ik wil het goed doen en het mensen
naar de zin maken. Om de boosheid
te stoppen neig ik naar ‘laten we het
maar gezellig hebben’. Ik gedraag me
als een kameleon die opgaat in de
omgeving. Stelling nemen doe ik niet.
Veiligheid boven alles. Door te pleasen
kies ik voor aanpassing, afwachting of

?
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trek een clownspak aan. Precies in die
rollen doe ik mezelf geweld aan. Een
betekenisvol contact ga ik niet aan.
Wat merk je bij de ander?
Het gebeurt regelmatig in een groep
dat niemand reageert op wat ik zeg.
Mijn woorden verdampen en dat lach
ik weg. Dat gaat vooral onbewust. Op
die momenten voel ik de eigenheid,
die ik zo essentieel vind, wegkwijnen.
Wanneer ik mentaal uit het contact
met de ander stap is het onmogelijk
om mij te verbeteren of begrepen te
worden in de communicatie.
Wat bedoel je met eigenheid?
Ik ben niet overal dezelfde. Ik heb
geen vaste identiteit. Tegenover vrienden gedraag ik me anders dan bij kennissen. Mijn ‘zijn’ is veranderlijk en ik
heb mijn reden. Ik moet me afvragen:
Doe ik mezelf geweld aan? Ben ik het
of speel ik een rol waar ik niet achter
sta? Maak ik mij voldoende kenbaar,
los van wat die ander er van vindt.
Wat verlang je?
Ik denk meteen aan mijn eindexamen
van de Academie. Daarvoor had ik
drijvende objecten ontworpen van
textiel. Om dat geheel te kunnen laten
drijven moest ik dingen weggooien of
vervangen. Tenslotte werden de objecten toch te zwaar en gingen onder
water. Dit proces van vergankelijkheid
is een metafoor voor mijn worsteling: hoe houd ik mijn communicatie
drijvend? Ik verzuip door alles en iedereen vast te willen houden en geen
keuzes te maken.
Communicatie is meer dan informatie
verzamelen. Voor mij zijn openheid en
gelijkwaardigheid de basisvoorwaarden om te komen tot een machtsvrije
communicatie.
Ik kan mijn strategische keuze verhullen en daardoor de ander op het
verkeerde been zetten of ik kan openheid aandurven en oprecht uitspreken
wat mijn beleving en doel is. Kortom
mij in de kaart laten kijken over wat
ik wel en niet wil. Filosofen hebben
intrigerende dingen gezegd over wat
zij de ‘tussenruimte’ noemen. Het zou
erom gaan dat het appèl van de ander
je raakt en andersom, waardoor de
ruimte er tussen vatbaar wordt voor
iets nieuws.
Als ik oma word en in staat ben om op
mijn eerste vraag een juist antwoord
te geven heb ik een levensles geleerd #

Zit u met een vraag of kwestie die
u verder zou willen onderzoeken?
Formuleer in een tiental zinnen
wat u zich afvraagt en waarom
u wilt dat ik meedenk. Het zijn
voornamelijk uw antwoorden die
gepubliceerd worden. In een eerste
gesprek luister ik naar u, in een
tweede stel ik u gerichte vragen,
voor het gezamenlijke artikel.
Stuur uw mail naar dwarskrant@
gmail.com onder vermelding van –
Vragen aan Anne De Smet.
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Onderzoek wensen en behoeften 75+
in Middenmeer
Tekst: Kirsten de Wit

In opdracht van de bestuurscommissie van stadsdeel Oost heeft
Humanitas een onderzoek uitgevoerd naar de behoeften, wensen en ideeën van 75-plussers op het gebied van wonen, welzijn
en ondersteuning. Er zijn 106 ouderen uit de wijk Middenmeer
geïnterviewd over onder andere zelfredzaamheid, mobiliteit
en sociale contacten.
De onderzoeksresultaten schetsen een
vrij positief beeld van de woonsituatie
en het welzijn van de ouderen. Het zijn
veelal zelfredzame ouderen die al lang
in Middenmeer wonen en deze buurt
als positief waarderen. Humanitas
geeft aan dat de bereikte doelgroep
waarschijnlijk niet helemaal re-presentatief is voor de ouderen in Amsterdam
Oost. De groep geïnterviewden heeft in
verhouding met andere buurten een
hoger welvaartsniveau en is minder
divers van samenstelling. Er zijn echter
ruim voldoende aandachtspunten uit
het onderzoek naar voren gekomen,
waarvan verwacht mag worden dat die
ook op andere 75-plussers van toepassing zijn.

Zelfredzaamheid
Hoewel de zelfredzaamheid met behulp

Colofon
Dwars door de buurt is een onafhankelijke lokale krant die in 2018 zeven
keer verschijnt. De krant wordt huis
aan huis verspreid in de buurten van
Oud-Oost (Oosterpark-, Transvaal- en
Dapperbuurt) en Watergraafsmeer in
Amsterdam-Oost.
Op meerdere openbare plekken in Oost
liggen exemplaren om gratis mee te
nemen. De oplage is 25.000.
Dwars 204 verschijnt vrijdag 14 december 2018, de deadline voor uw bijdrage
is donderdag 22 november 2018.
Adresgegevens:
Wijttenbachstraat 36 hs
1093 JC Amsterdam
tel. nr.: 06 - 428 078 05
e-mail: dwarskrant@gmail.com
Kernredactie:
Anneke Hesp, Arie van Tol
en Melissa Plomp
Opmaak:
Frits van den Akker, Robert Nieman
en Ron de Wit
Medewerkers:
Anna ten Bruggencate, Anne De Smet,
Annemarije Pronk, Ans van de Scheur,
Carolien van Welij, Connie Dekker,
Daan van Pagée, Dick Feenstra, Dineke
Rizzoli, Eddy Ellert, Frank Schoevaart,
Gabriëlle Francke, Gerard Valentijn,
Hans Heitgeert, Hans van den Bosch,
Hansje Galesloot, Hella de Groot, Henk
Pouw Jaap Kamerling, Jan Molenaar,
John Prop (voorpagina), Judith
Lammers, Kirsten de Wit, Lennie
Haarsma, Méland Langeveld, Mirjam
Ringer, Noortje Blauw, Robert van
Andel, Rose Bartholomé, Ruud Meijer,
Sjaak Brokx, Ton Hendrix en Veronica
van Roon
Bestuursleden
Stichting Dwars door Oost:
Arie van Tol, Mike de Kreek en Tim Stok
www.oost-online.nl:
Stan Polman
Redactionele bijdragen:
Dynamo, HJS, OAR en !Woon
Druk: Rodi Rotatiedruk

van het sociale netwerk van familie,
vrienden, buren en professionele hulp
hoog is als het gaat om persoonlijke
verzorging (91%), boodschappen doen
(82%), koken (85%) en administratie
(93%), geeft toch maar liefst 24% aan
dat ze bij onverwachte ziekte op niemand kunnen terugvallen. Daarnaast
geeft ook 18% aan wel behoefte aan
hulp bij de boodschappen te hebben,
ook al doen ze het nu nog zelf.

Sociale contacten
Van de deelnemers vindt 15% dat ze
onvoldoende sociale contacten hebben en 17% mist contact met anderen.
13% ervaart onvoldoende activiteiten
in hun leven. 15% is echter niet op de
hoogte van het aanbod van ouderenactiviteiten en ontmoetingsplekken. Ze
vinden buurtrestaurants te ver weg en

hebben behoefte aan een ontmoetingsplek in de buurt. Een van de aanbevelingen uit het onderzoek is dan ook een
breder en diverser aanbod aan ouderenactiviteiten.
Stadsdorpactiviteiten worden genoemd
als een mogelijkheid. Een stadsdorp is
een buurtinitiatief om nabuurschap
onder ouderen te bewerkstelligen, die
elkaar helpen om zo lang mogelijk
actief, ge-zond en veilig thuis te kunnen
wonen. In Middenmeer en omliggende
wijken is nog geen Stadsdorp actief.
Aangezien door de geïnterviewde
ouderen ook wordt aangegeven dat de
buurtsamenstelling erg is veranderd
adviseert Humanitas om het contact
tussen jong en oud te stimuleren.

Aanpassingen aan de woning
Wanneer men ouder wordt zijn soms
aanpassingen in de woning nodig. Jammer is dat slechts 61% van de deelnemers op de hoogte is van voorzieningen
en tegemoetkomingen voor aanpassingen in de woning. Hoewel 93% van de
huurders en kopers aangeeft tevreden
te zijn over de woning, valt wel op dat
41% van de huurders het onderhoud
van de woning door de woningbouwvereniging of verhuurder matig of
slecht vindt. Er wordt aangegeven dat
er achterstallig onderhoud is dat alleen

uitgevoerd wordt als het echt moet.

Mobiliteit
De ouderen in Middenmeer zijn overwegend positief over het aanbod (80%)
en de bereikbaarheid van het openbaar
vervoer (82%). Wel worden er obstakels ervaren wanneer men onderweg
is, zoals losliggende tegels, afstapjes en
obstakels op de stoep. Om de stoep voor
ouderen begaanbaar te houden is het
dus belangrijk dat er meer wordt gehandhaafd op dergelijke obstakels. Het
zou daar-naast prettig zijn als er meer
bankjes op strategische plekken komen.

Informatiemiddag
Naar aanleiding van het onderzoek
organiseert Dynamo een informatiemiddag op 19 december van 14:00 tot
18:00 uur in Grand Café Frankendael,
Middenweg 116. Hier zullen de uitkomsten van het onderzoek worden gepresenteerd én Theater Veder, Woon!, Ata
en Ton de Rooij geven er informa-tie.
Hiervoor kunt u zich aanmelden door
te mailen naar JBrontsema@dynamoamsterdam.nl of door een bericht in te
spreken of te sturen naar Jelte Brontsema via telefoonnummer 06-4413985. #

Verhalen Kinderschrijfcafé OBA Linnaeus
Achtervolging in het bos
Ik liep met Teun en Emmiel
door het bos. Opeens zag ik een
man in een skelletenpak met
een kettingzaag. Ik zei het tegen
Teun en Emmiel we renden
weg het donkere bos in. We
liepen heel erg zacht. Opeens
zag Teun een andere man in
een duivelspak met een echte
drietand. Dus toen gingen we
weer wegrennen. Emmiel zag
toen een huisje met knipperend
licht bij de deur. We gingen het
huis in en gingen de woonkamer in. Ik zag een blauwe deur
en op de vloer lag bloed.
Wordt vervolgd, Christiaan
10 jaar
Ik zat op school en ik was
aan het dagdromen aan mijn
tafeltje. Ik droomde over een
voetbalwedstrijd en dat ik de
coach was. Mijn team had roze
met oranje gestreepte shirtjes
aan. Het regende dikke druppels. Mijn team lag met 1-0
voor, maar toen gleden ze de
hele tijd uit waardoor ze de
bal in hun eigen goal schoten.
Gelukkig was het daarna pauze
zodat ze even konden uitrusten.
Ze moesten daarna weer verder en schoten weer heel vaak
mis en kwamen uiteindelijk
op de stand 1-12 uit. Ze hadden verloren!!! Ze barsten in
tranen uit... Opeens hoorde ik
Josephine kan je deze som voor
mij uitrekenen? Josephine! Ik
schrok wakker en dacht: de
meester: oh nee!
Josephine 10 jaar
Ik ga het over vriendschap
hebben. Ik ging een keer naar
Duinrell en het was super leuk

met mijn vriendin. We gingen
met onze klas ernaartoe. Er was
een achtbaan die heel erg eng
is Falcon. Ik ging erin met mijn
vrienden. Er was een andere
vriendin van mij, zij durfde er
niet in maar als laatste durfde
ze er wel in. Klaar dit was het.
Maryam 9 jaar

Kattenkwaad
Er bestaat een jongetje op de
wereld die vaak kattenkwaad
uithaalde. Nou, dat dachten ze.
Eigenlijk was hij een held voor
de wereld. Bij gym werden ze
aangevallen door een orkaan.
Het jongetje probeerde de
school te redden en duwde tegen het plafond en hij deed het
zo: Hij sprong op de kast, pakte
een stok met een scherpe punt
en stak hem in het plafond.
Dan zal je bijna denken dat het
plafond daar tegen kon, maar
nee. De school stortte neer en
alle kinderen vluchtte weg.
Het was vandaag 6 december
2018 en het jongetje, genaamd
Niko, zat op zijn stoel aan een
werkstuk te werken. Zijn moeder kwam binnen met een glas
limonade in haar handen. ‘Is
dat voor mij? vroeg Niko. ‘Nee,
dit is voor mij.’ Zijn moeder zet
het glas op tafel en zegt: ‘Heb
je vandaag weer kattenkwaad
uitgehaald, Niko?’ Nee, mama,’
zegt Niko. ‘Hmmm...Zijn moeder keek hem vragend aan.
‘Zeg, moet jij niet het glas wegbrengen?’ ‘N-nee. Dat heb ik al
gedaan. En vandaag ging ik met
Erik spelen, weet je nog?’ ‘Jongeman, ik zie daar nog een hele
tas vol met glas staan. Je moet
NU gaan, anders zwaait er wat!’
‘Jaja.’ Mopperend pakt Niko

de tas met glas erin en loopt
naar de glasbak. Hij wil een
bierflesje erin gooien, maar dat
gaat niet. Iets of iemand houd
het flesje tegen. ‘Het gaat je niet
lukken, jongen.’ Een oude man
leunt tegen de papierbak en
rookt een sigaretje. ‘Ik heb het
allemaal al geprobeerd, maar
er komt nog geen pindakaas
pot doorheen.’ De man kucht.
‘Hmm...
Lois

Kom naar OBA Linnaeus!
Op elke eerste donderdagmiddag van de maand is er in bibliotheek Linnaeus het Schrijfcafé
voor kinderen. Alle kinderen
vanaf 8 jaar die dol zijn op
lezen en schrijven zijn welkom.
Het schrijfcafé begint om 15:30
en is om 17:00 afgelopen. Kom
je ook? Wij zitten klaar met
schriftjes en pennen, koekjes en
sap! #

Koffieleut
zkt. babbelaars
Marco wil graag naar buiten.
Ga jij met hem op pad?
Het ViiA VitA team zet zich in voor Amsterdammers die hulp nodig hebben bij
praktische en sociale problemen. Samen met een andere vrijwilliger help je
een buurtgenoot en bied je een luisterend oor. Geef energie en aandacht en
sluit je aan bij het ViiA VitA team!

Kijk op viia.nl voor meer informatie en
andere vacatures of bel 020 495 22 50.
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Bouwen en wonen in Amsterdam
Tekst: Ouderen Adviesraad Oost

‘Geachte gemeenteraadsleden, wij hebben met instemming het verslag
gelezen over wat er in 2017 is bereikt. Voor de Amsterdamse ouderen kwam
meer nieuwbouw in de sociale sector tot stand. Dat is een mooie prestatie.’
Met deze woorden richtte op 7 februari de werkgroep ‘wonen’ van NOAR
(Netwerk Ouderen AdviesRaden) zich tot de toenmalige gemeenteraadsleden
van de commisie ‘Bouwen en Wonen’.
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in een nieuwe woonwijk. Het
gaat dan om: de woningdichtheid, de dakgoothoogte, het
stratenpatroon etc. Maar niet
om de vraag of de woningen
een huur in de sociale sector
krijgen of dat het koopwoningen worden. De gemeente kan
die zaken wel bij de gronduitgifte in het ergpachtcontract
trachten te regelen. Maar door
maatregelen die vanuit de
rijksoverheid worden opgelegd aan de woningbouworganisaties en de voorrang die
de rijksoverheid geeft aan
bouwondernemingen die op
de vrije markt actief zijn, leidt
dat geregeld tot botsingen en
wordt er veel onderhandeld
tussen rijk en gemeente. In het
algemeen en ook nu, komt er
wel een compromis tot stand.
Immers: het gemeentegrondbedrijf moet de kosten van het
bouwrijp maken van de grond
wel zien terug te krijgen. Als
alles wordt uitgezet bij woningbouwers die weinig kunnen betalen is er een gat in de
begroting. Als daarentegen alles wordt gegund aan ‘de vrije
markt’ (en er dure woningen
gebouwd worden) dan is dat
in strijd met het in Amsterdam
gesloten coalitie-accoord.

Discussie
Ook op de plaats van de Bijmerbajes gaan nieuwe woningen komen

De werkgroep ‘wonen’ had
nog meer positieve berichten:
‘Het leidt tot meer geluk bij ouderen met een laag inkomen.
Ook de verbeterde WMO-voorzieningen, zoals meer kans
op een traplift-vergoeding,
alsmede de passende huurmaatregelingen bij een hoge
huurquote zijn het noemen
zeker waard. Wij danken u,
alsmede zij, die bij de gemeentelijke instanties werken, voor
de voortdurende inzet.’

Klantvriendelijker
Nu, na de verkiezingen en na
het debat over het coalitieaccoord leest u in de krant dat
er nog steeds een groot tekort
aan betaalbare woningen in
Amsterdam is, maar dat er een
heel programma is opgestart
om die wachttijden eindelijk

eens fors te verminderen.
Over zeven jaar is Amsterdam
ruim 50.000 woningen rijker!
Daardoor komt er voor nagenoeg iedere woningzoekende
meer keus, meer perspectief.
Ouderen, die nu om wat
voor reden dan ook, willen
verhuizen en inmiddels een
flinke woonduur hebben
opgebouwd, kunnen als het
(gezamenlijke) inkomen niet
hoger is dan zo’n 40.000 euro
per jaar, met wat doorzettingsvermogen meestal nu (of
in de nabije toekomst) wel een
passende woning vinden in
Amsterdam of in nabijgelegen
gemeentes. Voor wie een wat
hoger inkomen heeft, geldt
hetzelfde. Heel gemakkelijk is
het echter nog niet.
Wie met woningnet moeite
heeft, is veelal van hulp afhan-

Ekodis Natuurvoeding
Beukenplein 73, 1092 BB Amsterdam
020 6946327

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

Er wordt nog steeds vaak
‘zonder ons, over ons beslist’
kelijk. Het is daarom goed, dat
de wethouder van plan is om
het toewijzingsbeleid te gaan
herzien. Wij hopen dat het
systeem dan klantvriendelijker wordt en dat een en ander
meegenomen wordt in het
nieuwe programma ouderenhuisvesting dat in begin 2019
in de gemeenteraad aan de
orde komt. We zijn dus niet
ontevreden en we mogen trouwens ook meedenken over dit
bouwprogramma. Mocht u aan
het werk van NOAR mee willen doen, dan bent u van harte
welkom. U kent het adres van
de OAR in Amsterdam Oost.

Levendig uitzicht
Tot zover het positieve nieuws.
Er zijn helaas ook wat zaken
die onze, maar ook uw aandacht verdienen, omdat niet
altijd de voor ouderen beste
beslissingen worden genomen.
Er wordt nog steeds vaak
‘zonder ons, over ons beslist’.
Zo wordt in de nieuwbouw
weinig rekening gehouden
met wat langzamerhand wel
bewezen is: een belangrijk
deel van de ouderen wil met
anderen samen een geclusterd
wooncollectief vormen. Met
als motto: ‘wel zelfstandig,
maar ook dingen samen doen’.
En dat op een locatie met een
mooi, levendig uitzicht en met
voorzieningen ‘om de hoek’.
Ook het idee, dat ouderen best
tevreden zijn met een woning
van rond de 50 m² is ons te algemeen gesteld. Veel ouderen
hebben kinderen en kleinkinderen. Een logeerkamer is dan
wel erg gewenst.

Tafellaken
Wie zitten er aan tafel? Wie
hebben het voor het zeggen

bij het Amsterdamse bouw en
toewijzingsbeleid? Aan iedere
punt van het tafellaken trekt
een andere belangengroep:
de wethouder en de rest van
het gemeentebestuur alsmede
de raadsleden van de coalitiepartijen; de minister en de rest
van het kabinet plus de kamerleden die de coalitie daar
steunen; de bouwwereld en de
geldschieters; en tenslotte de
burgers, de woningzoekenden,
en de onafhankelijke wetenschappers.
Uiteraard zijn er ook de wetten, de regels en de afspraken
en zijn er rechters, die daarover desgevraagd waken. En
is er de praktijk. Als iets niet
werkt is er de mogelijkheid om
‘beter ten halve te keren dan
ten hele te dwalen’.
In Amsterdam is er dus het
vierpuntig touwgetrek. Er zijn
gedeelde uitgangspunten: er
moet gebouwd worden, het
groen aan de rand van de stad
moet daarvan niet het slachtoffer worden (deze mening
deelt de bouwwereld niet per
se). De gemeenteraad en de
burgers vinden dat de stad
niet uiteen moet vallen in rijke
gebieden en arme gebieden.
En dat er in Amsterdam een
voorrangsbeleid moet zijn en
blijven voor schrijnende gevallen en voor mensen die de stad
heel erg nodig heeft en dat die
zelfs uitbreid moeten worden.

De macht
In theorie heeft de gemeente
heel veel zeggenschap over
bouw en toewijzing. Zo regelen de gemeentebesturen de
besluitvorming rond nieuwe
bestemmingsplannen en dus
wat er gebouwd gaat worden

In de gemeenteraad is er sinds
enige jaren de regel: 40%
sociale sector, 40% middensector en 20 % dure koop- of
huurwoningen. Ook is afgesproken dat er in Amsterdam
geen echt arme wijken of rijke
wijken moeten ontstaan en dat
er dus overal in de stad naast
dure woningen ook een flink
aantal woningen met een sociale sector-huur aangetroffen
moeten worden. Kortom: in de
22 stadsdelen die de stad kent
moet er op gelet worden dat
het percentage sociale sector
woningen minstens 35 is. Die
ondergrens wordt trouwens
in ons stadsdeel in het gebied
IJburg/Zeeburgereiland niet
gehaald. Dat dient dan in
de nieuwe bouwplannen te
worden gecompenseerd. Dat
geeft discussie. Ook over de
‘40-40-20’ regeling wordt in de
gemeenteraad veel gediscussieerd. Daarbij wil ‘links’ meer
woningen ‘veilig stellen’ met
een socialehuur beneden de
710 euro per maand en ‘rechts’
meer woningen bouwen voor
‘hen die we in Amsterdam
nodig hebben op de arbeidsmarkt’. Bij de ouderenhuisvesting duikt die tweedeling ook
op. Komen er bijvoorbeeld in
voormalige verzorgingshuizen
die omgebouwd worden, nu
zelfstandige woningen voor
vooral ouderen met een goed
pensioen en die veelal van buiten Amsterdam komen (zoals
het St Jacob), of zorgen wij er
voor, dat oudere Amsterdamse
65-plussers goede zelfstandige
huisvesting in hun eigen stad
kunnen vinden?
Kortom: het beleid in Amsterdam is voortvarend maar
geeft aanleiding tot dicussies.
Wij ouderen kunnen daaraan
meedoen. Onze invloed is hier
en daar voelbaar, maar kan,
als we ook weer een groep
‘jongere’ ouderen daarbij betrekken, nog meer opleveren.
U bent welkom. #
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Fijne feestdagen en alle goeds voor 2019!
De medewerkers van Dynamo wensen u fijne feestdagen en alle goeds voor 2019!
We zijn dankbaar voor uw betrokkenheid als vrijwilliger en uw aanwezigheid bij al onze activiteiten
en diensten. We zetten dit in 2019 graag samen met u voort. Kijk op dynamo-amsterdam.nl voor de
kerstactiviteiten in Dynamolocaties.

Agenda
Buurtpunten in Oost:

Voor vragen waar u alleen niet
uitkomt. Voor informatie over
vrijwilligerswerk, activiteiten in
de buurt, mantelzorgondersteuning, administratie sorteren
en financiën. U kunt zonder afspraak, tot een half uur vóór
de eindtijd, binnenlopen.

Dapperbuurt

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

Transvaalbuurt

Buurtpunt Transvaal
Hofmeyrstraat 67,
vrijdag 10.00-12.00 uur

Oosterparkbuurt

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

Watergraafsmeer

Buurtpunt Het Brinkhuis
Landbouwstraat 63,
maandag 14.00-16.00 uur
Buurtpunt Watergraafsmeer
Kamerlingh Onneslaan 34 hs,
donderdag 9.30-11.30 uur
Buurtpunt Hoekhuis
Fizeaustraat 3,
dinsdag 12.00-14.00 uur

IJburg

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

Zeeburgereiland

Buurtpunt Zeeburgereiland
John Blankensteinstraat 1,
vrijdag 9.30-11.30 uur

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

Kijk op:

www.dynamo-amsterdam.nl
www.dynamojongeren.nl
www.dynamopeuters.nl
telefoon 020 46 09 300
info@dynamo-amsterdam.nl
facebook Dynamo beweegt tot
meedoen
twitter @Dynamo020
www.postoost.nl voor opstap
naar werk, vrijwilligerswerk en
activiteiten

Thuiskomen
voor statushouders
Dynamo is in Amsterdam
Oost en Zuid actief om
statushouders te helpen
thuis te komen in onze stad
en samenleving.
Er worden op verschillende
plaatsen taalinlopen georganiseerd en sinds kort is er een
coördinatiepunt in de Watergraafsmeer van waaruit de
nieuwe bewoners in contact
worden gebracht met de sportverenigingen en de huidige
bewoners. Zo kunnen ze deelnemen aan conversatielessen,
sporten en vrijwilligerswerk
in de wijk. Ook in Amsterdam
Zuid is er veel contact tussen
oude en nieuwe Amsterdammers. Birgit Anthonio, verbindingsmakelaar Statushouders
in Zuid: ‘Hier in Amsterdam
Zuid werken en wonen zoveel
fijne mensen die statushouders een warm welkom willen
heten. Een warm welkom in
hun eigen buurt. Want dat is
het, het is ook hun buurt.’ #
Meer weten over de inzet van
Dynamo voor statushouders?
dynamo-amsterdam.nl/nieuweamsterdammers

Jongerenwerk
bespaart geld
Jongerenwerk in gemeenten
kan de Nederlandse schatkist veel geld besparen. Dat
blijkt uit onderzoek van
Participe Advies in opdracht
van het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en
Sport.
Wat het financiële effect is van
jongerenwerk is voor het eerst
onderzocht door middel van
een maatschappelijke Business Case (mBC).
Door de preventieve inzet
van jongerenwerk is zorg
niet altijd (direct) nodig. Dit
maakt dat jongerenwerk een
belangrijke bijdrage levert aan
het beheersen van zorgkosten. Uit het onderzoek blijkt
ook dat jongerenwerk sociale
cohesie in wijken versterkt.
Jongerenwerk bevordert verbintenis tussen jongeren en
buurtbewoners, waardoor zij
sneller aansluiten bij elkaars
activiteiten. Actief bijdragen
aan de wijk heeft positieve effecten op de ontwikkeling van
jongeren: hun persoonlijke
vaardigheden en zelfvertrouwen groeien hierdoor. #
dynamojongeren.nl

Voorschool al vanaf 2 jaar
Goed nieuws van onze voorscholen. Per 1 januari kan
uw kind al vanaf 2 jaar naar
de voorschool.
Hiervoor kon dat pas als uw
kind 2,5 jaar was. Ouders
met een laag inkomen en
weinig vermogen kunnen
de Scholierenvergoeding
aanvragen voor hun kind op

de voorschool. Met dit extra
geld kunnen ze spullen kopen
zoals een kinderzitje, rugzak,
leerzame spelletjes en boeken.
Ook kunnen ze er activiteiten
mee betalen, zoals zwemmen of peutergym. Voor elk
kind op de voorschool krijgen
ouders 250 euro per jaar.
Dynamo kan u helpen met de
aanvraag. #

Dag van de
Voorschool:
23 januari
De gemeente Amsterdam
nodigt alle ouders met kinderen tussen 1 en 3 jaar uit
om op woensdag 23 januari
naar de Dag van de Voorschool te komen.
Bewoners kunnen in de eigen
buurt een kijkje nemen bij een
Dynamo-voorschool. Ouders
en kinderen zijn die dag van
harte welkom tussen 9.30 en
12.00 uur. Ontdek samen met
uw kind wat de voorschool te
bieden heeft! Er ligt een attentie voor uw peuter klaar!

Hoge
waardering
buurtpunten
De buurtpunten in Oost,
Oud-Oost en IJburg worden
door onze klanten enorm
goed gewaardeerd. Dat blijkt
uit een enquête onder bezoekers van de buurtpunten in
IJburg, Oost en Oud-Oost.
De bezoekers geven de buurtpunten gemiddeld een 8.8 als
rapportcijfer. De meeste mensen komen naar het buurtpunt
met vragen over brieven en
formulieren, en met financiële vragen over schulden en
inkomen. Ze geven aan dat ze
tevreden zijn over de manier
waarop ze worden geholpen.
Als verbeterpunten geven de
bezoekers aan dat ze graag
ruimere openingstijden willen
en meer privacy, liefst in een
aparte ruimte van het buurtpunt. #
Er zijn 10 buurtpunten in Oost
waar u terecht kunt voor vragen
waar u alleen niet uitkomt. Voor
informatie over vrijwilligerswerk,
activiteiten in de buurt, mantelzorgondersteuning, administratie
sorteren en financiën. U kunt
zonder afspraak, tot een half uur
vóór de eindtijd, binnenlopen.
U vindt ze op deze pagina in de
Agenda of kijk op dynamo-amsterdam.nl.

Amsterdams
Taalakkoord
Een Amsterdam met oude
en nieuwe Amsterdammers
die de Nederlandse taal snel
leren beheersen, hun zaken
financieel zelfstandig kunnen regelen en digitaal vaardig zijn. Dat is het streven
van Dynamo, de Gemeente
Amsterdam en vele andere
partners.
Om dit ideaal praktisch
haalbaar te maken, tekenden
Gury Douma, directeur van
Dynamo, en Marjolein Moorman, wethouder Onderwijs,
Armoede en Inburgering het
Convenant Taalakkoord Amsterdam.
Dit akkoord is gericht op taalvaardigheid, en financiële en
digitale vaardigheden, ofwel
het tegengaan van laaggeletterdheid. Onder laaggeletterdheid wordt verstaan een
lage taal-, reken- en digitale
vaardigheid. Laaggeletterdheid belemmert het mee
kunnen doen aan de arbeidsmarkt en de samenleving. De
bijeenkomst vond plaats in de
collegebankjes van het UMC
op de locatie VUMC. #
Dynamo organiseert veel activiteiten om de taalvaardigheid van
Amsterdammers te verbeteren.
Deze zijn te vinden op dynamoamsterdam.nl.

Met veel plezier laten we
ouders en peuters zien wat
Dynamo doet op de voorschool. Ouders krijgen ook
informatie over de kosten,
de vergoedingen en direct inschrijven is mogelijk. Inschrijven kan vanaf het moment
dat uw kind 1 jaar oud is.
Amsterdamse peuters van 2
tot 4 jaar spelen en beleven
bij een Dynamo-voorschool.
Er is veel aandacht en tijd
voor taalspelletjes, voorlezen,
tekenen, luisteren, zingen, bewegen, fantaseren en gezond
eten. Peuters gaan hierdoor
beter voorbereid naar de
basisschool. De voorscholen
van Dynamo bieden peuters
een veilige, vertrouwde omgeving met gekwalificeerde
en betrokken pedagogisch
medewerkers waar uw kind
samen met andere kinderen
veel plezier beleeft. Dynamo
heeft voorscholen in Amsterdam en werkt nauw samen
met de bijgelegen basisscholen. De voorschool is vijf
dagen per week open voor 5
uur per dag. Afhankelijk van
uw inkomen, heeft u recht op
kinderopvangtoeslag van de
belastingdienst of een vergoeding van de gemeente. Wilt u
weten wat uw kosten zijn? Wij
helpen u graag verder met de
berekening of aanvraag van
de toeslag. #
Bel 020 46 09 300 of mail peuters@dynamo-amsterdam.nl.
Kijk op dynamopeuters.nl voor
een voorschool bij u in de buurt.
Volg ons op Facebook Dynamo
peuters.
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Dwars door het recht met HJS
Het Juridisch Spreekuur (HJS) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) behandelt
in deze rubriek actualiteiten die met het recht te maken hebben.

Uw boodschappen worden duurder per 1 januari 2019
Tekst: HJS-medewerker Amez Kanbi
Op 18 september 2018 sprak Koning Willem-Alexander het volk toe tijdens Prinsjesdag.
Hij meldde toen in de troonrede wat het regeringsbeleid voor het komende parlementaire jaar
zou worden. Onder andere werd bekendgemaakt dat per 1 januari 2019 het lage BTW-tarief
van 6% wordt verhoogd naar 9%. In deze column beschrijven wij kort de gevolgen van deze
verandering voor uw portemonnee en leggen wij het verschil uit tussen BTW en accijnzen.

BTW en accijnzen
BTW betekent belasting
toegevoegde waarde. Het
is een algemene verbruiksbelasting en wordt ook wel
omzetbelasting genoemd. Met
‘algemeen’ wordt bedoeld dat
deze belasting voor nagenoeg
alle producten en diensten
geldt. Verbruiksbelastingen
zijn belastingen die een
consument over het verbruik
van goederen en diensten
dient te betalen en zijn altijd
bij de prijs van een product
inbegrepen en worden ook
wel ‘consumentenbelasting’ of
‘gebruiksbelasting’ genoemd.
Als consument betaalt u
dagelijks steeds belasting als
u afrekent bij de kassa van
de supermarkt of van het
tankstation, maar ook als u
een internetaankoop doet en
het geld overmaakt. De verkoper is verplicht deze door u

betaalde belasting weer aan
de belastingdienst over te
dragen. Er worden verschillende BTW-tarieven gehanteerd. Het BTW-tarief dat je
dient te betalen, hangt af van
het soort goed of de dienst die
je aanschaft. Bij diensten en
producten met het 6% tarief
gaat het over het algemeen om
noodzakelijke goederen zoals
eten en drinken, alsmede goederen en diensten waarvan
de overheid het gebruik wil
aanmoedigen zoals het kopen
en/of huren van boeken. Voor
luxere goederen geldt een
tarief van 21%.

de belasting gericht is op
specifiek aangewezen goederen en diensten. De overheid
heft accijns om het gebruik
van bepaalde goederen af te
remmen, omdat ze schade
toebrengen aan de gezondheid of het milieu. Accijnzen
worden geheven op onder
andere alcohol, tabak en
brandstof. Accijnzen worden
niet in plaats van omzetbelasting geheven. Hoewel accijns
in eerste instantie bedoeld is
om de consumptie ervan te
ontmoedigen, heeft het ook
als doel om de overheid van
inkomsten te voorzien.

Accijns

Biertje of benzine

Naast de algemene verbruiksbelasting kent Nederland ook
een bijzondere verbruiksbelasting, wat ook wel beter
bekend staat als accijns. Met
bijzonder wordt bedoeld dat

De prijs van een biertje
bestaat dus uit verschillende
componenten. Je hebt de kale
prijs voor het bier, de accijns
en de BTW. De prijs die je
betaalt voor een fluitje in de

kroeg is rond de e 2,20. Hierbij
is e 1,74 de kale prijs van het
bier. Verder betaal je e 0,08
aan accijns en e 0,38 aan BTW
(= 21%).
Bij benzine gelden ook de
drie componenten. Het vaste
bedrag aan accijns per liter
benzine bedraagt in 2018 78,6
cent, op diesel 49,8 cent en op
LPG 19,2 cent. Die tarieven
gaan elk jaar met de inflatiecorrectie omhoog. Het is
dus denkbaar dat de olieprijs
daalt, maar als de accijns
meer stijgt, de brandstof toch
duurder wordt. Verder betaalt
u nog 21% BTW over de benzineprijs.

Verhoging BTW
Per 1 januari 2019 zal het lage
BTW-tarief van 6% worden
verhoogd naar 9%. De BTWverhoging raakt bijna iedere
consument, aangezien eten,
drinken, geneesmiddelen,
kunst en boeken duurder
worden. Ook de diensten die
worden verleend door de
kapper, de fietsenmaker, de
schoenmaker, het toegangs-

kaartje van zwembaden en
(klus/bouw-)werkzaamheden die worden verricht aan
woningen worden duurder.
Het kabinet gaat ervan uit dat
men per huishouden volgend
jaar ongeveer e 300,- meer
kwijt zal zijn aan het betalen
van BTW. Op iedere e 100,- die
aan boodschappen worden
uitgeven komt er gemiddeld
e 2,83 aan BTW bij. Deze verhoging geldt voor alle producten en diensten waarvoor het
nieuwe BTW-tarief van 9%
gaat gelden.

Waarheen met uw vraag?
BOOT Oost
Sumatrastraat 314 (1096 HV)
telefoon: 020-2339759
Inloopspreekuur: elke dinsdag
van 13:00 tot 17:00 uur
Hoofdlocatie HJS
Wibautstraat 5ª (Muller Lulofshuis - 2e etage (02A08))
telefoon: 06-211 588 82
Bereikbaar: maandag t/m donderdag van 9:00-17:00 uur
e-mail: hjs@hva.nl
twitter: @hva-hjs
website: www.hva.nl/hjs #

Team OOST

Heeft u al een inboedelverzekering?
Lang niet iedereen heeft een inboedelverzekering. Dat is niet
zo gek, want het is geen verplichte verzekering. Maar een inboedelverzekering kan wel een hoop problemen voorkomen in
geval van inbraak, brand, maar ook in het geval van bijvoorbeeld schade na lekkage.
Omdat niet altijd meteen
duidelijk is wie de schuldige is aan een lekkage (is het
achterstallig onderhoud, een
bouwtechnisch gebrek of is
de lekkage veroorzaakt door
de bewoners zelf, of misschien door de buren?) wordt
soms lang gewacht met het
verhelpen van de schade. Als
de schuldige niet duidelijk is
is het immers ook niet altijd
duidelijk of de kosten op de

verhuurder verhaald kunnen
worden. Het gaat vaak om
behoorlijke kosten; niet alleen
de schade aan goederen maar
vaak ook herstel van de inrichting, inhuren van een professioneel schoonmaakbedrijf of
zelfs het regelen van tijdelijk
vervangend verblijf. Als de
gevolgschade van een lekkage
niet snel aangepakt wordt kan
dat flinke schimmelontwikkeling tot gevolg hebben. Ook al

is de schuldvraag niet meteen
duidelijk, een inboedelverzekering is in dit soort gevallen
toch veelal dekkend. Zo niet,
dan wil de verhuurder vaak
een bewijs van de inboedelverzekering hebben met uitspraak
dat de verzekeringsmaatschappij niet of niet volledig gaat

uitkeren. Vaak wil alleen in dat
geval de verhuurder opnieuw
bekijken of zij toch nog gaan
vergoeden aan bewoners. Dit
is overigens ook afhankelijk
van de vraag of de verhuurder aantoonbaar nalatig is
geweest, wat vaak lastig aan te
tonen is. Je kunt als bewoner

Help jij buurtbewoners bij hun zoektocht naar een passende woning?

Spreekuren !WOON

Wij zijn op zoek naar spreekuurhouders voor het spreekuur ‘Woning zoeken’. Heb je ervaring
met de computer en internet? Vind je het leuk om anderen te helpen en spreken onderstaande
werkzaamheden je aan?

Heeft u een vraag of een
probleem met betrekking tot
huren of wonen waar u zelf
niet goed uitkomt? Kom dan
naar één van onze inloopspreekuren. Wij hebben
spreekuur aan de IJburglaan
727 op maandag tussen 9.30
en 11 uur en aan de 2e Boerhaavestraat 46 op maandag
tussen 18.30 en 20 uur en op

• Het begeleiden en wegwijs
maken met Woningnet.
• Het helpen met een nieuwe
inschrijving voor Woningnet.
• Het geven van informatie
over de huidige woningmarkt,
om zo ook aan te geven wat de

kansen wel of niet zijn voor de
mensen (deze kennis en info
krijg je van ons).
De spreekuren zijn op woensdagmiddag en vrijdagochtend.
Wij bieden je een leuke plek
aan de 2e Boerhaavestraat

met een enthousiast vrijwilligersteam, deskundige begeleiding, trainingen en een vrijwilligersvergoeding. Interesse
of vragen? Bel of mail ons
voor meer informatie: 0205230150 / oost@wooninfo.nl #

bij afwijzing van de vergoeding proberen een juridische
weg in te slaan, maar daar gaat
veel tijd overheen. Terwijl juist
bij lekkages een snelle aanpak
vereist is. Nat materiaal moet
zo snel mogelijk drogen of indien te erg aangetast door lekkagewater, meteen verwijderd
worden. Dit om te voorkomen
dat de boel gaat schimmelen
en de schimmel vervolgens
gaat uitbreiden in de woning.
Schimmel brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Daarom
raden wij kopers én huurders
altijd aan een inboedelverzekering te nemen. Een inboedelverzekering is voor minder
dan een tientje per maand al af
te sluiten. #

woensdag tussen 9 en 12 uur.
Als u relevante stukken en
correspondentie meeneemt
kunnen we u sneller helpen.
Eigenaar-bewoners zijn ook
welkom! #
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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 19 in het colofon voor
de deadline en het e-mailadres.

liggertjes

#Dwars

Tekst en fotografie: Frans Woortmeijer

Voor de 21ste keer kunt u na 15
december tot Driekoningen genieten
van een unieke en sfeervolle kerstgroepententoonstelling met ruim 150
groepen. Kom en geniet van deze vaak
ontroerende uitingen van volksdevotie en volkskunst uit de gehele
wereld. De groepen zijn opgesteld in
de Hofkerk op het Linnaeushof.

Bachvereniging

Stichting ‘Opa’s en Oma’s Passen Op Een Huisdier’
is in het leven geroepen om 50-plussers die wel
van honden houden, maar er zelf niet meer aan
willen beginnen, te koppelen aan een lieve oppashond in de buurt. Een win-win-win situatie: de oppas heeft een hond op het moment dat het haar/
hem uitkomt, het baasje een betrouwbare oppas
en de hond krijgt de aandacht die hij verdient.
Lijkt het u leuk om af en toe op te passen of kent u
iemand die hier baat bij zou hebben? Laat het ons
weten via info@oopoeh.nl of bel 020 785 37 45.
Meer info: www.oopoeh.nl #

Voor alten, mannelijke tenoren en bassen heeft de
Amsterdamse Bachvereniging o.l.v. Cor Brandenburg nu weer plaats. We zijn op zoek naar zangers,
die ons helpen het niveau van het koor hoog te
houden, zangers die met bevlogenheid wekelijks
willen meezingen op weg naar ons halfjaarlijks
concert.
De repetities zijn op donderdagavond van 20.00 22.30 uur in de aula van College de Meer, Radioweg
56. Meer info: www.bachamsterdam.nl #

Aangeboden: een door Epke zelf gesigneerd boek
over Epke Zonderland, met veel grote foto’s,
104 pagina’s, prijs nader overéén te komen.
Tel.nr. 020-6638700. #

Naar de film
Filmliefhebber zoekt medeliefhebbers (40-60 jr)
om eenmaal per maand in het weekend naar de
film te gaan. E-mail naar: wicherjanmeyjes@
tele2.nl #

Samen Zingen!
Er is nog plek voor alle stemmen bij een gezellig
koor, De Vergulde Eenhoorns. Er wordt flink
gewerkt, heerlijk gezongen en ook gelachen op de
repetities. Elke donderdagavond tussen 19.30 en
21.30 uur. Lokatie: De Gooyer, Von Zesenstraat
298. Zeer breed internationaal repertoire, eigen
inbreng ook mogelijk. Noten kunnen lezen niet
noodzakelijk. Leeftijden 30-76. Kom gerust langs
voor een gratis proefles. Meer info bij dirigent/
pianist Juliska Yonne, 0204976043, juliskayonne@
hotmail.com #
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Achter iedere Kerststal zit een verhaal

OOPOEH

Epke Zonderland

Mededelingen

Betondorp Live
In het Brinkhuis aan de Landbouwstraat 63 is er
elke eerste zaterdag van de maand Betondorp
Live! Op 5 januari van 19.30 – 24.00 worden de
buurtbewoners uit Betondorp en alle liefhebbers
van Betondorp Live uitgenodigd om elkaar feestelijk een Gelukkig 2019 te wensen. Gratis entree.
Iedereen is welkom! #

Dit keer is het thema: ‘Kerststallen
Wereldwijd’. Op de expositie kunt u
kerstgroepen bewonderen uit onder
meer Afrika, Amerika, Duitsland en
Nederland. Eén van de pronkstukken
komt uit de Franse Provence. Deze
groep ‘santons’ heeft een afmeting van
3,5 bij 1,2 meter. Hierin ontdek je steeds
wat nieuws.
De uitspraak ‘Achter iedere stal zit een
verhaal’ is niet verwonderlijk. Kerstgroepen zijn er in de donkerste tijd
van het jaar. Zij vertellen een blijde
boodschap van licht en hoop en worden verrassend mooi vormgegeven
door kunstenaars uit vele delen van de
wereld. De kerstgroepen zijn afkomstig
uit de collecties van Harry en Atty Lammers en Bert Hilhorst, de koster van de
Hofkerk.

De expositie is open: 15 & 16 dec, 22 &
23 dec en van 26 dec t/m 5 jan (1 jan
gesloten).
Dagelijks open van 13.00-17.00; de toegang is vrij, rolstoeltoegankelijk.
In de weekends zijn er ook rondleidingen door ons fraaie kerkgebouw.

De feestelijke opening is 14 december
om 20.00 uur, m.m.v. de LWM in samenwerking met de Muziekleswinkel.

Hofkerk – Linnaeushof 94
http://hofkerk.amsterdam/home/

Faire Kerst Fair

Op 16 december 2018 van 12 – 17 uur
vindt weer een gezellige traditie in de
Watergraafsmeer plaats: de Faire Kerst
Fair. Altijd vlak voor kerst en altijd in
de mooie Hofkerk, waar het sfeervol
en lekker warm is. Dat wordt genieten
voor jong en oud met een Kerstmarkt,
gezellige loterij, kinderactiviteiten en
nog veel meer. Natuurlijk is er glühwein, warme chocomel en erwtensoep.
Toegang is vrij. #

Bridge
In de kantine van de Wethouder Verheijhal, Polderweg 300, wordt elke woensdag van 13.00 – 16.00
uur gebridged. Bridge CK kwam tot enkele maanden geleden bijeen in de Hofkerk. Er zijn nieuwe
leden welkom!
U kunt contact opnemen met Miep Cornelisse, tel.
nr. 020-6680473, mail w.cornelisse@kpnplanet.nl.
Of kom eerst eens een kijkje nemen. #

Honing
Lekkere honing uit Oost op je brood of je pannenkoek? In je thee of in dat heerlijke gerecht? Koop de
honing rechtstreeks van de imker.
Info: 06-30846697. #

‘Ramen vol poëzie’
Dichter en 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 staan. Daarbij voegt hij gedichten
die geïnspireerd zijn op die beelden. Zes nieuwe gedichten, samen met foto’s van
de beelden, hangen vanaf eind december in de ramen bij de Openbare Bibliotheek, Linnaeusstraat 44. De expositie ‘Ramen vol poëzie (serie II)’ hangt daar tot
half april 2019. #

‘Handen’ van Willem Reijers en ‘Doorwrochte handen’ van Méland Langeveld

Op weg naar Internationale Vrouwendag op 8 maart 2019 organiseren wij
vier dialoogontbijten in oud-Oost. Wij
zijn: Stichting Kezban, De Muiderkerk,
Breed Interreligieus Overleg, Prachtvrouw Coaching, Nelom Projects, Jungle
Amsterdam en Stichting Vrouwenruimte De Kat.

Alle bijeenkomsten beginnen om 9 uur
met het ontbijt, de dialogen starten om
9.30 en sluiten om 11 uur af. Wel graag
aanmelden via het email adres vrouwendialogen@gmail.com. De eerste op
11 januari is in De Kat, Wagenaarstraat
184. Meer info: www.vrouwenruimtedekat.nl en www.jungle.amsterdam. #

Eerder hing een andere expositie, ‘Een
hek vol poëzie’, 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.’
Een setje van zes ansichtkaarten (10x15
cm, full colour) van deze beelden, samen met de gedichten, zijn voor 5 euro
te koop bij de bibliotheek Linnaeusstraat, of te bestellen via Contact op zijn
website: www.melandlangeveld.com #

#DWARS
voor de jeugd

Hebben dieren maatgevoel? Dansende
kaketoe Sneeuwbal is megahit!
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Wetenschappers bekijken duizenden You Tube filmpjes om maatgevoel bij dieren te onderzoeken.

SPECIAAL: Blauwe vinvissen grootste zangers op aarde!

Sneeuwbal is een megahit op internet. Probeer haar maar eens te googelen.

Zijn dieren muzikaal?
Wat is muziek eigenlijk.

Dat is als mensen zingend of
op een instrument geluiden
maken die je iets doen, je
raken, je vindt het mooi of juist
niet. En dan moet je er ook nog
de maat bij houden. Dat is het
grote verschil met dieren.

Vogels kunnen erg
mooi zingen maar je
kunt er niet met je voet
de maat bij stampen.
Heel lang is daarom
gedacht dat dieren
geen maatgevoel hebben.

Tot mensen Sneeuwbal ontdekten. Sneeuwbal is een kaketoe in een dierenverblijf in de
Verenigde Staten. Een opvangcentrum voor vogels in nood
genaamd Bird lovers only. Het
leek erop dat Sneeuwbal op de
maat van de muziek bewoog.
Dat viel iedereen op. Wetenschappers hebben Sneeuwbal
gefilmd en getest en ja... het
was geen toeval.

Sneeuwbal kan maat
houden, niet perfect,
maar enigszins, ongeveer als iemand die
niet kan dansen maar
wel min of meer op
zijn stoelleuning de
maat kan slaan.

Toen dat eenmaal bekend was
zijn andere wetenschappers
aan het werk gegaan, vooral
door You tube filmpjes te
bekijken van dieren die lijken
te dansen. Nadat alle onzin
en toeval eruit was gezeefd
bleken er veertien soorten
papegaaien maatgevoel te
hebben en een zoogdier, de
Aziatische olifant. Hoe is dit te
verklaren?

Wat hebben mensen,
papegaaien en olifanten dat alle andere
dieren niet hebben?
Dat is nog niet duidelijk. Het
is zelfs nog niet duidelijk
hoe muziek bij mensen is
ontstaan, laat staan dat we
weten hoe het bij dieren zit.

De kinderpagina, Stinks en tekeningen zijn gemaakt door Connie Dekker. Ron de Zeeuw schrijft
de tekst. MaBelle, onze sjopers (zie DWARS 202 en 203), behandelt de post.

Maat houden

Waarom vogels zingen weten we wel. Als
mannetjes mooi en luid
zingen trekken ze de
aandacht van vrouwtjes en dat leidt vaak
tot romantische momenten en nestjes vol
eieren.
Het schijnt dat vrouwtjesvogels
aan de zang van mannetjes
kunnen horen of het sterke, gezonde kerels zijn! En zo iemand
willen ze graag als vader van
hun kuikens. Ook dient zang
om andere mannetjes duidelijk
te maken dat deze boom of dit
bosje al bezet is. Andere mannen uit de buurt moeten wegblijven als ze geen snavelpik op
hun kop willen krijgen. Ook kan
een schrille kreet een waarschuwing aan vrouwen en kinderen
zijn dat er een roofvogel, slang
of kat in zicht is.

Hoewel vogelzang dus
geen ritme kent, geen
maat, zoals bij menselijke muziek, doet het
er wel op andere manieren aan denken.
Het is bijvoorbeeld iets dat je
leert, niet aangeboren. Veel

jonge vogels luisteren naar
volwassen vogels en nemen
hun repertoire over, of delen
daaruit.
En je weet vast dat ook walvissen zingen.

Blauwe vinvissen en
bultruggen zijn niet
alleen de grootste
zangers op aarde maar
zingen ook het langst
van alle dieren.
Sommige liedjes gaan wel een
half uur non-stop door. De
mannetjes zingen in de paartijd
en dat lijkt net als bij vogels om
een vrouwtje te krijgen. Maar
ze zingen ook als hun geliefde
dood is, en tijdens de jacht op
vissen en plankton, en ook tijdens de verhuizing van het ene
zeegebied naar het andere.

De mannetjes bultruggen begeleiden hun
vrouwen en kinderen
op zo’n lange zwemtocht met gezang.
De functie daarvan is niet duidelijk. Misschien is het net als
bij ons bij een lange wandelling
om de moed erin te houden en
iedereen vrolijk te maken. Al die
walvisgezangen zijn trouwens
verschillend, de treurzang om

de dood is weer heel anders
dan de hofmakerij-zang en de
op reis zang is weer anders dan
de onder-het-eten-zang.

Ook insekten zingen of
beter, maken geluidjes.
Alleen horen wij die
niet omdat ze te hoog
zijn voor ons gehoor.
En veel te zacht ook.
Het mannetje van de Aziatische
koren boor mot ( inderdaad,
hij boort zich een weg naar zijn
eten ) maakt geluidjes die alleen
door een vrouwtjesmot gehoord
worden. Maar alleen als ze niet
verder dan drie centimeter van
hem vandaan zit. Als ze hem
hoort blijft ze roerloos zitten. Zo
maakt hij van de gelegenheid
gebruik om haar te bevruchten.

Was ze als gehypnotiseerd door zijn prachtige muziek? Uhm...
Nee, het zit een beetje
anders.
De geluidjes die hij maakt zijn
identiek aan die van een vleermuis die graag motten eet. Het
vrouwtje zit dus zo stil omdat ze
denkt dat er vleermuizen in de
buurt zijn. Wat mannen al niet
doen om een meisje te krijgen...

Doortrapt!

Heb jij een muzikaal dier? Schrijf naar lieve.mabelle@gmail.com

Stinks is verliefd en vindt een klein gebrekje geen bezwaar

